Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/

Thursday, July 15. 2010

En ny sorts sanningsrörelse kan rädda vår framtid
Jag vill flagga för ett ämne vi inte kan ignorera, om vi vill ha en rimlig mänsklig framtid. Det är ett ämne som, vilket
många upptäcker då de liksom undertecknad nystat några år, visar sig vara i centrum för i stort sett alla andra ämnen.
Man upptäcker det när man studerar verkligheten holistiskt snarare än reduktionistiskt - något alltför många människor
förlorat förmågan att göra.
Jag hittade en diskussion mellan Wade Frazier och Brian O'Leary från 27 mars 2009, som tar upp den meta-politiska
aspekten av fri energi, förföljelse av uppfinnare, mutor i kombination med hot och alla forskare som dött en för tidig död.
Och om vad som måste till för att lyckas: BRETT STÖD! Det handlar om att riktigt många människor måste ge stöd.
100 räcker ingenstans. Wade Frazier har själv övergått till att arbeta för att skapa stöd. Det jag själv intuitivt har valt att
fokusera på.
Tanka ned MP3 först, lyssna sedan...
http://freedom.lege.net/Wade_Frasier/wade_frazier_brian_o_leary_27_march_2009.mp3
... och följ gärna även med i utskriften:
http://freedom.lege.net/Wade_Frasier/
Förnekelsen kring detta ämne är LÅNGT VÄRRE än förnekelsen kring 9/11 och de namnkunniga förtalarna av dem som
där söker sanningen, som den ledande filosofiprofessorn och tillika teologiprofessorn David Ray Griffin nyligen har läst
lusen av - se länken...http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20039%3E&aid=20039
Left-Leaning Despisers of the 9/11 Truth Movement: Do You Really Believe in Miracles?
by David Ray Griffin
(Essän tar upp alla de viktiga frågorna, som anklagelsen att 9/11 sanningsteorier bygger på ovetenskap och rentav på
magiska trossatser, magiska händelser som impliceras av de officiella förklaringarna från NIST samt frågorna om vilka
av 9/11 konspirationsteorierna som verkligen är diskrediterande och distraherande från de viktiga frågorna.)
Om 9/11 är viktigt, så är det Wade Frazier och Brian O'Leary diskuterar ovan oändligt viktigare. Vilket INTE innebär att
vi kan strunta i 9/11, för 9/11 är en nödvändig del i vårt uppvaknande. Senare måste vi även vakna upp om annat, men
jag tror att de flesta kan hoppa direkt från att vakna upp om 9/11 till att vakna upp om fri energi, så annat därutöver kan
vi lugna oss något om.
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