Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/

Friday, October 14. 2016

När jag får frågor om USA
När jag får frågor om hur jag ser på USA svarar jag att själv är jag de förenade staterna för Amerika vänlig. Att jag
gärna ser att de återaktiveras efter att den organiska kongressen tog paus på 1800-talet.
Europeiska Banksters lyckades i slutet av 1800-talet balkanisera de förenade staterna för Amerika, med det
förutsägbara resultatet inbördeskrig.
Europeiska Banksters lyckades i början av 1900-talet sedan även slå sönder Tsardömet, vars borgare inte heller de
hade förmåga att förstå skeendet förrän det var för sent.
Med hjälp av dessa två erövrade landområden byggdes två superstater varmed resten av världen kunde erövras av
bakomliggande Europeiska Banksters.
I dag har den superstat som ersatte Tsardömet förstörts, och Ryssland återuppstått.
Ett Ryssland som nu håller på att distansera sig från de Europeiska Banksters som en gång slog sönder Tsardömet.
Den första superstaten finns fortfarande, och har av samma Europeiska Banksters använts för att i sin tur balkanisera
en rad länder, med resultat inbördeskrig och mer Banksterlydiga regimer.
Målet med hela projektet är ett globalt företag, ägt av dessa Europeiska Banksters. Som alla vet har man som anställd i
ett företag inga oförytterliga rättigheter, utan endast de privilegier som företagsägarna förlänat. Detta är essensen av
företag, man lyder under ägarens/-arnas regler.
Själv föredrar jag att leva under frihet, och önskar alltså inte leva under ovillkorligt kontraktsslaveri.
&mdash; LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2016-10-12 och 2016-10-14
Rekommenderad läsning:
http://serendipity.li/jsmill/us_corporation.htm
The United States Isn't a Country
&mdash; It's a Corporation!
by Lisa Guliani
Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i USA, LegeNet's insikter kl 20:20
Fundera på om den skuld som dåvarande förenade staterna för Amerikas i slutet av 1800-talet levande befolkning sattes i pant för
kan binda de som i dag föds? Svaret är givet, - Nej. Antagligen är det därför de olika bolagen, som de förenade staterna för
Amerikas befolkning trott har varit deras land, med vissa intervaller konkursats för att ersättas med nya bolagskonstruktioner. Inget
av detta har man förklarat för de förenade staterna för Amerikas befolkning... Avtal utan fullständig redovisning / full information är
INTE giltiga.
Anonymt på Oct 14 2016, 21:40
De som förevisar diverse heraldik och loggor men vägrar rättssäkert identifiera sina rättssubjekt kan vara gangstersyndikat med
upplägg, alltså rutiner, varmed de skapar falska verklighetsbilder av att de skulle vara legitima myndigheter. Kanske upplägget med
rutinerna rentav i så fall är så skickligt konstruerat att de även har lurat sina medarbetare så dessa faktiskt tror att de arbetar för
legitima rättssubjekt istället för att faktiskt vara gängmedlemmar i ett brottssyndikat. Om detta alltså skulle visa sig vara fallet.
Anonymt på Oct 15 2016, 17:09
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