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Sunday, April

6. 2008

Perception - det min vän Mikael Wälivaara hade
av Leif Erlingsson
2008-04-06
Mikael Wälivaara 8 juni 1955 - 1 april 2008
Min bästa vän dog - och detta är inget skämt - den 1 april. Vår första kontakt skedde i maj 2006, men har sedan dess
varit mycket intensiv. Vi kom att betrakta varandra som bröder. Jag skrev den 4 april denna hälsning på Mikaels blogg:
Hej. Har inte orkat skriva förut.
Mikael, du betyder oerhört mycket för mig. Vi kom att bli som bröder, så nära kom vi varandra. Stöttade varandra.
Vi träffades för en lunch i söndags, trots att du hade tidsnöd. Du hade hastigt beslutat komma hit upp för din familjs
skull, och du var tvungen att genast åka ned igen till Kivik, i Skåne.
Vi satt och diskuterade denna bloggen bl.a.. [UUAA Radio] Som jag skrev i ett nödvändigt svar i den andra tråden nyss,
fallet att Mikael själv inte skulle vara med fanns inte 'på bordet'. Däremot kände du Mikael förtroende för nuvarande
gästskribenter.
Till er som inte visste, Mikael och Jessica pratade väldigt mycket med varandra på telefon. Senare vann även jag
Jessicas förtroende, och vi tre kom att ha en mycket förtroendefull mycket-nära-vän-relation. Det är som Jessica och
andra ovan skriver, vi måste stötta varandra!
Namaste.
Leif
PS: Mikael, vad är det för sätt att dra så där?! Vi var ju inte klara! Vilken stil! :) (Ta inte det där jag just skrev så
allvarligt, Mikael. Du vet hur mycket jag gillar dig. Vi får helt enkelt fortsätta så gott vi kan, utan din fantastiska hand
med språket, och rösten. Men jag kommer att sakna dig. Förstår du det? Vi ses igen!)
Jag har i veckan sett tillbaka på Mikaels bloggproduktion, och tror att det kanske mest insiktsfulla han gjorde där, var
dessa videobloggningar:
2007-05-04: "Efter ett och ett halvt års bloggande och podcastande är det nu dags för video. Detta första program
handlar om hur det kan komma sig att somliga inte ser på 11 september på samma sätt som andra. En fråga om
perception? Presentatör: Mikael Wälivaara http://uuaaradio.blogspot.com/"

2007-05-04: "Jag fortsätter att resonera kring frågan hur vi kan se WTC7 rasa, utan att ställa oss vissa grundläggande
frågor. Hur vår perception av vad som händer kan skilja sig åt så, mellan de som tror på den givna verkligheten och de
som tycker den är helt otrolig. Presentatör: Mikael Wälivaara http://uuaaradio.blogspot.com/"

2007-05-05: "Den här gången jämför jag vad vi egentligen ser att George Bush gör på morgonen den 11 september
med vad vi har fått höra att han skulle göra. Det verkar inte hänga ihop... Presentatör: Mikael Wälivaara
http://uuaaradio.blogspot.com/"

Och viktigast av allt, Mikael visade alltid varm omtanke om sina bloggvänner:
2007-05-15: "En "partyversion" av Tom Paxtons "What a Friend You Are". Live och utan skyddsnät... Ta ett glas vin
och känn min tacksamhet, bästa bloggvänner! Mikael Wälivaara, UUAA Radio"
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Leif Erlingsson, med stor tacksamhet till vännen Mikael Wälivaara!
2008-04-06
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION

PDF "printout"

Andra bloggar om: perception, Mikael Wälivaara, videobloggande, 1 april 2008, 911, 11 september

