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Thursday, August 29. 2013

Två av världs- och nutidshistoriens absoluta kärnfrågor
De flesta tycks livrädda för kärnfrågor som faktiskt kan ändra något som krigslögnerna kring vilka som har spritt ut
giftgas i Syrien, att USA vill vara Al-Qaedas flygvapen, att Sveriges Vansinniga Tystnad - SVT - hela våren mörkat varför
Brödraskapet i Egypten dragit på sig ett sådant massivt missnöje i de breda folklagren att 23 miljoner invånare gått ut på
gator och torg för att kräva nyval, att Brödraskapet vägrat och att fyra ministrar avgick, regeringen kollapsade och först
efter denna politiska kollaps armén enligt folkmajoritetsviljan skapat förutsättningar för det nyval Brödraskapet vägrat.
Tilläckligt uppseendeväckande information tillåts inte nå de i olika grupperingar redan invallade, sannolikt för att inte
riskera att dessa personer släpper blicken från de utsedda "riktkarlarna". Syrien fungerar dessutom som sista distraktion
för att avleda uppmärksamhet på den absolut viktigaste utvecklingen i hela den kända världshistorien, att det egyptiska
folket har rest sig mot den så kallande nya världsordningen. Ett tredje världskrig är detta kriminella brottssyndikats sista
chans. En vetenskaplig studie i Schweiz från den 19 september 2011, S. Vitali, J.B. Glattfelder, och S. Battiston, "The
network of global corporate control", visar vilka det är. Det brottssyndikat som ännu har kontrollen över ett antal ledande
väststater. Syrien har sagt att de om de blir anfallna kommer att slå mot Israel då de anser att skeendet är styrt
därifrån. Israel tycks ju vara Rothschilds personliga förläning.
Det egyptiska folket har alltså rest sig. I de av det kriminella brottssyndikatet kontrollerade propagandamedierna, vilket
är i stort sett alla medier inkl. så kallade Public Service, så låter det som att Egypten nu är en militärdiktatur. Istället
finns där en välmeriterad interimsregering bestående av 33 ministrar, bland andra Nabil Fahmy, före
USA-ambassadören, Ahmed Galal, Världsbankens före ordförande och Ines Abdel Dayem, operachefen som erbjöds
kulturministerposten men valde att fortsätta som operachef istället. Och nyval i januari. Se vidare Katolsk observatör
2013-08-23 "Vilka formar vår bild av Egypten? och 2013-08-24 "Vilka formar vår bild av Egypten? Del 2.
Brödraskapet finns inte bara i Egypten. Det är inte muslimskt, det är bara täckmantel. För att få nyttiga idioter. För
övrigt är det inte bara fattiga muslimer som blivit nyttiga idioter. Brödraskapets rötter kommer ur dem som inte får
nämnas. Och där finns också nyttiga idioter. Det kriminella brottssyndikat som ligger bakom kommer även att offra
Israel om och när de blir tvungna. Men framför allt, det de är mest rädda för: Att inte bara egyptierna ska vakna. Att vi
alla ska vakna. Kanske därför det sprejas så mycket i skyarna. Någon sa att det inte sprejats i Egypten. Kanske de
inte trodde att det behövdes. Big mistake.
Benjamin Fulford skriver att detta är den slutgiltiga nedplockningen av det kriminella brottssyndikat som olagligt tagit
kontrollen över många västländer. Han refererar många källor i Pentagon, MI5, Italienska P2 frimurarlogen och olika
asiatiska maktcentra. (Benjamin Fulford 2013-08-27.) Låt oss hoppas att hans källor har rätt.
Vänliga hälsningar,
Leif Erlingsson,
Tankebrytare och Holistisk detektiv
2013-08-29 11:11
Inlagd av Leif Erlingsson i Folkresning, Zionism, Syrien, Egypten, Brödraskapet kl 11:11
Hesham Bahari skrev att han för sin del befinner sig i chock och sorg över västerlandets moraliska förfall, och att det nu verkligen
behövs ett ställningstagande om vi inte ska förslavas i ytterligare 3000 år. Kanske dessa länkar till Karen Hudes kan pigga upp lite:
World Bank Whistleblower Attacked By DOJ
http://www.youtube.com/watch?v=tKxyYZeaNxY
World Bank: Money Laundering Criminals | Interview with Whistleblower Karen Hudes
http://www.youtube.com/watch?v=c7E9SUwlooE
Men om inte västerlandets ledare agerar, då får ju Hesham rätt ang. förfallet. Fast från Ungern hör jag positiva nyheter om att
brottssällskapet IMF (International Monetary Fund) kastas ut. Det kan vara det faktum att brottssyndikatet har kontrollen över vår så
kallade Public Service och övriga massmedier som gör att det ser mörkare ut än vad det faktiskt är...
