Was Ivana Smit slachtoffer van mind control?
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De dood van het jonge model Ivana blijft de gemoederen bezighouden. Het is één van die
zaken waar je simpelweg aanvoelt dat er dingen niet kloppen.
Enkele dagen geleden is er opnieuw een jong model dood aangetroffen onder verdachte
omstandigheden en de vraag is of hier een bepaald patroon zichtbaar wordt.

Over de zaak Ivana Smit schreven we eerder het volgende:

Wij leven in een smerig land waar alle sporen uiteindelijk weer leiden naar iedere keer
dezelfde kliek.
Zij hebben de leiding in het MH17 onderzoek, maar ook de volledige controle over het
Openbaar Ministerie en een deel van de rechtelijke macht.

Met dit in het achterhoofd wordt het hoog tijd om nog eens kritisch te kijken naar de dood van
Ivana Smit, de jonge vrouw die begin december vorig jaar van de twintigste verdieping van een
flatgebouw naar beneden viel en op slag dood was.

De jonge vrouw zou na een avondje uit met een Amerikaans stel over de balustrade van een
balkon op de 20ste verdieping zijn gevallen. Vervolgens belandde haar lichaam op een balkon
op de 6de verdieping van hetzelfde gebouw aan de straat Jalan Dang Wangi. Lokale media
melden dat toen de hulpdiensten haar vonden ze geheel naakt was. Ook zou ze onder invloed
van alcohol zijn geweest. De politie gaat uit van een ongeluk maar roept daarnaast mogelijke
getuigen op zich te melden. Familie en vrienden geloven niet dat het een ongeluk was. Zij
vermoeden opzet.
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Dat er iets goed mis is met de moord op Ivana Smit wordt bewezen door de volgende
onderstaande video van een maand of vijf geleden waarbij Peter R. de Doofpot weer eens zijn
opwachting komt maken.

We hebben keer op keer gezien dat wanneer deze man begint met een stuk "damage control",
je zo goed als zeker kunt zijn dat er dingen niet kloppen.

Twee zaken zijn belangrijk in onderstaande video die bovenstaande ondersteunen. Het eerste
is dat Peter R. de politie in Kuala Lumpur loopt op te hemelen en ook de manier waarop daar
onderzoek wordt gedaan. Peter vertelt het publiek dat daar echt geen onderzoek is gedaan
door een dorpsveldwachter en dat de keren dat hij (vaak) in Maleisië is geweest hij altijd weer
versteld stond over de professionaliteit.

Er is in Kuala Lumpur in eerste instantie sectie gepleegd en men heeft daarbij dan klaarblijkelijk
de vreemde blauwe plekken op het lichaam van Ivana over het hoofd gezien.

Het lijkt alsof het leven van een jong model niet veel waard is, want enkele dagen geleden
kwam er weer een jong model om het leven.

De Griekse politie is een moordonderzoek gestart nadat het het 20-jarige Australische model
Sinead McNamara dood werd aangetroffen op het dek van een superjacht. De eigenaar van het
jacht is Alberto Bailleres, een Mexicaanse zakenman met een vermogen van 8,2 miljard euro.

Sinead McNamara werd vrijdag dood aangetroffen op het achterdek van de Mayan Queen, een
jacht van 120 miljoen euro. Het model werkte al vier maanden op het schip van de Mexicaanse
zakenman Alberto Bailleres, die zich graag laat omringen door mooie vrouwen. Deze week lag
het schip aangemeerd voor de kust van het Griekse eiland Kefalonia.
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