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Saturday, November 27. 2021

SOS från the Original Sovereign Tribal Federation
&#9888;&#65039;SOS&#9888;&#65039;

Read more and see more about the Original Sovereign Tribal Federation from Northern Australia on their Official
Website at https://originalsovereigntribalfederation.com/ . From another video on that site we read, "Wirritjin is an
Ancient Prophecy that a white man would come to these lands and there would be great suffering for a period of time.
One day the Black and White would stand together to create a positive direction together. That time has come and
United, we are the Wirritjin. We invite all to join us and unite everyone to create a healthy and prosperous future for all
humanity."
Link to video on Rumble: https://rumble.com/vppr0l-sos.html
REALNewsNT Sovereign Tribal people calling out for international intervention and exposing what is happening in the
communities.
2021-11-24T04:20:31+00:00
Duration: 00:14:28.35, 1920x1080
Rekommenderar att på deras site även lyssna på historien bakom King Charles V ‘Sword of Deliverance’. MYCKET
intressant.

Detta nedan bekräftar också, och innebär även att den som inte ger sitt stöd nu är medskyldig till folkmord. Jag ger mitt
stöd.
"The international community must speak up!"
Lurnpa (David Cole) gives an update on the genocide of Australian
people in the Northern Territory. Som Ray Ray summerade, We R Done Asking &#9889;&#65039; We R Demanding
You Speak Up Now
Or Be Silent &#9889;&#65039; Either Way We Will Remember You Forever &#127801; Spegling till Telegram finns på
https://t.me/realLegeNet/12462 varifrån den med Desktop app för Telegram lätt kan ladda ned mp4 filen. Här länken på
Rumble:
https://rumble.com/vprukm-australiaone-party-a-time-to-decide.-the-international-community-must-speak.html

AustraliaOneParty AustraliaOne Party - A time to decide. The international community must speak up!
2021-11-25T07:53:02+00:00
Duration: 00:12:53.33, 640x360

Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Mänskliga rättigheter, Dödskult/Satanism,
Bio-EM-Terrorism kl 17:06
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Monday, November 22. 2021

Stålsanning
&#128293; Steel Truth - NOV 13, 2021 EXCLUSIVE! 3 BOMBS Dr. Judy Mikovits Mikki Willis – [SVENSK TEXT]

