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By TLarsson64SE, 2016-07-11 @ 05:57
Tycks vara samma som Henning Witte talat om: I september 2016 kommer ett massivt angrepp från ISIS 50.000 till Sverige
insmugglade krigare. Attentatet mot Häglaredsmasten tycks ha kopplingar, liksom olyckan på motorvägsbron i Södertälje, vilken
beräknas reparerad strax innan. Blir den riggad? Det blir inbördeskrig, med begynnelse kring Södertälje, halshuggna svenskar,
släckt el/radio/TV och kommunikation, utropande av kalifat, samt mord på kritiska ledare. "Kritiska ledare" innebär mer än bara
politiker. Samma krafter ("elitens" agenter) kontrollerar ISIS, SD, polisen, Säpo, våra politiker och medier. Vår militär samarbetar
med NATO, "elitens" planerade världsarmé. När ISIS angriper, är Säpo deras ledningscentral, polisen deras hemliga stödtrupp, och
våra medier deras disinformationscentral. "Eliten" skapade de franska och ryska revolutionerna, med metoden att fälla altare och
tron, och döda det kulturbärande samhällsskiktet. Får vi en grön terror i Felix Dzerzhinskys anda? ISIS krigare är blott den synliga
fronten, medan våra infiltrerade myndigheter falskt leder oss in i en polisstat — möjligen under folkets jubel och applåder. Hjärtliga
gratulationer till alla svenska sömngångare. Är det dags att vakna upp nu?
By Rayne Storme, 2016-07-11 @ 03:09
Tycker det var rätt intressant att Magdalena Andersson var inbjuden till årets Bilderbergmöte. Att dom valde henne fick mig att
spekulera i om dom planerar en finanskrasch i Sverige inom några månader, alternativt göra en rockad i toppen och byta Löfven mot
henne.
Anonymt på Jul 11 2016, 13:49
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By Balder, 2016-07-12 @ 08:48
"50 000 man insmugglade"? Dumheter. Det är ungefär vad som finns i hela Syrien. Ett storskaligt jihadanfall ligger relativt långt
borta, armén vet vad som pågår, det finns fortfarande för mycket vapen bland vanligt folk och våra grannar skulle inte stå och titta på
heller. Ett mindre "kalifat" här och där möjligen..
En falskflagg? Kanske. SD tycker jag nog börjar bli positionerade, när man avläser media. Ganska kaxigt av Åkesson att kalla för
EU omröstning..lite för kaxigt känns det som..och snacket från flera läger om Åkesson som statsminister..
Det är fullt möjligt att de kommer få en maktposition för att polarisera och skapa gatustrider mm och i den processen locka fram våra
bästa krigare för senare likvidering.
Men det hela kommer bli en relativt utdragen process. Globalisterna/satanisterna har tålamod och dom har oss redan där de vill ha
oss, i en nedåtgående kurva, styrke, intelligens och moralmässigt.
By TLarsson64SE, 2016-07-11 @ 20:59
Sedan 2013 tränar våra myndigheter invandrarungdomar i prickskytte:
http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/laddade-for-prickskytte
Man får förmoda att prickskyttar blir en väsentlig ingrediens i våra myndigheters fabricerade "inbördeskrig" med oss.
By Hans Nilsson, 2016-07-11 @ 11:02
Det är hög tid för de Svenskar som fortfarande har något vett kvar i skallen att se om sitt hus om detta inte är gjort skall det göras
snarast möjligt.
By Nordic, 2016-07-11 @ 08:59
Dom börjar bli desperata, "Folkets demonstration" verkar inte få den önskade effekten, NMR ökar, som tordes vara den enda sanna
oppositionen till sionismens världsherravälde, vilket denna grupp alltid har drömt om. Senaste gången dom vara nära vara precis
innan andra världskrigets utbrott, men stoppades tillfälligt då. Nu har dom kommit långt om inte längre i deras planer med UN (Jew
United Nations) samt Nato.
Sionisterna vill skynda på förloppet onekligen. Kanske sker i samband med 100 års "jubileumet" för den "ryska revolutionen" 1917?
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