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Kan USA förhindra ett Israeliskt kärnvapen-9/11?
Gordon Duff ställer i "Can America stop an Israeli 'nuclear' 9/11?" publicerad på Pakalert 2010-09-21 denna fråga. Och
beskriver hur USA:s militär är uppdelad mellan kompetenta proffs och patrioter å ena sidan, och kristna sionister som
lever i en propaganda-dröm-värld, å andra sidan. Och hur denna infiltration redan 1967 var så effektiv att Israel redan
då kunde använda USA:s militär för sina egna syften. För hade inte ryssarna genom sin närvaro 1967 förhindrat den
Israeliska sänkningen av den amerikanska USS Liberty så hade de amerikanska planen som vi nu vet var sända mot
Egypten inte ha kallats tillbaka. För det var Egypten som skulle få skulden för den Israeliska sänkningen av USS
Liberty. Och min farfar hade fått rätt redan då om att andra världskriget bara skulle ta paus - se "Det naturliga
Manifestet", skrivet av min farfar under andra världskriget, 1943.
Vi påminns i Gordon Duffs text även om hur mycket "otur" amerikanska senatorer har med de många flygkrascherna.
Själva tror nog senatorerna att denna "otur" är starkt kopplad till deras attityd gentemot Israel, och agerar därefter.
Tydligen har också ett antal - 6 st. - amerikanska kärnvapen kommit på avvägar, där i minst ett fall Israel-kopplingen är
tydlig. Så det finns "väskatombomber" på avvägar som kan användas av Israel för en ny false-flag.
Gordon Duffs text nämner något av utomordentlig vikt som de kristna sionisterna - och vi har gott om sådana även i
Sverige - helt har missat: "In Judaism, the fruit of the tree of knowledge is "forbidden", owned to Lucifer; in Christianity it
is divine." D.v.s. judendom förbjuder kunskap medan riktig kristendom påbjuder sökandet av den. Min egen mycket
starka misstanke är att ursprunglig kristendom i princip var fröet till det nya paradigm jag och andra söker. D.v.s. den av
judendomen förbjudna frukten, hatad till tidens ände av judendomen! Kort sagt, konflikten som symboliserades med
berättelsen om Kunskapens frukt i Edens lustgård är en i dag pågående konflikt, som utspelas i DN, SvD, SVT, Fox
News, Disclosure Project, Svensk Israelinformation o.s.v..
Leif Erlingsson
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Inlagd av Leif Erlingsson i Israel, Regeringsterrorism, Fosterlandsförrädare, USA, Zionism,
Attarparn kl 08:00
Intressant...Du kanske skulle uppskatta en del av informationen på leewantas blogg "leewantas observationer...tungt stuff
Anonymt på Oct 9 2010, 22:25
Tack. Jag besökte leewantas gamla och nya blogg (leewanta.wordpress.com, leewanta.bloggproffs.se). Noterade två formuleringar
"NSA och associerade utomjordingar" och "vilseledande guider".
Han nuddar här vid ett viktigt tema: Att bara för att man ser allt som sker så innebär det INTE att man förstår allt.
Det är inte bara människor som tror att de vet och förstår bäst, och ska tala om för oss vad vi ska göra. Denna sjuka är väl spridd i
multiversum.
Men våra medvetanden påverkar på ett konkret sätt själva verkligheten. Förutsägelser från "insiders" (även sådana från andra
dimensioner, etc) baserade på att det som nu är måste vara det som blir är till synes insider informerade förutsägelser, medan de i
verkligheten är fullständigt OINFORMERADE.
Detta eftersom de inte tar hänsyn till att VI SKAPAR VERKLIGHET!
Det globala INFORMERADE mänskliga medvetandet är mänsklighetens starkaste egenskap. Våra medvetanden påverkar på ett
konkret sätt själva verkligheten. Det räcker med mycket få människor som faktiskt tänker, för att göra all skillnad i världen. Vår styrka
är att vi är individuella själar, med kapacitet att tänka själva.
VI ÄR SKAPARE! [Jag bloggade om det, "Tro på liv och död".]
Det räcker inte att se vad som pågår, man måste förstå vad som pågår.
Anonymt på Oct 9 2010, 23:31
PS: Missa inte: "Drömdata". Jag tror vi är mycket nära ett massuppvaknande nu. Det ser mycket mörkt ut, men när det väl svänger
så går det fortare än man kan ana. Bara som en sådan sak att "den gröna agendan" fundamentalismen bygger på samma tänkande
som krigsguden Jahve, som ställde upp "de rättfärdiga" mot "de orättfärdiga". Detta tänkande - när alla ser det för vad det är - är så
gammalt!
Anonymt på Oct 10 2010, 13:23
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