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Kriget mot Terraismen
Terraisterna är jordens folk (terra = jorden), och Kriget mot Terraismen är kriget mot jorden och dess folk. Den
ursprungliga strategin mot oss "terraister" var enligt de gamla böcker vi har att vi splittrats i vår verklighetsperception
("språkförbistringen") så att våra olika perspektiv, de delar av sanningen vi ser eller tror oss se, är just vad som splittrar
oss.
Uppmärksamhetsspannet i denna värld går mot total fragmentering, "språkförbistringen" pågår alltjämt. Medias uppgift
är att förmedla att det mesta är skit och att det inget finns du kan göra åt saken. Säga viktiga saker en gång och sedan
glömma bort dem. "Även när det hände, så hände det inte", som Harold Pinter sa. Terraisternas uppgift blir då att
förmedla att det finns något du kan göra, och ge idéer om vad som kan fungera. Samt information om vad som inte kan
fungera, och varför.
Terraisterna (jordens vänner) är fienden, det har makten genom sina handlingar klart uttalat. Är du en Terraist = Riktig
Människa? Vågar du vara jordens vän? I så fall kan jag berätta att media inte förmedlar sanningen, för det finns en hel
del du kan göra. Börja med att lära dig se bortom "språkförbistringen".
Fotnot:
NSA, GCHQ Admit That The Public Is The Enemy "Yet another point on the latest NSA/GCHQ revelations concerning
backdoors into all sorts of commercial encryption tools, buried within the stories is the pretty clear admission that the
NSA and GCHQ views the public as the enemy."
http://www.techdirt.com/articles/20130905/15531224420/nsa-gchq-admit-that-enemy-is-public.shtml .
Leif Erlingsson
2013-09-11 16:00
PS: Det är den 11 september 12 år efter Krigslögnerna för Kriget mot Terrorismen, den senaste fasen i Krigslögnerna
för Kriget mot Terraisterna. Dagen till ära rekommenderar jag mycket varmt Per Nordgrens fina artikel i ämnet, som jag
helt stöder. Här via en introduktion han själv förberett: "9/11, en våldtäkt på människans medvetande och hennes
framtid?". DS.
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, 911 eller 11 september, Terrorismen, Andligt uppvaknande,
LegeNet's insikter kl 16:00
Det kan inte bli tydligare än så "the NSA and GCHQ views the public as the enemy" att det är vi terrarister, jordbor, som är fienden i
det här kriget. Bra sammanfattat!
Anonymt på Sep 11 2013, 21:48
Tack, och tack själv för inspirationen till begreppet "Terraisterna".
Anonymt på Sep 11 2013, 22:06
Att Navigera på Lögnens Hav
Du är på drift i ett hav av lögner. Du börjar eller har länge förstått det. För att Navigera snarare än att följa varje strömning behöver
du etablera fixpunkter. Mina egna ursprungliga fixpunkter beställde jag ur offentliga historiska arkiv i USA. Jag etablerade absolut
kunskap om några påståenden jag tidigare hade haft svårt att tro på då de stred mot min då rådande världsbild.
Bankbedrägeriet är ett område som är lätt att skaffa fixpunkter i, allt finns i arkiv. Etablera navigationspunkter här om du känner den
minsta lilla osäkerhet om det som skrivs om detta.
Dr. Judy Woods brottsplatsutredning från 11 september 2001 är också en sådan fixpunkt som man bara behöver sätta sig in i för att
sedan kunna navigera efter. De som saknar denna fixpunkt har antingen inte orkat eller kunnat p.g.a. språkproblem/engelskan, eller
så har de inte vågat skaffa denna fixpunkt.
Navigare necesse est
Anonymt på Sep 20 2013, 10:34
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