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Termit historien ska befästas
Varning. Den verklighet som här diskuteras ligger ett par varv av desinformation ovanför konsensus verklighet. Mod
och förmåga till självständigt tänkande är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig materialet.Susan Lindauers
alldeles äkta historia (se länk längre ned) bidrar till att dölja den större historien om fri energi vid 9-11.Endast det får inte
bli förstått...När jag lyssnar på Susan Lindauer så rapporterar hon vad hon själv sett och hört, men en sak som hon
tydligt markerar är vad hon fått från en vän är bevis för, som hon anser, att de använt Termit för att spränga
WTC-byggnaderna. AHA!, säger jag. Då har jag hittat den lögn som ska smygas ut genom att man tillåter detta
avslöjande: Termit-historien ska befästas!Jag har själv bloggat om den större historien om fri energi vid
9-11:http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/10/17/de-fysiska-bevisen/ eller
http://blog.lege.net/?/316-De-fysiska-bevisen.htmlhttp://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/
eller http://blog.lege.net/?/315-Tio-ar-av-konspiration.htmlÄven på
engelska:http://leiferlingsson.lege.net/2011/10/17/the-physical-evidence/http://leiferlingsson.lege.net/2011/09/20/ten-yea
rs-of-conspiracy/Ett par nyckelcitat från dessa artiklar:"Dr. Judy Wood vet vilka som vet vem som utförde 9-11, och hon
har visat hur vi alla kan ta reda på det" ( http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/ )"Av alla
underkontraktörer så är Applied Research Associates (ARA) den som hade flest anställda som arbetade på NIST
rapporten. Ledaren för deras team har gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser. Det är hans
expertisområde." ( http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/10/17/de-fysiska-bevisen/ referens 7, det engelska
originalet finns också där, samt i referens 7 av den engelska versionen
http://leiferlingsson.lege.net/2011/10/17/the-physical-evidence/ . )"Dr. Judy Wood: "I determined what happened, how it
happened - some kind of energy weapon. And I know those who helped covered it up. The contractors on the NIST
report. Some of them are familiar with energy weapons. They develop and manufacture energy weapons. It was one
of them who also have a contract with the US government to know who anywhere is developing such weaponry, any
weapon of mass destruction. Who has developed it. So not only would they know what weapon it was but they would
pretty much know who's weapon it was. If they know who is developing whatever they would know what the capabilities
of various entities. So that's why I went after them. But I think it's so important to first figure out what happened."" (
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/ och
http://leiferlingsson.lege.net/2011/09/20/ten-years-of-conspiracy/ referens 6. )En observation som Susan Lindauer
hjälper oss med -- och notera, jag uppfattar henne som alldeles äkta -- är att, som hon berättar om, hon och många
andra "tillgångar" ("assets") upprepade ggr. förbereddes sedan kring år 2000 att New York Manhattan WTC skulle
angripas med kapade flygplan. Hon berättade också att hon varnats för att vara i New York inför 9-11 för att det kanske
skulle bli aktuellt med mini-kärnvapen där den dagen.Alltså hade man planterat föreställningen om flygplan och
eventuellt även kärnvapen vid 9-11 i en massa medvetanden i underrättelsevärlden.Sedan har Susan Lindauer själv i
efterhand "köpt" bilden av termit.Deras handlers vet mer...När jag förresten lyssnar på Q & A i videon nedan så förstår
jag varför jag inte gillar Amy Goodman. Lyssna, så förstår ni. Amy var inte intresserad av att få ut Susan Lindauers
historia, och den historien är äkta. Det känner man i hjärtat. Den är äkta, men trots det eller kanske just därför så bidrar
den till att dölja den större historien om fri energi vid 9-11.Endast det får inte bli
förstått...http://www.youtube.com/watch?v=GxJTwbHdH6k&sns=fbCIA Asset Susan Lindauer.. Can Now Speaks 10
years after 2001-9-11Uploaded by pleng72 on Nov 11, 2011Kommenterade själv denna video på den blogg där jag
hittade länken:Det ligger i tidplanen med en disclosure nu som rycker undan taket för vår nuvarande kulissverklighet,
men jag tror att man under tiden har byggt nya kulisser på en helt annan nivå.Läs även recension av hennes bok
"Extreme Prejudice - The Terrifying Story of the Patriot Act and the Cover-Ups of 9/11 and Iraq - The Ultimate
Conspiracy to Silence the Truth" "The smoking gun in this book is its documented evidence that the White House knew
full well that 9/11 was coming, and leveraged that event, overlooking the 3,000 murdered"
http://www.phibetaiota.net/?cat=39 .
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Terrorismen, Termit, Regeringsterrorism,
Irak, USA, Fri Energi kl 14:32
En bra introtext (från 2001-03-01) till varför vi inte hade en fri energi civilisation för 100 år sedan:
"En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.
Backup av plus egna kommentarer till "En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.
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