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2019.6.24: új infok a Hozzászólásokban , fokozatosan frissülni fog.

Eredeti írás: Ma van Michael Hemmingson halálának az ötödik évfordulója. Egy "irányítatlan
lövedékké" vált dezinfo-ügynöké és agyprogramozó gyilkosé az USA katonai
titkosszolgálatainak alkalmazásában, mert ez is volt, nemcsak író, forgatókönyvíró,
irodalomkritikus és kultúrantropológus mint ahogy a wikipédiában szerepel. Személyesen nem
ismertem, mégis ö volt az én nagy "tanítómesterem" is az okkult és ezoterikus dolgokban. Nem
természetes halált halt, mint ahogy a wikipédiában szerepel, hanem öt is úgy gyilkoltatták meg,
Tijuanában,Mexikóban, amint az ott élö lányát ment meglátogatni.

Ugyanis szószerint irányíthatatlan lövedékké vált, kifecsegett olyan dolgokat is, melyeket nem
lett volna szabad, és indiszkréten, gyakorlatilag az egész világ szeme láttára gyilkoltatta meg az
egyik agyprogramozott "szuperkatonáját", aki szintén túl sokat kezdett el kifecsegni öróla a
blogjában. A gyilkosságot követö hónapokban Hemmingson még jobban dekonspirálódott, még
több leleplezö információ jelent meg róla, ami az okkult alvilág berkeiben elfogadhatatlan.

Hemmingson volt a "Former White Hat blog" hírhedt szerkesztöje, írói tehetséggel készített, a
végletekig szarkasztikus okkult-ezoterikus szösszeneteké, melyeknek célja a lejáratás, de a
dezinformációk közé igazság is vegyült, talán túl sok is, amivel sok ellenséget szerzett
magának.

A blog másik írója James Casbolt volt, ö jelenleg börtönben ül. Hogy esetleg találhattam volna
különb online író ismerösöket is, s dicsekvés helyett most inkább pironkodnom kéne? Jó, jó,
elfogadom a kritikát :) De hát ez van, illetve volt, mi tagadás, jól beletrafáltam ott a dolgok
közepébe, mint mikor egy légy húsevö növényre száll, többen gondolhatnák. De a hasonlat
csak részben helytálló.

Mielött létrehozta volna a saját (partizán)blogját, Hemmingson a Benjamin Fulford blogra
irkodott, ö volt a Travelman/Tman nicknév alatt irkodó szarkasztikus hozzászóló. Például itt :
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Kraxx pedig én vagyok, én linkeltem ott valamilyen képet egy magyar weboldalról ...

Ezt pedig már Hemmingson halála után írtam , mivel senki egy jó szót nem tudott rá találni, én
próbáltam ott valamelyest mentegetni, olyan "halottakról jót vagy semmit" alapon ...
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A Hemminson által meggyilkoltatott agyprogramozott "szuperkatona", Krishtan Jade Neal
blogja:

https://clandestineragerevealed.wordpress.com/

Milyen érdekes, annak ellenére, hogy az írója már évek óta halott, a wordpress.com a blogot
megörizte, s az még mindig olvasható. A címoldalán a mai napig ott díszeleg Hemmingson
nagybetüs leleplezése. Akárcsak a Taylorwille nevü oregoni városka temetkezési vállalatának
weboldala is a mai napig archiválja a meggyilkolt Khris Neal halálhírét:

Khristan Jade Neal March 25, 1976 ~ February 12, 2013 (age 36)

Ez itt pedig a Krish Neal gyilkosság leleplezése a David Icke fórumon egy ismeretlentöl . Vélhe
töleg ez vált Hemmingson számára fatálissá, ez dekonspirálta oly mértékig, hogy a
katonai titkosszolga társai arra kényszerültek, hogy végleg elhallgattassák.
A leleplezés 2013. dec. 14-én jelent meg, Hemmingsont 2014. jan. 9-én ölték meg. Nem azért
ölették meg, mert ö is gyilkoltatott (ez ebben az okkult világban egészen hétköznapi), hanem
mert indiszkrétté vált, aminek köszönhetöen teljesen leleplezödött (ez viszont az okkult világban
teljesen elfogadhatatlan).

Hemmingson a karanténon belüli világban mint író és irodalomkritikus volt ismert. A könyvei
mindmáig kaphatóak az amazon.com-on.

Ugyanakkor része volt egy titkos világnak is, és kapcsolatai révén a karanténon kívülre is
látott.
Hogy lehet ez?
Hemmingson
több
könyvének társszerzöje
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Don Webb
, a Széth Temploma nevezetü okkult-sátánista szervezet föpapja.
A Széth Temploma szervesen össze van fonódva az USA katonai titkosszolgálataival is
, például a nagyhatalmú Haditengerészeti Titkosszolgálattal, az ONI-val, utóbbi több karanténon
kívüli ún. fekete projekt üzemeltetöje is. Maga Hemmingson is ONI ügynök volt, nem is nagyon
titkolta. A Széth
Templomát a nagy hírhedtségre szert tett, szintén ONI ügynök Michael Aquino alapította. Egy
sima google keresés róla sok lehangoló információt fog felhozni a felszínre...

A fenti képen Don Webb társaságában a Schreck házaspár látható. Zeena Schreck Anton
Lavey-nek, a Sátán Temploma nevü félnyilvános okkult szervezet megalapítójának a lánya.
Jelenleg Berlinben él, de gyakran megfordul Bécsben is. A Sátán Temploma és a Széth
Temploma egyfajta félnyilvános arcát képezik egy jóval kevésbé nyilvános összeesküvésnek,
mely a világot irányítja ... Mindkét szervezet szervesen össze van fonódva a globalista
titkosszolgálatok okkult belsö köreivel.

Brutális, rejtélyes és bizarr világ ez. Hemmingson az áldozatát lényegében nyilvánosan
végeztette ki, "gyilkosság élö adásban", így is nevezhetnénk az esetet. Hemmingson eképp
fenyegette Krish-t annak blogjában
:
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"Figyelünk téged Krishtine. Még a gondolataid is le vannak hallgatva. Azt is tudjuk,
hányszor jársz hetente szarni, meg hányszor rázod ki a faszodat netes pornóra.
Nemsokára T-idö. Az össze-vissza spagetti várhatóan Oregonban lesz"

Az utolsó két mondat kódolt utalás: a T-idö a terminálást, a kivégzési idöt jelenti. Amikor pedig
valakinek szétlövik a fejét, a vérrel keveredett, kilöttyenö agytekervények úgy néznek ki mind az
"össze-vissza spagetti".

Hemmingson blogjában évekig törzsvendég voltam. Mára le lett zárva, csak az internetes
archívumokból lehet körülményesen visszakeresni. Sok titkos info viszont kiszivárgott, és
tovább lett adva. Volt, amilyen volt, szerintem hálával tartozunk neki, amiért "elszabadult" és
áldozott az igazság oltárán is. Kik törzsvendégei vagytok a pokolraveluk.com-nak, már ti is rég
ismeröi vagytok ezeknek a titkoknak.

Egy lelke mélyén megkeseredett íróember emlékére, ki már nem tudta elviselni, amibe
keveredett, ki már nem törödött semmivel.

A képen a lányával látható
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