Vogels die zingen wordt de nek omgedraaid (video)
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Een belangrijke manier waarop een kleine elitaire kliek er iedere keer mee weg komt om de
rest van de wereld onder controle te houden, is moord.
De elite/machthebbers opereren als doorgewinterde mafia en mensen die teveel praten(
zingen) worden gezelfmoord aan een deurknop met een rode sjaal.

We schreven gisteren over Ines Zorreguieta en hoe de 33-jarige zuster van Maxima plotseling
zelfmoord zou hebben gepleegd. Bekend is ondertussen dat ze is gestorven door ophanging,
maar de verdere details van deze moord zijn niet bekend. Opvallend is dat de verschillende
media afwijkend berichten over haar leeftijd, sommigen zeggen dat ze 32 jaar oud was.
Het vermoorden van mensen die dreigen over iets uit de school te klappen is natuurlijk niet
nieuw en je ziet daarom door de jaren heen een spoor van lijken. En dat kunnen lijken zijn van
mensen afkomstig uit allerlei (vak)gebieden zoals wetenschappers die iets hebben ontdekt
dat schade berokkent aan het establishment,
holistische artsen
die een
levensgroot gevaar vormen voor de medische industrie
of mensen die op een andere manier de gevestigde (pedofielen)orde in gevaar brengen, zoals
bij
Aaron Schwarz
of
Seth Rich.

In ons land hebben we natuurlijk de lange lijst met Demmink doden en zo heb je in Amerika d
e lange lijst met Clinton doden
, waar deze week weer een nieuw geval aan is toegevoegd.
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In de praktijk zullen mensen die iets weten ook voldoende op de hoogte zijn over hoe het
systeem werkt. En dat is: als je zingt, dan weet je dat je nek wordt omgedraaid. En om dat goed
door te laten dringen kiest de machtsmafia vaak voor bepaalde methodes om mensen te
zelfmoorden zodat er niet alleen doden vallen, maar er ook een hele duidelijke boodschap
wordt afgegeven.

En er werd de laatste tijd veel gezongen zoals ook de volgende tweet van de oprichter van
Twitter en CEO Jack Dorsey van enkele dagen geleden aantoont:
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