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Från obemärkthet, tycks ebola-viruset under de senaste veckorna ha vunnit ryktbarhet. 

Något som antagits vara en sidoeffekt från fladdermöss i djupaste, mörkaste Afrika, har nu i två
fall kommit till Amerika [USA]; första gången som ett aktivt sjukdomsfall, andra gången hand-
lade det om en person som rest från det smittade området i Afrika, förmodligen utan att veta att
han var smittad. Men ändå vet vi att Ryssland och USA, tidigare har forskat, för att genom mil-
itarisering av detta virus kunna nyttja detsamma i biologisk krigföring. I denna forskning kombi-
nerades viruset 'framgångsrikt' med en typ av vanligt förkylningsvirus. 

Skedde  spridningen  av  ebola  i  USA som en  sofistikerad  form av  utpressning?  Går
syftet  utt  på  att  tvinga  Vita  Huset  att  skicka  marktrupper  in  i  ytterligare  ett  större
Mellanöstern-krig, allt för Israel och de internationella sionisternas oljebolag?

Kommer den här ebolavirus-sjukdomen att också sättas in som en falskflag-operation? Då med
syftet  att  skapa en omfattande ebola-epidemi i  USA, samtidigt  som man skuldbelägger de
medborgare som vägrar ta ett nytt ebola-vaccin som snart kommer att tas fram? 

Översättning / språkl. bearbetning:

Traducteur Sans FrontiéresTraducteur Sans Frontiéres
Förklaringar: se i slutet av artikeln.

Obs: Denna artikel har ändrats i viss omfatt-
ning efter första postning på nätet. Den över-
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Kommer det ökande antal miljoner människor som nu rutinmässigt vägrar alla vac-
cinationer och som är särskilt  emot vaccinering,  att  bli  utsedda till  syndabockar?
Detta alltefter den här ebolan sprids utom kontroll, efter att den i hemlighet blivit fullt
ut spridd över USA? 

Sprids ebola nu i hemlighet för att ytterligare trycka ned oss medborgare, samtidigt som viruset
samverkar med okända nanopartiklar1 inuti våra kroppar? Detta då i syftet att rejält beskära får-
skocken och skrämma USA-medborgarna att ge upp ytterligare grundläggande konstitutionella
rättigheter?

Vad mer känner vi med säkerhet till? 

Vi vet att ansvariga myndigheter brutit mot accepterade smitt-
skyddsprotokoll, vilka för att isolera smittade från möjlighet till
smittspridning, kräver blockad av resor från infekterade om-
råden. 

Det  mest  vårdslösa en  delstats  hälsovårdsmyndigheter  kan
göra, är att ge en fribiljett till USA för ett så dödligt virus som
ebola. Så länge inte ett federalt nationellt nödläge utfärdats,
så ligger jurisdiktion för hälsofrågor hos varje enskild delstats-
myndighet. 

Talespersoner och företrädare för globalister har poppat upp och hävdat att blockad av resor
från drabbade områden i Afrika, skulle vara likvärdigt med att förorsaka virusets spridning. Man
menar att det bästa sättet att stoppa viruset, är att hålla resmöjligheter öppna. De informations-
direktiv som höjdarna på CDC (USA:s federala smittskyddsmyndighet) nu utfärdat, till de här
statliga hälsovårdstjänstemännen, utgör raka motsatsen till kända fakta avseende begränsning
och kontroll av ett så här dödligt virus. Denna typ av maktutövning från CDC måste i grund och
botten betecknas som brottslig vårdslöshet. 

Helt tydligt, får de här statliga hälsovårdstjänstemännen en mycket dålig information från CDC
och sätter därigenom ett stort antal USA-medborgare i riskzonen för ebola. Något som inte alls
skulle ha varit nödvändigt om alla resor från kända smittområden i Afrika, eller varhelst viruset
inte helt isolerats och blockerats, hade stoppats.

Om någon nation vill skicka vårdpersonal för hjälp, skulle så kunna ske under det att ordentliga
skyddsprotokoll följdes. Detta skulle innebära att de här människorna, efter det att deras tjänst-
göring  fullföljts,  kunde sättas  i  karantän i  en  ren  miljö  i  berört  land,  under  en  acceptabel
tidsperiod som är längre än den nu kända inkubationstiden på 21 dagar. Det finns aldrig någon
berättigad anledning att ge ett sådant här dödligt virus en flygbiljett till Amerika, vilket nu har
skett. 

VeteransToday's  kolumnist,  specialist  på  underrättelseverksamhet
och nu CIA-visselblåsare, Gene Chip Tatum, lade  i två tidigare VT-
artiklar fram de risker som ebola utgör. Här och här . 
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http://www.veteranstoday.com/2014/09/18/operation-united-assistance-our-challenge-ahead-the-ebola-pandemic/
http://www.veteranstoday.com/2014/04/21/pandemic-2/
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Avsnittet nedan har tillkommit efter första postningen på Veterans Today.

Till skillnad mot vad de kontrollerade större massmedierna hävdar, kan det finnas ett
helt annat möjligt spridningssätt för ebola.

Eftersom viruset, vad det nu innehåller, är ett konstruerat biologiskt stridsmedel som sprids
genom  in  jektioner i  Afrika, och med offer  som sedan skickas till  USA efter  det att  de blivit
informerade om att de kan få vård här, så hävdar vissa att ebola-paniken är en påhittad bluff.
Som läsaren kanske kommer ihåg, har det funnits många som ansett att hiv/aids ingick som
ingrediens,  i  de medicinska försök med hepatit  B-vaccin som gavs till  homosexuella i  San
Francisco, Miami och New York. Det samma gäller även för de smittkoppsvaccinationer som
gavs i Afrika. 

Handlar det här om en repris av tidigare hemliga operationer för att gallra ut den mänskliga
flocken? Är den här så kallade ebolan, eller vad det nu är, bara ytterligare ett arrangerat an-
grepp, för att med hjälp av spridande, av ett på konstgjord väg konstruerat biologiskt strids-
medel, tunna ut den mänskliga flocken? Du kanske ställer dig frågan, om det djupt inom USA:s
hemliga skuggregering, finns en hemlig cell2 för biologisk krigföring, som är så ond att den
avsiktligt  skulle skapa och sprida ebola,  i  ett  välplanerat  försök till  massmord på miljontals
människor? Om du gräver djupt nog, kommer du att finna att denna fråga besvaras med ja.

Den här typen av hemlig cell har tidigare existerat på Plum Island [New York, USA], där Dr.
Erik Traube skapade och i naturen släppte ut Borrelia. Traube var en expert på biologiska
stridsmedel från Nazityskland, vilken specialiserat sig på att nyttja fästingar för spridande av
biologiska stridsmedel.

