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De som låtsar att de försöker begränsa oljekatastrofen
Kolla denna video:

(Backup om den försvinner: http://freedom.lege.net/THE_SHORT_FILM_BP_DOESNT_WANT_YOU_TO_SEE.rv.)
En av mina korrespondenter framkastar denna tanke för övervägande:"[M]in teori om vad olje utsläppet kan för effekt.
ACCEPTANS FÖR "BIG GOVERNMENT" om de ställer upp och relokaliserar människor till förutbestämmda områden
för nystart. Som har varit planen hela tiden.. enligt FN planetära planering sen minst 15 år tillbaka.. Stora delar av USA
kommer att läggas i träda. FN:s lag gäller på väldigt mycket mark areal i USA - inte allmänn vetskap antar jag...
OM det går riktigt illa med följden av olje katastrofen (giftiga regn runt om i världen etc) så kommer en den krisen att
användas för att argumentera för världsregerings - "samarbete" alltså... ... Vad man kan ha startat här är ett uppror mot
dagens värld där inte ens handeldvapen spelar någon roll.&nbsp Varför?&nbsp för att det bidrar inte till en lösning.
Vad händer på kort sikt med ekonomin i en värld där USA går på knäna på grund av en nationell katastrof?
Folk kan inte jobba i regionen - utan jobb inga pengar - och med inga pengar scenariot så börjar problem kedjan och
ropen på hjälp och planen kan sättas i verket, på folkets egen begäran."Tack, "korrespondenten". Du frågade också
efter "kommentarer?". Min egen kommentar är att detta med oljan i Gulfen känns som "nästa 9/11", nästa stora
false-flag. Det är uppenbart att man inte vill lösa problemet, se videon ovan. Det är dessutom uppenbarligen ett skapat
problem, vilket framgår av det sätt på vilket det skapades av en särskild besättning och mot protester från ansvarig
ingenjör, som har framgått av en rik skörd andra dokument i mailskörden den senaste tiden. Andra kommentarer?
Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande kl 14:24
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