Weer mysterieus sterfgeval rondom Julian Assange (video)
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Het is een bekende tactiek van de mafia om mensen die dichtbij je staan aan te pakken
wanneer je zelf goed beschermd bent en daardoor onbereikbaar.
Julian Assange wordt op dit moment nog beschermd door de overheid van Ecuador, maar na
zijn advocaat is nu ook zijn mentor en oprichter van Wikileaks vermoord door de Clinton mafia.

Als er iemand is die het leven van Hillary Clinton zuur maakt, dan is dat wel Julian Assange met
zijn Wikileaks organisatie. Het is dan ook een publiek geheim dat Hillary er veel voor over heeft
om hem de mond te snoeren, desnoods met een drone.
Nog even en dan zit het meest corrupte serpent uit de geschiedenis van de mensheid in het
Witte Huis en zal de toekomst van Julian Assange nog steeds aan een zijden draadje hangen.
Er zijn de afgelopen week grote zorgen geweest omtrent het welzijn van Julian, te meer
omdat de ambassade van Ecuador onder druk van de Skull and Bonesman John Kerry besloot
zijn internetverbinding af te kappen.
De regering van Ecuador heeft in een verklaring ondertussen bekendgemaakt de veiligheid
van Assange te blijven garanderen, dus dat geeft enige rust. Er zijn geruchten geweest dat de
Clinton mafia zover zou gaan om zelfs de ambassade van Ecuador te bestormen, maar dat is
nog niet gebeurd en zou ook wel een hele drastische stap zijn omdat dit het complete
diplomatieke leven zoals bestaat, overhoop zou halen.
En dus, gaat Hillary zich concentreren op mensen die dichtbij Julian Assange staan.
Het begon al met een waarschuwing aan het adres van Julian Assange door de moord op
zijn advocaat John Jones, eerder dit jaar.
Een deel uit een eerder artikel:
Iets wat tot voor kort nauwelijks in de media is gerapporteerd, is het feit dat de advocaat van
Julian Assange op 18 april dit jaar ogenschijnlijk zelfmoord pleegt door zich
voor een trein te
gooien
in
Hampstead, een voorstad van Londen.
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De 48-jarige John Jones was een topadvocaat, gespecialiseerd in uitleveringszaken en
werkte bij het gerenommeerde kantoor Doughty Street in Londen samen met Amal Clooney, de
vrouw van George Clooney.
Volgens de politie destijds waren er geen verdachte omstandigheden rondom zijn dood, maar
de Engelse lijkschouwer heeft nu geoordeeld dat er toch geen sprake is van zelfmoord ,
waardoor er automatisch een onderzoek zal volgen.
Het was bekend dat Jones mentale problemen had, maar volgens de lijkschouwer zijn er
dermate vreemde dingen voorgevallen dat er toch geen sprake is van zelfmoord. Dit is op zich
natuurlijk een unieke uitspraak, want een “logische conclusie” zou zijn dat iemand met mentale
problemen zelfmoord pleegt door voor de trein te springen.
Tegelijkertijd is het oordeel van lijkschouwer Mary Hassel dat Jones alleen handelde en dat
er niemand was die hem voor de trein heeft geduwd.
Er zijn in dit verband geen duidelijke sporen die naar Hillary wijzen, maar gezien haar staat
van dienst voor wat betreft het vermoorden van tegenstanders denken velen dat er wellicht toch
een verband is.
Misschien doordat Jones in het geheim dingen zijn toegediend, waardoor hij tot deze daad is
gekomen of door één of andere vorm van mindcontrol.
Het verassende oordeel van de Coroner is in ieder geval dat het geen zelfmoord is.

Dan nu het bericht dat de oprichter van Wikileaks, mede directeur en mentor van Julian
Assange, plotseling is overleden. Gavin MacFadyen is overleden aan onbekende oorzaak op
76-jarige leeftijd.
Berichten van medewerkers van Wikileaks en Julian Assange op sociale media laten zien dat
MacFayden een belangrijke man was voor Assange persoonlijk en voor Wikileaks.
Zijn vrouw, Susan Benn, speelt een actieve rol in het zogenaamde Julian Assange Defense
Fund en omschreef haar overleden man als het model van hoe een journalist hoorde te zijn.
Eerder dit jaar liet MacFayden in een interview met RT weten dat de documenten die ze tot
nu toe hebben vrijgegeven, nog maar een druppel is in de oceaan van informatie die ze
binnenkrijgen.
En nu is hij dood. Zomaar opeens en schreef zijn vrouw eerder dat hij was overleden “na een
korte ziekte”. Een bericht dat inmiddels ook alweer is verwijderd. Waarom?
Zo hebben we weer een mysterieuze dode en weer iemand die dichtbij Julian Assange stond
en die belangrijk was voor hem, net zoals zijn advocaat John Jones.
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Natuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen dat de man al op leeftijd was en dat er geen
bewijs is en dergelijke. Maar, mensen die geloven dat de dood van MacFayden een natuurlijke
dood was en toevallig precies nu plaatsvond, zullen het de komende turbulente jaren heel
moeilijk hebben omdat ze te naïef zijn.
Naast Julian Assange die moet vrezen voor zijn leven is er waarschijnlijk nog iemand die dat
moet doen en die persoon heet Eric Braverman. Een naam die weinigen misschien iets zal
zeggen, maar wel iemand die het criminele duo Bill en Hill de das om kan doen.
Het is zo langzamerhand een publiek geheim dat de Clinton Foundation een soort f ruitmachi
ne
is
voor rijke mensen. Wanneer je er maar genoeg geld in stopt zal Hillary jouw persoonlijk
overladen met gunsten en hoe groter de bijdrage, hoe groter de gunsten.
In 2011 beginnen de zaken enigszins te veranderen bij de Foundation, wanneer dochter
Chelsea ten tonele verschijnt en een meer actieve rol wil spelen aldaar . Het verhaal gaat dat
toen ze eenmaal besefte wat daar allemaal voor frauduleuze zaken plaatsvonden, ze zich
wezenloos schrok en besloot om schoon schip te gaan maken.
Dit bracht haar rechtstreeks op een ramkoers met de zakenman Doug Band die ook wel de
"handler" van Bill Clinton
wordt genoemd en die er helemaal niet van gediend was dat er een pottenkijker kwam die hun
leuke set-up dreigde te verstoren.
Chelsea wist echter haar zin door te drijven en de benoeming rond te krijgen van Eric
Braverman als CEO van de Clinton Foundation medio 2013. Braverman had voorheen gewerkt
bij de prestigieuze consultant McKinsey & Company, waar ook Chelsea voorheen had gewerkt
als collega van Braverman.
Echter, slechts anderhalf jaar na zijn aantreden vertrok Braverman plotsklaps, net nadat zijn
contract was verlengd, zonder opgaaf van redenen.
En toen..... kwam de naam Braverman weer tevoorschijn bij de Wikileaks e-mails van John
Podesta.
Hierna volgt een e-mail wisseling tussen ene Neera Tanden en John Podesta. Neera
Tanden
is
een politiek activist en voorzitter van Center for American Progress. In een e-mail aan John
Podesta waarschuwt ze hem om Doug Band goed in de gaten te houden, omdat zij denkt dat hij
degene is die de NBC heeft getipt om “het geld te volgen en daardoor het echte HRC (Hillary
Rodham Clinton) schandaal te ontdekken”.
John Podesta stuurt haar heel snel een antwoord terug en geeft aan dat de werkelijke bron
van die informatie niet Doug Band is, maar Eric Braverman.
Het antwoord van Neera Tanden zegt genoeg: “Holy Moses”.
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