 

En andra välkänd plats har utgjorts av en liten,
men farlig cell,  lokaliserad till  armens labora-
torium för  biologiska  vapen vid  Fort  Detrick
[Maryland, USA]. Denna cell  tillät  agenter för
den härskande brottskabalen/världssionismen,
att stjäla den typ av mjältbrand som benämns
Ames, och som de sedan per post skickade till
de demokratiska ledamöter i kongressen, som
inte var benägna att rösta igenom 'Patriot Act'-
lagstiftningen.  Senare  kom det  fram  att  Vita
Huset under Bush II, hade varnats två veckor i
förväg och börjat ta 'Ciprofloxacin' för att före-
bygga en eventuell infektion.
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Plum Island strax utanför USA:s västkust. T.h. den f.d. nazityska forskaren Dr. Eric Traube.

En tidig generation av laboratorietekniker 
under arbete med biologiska stridsmedel vid 
Fort Detrick.

http://rense.com/general28/truths.htm
http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/ebo-lie-man-living-in-ghana-confirms-ebola-is-a-hoax/
http://www.ibtimes.co.uk/ebola-caused-by-red-cross-other-conspiracy-theories-1469896
http://www.ibtimes.co.uk/ebola-caused-by-red-cross-other-conspiracy-theories-1469896
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Så just  nu,  på grund av  att  vi  varken kan lita  på  USA:s  smitt-
skyddsmyndighet (CDC) eller dess myndighet för sjukvård (FDA),
så kan vi inte med säkerhet veta vad detta så kallade ebola-virus
verkligen är. Båda dessa institutioner har en mycket lång historia
av korruption och offentlig lögn. Ta fallet med sötningsmedlet As-
partam vilket är känt som ett svagt nervgift, och som beroende på
konsumtion och en individs förmåga att bearbeta ämnet i levern,
blir farligt för somliga. Donald Rumsfeld satt i styrelsen för Searle
(producenten av sötningsmedlet), och kunde motarbeta rapporter
om giftighet och få till ett godkännande av FDA - ett komplett be-
drägeri. Det är lätt att föreställa sig varför många miljoner ameri-
kaner aldrig någonsin kommer att acceptera några s.k. ebola-vac-
cinationer.  Detta  eftersom  de  varken  litar  på  'Big  Pharma'
(medicinindustrin), USA:s federala sjukvårdsmyndighet eller dess
smittskyddsmyndighet. Många fruktar att ebola-viruset, eller vilken otäck mikroorganism det nu
än är  fråga om,  kommer att  ingå i  det  vaccin som förutsätts  att  förhindra  sjukdomen.  De
kommer därför att  vägra vaccinering  oavsett vad.  Detta i  sig själv skulle kunna initiera ett
inbördeskrig i USA.

Slut på tillkommet avsnitt. 

Nej, sjuksköterskan i Texas bröt inte mot smittskyddsanvisningarna. 

Påståendena om att sjuksköterskan i Texas skulle ha brutit mot smittskyddsreglerna, när hon
vårdade Thomas Eric Duncan (som dog), och att detta var anledningen till att hon smittades
med ebola, är också det totalt  skitsnack. Korrekta skyddsregler upprättades aldrig och hon
följde bara de instruktioner hon fick. Detta tyder på att mikroorganismen är mer virulent3 än
förväntat och att viruset kan spridas genom luften. Därför räckte inte utfärdade skyddsprotokoll
till och att en högre grad av skyddsregler är nödvändiga. Alternativt att sjuksköterskan avsiktligt
smittats, som del i en monstruös dold falskflag-operation, med syftet biologisk utpressning.

Men utpressning av vem el. vilka och i vilket syfte? I varje falskt flagg utpekas någon eller
några  falskt.  Min  gissning  är  att  ett  nytt  ebola-vaccin  snart  kommer att  tas  fram,  men att
många, medan ebola i 'hemlighet sprids' runt om i USA, kommer att vägra vaccinering. I nästa
steg kommer vaccinationsvägrarna att ges skulden för spridningen. Den här skuldbeläggning-
en kan sedan komma att användas som förevändning, för att attackera och internera dem som
vägrar. Risk finns att dessa sedan mördas i sina egna hem, eller att de tas till karantänbelagda
FEMA-koncentrationsläger, där de kan tvångsympas med vaccin innehållande ebola.
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Nina Pham, den första av två 
sjuksköterskor, som efter att ha 
vårdat Thomas Duncan, smit-
tades med ebola. Duncan dog, 
men efter blodtransfusion från en 
tidigare ebola-drabbad USA-läk-
are som överlevt, kunde de båda 
sjuksköterskornas liv räddas.

Donald Rumsfeld

Nina Pham och Thomas Duncan.
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Är  det  här  ett  smart  sätt  att  skapa  ett  falsk
motiv  för  tvångsmässig  vaccination  av  alla
medborgare?  Inklusive  alla  de  vaccinvägrare
som känner  till  för  mycket  om 'Big  Pharmas'
plan för rashygien? Den långsiktiga rashygien-
iska  plan  som antas  drivas  av  internationella
sionistiska globalistbanksters från 'City of Lon-
don'. Planen tros involvera injektion av kända,
mycket giftiga ämnen, och som vissa tror, lång-
samt cancerframkallande virus. Andra tänkbara
motiv  bakom  vaccineringarna  är  injektion  av
microchips för  spårande av  individer  genom

satellit och ingredienser för beteendekontroll (som t.ex. 21st Century "Kool-aide"). 

Det är ett känt faktum att antalet amerikaner som misstror vacciner och vägrar dem för sig
själva och sina barn, är i daglig tillväxt. En hel del nega-
tiv information om vaccinationer har cirkulerat i alterna-
tiva medier  på det  globala internet.  Mycket  av denna
nya information är giltig, kommer från ansedda läkare
och forskare, och har även rapporterats i seriösa veten-
skapliga tidskrifter. Du kan själv efterforska de huvud-
sakliga  förhållandena,  men  sambandet  mellan  vaccin
och autism är fastställt. Det HPV-vaccin som så många
sjukhus,  läkare,  sjuksköterskor,  hälsomyndigheter,  ar-
betsgivare  och skolor  trycker  på  för  att  medborgarna
skall  ta,  har  förorsakat  dödsfall  och  funktionsnedsätt-
ning. 

Avsnittet nedan har tillkommit efter första postningen på Veterans Today.

Om det någonsin funnits ett  legitimt behov av vac-
ciner, så har förvisso detta på grund av onödiga till-
satser  och virusföroreningar, som etylkvicksilver, alu-
minium,  frostskyddsmedel  och  det  SV-40  apvirus,
som redan från början ingick i  många celllinjer  när
poliovaccinet  togs  fram,  raderats  bort  från  många
USA-medborgares medvetande. Kanske togs det be-
slut om att vacciner av dålig kvalitet skulle tas fram,
för  att  dämpa effekten av,  vad  som  annars  hade
kunnat vara effektiva vacciner, och att de i stället har
nyttjats  för  avancerad  eugenik  (folkminskning),  för-
dumning  och  inympning  av  udda  långtidsverkande
cancerframkallande virus,  som t.ex.  SV-40.  Om det
nu  finns  något  medicinsk  värde  av  vacciner  över

huvud taget, varför genomförs då inte långsiktig dubbelblind-forskning, efter det att onödiga
föroreningar som ethylkvicksilver och aluminium, både kända nervgifter och särskilt skadliga
för barn, där det centrala nervsystemet fortfarande är under utveckling, tagits bort?

