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Revolt mot inkvisitionen
av Leif Erlingsson
2007-05-07
Italiensk TV revolterar mot den nya heliga inkvisitionen!
Nyligen sände Italiensk TV avgörande bevis för att en av World Trade Center byggnaderna den 11 september i New
York fälldes med sprängämnen, den så kallade tredje byggnaden, som ej träffades av flygplan. Läs mer i artikel på
engelska: 9/11: Major Italian TV network: conclusive evidence that WTC Building 7 was demolished with explosives av
Massimo Mazzucco, Global Research, May 3, 2007.
Drivande bakom att dessa viktiga uppgifter nu har blivit kända även för en allmänhet i Italien är Luogocomune, en
mediekritisk webbsite som tydligen kretsar kring temat att om inte den grundläggande, oacceptabla lögnen kallad "11
september terrorist attackerna" suddas bort och sätts i rätt perspektiv så kommer mänsklighetens nedåtgående spiral
mot denna mänsklighetens nya "medeltid" aldrig att ta slut. Jag känner igen dessa tankar i mig själv, se min artikel
Nymedeltid, 12 februari 2007.
Den nya heliga inkvisitionen är USA:s diktat om hur vi får tänka. Dom som inte är med oss är mot oss, o.s.v.. Då kan
det vara bra att påminna sig om något Kissinger - en verkligt ful fisk - en gång ska ha yttrat: As Henry Kissinger once
put it, while being America's enemy is sometimes inconvenient, being America's friend is invariably fatal. Alltså, medan
att vara USA:s fiende ibland är obehagligt, så är det alltid dödligt att vara USA:s vän. Något att tänka på.
Leif Erlingsson
2007-05-07
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Inlagd av Leif Erlingsson i Media, 911 eller 11 september, WTC, USA kl 03:38
Hejsan Leif,
Med andra ord Lever Du LivsFarligt ! Måhända kommer jag att hamna där också - utifrån vad jag har sagt om MaktEliten på min
hemsida - men det ser jag i så fall som en komplimang.
Jag har haft mer än 1200 Visits sedan starten i mitten på februari - varav uppåt hundratalet i USA. Så måhända hittar dom mig ?
Ha det... önskar
vännen Josef
Anonymt på May 7 2007, 20:27
Med all respekt Josef, jag vet nämligen att geniala människor i princip alltid sticker av från mängden, så passar din webbsida, genom
sitt ovanliga referenssystem, in på människors etablerade metaforer/tankemotorvägar, i den färdiga kategorin/lådan "rättshaverist".
Genom detta är du inte farlig för makten, och därför även skyddad. Även jag har säkert kunnat klassificeras så, men nu när jag letar
efter mer koncisa och effektiva metaforer för att den på den metaforiska tankemotorvägen framrusande politiker- och
media-konsensus och enda vägens politik ska kunna haja till för de fina avtagsvägar som faktiskt finns, och svänga ned på någon
lugnare och mer fridsam lantlig och idyllisk sommarväg mer i stil med hur vi har föreställt oss vårt Sverige, då är det förstås sannolikt
att jag stiger i farlighet.
Leif E
Anonymt på May 8 2007, 12:42
Jag lyssnade i går på ett seminarium om Yttrandefrihet och Övervakning. Det finns nästan ingen politiker som ifrågasätter behovet av
minskade friheter och ökad övervakning. Att ifrågasätta detta 'behov' upplevs som suspekt. Det vi har emot oss är en relativt snabbt
avtagande förmåga till rationellt tänkande bland personer som annars har behärskat denna konst. Det här kriget mot förnuftet, som
USA och andra bedriver - de kallar det kriget mot terrorismen, men det ÄR kriget mot förnuftet - det gör att våra folkvalda befinner sig
på en tankemotorväg som gör att dom kan inte se rationella invändningar. De kan alltså inte se eller ta ställning till de avtagsvägar
från tankemotorvägen till mer idylliska, svenska sommarvägar, som jag beskrev ovan.
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Jo - det finns en annan aspekt också: De flesta riksdagsmän som röstar har inte läst det som det röstas om, utan de röstar efter hur
de uppfattar opinionen - människor vill ha hårdare tag - då röstar de för hårdare tag, utan att sätta sig in i att de tar bort våra
grundläggande mänskliga rättigheter.
Leif Erlingsson
Anonymt på May 8 2007, 12:53
Se även diskussion på UUAA Radio blogg!
Anonymt på May 8 2007, 13:03
Javisst Leif - är det så i mycket just Nu ! Men - enär jag ändrar min hemsida kontinuerligt - så kanske den också så småningom blir
vad Du avser med vägvisare för "lantlig och idyllisk väg" - vad vet jag.
Intressant att Du benämner mig som genial (IT36:2:1, F42, F82, F86, F92, F97, F102, F122 och F144) ! Det har jag själv också gjort
under F139 - såväl som att jag även benämnt Källan för all Skapelse som genial under F129. Dock - jag fördrar att tillsvidare se min
eventuella genialitet som bidragande till att Wi börjar se avtagsvägarna = ParadigmSkiftet skymtar här och där.
vännen Josef
Anonymt på May 8 2007, 13:41
Hej igen,
Som Du märker är jag inte riktigt hemma på det här med taggarna än.
Ifall jag skall motivera mig själv i att se alternativen - i meningen att först få det ifrån andra - så lär jag få vänta på det i evigheter. Så
min väg är kort och gott att tills vidare bokstavligt talat skita i alla andras "frihetsbehov" - eller vad det månde vara. Detsamma som att
som Princip (F4) alltid börja med mig själv (IT6:1) - oavsett vad alla andra gör - eller snarare sagt - inte gör.
Ifall någon "smittas" av detta - så är det måhända bra - eller måhända dåligt - vad vet jag. Måhända är det väsentligaste just Nu att
något uns av någonting blir annorlunda = så att ekorrehjulets (IT36:3, hastighet kan reduceras en gnutta - eller ?
vännen Josef
Anonymt på May 8 2007, 14:05
GooodMorgon Leif !
Jag har haft lite nattarbete (IT6:3) - i anledning av Dina ordval om motorvägar si och så. I MaktElitens intellektuella = humandementa
skapelse bibelboken - talas det om den smala vägen - eller rättare sagt - den törnebeströdda, smala, knöliga och backiga stigen till
Himlen. Detsamma som den enda - och tillika lidandets - vägen till Himlen. Jag kan ju nu undra över hur Skapelsens Källa ser på den
saken ?
Själv så kom jag igår på att MaktElitens bibelbok oNaturLiktoVist har vänt upp och ner - för att inte säga bak och fram - på det här så
som i så mycket annat - för att inte säga det mesta av annat ! De ord jag fann för det här - är under den nya rubriken IT6:3 - så
varsågod !
vännen Josef
Anonymt på May 9 2007, 08:46
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