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Nu vill ingen sitta med "Svarte Petter". Alltfler insiders ifrågasätter den officiella 11 september myten ,
sedan det blivit tydligt hur vi hypnotiserats genom ett förberett manuskript, en förberedd hypnotisering
av en värld. Det var MEDIA som MEDVETET hypnotiserade oss. Via mailtips - och även via Mikael
Wälivaara - fick jag veta att BBC den 11 september 2001 rapporterade att WTC byggnad 7 hade fallit 23
minuter innan det hände . Alltså, hallåan var 23 minuter för långt fram i skriptet som utspelades den
där dagen, i verklighetsskriptet, i vår regisserade verklighet. Förstår alla vad det betyder?
Förutom BBC-fiaskot med att läsa före i verklighetsskriptet så la BrasscheckTV nyligen ut
nyhetssnuttar från 11 september 2001 (kräver flv player) som tidigare endast sänts just den 11
september 2001 och aldrig igen - så vi inte kunnat analysera. De visar hur den officiella myten planteras
i våra hjärnor medan tornen föll. Vittnen liksom läste innantill, som från memorerade manuskript,
och ’förklarade’ vad det var vi såg. Medan vi alla befann oss i chock. De hypnotiserade på så sätt en
hel värld, och de lyckades nästan! Och när chocken var över fick vi inte tillfälle att analysera hur vi
programmerats. (Läs " Har vi blivit programmerade?". Den ställer mycket bra, om jag får säga det
själv, frågor. Fanns införd i tryck i Miljömagasinet 7 juli 2006 årg 26 nr 27 sidan 12.) Och
KOPIERA alla filmer jag länkar till!!! Censuren (exakt hur den fungerar låter jag vara osagt) har
hittills varit duktig på att ta bort länkar, men om vi alla hjälps åt så ger de upp just den grejen, och så
avancerar vi steg för steg våra positioner mot sanningen. Man kan kämpa mot ’deras’ utveckling. De
kämpar själva mot utvecklingen - mot mänsklighetens utveckling. Att tro att ’man kan inte kämpa
mot utvecklingen’ är att tro en hypnoslögn .
Ja, ja. Jag vet vad ni som fortfarande låtsas sova kommer att säga, "Internet galningar". Alla som
ifrågasätter er valda verklighet är därför automatiskt och predestinerat "Internet galningar". Om ni så
är ensamma kvar i världen, så kommer alla andra att vara "Internet galningar". Men när man tittar på
den senaste avhopparen, förstår man vilka som är galningarna. Knappast att det är transportminister
Norm Mineta som är galning. Det var han som vittnade om konstigheter med Cheney medan Pentagon
attackerades, om ni kommer ihåg? Inte det? Det var ju det där bandet ’som försvann’, men som finns
över hela Internet, som här, bloggat av undertecknad lördagen den 26 november 2005, " Människor
vet". Själv har han ju sedan dess varit oerhört tyst om detta. Lojal till makten. Men nu måste något
ha hänt. Se " Patriots Question 9/11". Han är långtifrån ensam. Läs vad det är för folk. Senator
Max Cleland var t.ex. tidigare medlem av den officiella 11 september utredningen. Vad säger ni som
låtsas sova, har de alla blivit galna? Är det snart bara ni själva som är kloka? Kolla namnen, särskilt
de senast tillkomna, här och här och här .
Naturligtvis så kommer alla de som är nöjda med att förbli hypnotiserade att fortsätta förneka
verkligheten. Det kallas samhälleligt stockholms syndrom ( Societal Stockholm Syndrome). Ni som
fortfarande blundar, vi vet att ni bara låtsas sova, ni kan öppna ögonen nu. Det är ändå ingen som
tror på att ni sover på riktigt längre. :) Fast stockholms syndrom handlar om överlevnad när man
utsätts för hot om livet. Alla har inte modet att kämpa för sanning och rätt... Som Kjell Alinge skrev
på en mailinglista för lite drygt ett år sedan, "Se upp med dom som tror sig veta sämre - hukandets
horder".
Det finns faktiskt - tro det eller ej - fler nivåer av förnekelse än att förneka att det har hänt som har
hänt. Nästa steg är att förneka att det var fel av USA att döda 3000 oskyldiga egna
medborgare. Tro mig, ni kommer att få se denna sorts förnekelse snart!