Slut på tillkommet avsnitt.
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Microchip för injektion i människa el. djur.

Fler och fler vägrar vaccinera sina 
barn.

USA:s smittskyddsmyndighet erkänner 
att 98 milj. amerikaner injicerades 
med Polio-vaccin förorenat av cancer-
framkallande virus.

http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=34293
http://www.rense.com/general59/vvac.htm
http://www.rense.com/general59/vvac.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=q62DcaNs_0M
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Ja, det finns många goda skäl att misstro vacciner och antalet vaccin-dissidenter växer
för varje dag. 

Det finns ytterligare skäl till att så många misstror vacciner och
att antalet vaccindissidenter ökar i antal för varje dag. Det finns
en hel  del  nya  rön  publicerade i  vetenskapliga  och 'peer  re-
viewed'  (vetenskapligt  granskade)  medicinska  tidskrifter,  som
tyder på att vacciner kan vara skadliga och till och med farliga.
En kanadensisk läkares forskning visade att de som vaccinerar
sig mot influensa, hade en något högre frekvens av influensa, än
de som inte tog sådana vaccinationer. Annan forskning har visat
att HP-vaccin kan vara betydligt farligare eller t.o.m. dödligt, men vaccintillverkare, hälsomyn-
digheter och läkare, pressar i vilket fall som helst på detta för unga flickor, och numer även
pojkar. 

Någon borde hamna i fängelse under mycket lång tid, för vad de gjorde mot de ameri-
kanska soldater som deltog i Mellanösternkrigen. 

Det  finns  tusentals  f.d.  soldater  från
Mellanösternkrigen,  som anser  att  or-
saken bakom sina sjukdomar och funk-
tionshinder,  är  alla  de  experimentella
vacciner  de  påtvingades.  Dessa  vac-
ciner testades inte innan de användes
på dem.  I  det  första  av  Mellanöstern-
krigen  (Kuwaitkriget)  släpptes  atom-
bomber  över  Bagdad,  vilket  både  då
och  senare  av  strålning,  förorsakat
många  dödsfall  på  oskyldiga  irakier.
Detta utgör ett allvarligt krigsbrott,  och
vi har här att  göra med en kriminalitet

bortom all beskrivning och precis lika brottsligt, som den fortsatta spridningen av vapen som
nyttjar utarmat uran, inkl. den massiva exponering som tillåts för USA-soldater. Något som gjort
många handikappade och skapat en hel del svårigheter för deras familjer. 

Vacciner kan ha en hel del biverkningar, vissa farliga eller dödliga, andra kan skapa all-
varliga livslånga hälsoproblem, men förvänta dig inte det adekvata informerade sam-
tycke, som du enligt lag i förväg tillförsäkras. 

HPV-vaccinet är ett för många farligt vaccin, och ändå påtvingas det oss obevekligt. Kanske du
kommer ihåg det gamla svininfluensa-vaccin, som togs fram och i stor omfattning nyttjades för
en  svininfluensa-epidemi  som aldrig  inträffade.  Men  eftersom det  aldrig  existerade  någon
svininfluensa, så fick hundratals människor sina liv helt  i  onödan ruinerade genom Guillan-
Barre-förlamning. När man från så många myndigheter och från Vita Huset, kan observera en
hög grad av påtryckningar för vaccinering, blir detta högst misstänksamt. När brydde sig Vita
Huset, någonsin, det minsta, om någon medborgare eller amerikansk soldat? Svaret är AL-
DRIG. Så det tycks lämpligt att ställa frågan; varför den stora brådskan med att få alla i USA
vaccinerade. 
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USA-försökskaniner i väntan på vaccination.
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Låt mig ge er en liten ledtråd till  varför det existerar så mycket påtryckningar för att
vaccinera folk. En sådan är några möjliga ingredienser i dessa nya vacciner. Gör din
egen efterforskning, dra dina egna slutsatser, men betänk att det är vansinne att ge små
barn, 35 eller fler vaccinationer innan de ens fyllt 6 år. Många av dessa innehåller fort-
farande Thimerisol, en form av etylkvicksilver, det mest giftiga ämne för nervsystemet
som mänskligheten känner till.  Detta ämne är känt för att  avsevärt minska barns IQ,
något som också sker vid exponering av bly. Varför används ändå denna extremt farliga
substans? Den påstådda anledningen;  som konserveringsmedel  i  gruppflaskor, vilka
ändå få inom sjukvården nyttjar. 

Allt fler experter tror att användningen av kvicksilver har tillkommit genom ett medvetet beslut
med två syften, dels att fördumma medborgarna, dels att avhålla oss från att göra uppror. Det
senare relaterat till den kemiska förening som är känd under namnet Fluor och som tillsätts i
t.ex. tandkräm. Ämnet är ett nervgift och industriavfall från gips-, aluminium- och uranindustrier.
En del hävdar att Fluor användes i de nazistiska interneringslägren och i Sovjetbolsjevikernas
Gulag-läger, för att minimera flyktförsök och uppror. 

Hur kvicksilver dödar hjärnan ~ Autism (ej översatt film)

YouTube –  H  ow     Mercury Kills the Brain ~ Autism

Men kan det finnas en ännu mer olycksbådande anledning till att Vita Huset går in så
hårt för att 'hjälpa oss', att man satsar miljontals dollar i reklam för att driva igenom
massiva vaccinationskampanjer? 
Ja, det finns några hårresande möjligheter att  överväga. Vi känner till  att  den amerikanska
militären spenderat miljoner för att ta fram ett katalytiskt, långtidsverkande, dolt virus. Du be-
höver bara göra en sökning på Internet för att få detta bekräftat. Dessa typer av virus sprids ut
för att ligga overksamma och senare aktiveras genom andra virus, precis som det noro-virus
som spred sig som en löpeld på kryssningsfartyg. Var utbrotten på fartygen, ett inte ens för
ägarna av fartygen, känt test av noro-viruset? Det är också känt att Pentagon har finansierat
mång-miljonprojekt,  för  att  utveckla  ett  vaccin  som  kan  förändra  hjärnan,  för  "minskad
extremism". Kan någon uttala partiell lobotomi, d.v.s. förstörelse av själen? 
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http://www.youtube.com/watch?v=85tgwh3HpsM&feature=player_detail
http://www.youtube.com/watch?v=85tgwh3HpsM&feature=player_detail
http://www.youtube.com/watch?v=85tgwh3HpsM&feature=player_detail
http://www.youtube.com/watch?v=85tgwh3HpsM&feature=player_detail
http://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-fluoride-can-damage-the-brain---avoid-use-in-children-124299299.html
http://vran.org/about-vaccines/general-issues/doctors-speak/the-truth-behind-the-vaccine-cover-up/
http://www.youtube.com/watch?v=85tgwh3HpsM&feature=player_detail
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Utsmugglad Pentagon-video – Användning av influensavaccin för beteendekontroll.