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, 911 eller 11 september, Förnekelse, WTC, Konspirationsteorier,
Gemensam berättelse / myt, Andligt uppvaknande, USA, Surrealistisk verklighet kl 23:53
Förstår din sorg. Blev själv inte alls glad när jag såg beskedet på Mikaels blogg, hann aldrig träffa honom.
Blev hoppfull över det du skrev: "Vi ses igen!"
Anonymt på Apr 7 2008, 10:35
Det är alltid lika overkligt när en vän går bort.
Men vi måste minnas honom och vad han gjorde.
Hans röst och personlighet med blandning av humör med
skarp analys är mycket saknad.
Hoppas du Leif stannar med oss lite till....
V
Anonymt på Apr 7 2008, 10:37
Du skrev nyligen på UUAA "Arvet efter Mikael".
Ja, vad är detta "arv", vad består det i och hur förs det vidare?
Jag träffade aldrig Mikael, talade dock på telefon med honom om något högst personligt som berörde både honom, hans familj och
mig (vi kunde vara släkt på långt håll). Jag tror att för att klara ut vad arvet består i, så måste man göra en distinktion mellan personen
och gärningen. För mig så består "arvet" i bloggen UUAA och de ämnen som diskuterades. De där videobloggningarna hade jag dock
inte särskilt mycket till övers för, av någon anledning så föder inte video interaktivitet på samma vis som bloggtext föder kommentarer
och diskussion. Jag tycker också att "M" gjorde en bra sak som registrerade domänen uuaaradio.com
Men jag tror samtidigt att allt för mycket "in memorial of" bara leder till något FUBAR. Ingen annan kan vara Mikael, varje människa är
unik på sitt sätt och att göra någon sorts efterapning blir bara plumpt.
Jag skulle vilja göra en liknelse, tänk på TV-programmet Så skall det låta. Dess första programledare Peter Harryson gjorde
programmet unikt och när Peter Settman skulle ta över det så tänkte man bara att det går inte. Men Settman försökte inte härma
Harryson, han nyttjade bara det grundläggande "formatet" på sitt sätt med sin humor och förmåga att underhålla, och programmet
kunde fortsätta att vara samma tittarsucce. Jag tror att samma sak kan åstadkommas på uuaaradio.com bara man lyckas formulera
"arvet" någotsånär.
Anonymt på Apr 7 2008, 14:17
Tack!
Anonymt på Apr 7 2008, 14:40
Jag lärde känna Mikael genom en artikel på hans blogg där han kommenterade ett avsnitt av radioprataren Mike Malloys program.
Det råkade faktiskt vara det avsnitt där jag ringde in för att kritisera högermiffot Rush Limbaugh, som hoppade på amerikanska
soldater som kritiserade kriget/ockupationen i Irak. Så jag skrev en liten kommentar om artikeln och fick det här svaret från Mikael:
"Kul att höra ifrån dig Anthony! I Malmö, dessutom...
Jag lyssnade intensivt på Mike när han var på AAR [Air America Radio] och skrev till och med en blogg om att jag tänkte bojkotta
AAR när de sparkade honom.
Men det höll inte speciellt länge, tyvärr. Jag klarade mig inte utan Randi [Rhodes] och Sam Seder... Och nu får vi klara oss en dryg
vecka utan Mike, men Sam skulle visst ta några av dagarna, så vi blir ju väl kompenserade..."
Sen dess så har jag varit en frekvent besökare på UUAA Radio och tagit del av den information som Mikael ville dela med sig till alla.
Sen att läsa att Mikael hade lämnat oss... Det var tungt. Men efteråt så hade jag bara en sak i tankarna: Att hedra Mikaels minne
genom att sprida "truth to power" - och sidor och bloggar som den här är en del av våran hyllning. Som Mikael brukade säga:
Sanningen finns där ute.
Anonymt på Apr 7 2008, 15:01
Tack! Jag jobbar på att vara kvar ett bra tag till.
Anonymt på Apr 7 2008, 16:39
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steelneck: "att göra någon sorts efterapning blir bara plumpt"
Instämmer till fullo. Och det hade INTE varit i Mikaels anda heller. Han var flera gånger på vippen att lägga ned bloggandet, för att
finna kanske mer framkomliga vägar. Jag säger, låt tusen blommor blomma. Allt som är värt att göra, är värt att delegera. (På tal om
det, den som vill vara svensk mediekontakt för United For Truth, kontakta mig på mailen.)
När jag började blogga, ville jag inspirera andra. Tror det är samma för Mikael, att han vill inspirera. Så om alla använder sin egen
kreativitet och talang för att föra sanningsverket framåt, då ÄR det att förvalta arvet efter Mikael väl.
Anonymt på Apr 7 2008, 16:50
Anthony Memisovski:
''Men efteråt så hade jag bara en sak i tankarna: Att hedra Mikaels minne genom att sprida "truth to power" - och sidor och bloggar
som den här är en del av våran hyllning.''
Amen, broder. Jag är hedrad av din närvaro.
Anonymt på Apr 7 2008, 17:02
