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Den marxistiska världsrevolutionen
av Leif Erlingsson
2010-05-01
EU är inget demokratiskt projekt, det är uppenbart för varje eftertänksam observatör. I England leds EU:s "Common
Purpose" (Gemensamt syfte) organisation av the Office of the Deputy Prime Minister, som har använt Frankfurtskolans
tekniker för att lära upp 30 000 ledare för vad de skrämmande nog kallar "the post democratic era" (den
post-demokratiska eran).
Det jag nyss insåg var att EU är den marxistiska världsrevolutionen.
Leif Erlingsson
2010-05-01
Vidareläsning: http://eutruth.org.uk/subversion.htm Det nämns traumatisering genom att ta ifrån oss våra barn på
länken. Dessa kriminella krafter gör det även här hemma, se http://www.peace.se/a_report_on_the_corrupt.html Den
s.k. Frankfurtskolan för social forskning förkastade värderingsfri samhällsforskning för en moraliserande, kastade ut
oliktänkare bland sina egna, och användes för teoribygge för politiska mål. Den är en icke-empiriskt grundad
tolkningsstruktur som utger sig för att vara vetenskap. Se gärna även kap. 5 av Kevin MacDonald, Kritikkulturen.

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 19:45
Jag återfann nyss ett citat som stöder tesen ovan:
"Apropå den röda sörjan och Leif Erlingssons reflektion över mediernas roll som hetsare kom jag att tänka på ett auktoritativt
uttalande från kommunistpartiets centralkommitté i Moskva år 1943 rörande hur den “antifascistiska kampen” skall föras:
“Members and front organizations must continually embarrass, discredit and degrade our critics. When obstructionists become too
irritating, label them as fascist, or Nazi or anti-Semitic… The association will, after enough repetition, become ‘fact’ in the public
mind.”
Anfört av Stephen Goode i “Radical Leftovers”, Insight on the News, den 22 november 1999, s. 10. Jag hittade det i Patrick J.
Buchanans bok “The Death of the West”, s. 82.
Metoderna och tänkesätten lever kvar långt efter att Sovjetunionen upplösts.
Vänliga hälsningar
Lars Adelskogh
2009-09-22 14:58:13" [länk].
Tack igen Lars, för din uppmärksamhet.
Anonymt på May 22 2010, 13:06

Page 1 / 1