YouTube – Leaked Pentagon Video – Flu Vaccine Used   to Modify Human Behavior

Kommer ett nytt ebola-vaccin snart att tas fram och kommer det att katalysera (aktivera) lång-
tidsverkande virus, som genom de årliga influensavaccineringarna, redan finns i många USA-
medborgares kroppar. Kan vi förvänta att ett sådant vaccin innehåller en substans, eller akti-
vator, för partiell kemisk hjärnlobotomering, för minskad aktivism? Det sistnämnda något som
Vita Huset  definierar  som inhemsk terrorism? Följande videoklipp läcktes av en Pentagon-
medarbetare av 'det rätta virket', och visar hur energiskt den amerikanska armén arbetat för att
få fram ett biologiskt stridsmedel, för att reducera extremism och all tro på Gud den allsmäk-
tige. Skulle dessa människor själva ha lust att injiceras med ett medel för att undertrycka deras
stamhat mot amerikanska Goyim (icke-judar)? Jag tror inte det. 

Sanningen om vacci  nen finns där ute för dem som vill gräva lite. 

USA:s  federala  smittskyddsmyndighet
(CDC), ingår som del i en stor bedrägeri-
maffia, precis som USA:s federala hälso-
vårdsmyndighet  (FDA),  vilken  bara  på
grundval  av  att  Donald  Rumsfeld4 satt  i
deras styrelse, godkände nervgiftet Aspar-
tam. Samtidigt ignorerar FDA helt farorna
med strålning från mobiltelefoni och polis-
radio, liksom det allvarliga hot som Wi-Fi5 i
skolorna utgör för barns utveckling. Vill du
se en stor och äkta amerikan, berätta den
verkliga sanningen om skadeverkningarna
av vaccin på barn? Titta då på videoklippet nedan av Robert Kennedy Jr.
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Diet Coke, en bästsäljande läsk innehållande 
nervgiftet Aspartam.

http://www.youtube.com/watch?list=PL4FD66CEF2AE32C85&feature=player_detailpage&v=zrIM2hwrLoc
http://www.youtube.com/watch?list=PL4FD66CEF2AE32C85&feature=player_detailpage&v=zrIM2hwrLoc
http://www.youtube.com/watch?v=2MuXgpl2Sxg
http://www.youtube.com/watch?v=2MuXgpl2Sxg
http://www.youtube.com/watch?v=2MuXgpl2Sxg
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Robert Kennedy Jr. talar om vaccinrisker vid
sammankomsten 'Green our Vaccines' i Washington D.C. den 4 juni 2008.

YouTube - R  FK Speech at the Green our Vaccines Rally 6-4-08 Pt 3 of 3

Ja, den styrande brotts-kabalen6 är ond långt bortom vad de flesta människor kan före-
ställa sig, och definitivt kapabla att använda ebola som ytterligare ett sätt i den vane-
mässiga utpressning, de under många år nyttjat för att kontrollera Vita Huset och USA-
kongressen. 

Nu kan man ju undra om de som 'drar i trådarna', skulle kunna vara så onda att de sprider ut
ett virus som ebola i USA, vilket avsiktligt infekterar oskyldiga vårdgivare? Svaret är ett stort
JA. Den härskande kriminella kabalen genomförde det nukleära angreppet den 11 sept. 2001,
och  mördade  genom  detta  den  dagen  3000  oskyldiga  amerikaner.  Tusentals  andra  har
drabbats av cancer från radioaktivt nedfall, vilket nu resulterat i att över 70.000 är sjuka. 

Deras krav på rättvisa motarbetas av domare  Hellerstein,
vilken tycks ha en nyckelposition som dubbelt medborgar-
skapspelare i  den härskande kriminella kabalen och vars
namn hela tiden poppar upp överallt i dessa sammanhang,
däribland BP:s oljeutsläpp i  mexikanska golfen.  Detta ut-
släpp resulterade i spridandet av miljontals liter av det ex-
tremt giftiga oljebekämpningsmedlet 'Core-Exit', som idag
förorsakat  sjukdom och död,  för  många boende i  Louisi-
anas och Mississippis kusttrakter. Ett litet tips för dig: kan-
ske bör du undvika att äta räkor från Mexikanska golfen, vil-
ka av någon förunderlig anledning är mycket billiga just nu?

9

Domare Hellerstein.

http://www.youtube.com/watch?v=00eb49xIULo&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=00eb49xIULo&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=00eb49xIULo&feature=player_detailpage
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Utgör  utpressning  genom  biologisk  krigföring  samma
grundläggande arbetssätt som den nukleära utpressning
(även känt som 'the Samson Option'), som nyttjades för
att övertyga den amerikanska regeringen att tillåta Israel,
att slå samman alla amerikanska alfabets-7 och brottsbe-
kämpningsenheter, i ett enda 'Departement för hemland-
ets säkerhet' (DHS). En enorm israelisk ockupationsarmé
innanför USA:s gränser, styrd från Tel Aviv? 

Det var samma folk, den härskande kriminella kabalen, som 11 sept. 2001, i utpressningssyfte
genomförde ett nukleärt angrepp på USA. Därmed kunde man manipulera tjänstemän inom
den  amerikanska  administrationen,  att  tillåta  israeliska  marionetter/mellanhänder  att  inrätta
'Departementet  för  hemlandets säkerhet'  (DHS),  och på så sätt  underordna all  amerikansk
brottsbekämpning och alla alfabetsorganisationer, under ett enda kontrollorgan - deras kontroll-
organ styrt ifrån Israel. 

Detta utgör endast en fortsättning på
israeliska  ansträngningar  att  militari-
sera  den  amerikanska  polisen,  gen-
om att ordna med 'alla utgifter betal-
da' nöjesresor till Israel, för antiterror-
träning  och en rejäl  dos  med hjärn-
tvätt  i  samband  med  detta.  Den  ju-
diska  kamporganisationen  ADL har
under många år tillhandahållit  utbild-
ning och vägledning för amerikanska
polisavdelningar, och arbetar hårt för
att skrämma dem till att vara rädd för
allmänheten och att se alla amerikan-
er  som potentiella,  eller  faktiska,  in-
hemska terrorister och våldsbenägna
fiender. 