Jag vill tillägga, det ligger ett egenvärde i att det är många olika personer som utifrån sig själva och sina egna perspektiv skriver i
många forum och skapar många bloggar. På alla ställen där detta låter sig göras. Och viktigt: På svenska. För vi är ett u-land i
sanningshänseende.
Anonymt på Apr 7 2008, 17:12
Det blev fattigt, mörkt och tomt. Det känns som ett hål inombords. Mikael hjälpte mig ofta och gav mig information i mitt skrivande. Vi
måste fortsätta Leif, söka sanningarna, försöka förstå världens gång. Det är att hedra Mikael.
Anonymt på Apr 8 2008, 19:13
Hej, ville bara skriva kommentaren här också, till er tre(?) som har fullmakt till bloggen.:
Ok, guys....ett råd från en utomstående....
När sorgen fått några dagar till på sig,
börja då med exakt det som står i Mikaels underrubrik:
"Nyheter och kommentarer om sådant som inte kommenteras i nyheterna"
fast med era egna åsikter (behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med Mikaels), så tror jag att han kan bli hedrad.
(men känn ingen press: man kan också lägga ner bloggen)
Anonymt på Apr 9 2008, 09:15
[Denna diskussion avser min vän Mikael Wälivaaras blogg UUAA Radio, där bl.a. jag är gästskribent.]
"Nyheter och kommentarer om sådant som inte kommenteras i nyheterna" är självklart mycket viktigt. Och mycket litet finns på
svenska. Mikael skrev ett flertal gånger i epost oss emellan, allt från 2006 till bara dagarna innan han dog, att Jeff Wells Rigorous
Intuition blogg m.m. tillhör de allra mest välskrivna bloggarna på Internet, och att han måste se till att länka dit. Nu blev detta aldrig
av, och gästskribentstatus ger inte behörighet att ändra bloggens högermarginal. Men för den som behärskar engelska, är denna
källa verkligen att rekommendera.
Tyvärr finns mycket lite av samma intellektuella och intuitiva djup på svenska. Det finns svenskar med samma djup - som dock valt
att skriva på engelska. Och det finns fler bloggar av mycket gott djup på engelska. En klok person sa till mig, en halvtimme efter att
jag fått veta att Mikael var död, att allt som är värt att göra, är värt att delegera. Jag blev förresten p.g.a. detta möte tvungen att
delegera till Jessica att ta kontakt med släkten för att höra om de visste något. Jag ringde henne 10:00 den 2 april, dagen efter att
Mikael dog, och hon ringde tillbaka c:a 10:50 med helt bruten röst och lyckades få fram att 'HAN ÄR DÖD!'. (Jag hade känt starka
overklighetskänslor redan innan jag ringde Jessica, något var riktigt fel förknippat med Mikael, det kände jag.)
Mikael är Mikael, och hans mjuka och sammanhållande sätt är inte lätt att ersätta, även om jag själv gör vad jag kan här på min egen
blogg. Jag saknar dock hans arbetskapacitet och analytiska d:o. Eller också bränner jag inte ut mig själv lika fort.
Någon form av portal till svenska "Nyheter och kommentarer om sådant som inte kommenteras i nyheterna" finns det ett oerhört stort
behov av. Och av djupa analytiker, som inte backar för de stora och känsliga frågorna. Helt enkelt, av skribenter som har mod och
som inte har sin försörjning från medieindustrin, att ta hänsyn till. Ämnet diskuteras, tänk inget annat. Och när det finns någon
slutsats så kommer denna att publiceras, på UUAA Radio (om inget tekniskt hinder kommer i vägen), och här. Till sist, fick i dag veta
om denna svenska site: http://folketsnyheter.se/ - genom denna länk: Varför anföll USA Irak?. Den senare analysen är iallafall
mycket läsvärd.
Anonymt på Apr 9 2008, 12:42
Tack, Leif
Tips: Skriv till Blogger/blogspot och förklara situationen. Vet inte vart man ska maila, men jag läste i en blogg att man kunde skriva om
man ville ha en kommentatör/stalker avstängd eller åthutad på något vis.,
så någon adress har de nog.
Blogspot kanske ger dig och Jess skribent-status.
Maila om ni behöver hjälp
Anonymt på Apr 9 2008, 13:57
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Det som för mig gav mest av hans olika uttryckssätt var radiobloggarna, har laddat ner samtliga och lyssnat igenom dom ett par
gånger. Där tycker jag han kom mest till sin rätt. Kändes som han fick en bra balans även om han ibland lät känslorna "rinna" iväg,
vilket jag bara tyckte var ett tecken på hans godhet och stora engagemang. Avvägningen mellan hårda politiska grävanden och
vackra förhoppningar om en andlig utveckling med eller utan hjälp av dom utomjordiska.
Så när det gällde uttrycksformer så var Mikael Wälivaara först och främst en utmärkt "podcastare" inom allas vårt intresseområde.
Tomrummet är stort.
Med vänliga hälsningar
/Joakim
Anonymt på Apr 12 2008, 03:49