Bara som en snabb-introduktion till de värderingar som möjliggör massmord på sina medmänniskor
så rekommenderas till att börja med ett besök på ett numera nedlagt Timbro-projekt, nämligen
"smedjan.com. Timbro.se har fortfarande kvar länken dit. Smedjan.com länkar i sin tur på vareviga
sida tillbaka till timbro.se, till boken Urkällan av Ayn Rand, Objektivismens grundare. Som jag
noterade i "Censurens megafoner" (UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION) så har jag under årens lopp regelbundet i
nätforum stött på välartikulerade debattörer som förläst sig på Objektivismens läror om sköt dig
själv och skit i andra, ur Ayn Rands filosofi, den ultimata själviskhetens ideologi. Smaka på detta,
från den sista timbro.se - länken ovan :
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‘‘Urkällan, som publicerades 1943, har sedan länge uppnått status av modern klassiker.
Miljontals läsare världen över har trollbundits av Ayn Rands oförglömliga berättelse om
den kompromisslöse arkitekten Howard Roark, om hans kamp för att få skapa på sina
villkor, hans passionerade kärlek till den vackra och bittra Dominique och hans strid mot de
dödsfiender som till varje pris vill förgöra honom.
Urkällan ställer invanda föreställningar på ända kring etik, högtidlighet och ett gott liv.
Här är den osjälviske humanisten Ellsworth Toohey en skurk, och den kompromisslöse
arkitekten Howard Roark en hjälte. Här beskrivs den maktlystne tidningsmagnaten Gail
Wynand och den hänsynslöse karriärklättraren Peter Keating som i grunden osjälviska.
Och vem kan rädda den självdestruktiva Dominique Francon från likgiltighetens bojor?
Urkällan är en väldig episk roman om människans skaparkraft, kärlek och triumf. Ingen
som läser boken kan vara likgiltig inför den - eller någonsin glömma den. Den har även
filmatiserats 1949, med Gary Cooper i huvudrollen.’’
Man skulle kunna säga att detta är Urkällan för den svenska timbro-högerns grundberättelse, den
mytologi som driver dem, och oss, mot avgrunden.
Notera att det i denna mytologi, som spridit sitt gift sedan tiden för andra världskriget, är osjälviskhet
ont och maktlystnad gott. Varför följaktligen det är gott att mörda 3000 egna för att kunna motivera
en värld för det ärofulla kriget! Jämför hur man i dag - om man erkänner det kända historiska
faktum att USA avsiktligt lät Pearl Harbour hända - man då menar att målen ursäkter medlen. (Bry er
inte om Wikipedia, de påstår att allt som inte är officiell kultur är konspirationsteorier.)
Våra svenska gossar har förstås inte tänkt ut det här själva.
Jag bloggade redan 2005 om Leo Strauss
i USA mycket inflytelserika filosofier om bedrägeri mot de dumma massorna. Detta tillämpas givetvis,
av den "undermåligaste dräggen som innehar både den reella och den formella makten", "den
människohatande ’elit’ som regisserar våra olyckor" (Torbjörn Säfve, ledare, Miljömagasinet nr 42
årg 26, 20 oktober 2006), de som ser sig själva som intelligentare än oss i deras ögon föraktliga
’mänsklighetens fiender’. Nämligen vi som vill varandra väl, vi som vill samarbeta, vi som vill ha
samförstånd, etc. Allt sådant leder enligt krigarmentaliteten till moraliskt förfall. Och därför är det i
denna världsbild t.ex. rätt och riktigt att NATO/den Atlantiska Alliansen bedriver sin strategi att skapa
känslomässig oro och stress hos de egna befolkningarna genom olagliga handlingar, terrordåd, där
skulden läggs på andra. (Se fler kommentarer om detta i min långa essä " Nymedeltid". En professor
kallar detta för Nyjakobinism, se min essä på länken nyss.)
Man kan tolka in i Zbigniew Brzezinskis nedtystade senatsvittnesmål den 1 februari 2007 - se början
och slutet av min essä Nymedeltid samt själva talet - en varning för ett nytt 11 september. Om man
inser att 11 september är ett sedan länge planerat falskflaggat företag i stil med - om än något större än de motsvarande auktioner NATO/den Atlantiska Alliansen bedriver i Europa, då måste man inse att
ett nytt falskflaggat dåd nu är ett fullt rimligt. Och att endast en tillräckligt utbredd misstro mot den
förra auktionen kan förhindra en upprepning.