Vi vet att det nu finns över 100 medlemmar i kongressen (137 på sista listan) och fem
domare i Högsta domstolen, vilka tagit emot stora mutor för att dölja sanningen om
kärnvapenattacken mot USA den 11 sept. 2001, och andra brott utförda av den ameri-
kanska regeringen mot 'Vi' dess folk. Således utgör USA:s regering, till sin utformning
och funktion, det största gangster-brottssyndikat som någonsin existerat i Amerika. 

Det är dessutom min uppfattning, att NSA tillsammans med 'Areas 51 & 52' och alla de
dolda missbrukarna av 'Vi' folket, så småningom i sin helhet kommer att sparkas ut av
en ny amerikansk regering, installerad av en arg befolkning. Detta i  en process där
dessa 137 individers ALLA hemligheter avslöjas, för alla att betrakta, och i vars följd
seriösa åtal och tvångsåterbetalningar kommer att ske. Skulle inte detta inträffa, så
antas det att två andra stora entiteter eller nationer, sitter på alla NSA:s databanker och
successivt kommer att läcka dem när tiden är mogen. 
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Den judiska samhällsundergrävande organisationen 
ADL:s ledare Abe Foxman.

Israels 'Samson Option'.
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Bli inte förvånad om du skulle få se namnen på alla dessa 137 kongressmän offentlig-
gjorda framöver. Allt  hemlighetsmakeri  håller nu på att  upphöra.  De här fördärvliga
missbrukarna har brutit avlagda edsförsäkringar, begått landsförräderi och uppvigling.
Deras namn och synder gentemot oss alla, kommer att ropas ut från hustaken, för alla
och envar att få kännedom om och göra upp med. Du kommer också att få se hur de
kontrollerade massmedierna bryts upp, så att de inte längre utgör en kartell/-monopol-
kanal som pytsar ut propaganda för USA:s regering. 

Dessutom, vad exakt utgör den här mycket stora härskande brottskabalen? Svaret, är
att det handlar om en konvergens eller sammanslagning, av två stora brottskabaler.
Den Internationella sionistiska brottskabalen (med dubbla och tredubbla medborgare)
och brottskabalen Bush (även känd som brottskabalen   Scherf). 

Om du nu tror att detta bara är en teori, tar du fel, väldigt fel. Vi har nu direkta8 bevis för sy-
stemet med massiva utbetalningar och hur det administreras av 'marionett-hanterare'9, vilka
alternativt nyttjar silver eller bly som metod för att övertyga folk till samarbete. Samarbetar du
får du silver, vägrar du samarbeta får du bly - hett bly i en dödlig dos. Möjligen utformad så att
det hela skall se ut som ett självmord (även känt som 'ar  k  a  n  c  ide')10 och uppbackat av en mutad
medgörlig rättsläkare (många är i den sitsen). 
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Enligt Otto Skorzeny, är detta ett foto av familjen Scherff och några vänner (cirka 1938). I mitten
av bilden (i tysk flottuniform) George H. Scherff, Jr. (alias George H. Bush) och hans far George 
Scherff. T.v. håller Martin Bormann 'mamma' Scherff’s hand. Längst fram sitter Reinhardt Gehl-
en. I bakgrunden Joseph Mengele och till höger om honom en ung Skorzeny.

– Klicka på bilden för mer information om familjen Scherff-Bush. 

http://www.arkancide.com/index.htm
http://www.arkancide.com/index.htm
http://www.arkancide.com/index.htm
http://www.arkancide.com/index.htm
http://www.arkancide.com/index.htm
http://www.arkancide.com/index.htm
http://www.veteranstoday.com/2014/09/17/puppetgate/
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_bush19.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_bush19.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_bush19.htm
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Vill du ha bevis för hur amerikansk politik i verkligheten fungerar? 

Här är ditt bevis; en röntgen- eller ögonblicksbild i hur höga Bush-marionett hanterare styr sak-
er och ting för Bush-brottskabalen, och hur de nyttjar metoden silver eller bly för att övertyga
folk. Lyssna här för att höra hur de här två männen, den före detta Tennessee-guvernören Don
Sundquist  och tidigare  delstatssenatorn  Sheldon Songstad,  försökte  pressa ambassadör
Lee Wanta på 30 miljarder dollar. Deras röster har blivit jämförda med kända offentliga fram-
trädanden på video, och deras röstidentitet är bekräftad, så personerna är 100% identifierade. 

De var uppkopplade i ett konferenssamtal och ringde upp Lee Wanta för att utpressa honom.
De trodde att hans telefonsvarare var avstängd, men den var igång och nu finns detta tele-
fonsamtal tillgängligt för alla - en fantastisk inblick i  hur saker och ting verkligen fungerar i
Washington DC:s politiska korridorer - silver eller bly. Efter denna inspelning på telefonsvar-
aren på Lee Wanta's ambassadkontor i Washington DC, blev hans säkerhetsteam alarmera-
de. Efter att ha lyssnat på inspelningen förstår du varför.

Jag hoppas att utbildade federala brottsutredare ställer nå-
gra allvarliga frågor till de här två männen, som t.ex., "Herr
Songstad, du säger att det är viktigt att hålla detta hemligt
och att det är bäst för 'honom' (Lee Wanta), att betala eller
annars. Dessutom, efter att ha diskuterat huruvida han har
ett skyddsteam, säger du att du har tillgång till folk som du,
om Lee Wanta  inte  är  samarbetsvillig,  kan skicka  för  att
mörda honom, och att  du inte tror att skyddsteamet kom-
mer att bli något problem.” Vilken som helst bra förunder-
sökningsledare inom polisen skulle ställa frågan; "Har du,
herr  Songstad,  också  tidigare  utpressat  eller  hotat  andra
personer och kanske till och med mördat dem, med hjälp av
de hantlangare som du skickat för att konfrontera dem? Är det därför du talade på det här
viset? ... Ja, hur många har du utpressat och till och med mördat i det förgångna?” 

Om du eller jag någonsin skulle sagt sådana saker, om Lee Wanta eller någon annan fram-
trädande person, och det hamnat på band, skulle man inte se mellan fingrarna11 och vi skulle få
tillbringa 20 – 30 år i fängelse. 
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Personer fr. vänster: den f.d. Tennessee-guvernören Don Sundquist och f.d. delstatssenatorn Shel-
don Songstad som försökte pressa ambassadör Lee Wanta på 30 miljarder dollar. 

FBI:s logo.

http://www.stewwebb.com/Sept-2014-Threats-against-LeoWanta.wav
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Avgick Eric  Holder  som  USA:s  justitiemi-
nister på grund av denna inspelning? Vissa
insiders har sagt att de tror att så är fallet. De
här männen, tillsammans med de många kor-
rupta  domare  och  ledamöter  i  kongressen
som de kan sammankopplas med, måste ar-
resteras  och  åtalas  för  allvarlig  brottslighet
och maffiaverksamhet.  Allt  inspelat  material
hos NSA bör beslagtas, och om de inte un-
derkastar  sig  en  husundersökningsorder,
konfrontera  dem då  med USA:s  första  och
femte armé, för att ta kontroll över NSA, så

att de inte längre kan skicka all sin rådata per satellit till Israel. 