Spegling med Svensk Text tillagd, original av Ann Vandersteel, detta gjort som en tjänst åt alltet.
Länken nämnd av Dr. Judy Mikovits vid 15 m 20 s är https://forunitedsolutions.org/
Inledningen av originalbeskrivningen från
https://www.facebook.com/TheSteelTruth/videos/november-13-20201-exclusive-3-bombs-dr-judy-mikovits-mikki-willis/26
1323076039832/ publicerad 2021-11-13T21:53:19-08:00 i översättning:
I en sällsynt dubbelintervju med Dr Judy Mikovits och Mikki Willis, producent av Plandemic Series och författare till
Plandemic Series https://plandemicseries.com/ på Health and Freedom Conference.
Vi diskuterar vem som är ansvarig, vilka som har fångats [underförstått med brott mot mänskligheten, folkmord, etc.] och
varför datat kommer att få dem alla på fall. &#128293;&#128293;&#128293;
LegeNet: Det finns väldigt väldigt väldigt mycket bra i dessa korta 24 minuter, men här är en av nyckeldelarna,
00:20:28.910 --> 00:20:32.300
till
00:23:40.640 --> 00:23:43.740,
utan tidsstämplar:
allt du behöver göra är att visa det för en bra vetenskapsman.
Um vi jag använder exemplet med doktor Stephen B Balin som är
en magnifik forskare vid Johns Hopkins University
och vårt samarbete för nästan 30 år sedan.
Vi gjorde det för 30 år sedan i söndags.
Jag försvarade min doktorsavhandling och det var då han kom
och han bad mig hålla ett föredrag och vi började
ett samarbete som verkligen var en paradigmskiftande studie
som, ahm, Epigenetics
Den söker virusets uttryck.
Det handlar inte om virusets närvaro.
Så det är därför det snabba ta testet, ta testet, ta testet.
Men vi kan till och med använda kunskapen som en PCR.
Så jag drar nytta av forskare som kommer att titta på det.
Och jag gav det till honom.
Jag jag skickade bokstavligen ett mejl till honom förra veckan
och han svarade mig. Och han och Frank och jag var liksom, ja.
För vi visste att dessa forskare skulle hedra sin skyldighet
i en korruptions tidsålder och bara titta på data.
Vi är vetenskapsmän, vi tittar på data, och som du vet det du sa
med opinionsundersökningar,
du vet Tony Faucis modeller modeller.
vi tittar på data, och så det spelar ingen roll så, och sedan
entreprenörerna, de unga bioteknikerna, jag menar, gå och
tjäna en biljon dollar och det är ett enkelt PCR-test.
För om du har vaccin COVID, som jag kallar det,
ahh, som de kallar COVID lunginflammation eller vad det nu är,
det beror på att den syntetiska lipida nanopartikeln
kräver en feber på 102°F (38.50°C) för att brista,
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och och därav COVID lunginflammation,
allt du kommer att se är spikproteinet.
Så gör din PCR för spikproteinet och gör sedan den den
rätta reguljära SARS Cove två
och leta efter innanmätet av coronaviruset,
du kommer inte att hitta det.
Det stämmer.
Och så med den andra med J och J och Pfizer,
kommer du att hitta adenoviruset och då,
om du inte hittar dessa två 50:50, så var det inte SARS Cove två.
Det var vaccinet, och då kan man se avvikelsen.
Så du kan göra det, datat ljuger aldrig. Datat ljuger aldrig
och det är som, spikade det, och
så är det någon som kommer att
gå och göra en förmögenhet.
Hej, alla ni som köpte PCR-maskinen
och satte den i er skåpbil och körde den runt om i världen.
Gör rätt test. Det är ett enkelt primärtest.
Jag kan konstruera det åt dig i morgon och ge dig det.
Gå och tjäna en förmögenhet så ska vi bevisa vem som sprider
varianterna, för du vet, data är data.
Okej. Detta är en annan framtids fråga eftersom jag just tänkte
på det när du pratade, men det är så många hemska saker som
har hänt. Jag menar, det har bara varit ett sant sant brott
mot vår mänsklighet. Uh det är inte ett politiskt uttalande.
Det är ett faktum. Nürnberg 2.0. Vi ser, du vet,
det finns bara så många aspekter av hur de bröt mot Nürnberg
kodexen från början till slut. Skulle någon av er vilja sitta
i den panelen när blir dags att domstolspröva dessa människor?
Jag tycker att Judy hör hemma där.
Um, säg det en gång till.
Jag tycker att Judy hör hemma där.
Visst. Du vet jag jag jag kan rättvist döma och naturligtvis menar
jag data. Visa mig datat så ska jag visa dig att du visste datat.
Jag ska visa dig att du visste att Hydroxiklorokin var ett vaccin
och att och ni höll det hemligt för folket.
Jag ska visa er att ni visste att Ivermectin var ett kraftfullt
anti-cancer läkemedel och ni höll
det borta från cancerpatienterna.
De dödade min svärdotter. Jag kommer inte att ge upp.
Jag vill sitta i den panelen.
Som stöd för andra att göra översättningar till andra språkversioner tillhandahålls de tidsstämplade textfilerna för såväl
den ursprungliga Engelska transkriberingen som dess översättning till Svenska:
http://blog.lege.net/content/Steel_Truth_Nov_13_2021_Dr_Judy_Mikovits_Mikki_Willis__subtitles.en.vtt.txt
http://blog.lege.net/content/Steel_Truth_Nov_13_2021_Dr_Judy_Mikovits_Mikki_Willis__subtitles.sv.vtt.txt
(Teckenkodningen är UTF-8 men för den engelska versionen råkar det i det här fallet bli samma i iso-8859-1 kodning.)

Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Propaganda, Regeringsterrorism, Gemensam berättelse /
myt, Rättvisa, Manipulation, Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Frihet, Mänskliga rättigheter,
Personlig integritet, Indoktrinering & hjärntvätt, PsyOP, Bio-EM-Terrorism kl 14:00
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