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Keer op keer wordt duidelijk dat wanneer mensen zich bezighouden met het ontmaskeren
van hooggeplaatste pedofielen dit letterlijk levensgevaarlijk blijkt.
De belangen die op het spel staan om de kindermisbruikers/moordenaars aan de top te
beschermen zijn zo groot dat een lijk meer of minder er niet toe doet.

Je komt ook hier, op deze website, regelmatig verhalen tegen van mensen die ogenschijnlijk
zelfmoord hebben gepleegd, maar waarvan je op je klompen aanvoelt dat het geen zelfmoord is
en alle bewijzen ondersteunen dat ook.
Waarschijnlijk worden de meeste moorden gepleegd op hen die hooggeplaatste
kindermisbruikers ontmaskeren. Vaak zijn het zelf bekende mensen die een direct gevaar
vormen voor de pedo’s aan de top omdat ze een groot bereik hebben.

Maar, ook niet bekende mensen moeten er aan geloven, zoals dat bijvoorbeeld gebeurde met
de antropologe Monica Peterson
die op Haïti de kinderhandel van de Clintons verder ontmaskerde. Ook zij heeft dat met haar
leven moeten bekopen.

Een lezer die bekendstaat onder de naam Mc Truthseeker heeft een aantal verdachte
zelfmoorden onder de loep genomen en ook hier zie je een beeld verschijnen waaruit blijkt dat
het letterlijk levensgevaarlijk is, ook voor bekende mensen, om de pedofielen aan de top te
ontmaskeren.

En toch moet het gebeuren, hoeveel mensen er ook onderweg sneuvelen. De rot aan de top
van de maatschappij moet aangepakt worden wil er ooit iets veranderen:

1/5

Hooggeplaatste pedofielen ontmaskeren is levensgevaarlijk
Donderdag, 13 september 2018 18:27

Hier volgt het verhaal van Mc Truthseeker (dank!):

Gezelfmoord?

Beroemde mensen die allemaal op dezelfde manier zelfmoord plegen en bijna allemaal een
connectie hebben met seksueel misbruik van kinderen of seksueel misbruik in het algemeen.
Wat is hier aan de hand?

Anthony Bourdain

Bourdain, een kok die een reis programma ging maken en daar wereldberoemd mee werd. Hij
komt uit een rijke familie en kreeg via zijn moeder, die bij de New York Times werkte de kans
om te schrijven over het leven in de keuken. Dat resulteerde in een boek dat goed verkocht en
van daaruit begon hij een culinair, reisprogramma te maken. Bourdain zou zelfmoord hebben
gepleegd door zichzelf op te hangen aan de deurkruk...let op want die gaan we vaker terug
zien. Hij had een relatie met een Italiaanse actrice (Asia Argento), een wilde meid met
voorkeuren voor occultisme en Satanisme, die vooral bekend was geworden door haar
beschuldigingen aan het adres van het Hollywood establishment. Zij beschuldigde aan aantal
mensen voor een volle zaal in Cannes van seksueel misbruik. Bourdain en zijn vriendin kregen
het aan de stok met Harvey Weinstein en de Clintons over deze kwestie.

Vlak voor zijn dood gaf Bourdain een openhartig interview over zijn leven en de manier waarop
hij tegen o.a. de Clintons en Weinstein aankeek. Hij uitte daarin flinke kritiek op de Clintons en
liet van Weinstein niets heel.

Harvey Weinstein is een van de machtigste mannen van Hollywood en daarmee van de V.S. en
de Clintons zijn een soort hoge adel. Zij zullen die kritiek niet gemakkelijk naast zich hebben
neergelegd omdat Bourdain een geliefde figuur is in de links liberale wereld van de V.S. die via
zijn tv optredens miljoenen mensen bereikte. De vriendin van Bourdain is ook een opmerkelijk
figuur. Haar vader was een bekende Italiaanse filmregisseur die horror films maakte en diep in
het occulte wereldje zat. Ook Asia Argento zette deze occulte belangstelling door zoals bleek uit
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de dingen die ze op verschillende social media platforms plaatste. In de foto’s die ze plaatste
was ook een duidelijk link naar pedofilie. Onlangs werd ze door een jonge acteur beschuldigd
van seksueel misbruik. Misschien wordt ze nu door Weinstein en zijn clan kapot gemaakt om
haar ongeloofwaardig te maken of misschien zit ze zelf tot in haar nek in het satanische
Hollywood wereldje waarin kindermisbruik heel normaal is. Weinstein had ook nog het sinistere
Israëlische bedrijf Black Cube in de arm genomen om zijn reputatie te redden. Dit bedrijf
bestaat uit ex Mossad agenten die geen methode ongebruikt laten om hun cliënten ten dienste
te zijn en wellicht dat deze PR firma achter dit hele verhaal zit. Dat lijkt nu ook gebeurt te zijn
met de directie van NBC die het verhaal over Weinstein, voor dat het naar buiten kwam, in de
doofpot stopten, toen ze waarschijnlijk door de loopjongens van Weinstein werden bedreigd met
onthullingen over hun eigen leven. De directeur van NBC moest onlangs namelijk opstappen
vanwege seksuele relaties met medewerksters.