Arrestera alla de brottslingar som idag leder NSA,
och som beslutade att  NSA skulle bedriva olagligt
spionage på amerikaner, för vad de gjort. Åtala dem

för landsförräderi och uppvigling. Vid fällande dom, avrätta dem. Detta eftersom landsförräderi
är belagt med dödsstraff. Helt klart är, att vad de har gjort, är lika illa eller värre, än  paret
Rosenberg's och förrädaren  Harry Hopkins spionage, vilket redan före andra världskrigets
slut resulterade i att våra atombombshemligheter hamnade i Sovjetunionens händer. 

Avsnittet nedan har borttagits i senare versioner postade på Veterans Today.

Det handlar om samma förrädare med dubbla medborgarskap, vilka i utpressningssyfte
mot USA, för att få den totalt olagliga och okonstitutionella 'Patriot Act' genomdriven,
genomförde Mjältbrands-attacken.

Därför är situationen denna: Vi har att göra med bossarna i samma härskande, kriminella ka-
bal som utförde kärnvapenattacken på USA den 11 sept. 2001, och som inrättade Departe-
mentet för Hemlands Säkerhet (DHS), för att fungera som en israelisk ockupationsmakt inne i
USA. Nu styr de hälsopolitiken i USA:s delstater och drar i alla trådar i samband med hanter-
ingen av ebola. Även om direktiv från USA:s smittskyddsinstitut (CDC) inte har någon rätts-
verkan (tillämpningen är helt frivilligt), så fungerar de flesta tjänstemän inom delstatliga hälso-
myndigheter, som totala nickedockor för genomdrivning av CDC:s propåer.
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Förrädare och edsbrytare som Eric Holder 
måste hållas utanför offentliga ämberten.

Det judiska paret Rosenberg avrättades 
i elektriska stolen.

Landsförrädaren Harry Hopkins (t.h.), här tillsam-
mans med president Roosevelt.
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Samma härskande,  kriminella  kabals  bossar, har  både motiv
och resurser för spridning av 'militäriserade' versioner av ebola.
De gjorde det  med mjältbrand,  genom att  nyttja  en av deras
israeliska  agenter  med  dubbla  medborgarskap,  för  att  stjäla
Ames-versionen av mjältbrand från Fort Detrick. Samtidigt för-
söker man lögnaktigt  skylla det  på  Dr. Bruce Ivins, för  göra
honom till deras syndabock och i samband med detta förstöra
hans liv, och sedan, för att mörklägga det hela, mördades12 han.

Bilden: Den numer 'självmördade' Dr. Bruce Ivins, utsågs till syn-
dabock  för  de  mjältbrandsattacker,  som  efter  911-falsk-flaggen
nyttjades mot bl.a. amerikanska politiker.  

Källan till allt detta enorma lidande och förstörelse av det amerikanska samhället, är det
onda stammentala virus som benämns babylonisk talmudism. En stor överallt förekom-
mande dödskult och förbannelse för hela mänskligheten. 

Folk, nu vet vi hur de som smittats med babyloniskt talmudism opererar. I huvudsak handlar
det om en stammental dödskult som traktar efter att ta över all egendom i samhället, sedan för-
störa detta samhälle genom att torgföra omfattande prostitution, snusk och kulturkrig, följt av
iscensättande av massdöd för alla goyim (icke judar) på ett eller annat sätt. Ges de möjlighet
att massmörda USA:s ungdomar, t.ex. genom ett större Mellanösternkrig 'för Israel', så kom-
mer de att göra så. Om inte, så kommer de att begå massmord på dem och alla andra, genom
att starta ett inbördeskrig i USA, som iscensätts genom arrangerad terror eller genom en skap-
ad ekonomisk kollaps. 

Kom ihåg att det var det här sinistra stammentala viruset av typen babylonisk talmudism, som i
Ryssland 1917 och Kina 1950, skapade och spred den Bolsjevism, som orsakade massmord
på 10013 miljoner människor i Ryssland och 6613 miljoner eller mer i det maoistiska Kina.
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Fler och fler människor jorden runt bojkottar den israeliska apartheid-regimen.
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Detta  virus  sprids  fortfarande  utom all  kontroll,  bland  dem som  1913,  genom babylonisk
penningmagi kapade14 USA. Tills huvudet huggits av den här stammens flexibla tillgång till
pengar och stöd, från dess många israeliska spionfronter inne i Amerika, som AIPAC, ADL,
Bnai Brith och liknande, kommer USA och dess medborgare att  förbli  slavar under en stor
stammental blodsugande parasit.

Bilder fr. vä.: Talmudstuderande judar, Sionismens rätta ansikte
och frimurare under dyrkande av sin husgud Baphomet (Lucifer).  

Var  på  det  klara  med  att  babylonisk  talmudism  utgör  ett
dödligt  virus.  Andra  namn  för  detta  virus  är  världssio-
nismen, lucifer-dyrkan, Kains barn eller Keniterna, vilket är
samma sak som satanism. 

Det  är  de  här  människorna  som,  som  med  en  början  av
bankerna i 'Londons City' och senare 1913, med en utökning
till USA, politiskt kapat stora delar av världen. Det är deras
sinistra  babyloniska  penningmagi,  baserat  på  skuld  och
skapande  av  pengar  utan  bakomliggande  värde,  som ger
dem möjlighet att lura så många andra på deras rättmätiga
löner, vinster, egendom och förmögenheter. Lyckligtvis kom-
mer nu deras egna dementa girighet att förorsaka en krasch
för deras bedrägeri genom banksystemet.

Bild t. hö.: Anton Lavey och hans 'Church of Satan' får illustrera den
nutida Satanismen.

Slut: återinlagd information som borttagits på Veterans Today.

Pentagon har arbetat hårt för att utveckla supervapen 

Glöm inte att Pentagon, med hjälp av privata underleverantörer, arbetat hårt för att utveckla
effektiva biologiska vapen att sättas in mot USA:s befolkning. Nyttja denna länk för att lära dig
mer. Det är också känt att poliovaccin innehållit viruset SV-40 från apor, vilket aldrig tagits bort
från de cellstammar som brukas för nästan alla vacciner. Studier har uppvisat SV-40 i omkring
40% av all cancer i mjukdelar, vilket tyder på att  SV-40 är ett långsamtverkande virus som
orsakar mjukdelscancer. 

