
“Palæstina Finder Legalt Smuthul, Staten Israel er Fordømt”

26. Juli 2016 AP newswire UK (United Kingdom/Storbritannien): Palæstina Finder Legalt Smuthul, 
Staten Israel er Fordømt 
Et legalt smuthul der vil bringe Israel til dens ikke-eksisterende LEGALE knæ

Efter flere års vedholdende bombning og drab på det palæstinensiske folk med Israel som gemmer 
sig bag det legale skørt af U.N. (United Nations/Forenede Nationer) og trodser alle forsøg på at se 
logik og fornuft, vil Israel snart blive tvunget til at opgive sin illegale status med de seneste 
afdækninger ved de talrige medlemmer inden for dette initiativ til at fjerne denne jern næve der har 
forladt folk til at blive bombet og skudt i gaderne og derefter mærket ”terrorister” for at turde 
kæmpe tilbage med mindre end stenalder midler. 

Siden 1917 og udstedelsen af det ulovlige dokument “The Balfour Declaration” (Balfour-
deklarationen) der skabte den fiktive "legale stat kun" på papir som skulle bakkes op illegalt og 
ulovligt under trussel om magtanvendelse med den engelske invasion af Palæstina, alle missede den 
indlysende sammenhæng og dermed smuthul, der sikrer løkken omkring Rothschild's Legale Døds 
Kult's kvælertag ikke kun på Palæstina men på hele verden som helhed. Mere om det da denne 
historie åbnes yderligere op. 
Den skotske MP George Galloway har været på frontlinjen af denne særlige bevægelse i årevis 
kæmper sammen med mange over hele verden ikke blot for, at standse blodsudgydelserne i 
Palæstina, men for hele mellem-østen som helhed og fred for hele jorden. Den 11 juli bragte den 
engelske MP yderligere forbrydelser af KRONEN frem i lyset, ikke at blive forvekslet med det 
Britiske Parlament som alle gør, med et andet eksempel på det åbenlyse tyveri under trussel om 
magtanvendelse med den Legale KRONE papir fiktion tvingene opdigtede regler, for kun derefter 
at blive marchered under trussel om magtanvendelse ud i hvert hjørne af verden. Det er forvirringen 
og sidestepping mellem, hvad vi, folket, har set som værende det Britiske Parlament, men i 
virkeligheden er en særskilt legal krop fra KRONEN som skabte to separate organer, der arbejder 
sammen, men de bruger det "Britiske Parlament for folket" som deres dække.
Smuthulet som er blevet afdækket åbner den legale dør gennem dette bedrag hvor palæstinenserne 
endelig kan slå lige ved roden til problemet, hvor en af disse stykker papir, navnlig the Balfour 
Declaration (Balfour-deklarationen) fra 1917. Hvad de fleste mennesker missede var de drastiske 
ændringer lavet på verdens scenen i 1913 som satte scenen op for alle krige og konflikter til følge, 
hvor det legale KRONE imperium, der har trukket alle trådene bag kulisserne med penge i 
århundreder, kunne agere bag sløret kaldet lande men er virkelig, ikke andet end KRONE 
virksomheder registeret ind i ejerskabet af en legal krop ved at lave denne “blanket corporation” 
(skygge virksomhed) og hvem der driver bestyrelsen for denne virksomhed, navnlig “The 
Corporation of the City of London (Krone Virksomheden af Byen af London), London” som ikke er 
britisk eller engelsk overhovedet på den samme måde Vatikan virksomheden var sat op til at regere 
det religiøse canon law (kanonisk lov) bedrag til at bringe til at bære den åndelige magt over 
menneskene og den tredje ring i kronen af dette tre ringe cirkus værende militær vingen af “ 
Washington District of Columbia” (Washington Distriktet af Columbia) med alle tre værende 
”lande” udenfor alle andre lande og gemt lige foran øjenene. Al den legale magt er holdt i “the 
Square Mile” (den firkantede mil) London, IKKE London, England og er IKKE britisk, punktum. 
Det er DENNE fakta som mennesker overser. Hvad palæstinenserne gør ved at bringe det 
fuldstændige og totale bedrageri af the Balfour Declaration (Balfour-deklarationen) og dens skabere 
og ejere, Rothschild’s og deres bestyrelse frem i lyset.  Alt, hvad de havde brug for var grådighed af 
dem omkring dem til, at motivere hærene ved hjælp papir stævninger og direktiver som en gammel 
version af en goystick (goy-im/goys: en person/er der ikke er jødisk/fonetisk: joystick) på en video 
spille consol, ordspils intention.



I 2013, med offentliggørelsen af Motu Proprio af Pave Francis, al legal beskyttelse/immunitet dvs. 
spirituel/åndelig beskyttelse fra Vatikanet var fjernet fra the baristas (cafe kaffe-
bryggere/Bar(r)isters (advokater med møderet for højesteret)) af den frivillige papir regl verden og 
hvor bogstaveligt og helt AL legal magt nu kun havde magten af alle der accepterede stadig at være 
regeret af papir dragerne af London, hvad du ikke vil. Selve grundlaget for Rothschilds legale 
imperium ligger nu i ruiner med den almindelig kendte fælles viden og utallige billboards som 
dukker op over hele UK (United Kingdom/Storbritannien) for at vække masserne til dette kneb af 
London Rothschilds legale slaveri imperium hvor det faktisk er ulovligt at bruge det selv samme 
navn du tror er dit men igen det er meningen med bedraget og folk missede også det smuthul. Den 
dramatiske ironi drypper som en træske gennemblødt af blod det er fordi Rothschilds er jøder så 
hvorfor er mennesker så overraskende, at det ville være en familie af jøder der sætter fælder op for 
alle andre jøder med magt og land til at gøre dem bedste venner og så røvrende ALLE andre jødiske 
familier og efterlade dem til at dø i hænderne af en fjende Rothschilds har skabt og grådighed 
tilladt? Sikke hurtigt folk glemmer fortiden og hvordan dette samme spil har spillet igen og igen 
med hele menneskeheden ved den blodige ende af Rothschilds sværd, jøder som helhed, inkluderet. 
ISRAEL, STAT er en Rothschild skabelse på det legale atlas og alt du behøver er penge og en 
mands grådighed til at omskrive den bog og flytte liens (lien: er en form for sikkerheds 
interesse/stillelse givet over noget materielt/ejendom for at sikre betaling af en gæld eller udførelse 
af en anden forpligtelse - kan fonetisk lyde som lines (linjer)) når som helst de ønsker. WELL Mr. 
Wrothschild (nuvel/brønd Hr. Vredebørn), din legale blæk brønd er tom...det er ulovligt at bruget et 
legalt navn er hvad de billboards siger...Jeg slog det op...det er sandt.....men forvendt ikke en 
advokat eller en dommer at indrømme det når du fortæller dem det, de er trænet Rothschild BAR 
drager klub medlemmer og røvrender dig med dette bedrag det er brødet og smøret, de drikker blod 
som te....... 
jane doe-755 AP newswire UK”


