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Több mint egy évvel ezelőtt azt hitték, hogy Mel Gibson “őrült”.

“Hollywood egy intézményesített pedofília központ,ahol az ártatlan 
gyermekek vérével élvezkednek.

Minden hollywoodi studió ártatlan gyermekek vérével vásárolt 

és fizetett Intézmény.”



Mel Gibson szerint a Hollywood-stúdiók „ártatlan gyermekek vérében 
áztak be”, szerinte „ a gyermekek vére olyan népszerű Hollywoodban, 
hogy alapvetően saját pénz nemként működik. 

”A hollywoodi elit (akik saját bevallásuk szerint főleg zsidók)

„ az emberiség ellenségei, amely folyamatosan a mi érdekeinkkel 
ellentétesen működnek” …

”- mondta Mel Gibson Londonban, ahol a Daddy's Home 2-ben játszott 
szerepet, amely évek óta a legjelentősebb képernyő-szerepe.

”Mel Gibson megjelent a BBC Graham Norton Show-ján, és 
ledöbbentette a vendégeket a Hollywoodi elit valódi természetéről.

Gibson azt mondta: 

„Nem tudom, hogyan kell ezt kifejezni … Hollywood intézményesített 
pedofília.” 

Gyerekeket használnak és bántalmaznak. Szellemi hiedelmeik, ha így 
hívhatjuk, arra irányítják őket, hogy  a gyerekek energiáját használják.

Ezeket élvezik, és ezekkel táplálkoznak - erősítette meg a Hacksaw 
Ridge igazgatója is. -

Begyűjtik a gyermekek vérét. Eszik a húsukat. 

Úgy vélik, hogy ez életerőt ad nekik. Ha a gyerek a testben és a 
pszichében szenvedett halála előtt, úgy gondolják, hogy az extra 
életerőt ad nekik. 

Legtöbbünkben van egy kreatív és szerető erő, amely az élet során 
vezet bennünket. 

Ezeknek az embereknek nincs ilyen. Nekik pontosan ez az ellenkezője. 

”Mel Gibson, aki 30 évet töltött a hollywoodi rendszerben az iparág 
elitjeivel … életük fájdalomra, traumára, stresszre, visszaélésre és 
szenvedésre gyarapodott.



- Hollywood az ártatlan gyermekek vérében van. 

Sokáig a pedofíliára és a kannibalizmusra való hivatkozás szimbolikus 
vagy utaló jellegű volt. 

De bevezették a gyakorlatba a 2000-es évek elején. 

Most erről beszélhetek, mert ezek az emberek, az exek, most már 
halottak. 

„ A szexuálisan bántalmazott csecsemők vérét nagyon „dúsítottnak” 
tekintik, és nagyra becsülik.

Pénzváltás, kedvezmények, - fogalmad sincs, hogy milyen értékes. 

A csecsemők ára egy magasan értékelt pénznem. 

A csecsemők prémium márkájúak, kiváló minőségű kaviár-kokain 
gyémánt értékűek.

”Gibson szerint ez nem egy havi ízelítő, ez olyan férfiak és nők körében 
népszerű, akik unatkoztak a szokásos élvezetektől. 

Nincs semmi új a nap alatt. Ha kutatást végzel, akkor látni fogod, 
hogy ez egy metafizikai, alkémiai jelenség és a színfalak mögött 
megtalálhatod a történelem összes sötét korszakát.

“Ez egy sötét, többdimenziós okult művészet és gyakorlat, 

amelyet az elmúlt néhány száz év titkos társaságai használtak.

Korszakunkban Amerikában, Hollywoodban ezt népszerűvé tették ”
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