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Om det faktiskt är så att den "verklighet" vi presenterats med är så långt från den verkliga
verkligheten att ingen pusselbit ur den verkliga verkligheten passar in i den illusion vi tror vara
verklighet, då riskerar vi att förkasta samtliga sanna pusselbitar!

  

Därför har jag bestämt mig för att nedan presentera ett antal pusselbitar som INTE passar in
med den verklighet vi av skola och medier presenteras med, men som istället - såvitt jag kan se
- tycks vara inbördes konsistenta:

    
    -  "Beräkning med två obekanta:  Jorden växer - Neil Adams  + The Chronicles of the
Gírkù part 3  = Hur vår
fysiska dimension växer fram."
 
    -  " Hollow Planet Seismology Vs Solid Earth Seismology ", Jan Lamprecht.  Om länken till
vänster är geologin och de korrekta måtten, kan det i övrigt ligga till ungefär som Dianne
Robbins berättar i " Messages
From The Hollow Earth
"?
 
    -  Det låter "far-out", men detta -  http://oneism.org/  + se särskilt den sista videon via länken

http://thehiddenrecords.com/  & klicka
uppe till höger - kan innebära verklig fysisk bakgrund till det mytologiska världsträdet.
 
    -  Anton Parks om Gina'abul-kulturen:  " Contents "  
    -  Anton Parks om Gina'abul-kulturen:  " ANNALS OF THE GINA'ABUL "  
    -  Anton Parks om Gina'abul-kulturen:  " THE CHRONICLES OF THE GÍRKÙ / Notes (2) "  
    -  Anton Parks om Gina'abul-kulturen:  " THE CHRONICLES OF THE GÍRKÙ / Notes (3) "  
    -  Anton Parks om Gina'abul-kulturen:  " THE CHRONICLES OF THE GÍRKÙ / Notes (4) "  
    -  Anton Parks om Gina'abul-kulturen:  " THE CHRONICLES OF THE GÍRKÙ / Notes (5) "  
    -  Anton Parks om Gina'abul-kulturen:  " TRANSLATION THROUGH DECOMPOSITION
AND DECODING "  
    -  Anton Parks om Gina'abul-kulturen:  " Additional 1 - Notes (AG-1) "  
    -  Anton Parks om Gina'abul-kulturen:  " Additional 2 - Notes (AG-2) "  
    -  Anton Parks om Gina'abul-kulturen:  " Additional 3 - Notes (Neb-Heru) "  
    -  Anton Parks om Gina'abul-kulturen:  " Additional 4 - Kharsag 1 and the "Garden of Eden"
- Progress Report on a Graphical Study "  
    -  Gina'abul's civilisationens grundsatser förmedlade i kristaller, etc, passar väl ihop med
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den sumeriska Inanna-myten med dess me's.  
    -  Det första "Intention Project"?...  " Reich of the Black Sun ", Hitlers "Will to Power" är ju ett
och detsamma som det vetenskapliga faktum att avsikt påverkar materien!  Hitler letade efter de
riktigt stora och farliga sanningarna om vår historia - och om våra skapares historia.  Tydligen
betyder Reich of the Black Sun
riket av våra skapares planet, Sagmegar, som betyder "
depository at the head of the ME
", Mulge, som betyder "
den svarta solen
", eller Nibiru / Neberu.  (
THE DECODER

, Anton Parks, Annals of the Gina'abul.
)  Nu kan man förstå varför Nazi-Tyskland måste fortsätta demoniseras även efter att ha förlorat
andra världskriget.  Blanda nämligen här inte ihop propagandaversionen av Förintelsen =
täckmanteln, med de verkliga skälen.  Hitlers "största brott" kan nämligen inte rimligen ha varit
att ha massmördat massor av människor då detta rutinmässigt betraktas som goda gärningar
av vår kultur!
 
    -  Man kan fortsätta listan i det oändliga, men det ovan är en bra start.  

  

Leif Erlingsson
2010-08-25
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http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/reichblacksun/chapter11.htm
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