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Tankesmedjan mänsklighet har rätt
Tankesmedjan mänsklighet har rätt ifråga om Bilderberggrupppens syften i sin text om Aftonbladets förtal av den s.k.
Sanningsrörelsen [1]. Det var insikten om detta som gjorde att jag lämnade ett ordenssällskap i början av 1980-talet.
Rasmus Fleischer och Martin Aagård har båda synnerligen begränsade kunskaper om sådant de publicerar. Fleischers
kollega Flemming Rose som var kulturchef på Jyllands-Posten och satte igång rabaldret med Muhammedkarikatyrerna
är tillsammans med sin amerikanske påhejare, den internationellt ökände muslimhataren Daniel Pipes aktiva i
ansträngningarna att skapa en oroshärd i Norden där man bygger upp misstro och sammandrabbningar mellan
muslimer och ursprungsbefolkningen.
I detta nätverk ingår också de unga tvillingbröderna Ted och Kent Ekeroth från Skåne som för några år sedan skaffade
sig ett dominerande inflytande i Sverigedemokraterna. Den ene av bröderna fick för ett par år sedan den prestigefyllda
utmärkelsen The Herzl Award av den Zionistiska Världsorganisationen. Utmärkelsen är stiftad till minne av sionismens
fader, Theodor Herzl som i slutet av 1800-talet skapade den moderna sionismen som numera är kombinerad
ideologireligion för de kretsar som styr staten Israel. Mottagare av priset ska ha "gjort utomordentliga insatser för
sionismen och staten Israel".
Bröderna Ekeroth, där den ene nu sitter i riksdagen har också startat den s k antiislamistiska fonden som samlar in
pengar för att möjliggöra föredrag och andra kampanjer som uppmanar till motvilja mot muslimer. Detta innebär i
praktiken att en svensk riksdagsledamot är aktivt sysselsatt med kampanjer som tangerar begreppet hatbrott, (att skapa
missaktning för grupp av människor), och borde bli föremål för djupgående utredning.
Att Fleischer börjar svamla om antisemitism i samband med kritik mot Bilderberggruppen är bara det sedvanliga tricket
att skrämma bort dem som intresserar sig för sanningen och historiska skeenden, ett skamgrepp som erkänns av
hedervärda judar som inte ställer upp på de sionistiska dogmerna. Ett tips är att läsa boken Sanningen om
Bilderberggruppen av Daniel Estulin, utgiven på Anarchos förlag. Kolla också http://bilderberg.org/ och gå igenom
listorna på deltagare i mötena sedan starten 1954 så kommer ni att se att en avsevärd del av deltagarna är
internationellt välkända judar/sionister inom framför allt finans- och toppolitiska kretsar. Att öppet kunna resonera kring
detta har givetvis inget med antisemitism att göra, araberna är ju f ö också semiter, och en lång rad hedervärda judar
diskuterar också Bilderberggruppens syften och metoder i böcker och artiklar. Ni kommer också att se hur topparna av
det svenska näringslivet tillsammans med kungahuset och regeringskretsarna frotterat sig med de grupper som i flera
årtionden arbetat för allt mer globaliserad styrning av de olika kontinenterna.
Den konstellation som består av finanselit, bördsadel och politiska ledare kallas internationellt för synarkism och finns för
Sveriges del detaljerat beskriven i en högintressant bok skriven av framlidne författaren Tore Fredin. Boken heter
"Synarkismen - en svensk modell" och innehåller en mängd intressant information om vad som pågått bakom de
officiella politiska kulisserna under en stor del av 1800-talet och hela 1900-talet och är en bra källa till kompletterande
kunskaper om sådant generationer av svenskar undanhållits genom historieundervisningen och media.
Beträffade de skånska bröderna Ekeroths olika bravader så finns det mycket att läsa på Google genom att söka på Ted
Ekeroth resp Kent Ekeroth och via deras hemsidor samt deras skapelse antiislamistiska fonden. Ordspråket "Det finns
ingen som är så blind som den som inte VILL se" förefaller sällsamt aktuellt i våra dagar då massmedias ovilja att ge
allmänheten allsidig belysning av aktuella händelser håller på att förvandla majoriteten av befolkningen till okunniga
idisslare av den tillrättalagda och för makten nödvändiga versionen.
Jan-Ola Gustafsson
2011-08-10
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Leif Erlingsson 2011-08-12 17:35 på Sourze.se:
CITAT:
Herzl Award Recipients
World Zionist Organization
May 7, 2006
It is with great pleasure that we announce the 2006 winners of the third annual Herzl Award, initiated by the Department for Zionist
Activites to commemorate the Centenary of Herzl's passing.
Each of these young people has shown outstanding leadership and devotion to Israel and Zionism through their exceptional volunteer
efforts on behalf of Israel and the Zionist cause in their respective countries.
Ted Ekeroth, Sweden
... snip ...
SLUT CITAT.
Även Wikipedia stöder denna uppgift, så de som normalt städar i Wikipedia har inte haft några större invändningar mot att visa hur
stolta sionisterna är över Ted Ekeroth
http://en.wikipedia.org/wiki/Herzl_Award
(Re: Aguirre 2011-08-12 02:10 #33 [link] "Leif kan det styrkas bortom tvivel att SD:are fått Herzlpriset ?".)
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