Anonymt på Aug 29 2013, 15:37
Karen Hudes: We’re Running Out of Time! We’re Dealing with Whether We Can Continue as Humanity
http://www.youtube.com/watch?v=gHVgRgYdCsQ
Hon talar också om Syrien i denna intervju.
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Anonymt på Aug 29 2013, 20:07
Ian R Crane: Syria - For the Love of Humanity
http://www.youtube.com/watch?v=idcBI99lGUg
Anonymt på Aug 29 2013, 21:26
David Cameron loses Commons vote on Syria action
British MPs have voted to reject possible military action against the Assad regime in Syria to deter the use of chemical weapons.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-23892783
Anonymt på Aug 30 2013, 00:22
Egypten är ett exempel på hur människor hittar tillbaka till den verkliga treenigheten tanke-känsla-handling. Handling i den mening
som kan exemplifieras av den maskulina, undertryckta kraften. En kraft som misskrediteras systematiskt i media, populärkultur och
på många andra ställen.
Som påvisas genom att påstå att män har styrt världen under lång tid, och sålunda har en inneboende våldstendens som är skadlig
på alla sätt. Detta är en medveten förvrängning av den maskulina aspekten, som bygger på kunskap om själv, det egna
självbestämmandet baserat på nämnda kunskap, och handling baserat på dessa kunskaper och insikter.
Mark Passio har en bra sammanfattning av detta i föreläsningen "New" age bullshit and the suppression of the sacred masculine extended with slides. Avsnitten mellan 5:10-5:15 samt 4:14-4:16 tillsammans med 4:21-4:23 ger grundsammanhanget för förståelse
hur undertryckandet verkar på samhälle och individ.
En klar vinkling av detta kan man se i den feministiska retoriken där det maskulina målas ut som odelat dåligt, och är ett klart
svart-vitt, polariserande ställningstagande. Det viktiga i den retoriken är att det maskulina inte ges sin rätta plats i treenigheten, så att
balans inom individen kan uppnås. Detta skapas genom att bejaka både den feminina aspekten och den maskulina aspekten.
I Egypten har man tydligen kommit närmare en förening av dessa aspekter och låtit den maskulina kraften skapa balans medelst att
genom handling manifestera vad tanke och känsla bjuder.
Man måste skilja på våld och självförsvar. Detta är ett helt kapitel för sig själv, men den maskulina aspekten innebär självförsvar och
den feminina aspekten innebär icke-våldsprincipen. Att ta bort aspekten av rätten till självförsvar, den inneboende rätten varje
människa föds med, innebär att ingen står upp för något. Och att detta är förödande för samhällsmoralen.
Så det är viktigt att se hur man kan skapa balans, och detta görs genom kärlek. Rädsla föder det motsatta, och inbjuder inte till
sökande efter balans eller mening. Det ger bara tryggheten av en snuttefilt, som ersätter suveränitet och självrespekt.
[Red: Har hjälpt till med länkar från de blå tidsangivelserna ovan in i videon. Har själv sett denna mycket viktiga video, så jag är glad
att Anders ville kommentera här. Nedan med tidslänk till Passios matris. -- Leif Erlingsson.]
Mark Passio - "New" age bullshit and the suppression of the sacred masculine - extended with slides
http://www.youtube.com/watch?v=Q51l_E8Tlp0#t=5h12m44s
Anonymt på Aug 30 2013, 04:49
En viss Ivan von Birchan som har mycket bra intuition brukar säga "New AIDS" om denna religion. Efter Mark Passio förstår jag till
fullo hur rätt han har. Tidigare har jag "bara" reagerat på hur den tycks göra sina följare tämligen handlingsförlamade ang. det som är
fel i världen. Att de väntar på att allt ska lösas sig till det bästa av sig själv, bara de inte tänker på det som är negativt.
(Videointervjun som länken under hans namn går till har f.ö. den intressanta egenskapen att besöksräknaren vissa gånger går upp
och andra ned. Lite kul. Någon bekymrar sig såpass mycket om intervjun att de ser till att räknaren hålls på ett förhållandevis lågt
värde.)
Anonymt på Aug 30 2013, 08:48
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