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De afgelopen jaren is de wereld getuige geweest van veel moorden die bedoeld zijn om
mensen voorgoed het zwijgen op te leggen.
Een dode spreekt niet meer, behalve als zijn Twitter account van jaren geleden een keiharde
aanwijzing geeft.

Update 29 november 2016 video onderaan dit artikel.
In maart 2012 stierf de bekende Amerikaanse journalist Andrew Breitbart volkomen onverwacht
op mysterieuze wijze aan een “hartaanval”.
In mei 2012 schreven wij het volgende over hem:
Op een APAC (Conservative Political Action Conference) conferentie vertelt Andrew Breitbart
met veel stelligheid over een video die hij bezit en die ervoor zal zorgen dat het afgelopen is
met Obama als president. De video zou materiaal bevatten uit de vroegere periode van Obama,
waarin hij samenspant met linkse activisten zoals Bill Ayers.
Deze video zou hij uitbrengen op 1 maart 2012. Op deze bewuste dag wandelt Breitbart naar
huis, na wat gegeten te hebben in een restaurant. Een getuige (inmiddels ook spoorloos
verdwenen) verklaart dat hij normaal wandelde en er niets aan de hand leek, tot hij plotseling
als een zak aardappelen in elkaar stortte.
Volgens de getuige had hij een vreemd rode gelaatskleur, wat normaal gesproken niet in
overeenstemming is met een hartaanval, maar wel met bijvoorbeeld een cyanidevergiftiging. Hij
wordt overgebracht naar een ziekenhuis, waar men twee uur later al weet te vertellen dat hij
een natuurlijke dood is gestorven. Dit terwijl autopsie-onderzoeken veel langer duren.
Onze conclusie was dan ook dat deze man absoluut geen natuurlijke dood is gestorven,
maar vermoord is omdat hij dingen naar buiten zou brengen die niet naar buiten mochten
komen.
Nu, zoveel jaar later, komt er een schokkende onthulling via David Seaman die Andrew
Breitbart in direct verband brengt met
Pizzagate
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.
Ongeveer een jaar voor zijn dood stuurt Andrew Breitbart de volgende tweet over de man die
nu centraal staat in het Pizzagate schandaal, John Podesta:
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