_________________________ 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tFY5dRD4aWA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=HgiMqgjS-zM
http://www.serpent-seed.com/
http://www.thewatcherfiles.com/sherry/serpent-seedline.html
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Slutsats: 

Det tycks faktiskt som om den här spridningen av ebola utgör något av en repris på mjält-
brandsattacken, mot de demokrater som inte tänkte rösta fram Patriot-akten. Det är bara det,
att den här gången utgörs fienden av det växande antal miljoner människor, som är emot vac-
cinationer och som vägrar att ta sådana eller tillåta vaccinering av deras egna barn. 

Men det kan också handla om en situation där det internationella sionistiska brottssyndikatet
använder ett biologiskt vapen i utpressningssyfte. Detta för att övertyga den amerikanska re-
geringen och administrationen, att det är bäst för dem - att för Israel - starta ett större markkrig
i Irak och Syrien, och senare - för Israel - nyttja Syrien som bas för att attackera Iran. Det är
därför  möjligt  att  ebola används som utpressning för  att  påtvinga stora delar  av världsbe-
folkningen15 ett vaccin med inbyggda egenskaper för 'Mind Control' (beteendekontroll), sam-
tidigt som det biologiska stridsmedlet också nyttjas i utpressningssyfte mot USA:s regering. 

Om Vita Huset beslutar att starta det krig som israelerna sannolikt kräver, kommer de att se till
att antalet döda i ebola kraftigt begränsas. Om å andra sidan, Vita Huset vägrar gå in i ytterlig-
are ett större markkrig i Mellanöstern, eller för den delen Ukraina, kanske vi kommer att få se
100 miljoner döda amerikaner eller mer. Anm. författaren: En flytt av Israel till Ukraina är nöd-
vändig p.g.a. att dagens Israel, av demografiska skäl inte kommer att existera om 10 år eller
tidigare.

Med all säkerhet, eftersom viruset är så smittsamt, så har det internationella sionistiska brotts-
syndikatet tillgång till det nätverk av agenter som behövs för att sprida ebola-viruset överallt
där de så önskar. De har inte heller några operativa hämningar för att utföra ett sådant mass-
mord, eftersom de själva är bärare av det mest dödliga viruset av alla, babylonisk talmudism,
även känt som förklädd lucifer-dyrkan och satanism, eller som global sionism. Vissa forskare
hävdar att detta tidigare gick under namnet zionism eller Prieuré de Sion. 
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 Det internationella sionistiska brottssyndikatet i illustratören 
David Dees ögon.
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Det är viktigt att ta till sig att apviruset SV-40 förekommer i ca. 40% av all mjukdelscancer. En
stark indikation om att de här typerna av cancer orsakas av SV-40. Dessa virustyper lämnades
avsiktligt kvar i de flesta typer av vaccin, och de ansvariga läkarna till och med skämtade om
detta. 

Ebola kunde inte så lätt ha kommit innanför USA:s gränser, om inte den styrande brottskabalen
auktoriserat detta. Om det ser ut som en anka, och går som en anka, är det sannolikt fråga om
en anka. Det är något som inte stämmer med det här ebola-utbrottet, och det verkar handla om
ytterligare ett fall av utpressning från det styrande brottssyndikatets sida. Vita Huset hatar folk
som motarbetar deras bisarra och farliga vaccinationsprogram, och har konspirerat för att hitta
det bästa sättet att tvinga dem till underkastelse. 

Den amerikanska regeringen driver på hårt för att få alla att vaccinera sig, förmodligen för att
medborgarna redan har giftiga substanser i kroppen, konstruerade för att i kombination med
vaccin utlösa en fördröjd beteendekontroll. Helt klart har Vita Huset aldrig brytt sig ett dugg om
någon amerikan, bara om att plocka av dig skattepengar, vilket är grundlagsstridig och olagligt,
och att skicka våra soldater att slåss, såras och dö i 'krig för Israel' i Mellanöstern. 

Avsnittet nedan har borttagits i senare versioner postade på Veterans Today.

Exponering av det här falskflaggade spelet utfört av den härskan-
de  brottskabalen,  sätter  spikar  i  kistan  för  deras  utpressnings-
komplotter.  Sprid  därför  den  här  informationen till  dina  vänner,
men  ge aldrig upp.  Ge aldrig efter för de här parasiterna som
kapade Amerika. Dessutom, om den härskande brottskabalen går
upp i högvarv och detonerar ytterligare16 en eller flera atombomb-
er i någon stad i USA, låt dig inte luras av detta. Skulle detta in-
träffa, måste vi låta alla våra familjers vänner och bekanta få veta
vad som egentligen hände, och se till  så de här onda fientliga
PNAC-förrädarna17 och neokonservativa parasiterna, med dubbla
och tredubbla medborgarskap, nu etablerade innanför våra gräns-
er drivs ut. 

Naturligtvis är det bästa sättet att åstadkomma en förändring, att se till så att förrädare och
edsbrytare18 som Eric Holder19, vilka inte upprätthåller lagen, hålls utanför offentliga befattning-
ar. Vi måste till fullo återupprätta rättsstaten och sparka ut alla skurkaktiga federala domare
(det finns många sådana smittade med världssionist-viruset). Det är dessutom ytterst viktigt
och brådskande att vi nyttjar befintlig konkurrenslagstiftning, för att bryta upp de kontrollerade
större massmedierna20. I USA av idag utgörs dessa av sex stora internationella nyhetsföretag,
varav tre av dem är stora försvarsindustrier. De övriga ingår som medlemmar i världssionis-
men, nu styrd av 'illuminaterna' (även känt som 'De tolvs cirkel' i Denver, 'De tretton' eller 'De
Blodtörstiga').

Ett primärt mål för alla dem som nu vaknat upp inför världssionismens kapning av Amerika,
måste bli att bryta upp de kontrollerade större massmedierna i tusentals bitar, som aldrig igen,
under gällande konkurrenslagstiftning och lagar gentemot utländskt spionage, kan återförenas.
Alla medarbetare och ägare, i vart och ett av dessa stora mediaföretag, måste klassificeras
som agenter för utländskt spionage (Israel) och till fullo åtalas för beteendekontroll och spio-
nage mot USA:s befolkning. 
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För närvarande är de kontrollera-
de större massmedierna inte myc-
ket mer än illuminati/lucifers/sata-
nist-språkrör  för  propaganda  och
de huvudsakliga beteendekontrol-
lanterna av USA:s befolkning, vilk-
et i grunden handlar om psykolog-
isk  krigföring  och  spionage  mot
USA och allt  som landet står för.
Det är dags att denna, bortom all
fan-tasi  förvridna ondska,  till  fullo
ex-poneras  och  sätts  i  karantän,
där-efter  fullt  ut  åtalas  enligt
gällande lagstiftning mot spionage
och helt bryts upp. 

