Is Julian Assange wapen van de elite geworden? (video)
Donderdag, 16 maart 2017 14:41

Rapper Snoop Dog executeert in zijn nieuwe video een clown die Ronald Klump heet en als
twee druppels water lijkt op Donald Trump.
En Julian Assange stuurt berichten rond dat er een staatsgreep wordt gepland waarbij Trump
vervangen gaat worden door Vice president Mike Pence.

Met de tegenwoordige technologie wordt het steeds gemakkelijker om mensen dingen te laten
zeggen of doen, terwijl ze dat zelf helemaal niet zijn.
Dat wordt een beetje moeilijk met mensen die je iedere dag op straat tegenkomt, maar de
mensen die bijna niemand in werkelijkheid te zien krijgt, zoals Julian Assange, is dat wel
degelijk mogelijk.
Er zijn hele vreemde periodes geweest, waarbij hij werd afgesloten van internet, er allerlei,
vaak goed onderbouwde verhalen verschenen over dat hij de ambassade had verlaten en dat
Wikileaks misschien wel was overgenomen door de CIA.
Nu zien we de laatste tijd weer wat berichten die dan van Assange afkomstig zouden zijn en
soms een persconferentie zoals onlangs bij het vrijgeven van de CIA documenten, de
inmiddels beruchte vault7 onthullingen.
Wat opvalt tijdens die recente persconferentie is dat de kamer in de ambassade die vroeger
altijd zichtbaar was, nu niet meer in beeld komt, maar dat er een Wikileaks scherm wordt
gebruikt. Daarnaast valt het op dat hij weer dezelfde kleren draagt en dat zijn mimiek in een
soort loop lijkt te zitten. Verder heeft hij ondanks dat de wereld zich grote zorgen maakt over
zijn welzijn en verblijfplaats, daar nog nooit een reactie op gegeven.
Al met al is er nog steeds geen overtuigend bewijs dat Wikileaks nog Wikileaks is en niet
overgenomen en ook is er geen echt overtuigend bewijs dat Assange niet dood is of in “het
bezit” van de krachten die Wikileaks hebben overgenomen.
Bovenstaande is belangrijk in het kader van een aantal berichten die nu verschijnen zoals dat
van de rapper Snoop Dog die in zijn nieuwste video een clown met de naam Ronald Klump
executeert.
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Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van “predictive programming”, voorspellingen via muziek
of film, die later uit blijken te komen.
Het tweede opvallende bericht is dat er Twitter berichten verschijnen van Julian Assange
waarin hij suggereert dat er in de achtergrond krachten aan het werk zijn, bestaande uit Hillary
Clinton en mensen uit de veiligheidsdiensten die een soort coup aan het plegen zijn, waardoor
Trump straks moet verdwijnen en dan vervangen zal worden door Vicepresident Mike Pence.
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