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Lite att tänka på
Redan postat på Sourze.se:Lite att tänka på... "King David Hotel" "USS Liberty" Bali 2002 2005 "Madrid 3/11" "London
7/7" 9/11 ... [länk] Fundering: Är sionism och Israel + USA ett verktyg det militärindustriella komplexet? Är det därför
detta komplexs och Israels brott mot mänskligheten ej får beivras? -- Kommentar till "USA gav 20 miljarder till
Talibanerna?" Leif Erlingsson 2011-08-02 09:53:00 inlägg #3,
http://www.sourze.se/forum/thread/10761528/page1#post10761594En av länkarna föreslår gaskammaren som lämpligt
straff för de fåtal individer långt ovanför folk som USAs president som i 60 år har bedragit mänskligheten med detta
propagandaverktyg... [länk] -- Kommentar till "USA gav 20 miljarder till Talibanerna?" Leif Erlingsson 2011-08-02
09:59:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10761528/page1#post10761595Rothschild Zionism: "1913: The
Rothschilds set up the Anti Defamation League (ADL) in the US, after a Jewish bisexual pedophile and suspected drug
addict rapes and murders a 12-year-old girl employee at a pencil factory. Its purpose is to denounce opponents of the
global elite's plans for a fascist world dictatorship as "anti-Semitics", which is rather like a serial killer branding honest
police officers as "murderers"." [länk] Det jag själv inte begriper är varför jag de senaste åren så häftigt och
känslomässigt har angripits av välmenande vänsteraktivister när jag har pekat mot Rothschilds. Det är som att de är
tabu att kritisera. Hur har det gått till?!Ang. länken nyss, se även följande syntes av fakta, gissningar, åsikter som inte
gör anspråk på att vara mer än i bästa fall en hypotes, MEN SOM GÖR ANSPRÅK PÅ att komma sanningen långt
närmare än den version som ges av regeringar och massmedia: [länk] -- Kommentar till "Vad är sionism?" Leif
Erlingsson 2011-08-02 10:15:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10727024/page2#post10761597Susan
Lindauer jobbade åt CIA och var ansvarig för antiterrorism på Iraks ambassad. Oberoende källor har bekräftat att hon
varnade för attacken 11 september 2001. Kort efter att hon bett om att vittna inför kongressen om underrättelsetjänsten
innan Irakkriget arresterades Lindauer genom USAs Patriot Act. Lindaur har skrivit en bok vid namn Extreme Prejudice
med undertiteln The terrifying story of the patriot act and the cover ups of 9/11 and Iraq.[länk] Vi bör inte glömma bort
vilka intressen som vill hålla oss mentalt och om nödvändigt även fysiskt fångna.(Re: CMO #47 [länk] .) PS: Se vidare
[länk] och [länk] om det militärindustriella komplexet och Rothschild Zionism med verktygen USA, Israel, terror o.s.v.. -Kommentar till "När djävulen tog Norge" Leif Erlingsson 2011-08-02 11:00:00 inlägg #50,
http://www.sourze.se/forum/thread/10760973/page5#post10761603Med hälsning från "Leif Kokopelli"
Inlagd av Leif Erlingsson i Terrorismen, Zionism kl 13:02
Vi är alla skyldiga till det norska terrordådet på 65-årsdagen av Irguns terrorattack i Jerusalem genom att vi varit alltför rumsrena för
att avslöja de verkliga terroristerna. Media är naturligtvis djupt skyldiga till det norska terrordådet genom att i nästan 10 år falskeligen
ha utpekat muslimer som skyldiga till 9/11 men samtidigt stoppat seriös diskussion med olika former av förnedring. De enstaka
kritiska dokumentärer som ändå sänts har om de alls följts upp följts upp genom att bortförklara och förnedra. Den norska terroristen
trodde ju på alla lögnerna - de vi inte avslöjat annat än i bloggar och webbsiter som offentligt förnedras.
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