De kontrollerade större massmedierna har skapats av de här internationella brottslingarna, de
värsta människor man kan tänka sig. Allt sedan världssionisterna 191321 nyttjade stora utbetal-
ningar av mutor till medlemmar i kongressen för att få igenom lagen om 'Federal Reserve', har
deras syfte varit att kapa USA och fullborda ockupationen av Amerika. I dag finns omkring 137
ledamöter i USA:s kongress, som på ett eller annat sätt, står kvar på världssionisternas löne-
lista. USA måste bryta deras onda maktutövning och ta kontroll över FED (dess falskflaggade
central-bank), och återvinna all egendom som FED:s ägare personligen tillskansat sig, om nöd-
vändigt med hjälp av den amerikanska armén. 

Slut: återinlagd information som borttagits på Veterans Today.

Senaste nyheter: 

'Veteran Today's' redaktionschef Gordon Duff har just publicerat monumentalt viktig information
på dess hemsida, med titeln, “VT Issues First Ebola Warning (Subject to National Security
Hack!“). Denna information visar, att det verkar som om offer för ebola, med avsikt har förts till
USA för att sprida viruset, och att alla tidigare väl utarbetade instruktioner från hälsomyndig-
heter som DHS, CDC och FDA, har ignorerats vad gäller hindrande av smittspridning och be-
handling av infekterade, utsatta eller misstänkt utsatta för smitta. Inom några minuter efter att
denna mycket avslöjande artikel postats på 'Veterans i dags' webbplats, blev sajten hackad
(angripen) och utslagen av nätkrigs-tekniker från armébasen i Fort Huachuca, Arizona. När du
läser denna artikel av Gordon Duff kommer du att förstå varför den styrande el. dolda makt-
en22,, var desperat för att hindra den från att spridas. Lyckligtvis är VT:s sajtansvariga mycket
väl rustade att hantera den här formen av cyberattacker och sajten kom igång igen. Så gör
också du nu din del och sprid artikeln till alla du känner.

Ytterligare en aktuell nyhet: 'Veteraner idag'  har nyligen publicerat en artikel med rubriken,
“VT Medicine: Concerns Regarding Ebola“. I denna artikel hävdas att det virus som benämns
ebola, i själva verket inte alls är ebola, utan istället en särskilt smittsam form av tuberkulos som
tydligen är långt mer smittsam än ebola.
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http://www.veteranstoday.com/2014/10/16/325940/
http://www.veteranstoday.com/2014/10/15/vt-issues-first-ebola-warning/
http://www.veteranstoday.com/2014/10/15/vt-issues-first-ebola-warning/
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Användning  av  alternativ-hälsopreparatet  Nano-silver
tycks relativt lovande för att stärka ens egna immun-
försvar mot ebola, eller vilken form av mikroorganism
det  än  kan  vara  fråga  om,  som  nu  'sprids'  innanför
USA:s gränser och möjligen också så i Europa. 

Nano-Silver Under Fire From FDA

Dr. Rima Laibow har varit involverad i testning av Nano-silver som ett näringstillskott, vilket
tycks stärka vårt immunförsvar att stå emot ebola. Detta har hittills utförts i en medicinsk test i
Afrika. I det fall någon ifrågasätter Dr. Laibow, så är hon utbildad läkare med medicinsk exam-
en, och har bakom sig en ansedd och framgångsrik karriär under många år. Hennes hemsida
är mycket informativ och hon har utformat medicinska protokoll för att öka vår immunitet mot
ebola, och även i det fall vi skulle utsättas för direkt smitta. Dessa protokoll inbegriper stärkan-
de av vårt immunförsvar med hälsokostprodukten Nano-silver, som till sin verkan på ett avgör-
ande sätt skiljer sig från kolloidalt silver eller 'Ionic Silver'. Som jag uppfattar det, har Dr. Lai-
bow uppfattningen att denna stam av ebola, som nu befinner sig innanför USA:s gränser, är ett
genmanipulerat  biologiskt  vapen -  vilket  också är  min  åsikt.  På hennes  hemsida finns  en
uppsjö av information om ebola och den är verkligen värd att titta närmare på. 

___________________________________ 

Kort URL: http://www.veteranstoday.com/?p=325559
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Översättarens förklaringar och referenser

 1. Se angående 'Chemtrail'. 

 2. Uttrycket ”cell” härrör till nödvändigheten att inom underrättelsetjänster indela verksamheten i små 
arbetsgrupper (celler), där varje person bara får tillgång till den del av information, om en viss 
operation, som han (el. hon) behöver för att utföra sin del av den totala operationen.

 3. Större smittrisk.

 4. Donald Rumsfeld är mest känd som försvarsminister under George W. Bush's presidentskap.

 5. Persondatorer anslutna genom radionätverk.

 6. Kabal = judisk benämning för en sammansvärjning. Se även Kabbala.

 7. Populariserad benämning på brottsbekämpande amerikanska institutioner som FBI, ATF, DEA, ATF,
USMS, BOP, m.fl.  

 8. Artikelförfattaren nyttjar engelskans ”smoking-gun”, dvs. rykande revolver.

 9. Originalet nyttjar engelskans ”Puppetmasters”.

10. 'Arkancide' utgör favoritmetoden för att göra sig av med politiska fiender i delstaten Arkansas. 

11. Originalartikeln nyttjar det engelska uttrycket ”would get the book thrown at us”.

12. Se ovan angående självmördande som 'Ark  a  n  c  ide'. 

13. Den svensk-estniske författaren Jyri Lina anger siffran för kommunismens offer till 300 milj., 
uppdelat på 50% var för Sovjet och kommunist-Kina. 

14. Judiska och andra intressenter tog 1913 kontroll över USA:s penningutgivning, genom att skapa den
falskflaggade centralbanken Federal Reserve (FED). 

15. Artikelförfattaren skriver ”populace” (befolkningen), men är naturligtvis medveten om att 
eventuella massvaccineringar mot ebola inte kommer att begränsas till USA.

16. Syftar sannolikt på 911-falskflaggen.

17. PNAC =  Projekt för det nya Amerikanska århundradet. Den politiska planen bakom 911, USA:s 
nya aggressiva geopolitiska strävanden och krigföring i Mellanöstern, Afrika m.fl. platser. 

18. Syftar till den lojalitetsed gentemot USA:s grundfördrag som alla politiker, statstjänstemän och 
militärer i USA måste svära vid tillträdande av deras befattning.

19. Eric Holder, USA:s justitieminister, sparkades från sin befattning den 25 sept. 2014.

20. I Sverige nyttjas ofta beteckningen gammelmedia.  

21. En internationell brottskabal bestående av judiska och andra bankirer, tog i en statskupp 1913 över 
kontrollen av USA:s penningutgivning. Alltsedan dess har USA varit tvungen att betala en avgift för
varje dollarsedel (idag elektroniska pengar) som emitteras. Presidenter som har gått emot denna 
brottskabals intressen, som t.ex. presidenterna Lincoln och JFK, tycks som 'belöning' ha gått en ond 
bråd död till mötes. 

22. Artikelförfattaren nyttjar engelskans PTB (Powers That Be).   Ver.09
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