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Den norska 911-scenen
Seminarium Terror og konspirasjon med Le Monde diplomatique 2007-04-20.
Jag har här gett filmsnuttarna lämpliga
namn:Terror_og_konspirasjon_20070420_000_Le_Monde_diplomatique_intro.flvOm false flag op:s genom historien,
och olika typer/syften, på
svenska:Terror_og_konspirasjon_20070420_a01_PRIO_Ola_Tunander.flvTerror_og_konspirasjon_20070420_a02_PRI
O_Ola_Tunander.flvLe Monde
diplomatique:Terror_og_konspirasjon_20070420_b01_Le_Monde_diplomatique_Truls_Lie.flvTerror_og_konspirasjon_2
0070420_b02_Le_Monde_diplomatique_Truls_Lie.flvTerror_og_konspirasjon_20070420_b03_Le_Monde_diplomatique
_Truls_Lie_Gro_Holm.flvTerror_og_konspirasjon_20070420_b04_Le_Monde_diplomatique_Gro_Holm.flvLäs mer!Ett
annat spännande utslag av den norska 911-scenen, samtidigt lite självrefererande, Ugglor i mossen-intervjuer:3/6 - Leif
Erlingsson pdf - kommentarer.14/5 - Mikael Wälivaara pdf - kommentarer.14/5 - Kim Bredesen pdf - kommentarer.7/5 Elias Davidsson pdf - kommentarer.30/4 - Rolf Kenneth Myhre pdf - kommentarer.TILLÄGG, 2007-06-06: Torstein
Viddal kommenterade ovanstående med:
''Veldig bra!
Du kunne også fått med de 4 største mainstream-oppslagene i Norge: 1) Le Monde diplomatique, juli 2006 [Och här och
här]. 2) Le Monde diplomatique, august 2006. 3) Le Monde diplomatique, september 2006. 4) Samtiden (norges eldste
tidsskrift), september 2006. PS: Wikipedia-artikkel.''Andra bloggar om: Terror og konspirasjon, Le Monde diplomatique,
Ola Tunander, Truls Lie, Gro Holm, Leif Erlingsson, Mikael Wälivaara, Kim Bredesen, Elias Davidsson, Rolf Kenneth
Myhre
TILLÄGG, 2007-06-06: Den tidigare Klibbiga artikeln har flyttats ned till sin kronologiska plats, se Hur kan hela
mediesverige ha missförstått det jag bloggar om?
TILLÄGG, 2007-08-17: Torstein Viddal skrev på uppdrag av norska Le Monde diplomatique, Truls Lie, en artikel
"Demokratiet avkledd etter 9/11", som han fick 2000 norska kronor betalt för och uppskattande ord om. Men den kom
inte in i tidningen. Vilket naturligtvis bara gör artikelns teser desto trovärdigare... (Se även Torstein Viddals egen
kommentar i "Det det er godt å vite".) Artikeln (här i PDF version) bygger på intervjuserien med ett antal nordiska kritiker
av officiell 11 september myt.
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Konspirationsteorier, Andligt uppvaknande kl
12:36
Glaaad MidSommar...
önskar
vännen Josef
Anonymt på Jun 22 2007, 14:08
Fick i går veta att Rolf Kenneth Myhre, en av de ovan intervjuade, nyligen har skrivit en fantastiskt bra artikel på nyhetsspeilet.no där
inte bara Dr. Judy Woods forskningsrön presenteras på ett bra sätt, men även såväl falska flights som de flights som landade på
andra ställen där sannolikt besättningar och passagerare mördades och en del av deras tillhörigheter sedan spriddes ut över de
officiella kraschsiterna, och mycket annan viktig information. Läs den!
Det är som han där konstaterar, trots den så kallade sanningsrörelsen så kommer sanningen nu fram.
Läs gärna även min "Desinformera mera", inkl. kommentarerna där jag redan år 2006 lyfter fram Dr. Judy Wood. Det är en MYCKET
intressant diskussionstråd efter den. Fundera över det som där tas upp.
Anonymt på Nov 15 2013, 17:02
Notera att Rolf Kenneth Myhre redan 30 april 2007 tar upp Dr. Judy Wood. Antagligen därför le Monde diplomatique så småningom
gjorde ett sånt hemskt slaktjobb på resultatet: http://lege.net/Torstein_Viddal/ . Notera, det är inte Torstein Viddals fel att det blev så.
Anonymt på Nov 15 2013, 18:16
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