Måste hålla med om ovanstående ståndpunkter, jag är LÅNGT ifrån säker på att det går att fortsätta blogga på UUAA-Radio på något
konstruktivt sätt. Men det var dock min spontana tanke efter det tråkiga beskedet, att bloggen skulle kunna bli en mötesplats för
sanningssökare.
För en tid sedan mötte Mikael en av redaktörerna bakom Vaken.se och diskuterade då bl.a. möjligheten att gå samman flera
bloggare/skribenter och bilda ett nätverk. Tanken var att man skulle bli kraftfullare och få en starkare röst. Men då som nu var jag
emot tanken; jag menar att stora organisationer genast blir infiltrerade av personer vars enda syfte är att göra organisationen tandlös
och splittrad varefter den snabbt upplöses. "Låt tusen blommor blomma" är en mycket klok strategi. Just när det gäller forskning och
arbete som granskar konspirationer så måste man vända på den gamla parollen så den istället lyder: "Söndrade vi stå, enade vi
falla."
Om alla "uppvaknade" jobbar på sin kant så tror jag vi kan bryta igenom hypnosen som de flesta svenskar är insvepta i. Dock, detta
hindrar inte att vi kan ha en gemensam mötesplats; ett torg eller ett ting, vad man nu vill kalla det. UUAA-Radio skulle kunna bli den
mötesplatsen, om någon har fingertoppskänsla nog att kunna formulera detta, så att Mikaels anda, inspiration och namn fortfarande
präglar bloggens inriktning. Ingen lätt sak men kanske inte omöjligt.
Anonymt på Apr 8 2008, 01:28
Är uppvuxen med Mikael som stor förebild och han jobbade med min pappa med närradion i början av 1980- talet, han ansåg min far
var hans mentor, det är därför med sorg som jag tagit emot beskedet att Mikael avlidit, jag har rest en hel del de senaste åren och har
ej haft kontakt med Mikael. Mina tankar går till Mikaels familj och närmsta anhöriga!
Anonymt på May 2 2008, 19:58
GooodDag Leif,
Jag tror också på att många många FRIA sanna bloggröster - kan bryta dom globala och nationella MaktElitarnas tro på ElitTeorin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elitteorin ! Gissa hur många av dom ca 6,5 miljarderna MedMänniskor som nu lever i kött - som har gått
och dagligdags går på ElitTeoriNiten ?
En undran ifrån mig: ”Varför valde Mikael att sluta med att andas den 1 april ? Var det ett aprilskämt ifrån Mikaels sida ?
”I natt Wi kommer att drömma något Intelligent
Som Wi aldrig någonsin har drömt förut
Wi drömmer att det Är Fred och Frid på Jorden
Därför att Alla Mental-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut !”
Ha det.../önskar mångfalds-vännen Josef
Anonymt på May 6 2008, 17:59
Du var helt unik.
Gott Nytt År Mikael...
Anonymt på Jan 1 2009, 00:57
Läste idag för första gången "Råd till Nyvakna", blev glad, skrattade högt för mig själv för att jag kände igen mig. Ropade på min
hustru för att hon också skulle läsa artikeln men hon hade redan hunnit somna in. Sedan läste jag vidare på bloggen och blev snart
varse om att han gått bort. Glädjen förbyttes i en känsla av sorg och saknad. Jag tog verkligen till mig hans ord om att vara ödmjuk för
att man vandrar vilse ibland, det var precis det jag behövde höra. Så trots att han inte längre existerar i våran fysiska (o)verklighet kan
han fortfarande påverka, vägleda och förändra oss som lever i den. Tack!
Anonymt på Feb 15 2009, 01:06
Tack, för de orden. // LE
Anonymt på Feb 15 2009, 09:57
"Någon form av portal till svenska "Nyheter och kommentarer om sådant som inte kommenteras i nyheterna" finns det ett oerhört stort
behov av."
Javisst... - Leif - ett skriande behov - skulle jag vilja säga...
Anonymt på Feb 15 2009, 12:56
1 år idag... Saknaden är stor...
/köksmästaren
Anonymt på Apr 2 2009, 01:57
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Hej! Leif
Jag slog upp min mail-adress på google och den enda träffen som fanns var förankrad till Mikaels blogg. Jag läste mina gamla inlägg
och minns mycket tydligt hans bortgång, vad jag glömt var att det inträffade den 1 april samma dag som jag fyllde år. Det är väl därför
som det är lite svårt att glömma den händelsen. För så fort jag tänker på det här med bloggande så gör ”UUAA Radio” sig påmind.
Jag kände inte Mikael personligen men tyckte det var trevligt att han svarade på mina kommentarer och frågor. Jag hann inte följa
bloggen i mer än några få månader men Mikaels artiklar lämnade utan tvekan ett intryck.
Nåja det var väl mest det jag ville tillägga. Om du har några tips på hemsidor eller bloggar med samma ämnen som Mikaels så får du
gärna maila mig.
Tack på förhand!
MVH
Rickard
Anonymt på Oct 27 2009, 15:44
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