Och om man anser en upprepning - och den förra - moraliskt försvarbart, då får man banne mig stå
upp för sin åsikt utan hyckel, och diskutera det ÖPPET! En som inte är rädd att tala klartext är
Putin. Han är gammal KGB-chef, han har koll - oavsett vad man annars tycker. Läs hans tal här ! ‘‘...
the Cold War left us with live ammunition, figuratively speaking. I am referring to ideological
stereotypes, double standards and other typical aspects of Cold War bloc thinking. ... Today we are
witnessing an almost uncontained hyper use of force -- military force -- in international relations, force
that is plunging the world into an abyss of permanent conflicts. As a result we do not have sufficient
strength to find a comprehensive solution to any one of these conflicts. Finding a political settlement
also becomes impossible. ... One state and, of course, first and foremost the United States, has
overstepped its national borders in every way. This is visible in the economic, political, cultural and
educational policies it imposes on other nations. Well, who likes this? Who is happy about this? ... It
results in the fact that no one feels safe. I want to emphasise this -- no one feels safe! Because no one
can feel that international law is like a stone wall that will protect them. Of course such a policy
stimulates an arms race.’’ Dessa snuttar var endast som smakprov. Jag översätter inte, följ länken
och läs hela talet! Putin är ingen ängel, men han har ett land att försvara och han har rätt i att USA är
det stora hotet och att kalla kriget aldrig tog slut. Putin rör i talet helt kort vid problemet med
antimissil-vapen riktade mot Ryssland, i Europa. Problemet är att om USA preventivt kan slå ut
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Rysslands atomvapen innan Ryssland hinner få iväg ett enda, då plötsligt blir ’first strike’
atomvapenkrig - för genomamoraliska planerare - tänkbara. Se analys av F. William Engdahl på
Global Research, 20 februari 2007. Och problemet som 11 september visar på ÄR just att dessa
planerare ÄR fullständigt amoraliska. Och om vi ska ha en chans måste vi se verkligheten som den är.
Och diskutera det som verkligen är, snarare än någon variant av hur solstolarna på Titanics däck ska
organiseras.
Det krävs hårt arbete att avprogrammera sig själv från fantasier om att USA inte skulle kunna
göra något sådant här mot sig själva. Inte bara USA, även Ryssland kan och har gjort liknande
falskflaggade saker .... "MI5-agent om kopplingen 911 och London 7/7", där David Shayler - agenten berättade att den ryske agenten Litvinenko skulle skrivit en ny bok, om "911" och andra falskflaggade
terrordåd. Det antyds att skälet att Litvinenko mördades (vilket tydligen kostade 70 miljoner kronor, se
SvD länken som följer) kan ha varit hans höga trovärdighet, då han avslöjat att den ryska
säkerhetstjänsten FSB legat bakom hussprängningar i Moskva 1999, som utlöste det senaste kriget i
Tjetjenien, och att han därför skulle ha alltför stor trovärdighet om han avslöjade samtliga
falskflaggade terrordåd de senaste årtiondena i ett enda sammanhang.... Se även SvD: ‘‘Litvinenko
arbetade tidigare för den ryska säkerhetstjänsten FSB och skrev 2001 en omdiskuterad bok där FSB
anklagades för att ha legat bakom de hussprängningar i Moskva 1999 som utlöste det senaste kriget i
Tjetjenien.’’
Eftertanke... En vän som också - och före mig - hade hittat denna nyhet, kommenterar min optimism
med att han inte tror att jag har anledning att vara riktigt fullt så hoppfull med anledning av
strömhoppen till 911-lägret, då detta passar makten väl just nu, med tilltagande katastrof i Irak. Alltså
att blåsa upp 911-konspirationerna ett tag framåt för att ge motsvarande mediemörker åt Irak och för
ett anfall mot Iran. Han menar att 911 inte längre kan skada de skyldiga politiskt/juridiskt. Kanske
inte. Men om vi alla förstår den verkliga agendan - och läs då Putins tal ovan - om vi förstår att
makten skiter i oss, att den inte förstår hur någon kan bry sig om andra människor, att den betraktar
sådant som ett karaktärsfel som för mänsklighetens fromma helst bör utrotas, då kanske möjligen vi
kan arbeta konstruktivt. Snarare än alltså arrangera solstolar på ett sjunkande skepp.
Leif Erlingsson
2007-02-28
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