Kate Spade

Spade en haar man runden een miljoenen bedrijf in de mode industrie. Ook deze vrouw
pleegde zelfmoord door zichzelf op te hangen aan de deurknop… Haar mode advertenties en
shows zaten vol met occulte verwijzingen. Een belangrijk thema dat steeds terug komt zijn de
foto’s waarin ze poseren met een bedekt oog. Een thema dat je steeds ziet terug komen bij
beroemde mensen. Het alziende oog of het oog van Horus. Haar man verscheen twee dagen
na haar dood met het masker van een muis uit de film “de reddertjes” op en een rode sjaal om
zijn nek in het openbaar. Zijn vrouw had zichzelf met een rode sjaal opgehangen. In de film
moeten de muizen de diamand genaamd “devils’s eye” zien te vinden in de “devils bayou”…

Ook hier trouwens een Clinton connectie via de Clinton Foundation.

Ook de modeontwerper Alexander McQueen pleegde zelfmoord door zichzelf op te hangen aan
de deurknop en ook hij had modeshows vol met occulte symboliek. Ook de vriendin van Mick
Jagger, L’Wrenn Scott zat in de modewereld en pleegde op dezelfde manier zelfmoord.

Chris Cornell van de rockband Soundgarden en zijn vriend Chester Bennington van Linkin
Park kwamen ook op het leven middels zelfmoord door ophanging en ook hier een connectie
met kindermisbruik. Cornell en zijn vrouw hadden een stichting die opkwam voor de belangen
van misbruikte kinderen en Chester Bennington was zelf misbruikt in zijn jeugd.
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Twee bekende rocksterren die streden tegen pedofilie, zichzelf ophingen en allebei met
occultisme bezig waren.

Dan hebben we nog Aaron Schwartz, mede oprichter van Reddit, een platform dat in het begin
een luis in de pels van de elite was en ook hij pleegde zelfmoord doormiddel van ophanging
aan een deurkruk.

Onlangs kwam het bericht binnen dat de Zuid Afrikaanse politie man Mark Minnie zelfmoord
zou hebben gepleegd een week na de publicatie van zijn boek “The lost boys of bird island” dat
over een pedofielen netwerk gaat, waarvan leden zelfs in de Zuid Afrikaanse apartheidsregering
zouden hebben gezeten. Hij werd bedreigd en vertelde aan zijn familie vlak voor zijn dood dat
als er iets met hem zou gebeuren dat het dan geen zelfmoord zou zijn.

Gezelfmoord

Er zijn door de jaren heen nogal wat mensen om het leven gekomen die overheden en de
georganiseerde misdaad op een bepaalde manier dwars zaten. Bekende voorbeelden daarvan
zijn de journalisten Gary Webb en Danny Casolaro die allebei zogenaamd door zelfmoord om
het leven kwamen maar de omstandigheden rond hun overlijden wezen meer op moord. Webb
onderzocht het drugsnetwerk waarbij de CIA drugs de V.S. insmokkelde. Met dat geld werden
o.a. de Contra’s in Nicaragua gesteund en Casolaro onderzocht, naast allerlei andere illegale
overheids activiteiten, de gebeurtenissen rondom een gestolen computer systeem dat door de
NSA gebruikt werd om massaal mensen af te luisteren.

Conclusie

Het bewijs is de laatste decennia wel geleverd dat er pedofielen netwerken op deze aarde
functioneren en dat er bij de netwerken ook hoog geplaatste en machtige mensen zijn
betrokken. Kijk maar naar de recente schandalen rondom Jimmy Saville en Jeffey Epstein.
Deze machtige pedofielen en seksverslaafden zitten niet te wachten op mensen die roet in het
eten gooien en hun mooie leventjes en carrières vernietigen. Ze zijn natuurlijk helemaal bang
voor mensen uit hun eigen kringen die bij het publiek een grote geloofwaardigheid genieten.
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Natuurlijk kunnen bekende mensen ook depressief raken door hun nietszeggende Hollywood
leventjes maar aan de andere kant is het natuurlijk wel heel opvallend dat deze mensen
allemaal op een zelfde manier zelfmoord plegen, waarbij familie leden vaak twijfelen aan de
doodsoorzaak en ze ook allemaal op de een of andere manier strijden tegen kindermisbruik of
seksueel misbruik in het algemeen.

5/5

