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Wednesday, May 27. 2015

Aspekt på den aktuella situationen
Den 19 september 2005 skrev Björn Stenberg (4 maj 1958 - 20 januari 2008) på sin egen maillista Aspekt ang. en
nutidssammanfattning av avskaffandet av fred, frihet och rättvisa bl.a. "Slutsatser och känslor som om de inte tas på
konstruktivt allvar, i sin förlängning, kommer att leda till total rättslig kollaps - genom bekämpandet av dem av de som
har mycket att förlora på den nu inslagna vägen, likväl som genom medborgerlig flykt, från denna väg, till organisationer
och strömningar som inte heller de stödjer de demokratiska ideal och människovärden det tagit mänskligheten de första
sisådär "10.000 civiliserade" stapplande åren att äntligen nå."
Samma dag skrev han där även "Får jag föreslå Krishnamurti? Hans uttalande 1923 (?) i Holland, "Varje person som
hänger sig åt att följa en ledare har självmant slutat tänka", är troligen världshistoriens viktigaste mening - i alla fall enligt
min egen "ödmjuka" åsikt. Björn"
Många svenskar har såväl krävt att de som stöder krigsbrott ska ställas inför rätta som begärt svar från de myndigheter
som ska vara ansvariga för miljö, säkerhet etc om vad det är som sker på våra skyar. Allt sådant har blockerats enligt
orubblighets- och blindhetsprincip. Precis som Björn Stenberg skrev den 19 september 2005, detta leder till total rättslig
kollaps. Detta har redan skett, då jurister numera bara levererar standarfraser som inte besvarar eventuella
grundläggande frågor när de ska motivera beslut. Detta tycks gälla alla nivåer upp till och med högsta domstolen. Det
är t.o.m. så illa att man skiter i om en oskyldig skulle vara dömd för mord då det tydligen är viktigare att med vilka medel
som helst upprätthålla den egna ofelbarhetsfasaden, vilket Göran Lambertz berörde vid det nordiska juristmötet i
Reykjavik 2005 med denna formulering: "Men jag har också haft en påfrestande erfarenhet under skrivandet av denna
uppsats. Efter att ha blivit kontaktad av finska romer kom jag att förstå att en man ur deras folkgrupp sitter oskyldigt
dömd för mord i Sverige; den verklige gärningsmannen är brodern (som också erkände). Jag engagerade mig i fallet
och ordnade bl.a. en advokat, som sökte resning. Högsta domstolen avslog ansökan. De tankar man får när man
upplever att rättssystemet inte har förstått är nog ungefär det slags tankar som många kverulanter har. Med rätt eller
orätt."
Legitimiteten att styra andra är förbrukad när de styrande vägrar förhålla sig till livsavgörande frågor. I dag är det inte
"kverulanter" som kräver att myndigheter ska bevisa med vilken rätt de agerar. I dag sker ifrågasättandet från mest
grundläggande rättsfilosofisk nivå, och av de skäl Björn angav ovan, det är absolut avgörande att få fram en konstruktiv
dialog. Har juristerna gett upp om det?! Eller måste man bli inbjuden till de nordiska juristmötena för att kunna få igång
en dialog? I domstolarna och gentemot myndigheterna tycks det i dag inte vara möjligt.
Jag nämnde det som sker på våra skyar, i går tog Kylie Jenner i Kardashians bladet från munnen:
Detta projekt, som är helt förnekat från alla myndigheter, och där t.o.m. Justitiekansler Anna Skarhed 2014-05-15 har
brutit mot Förvaltningslagen (totalt rör det sig om närmare sju tusen tillfällen när olika myndigheter i detta ärende brutit
mot offentlighetsprincipen och Förvaltningslagen) för att förhindra tusentals svenskar inkl. undertecknad från att få svar
&mdash; enligt svensk författningssamling står förresten regeringen över sina egna författningar, vilket innebär att redan
där saknar "Sverige" rättsfilosofiskt sett legitimitet att döma någon enda människa för något &mdash; det tycks hänga
ihop med något elektromagnetiskt projekt. Det skulle vara bra att veta vad. Min gissning är att det hänger ihop med ett
globalt och oerhört säkerhetsklassat projekt, vilket innebär att det inte alls behöver vara till mänsklighetens bästa. Det
är troligare att det handlar om raka motsatsen.
Och på tal om elektromagnetiska projekt, högsta hönset för de tyska frimurarna Duke of Brunswick varnade år 1794 för
svartmagiker som skulle ha infiltrerat frimurarna, och som bl.a. tydligen var väl bevandrade vetenskapligt i vetenskap
och "svartmagin" elektromagnetism. Glöm heller inte att 9-11 var utförd med "elektromagnetisk svart magi". Det är ju
den största hemligheten ang. 9-11. Se t.ex. http://blog.lege.net/?/333-Ovetenskapsparadigmet.html#c2280 samt
http://blog.lege.net/?/316-De-fysiska-bevisen.html .Vi tycks ha en "kristen maffia" - som egentligen är de som gömmer
sig bakom en kristen mask. Först gömde de sig bakom frimurarmask, och sedan gömde sig frimurarna bakom kristen
mask. Det är antagligen dessa "svartmagiker" som står bakom sionism och skapandet av nuvarande Israel.
"In 1794 the Duke of Brunswick, the Grand Master of German Freemasonry wrote a letter to his brethren recommending
the dissolution of the entire organization, due to the fact that it had been infiltrated and was being manipulated by
unseen hands. Do not miss his last phrase."I have been convinced that we, as an Order, have come under the power of
some very evil occult Order, profoundly versed in science, both occult and otherwise, though not infallible, their methods
being black magic, that is to say, electromagnetic power, hypnotism, and powerful suggestion. We are convinced that
the Order is being controlled by some Sun Order, after the nature of the Illuminati, if not by that Order itself. We see our
edifice ... crumbling and covering the ground with ruins, we see the destruction that our hands no longer arrest ... a great
sect arose, which taking for its motto the good and the happiness of man, worked in the darkness of the conspiracy to
make the happiness of humanity a prey for itself.
This sect is known to everyone, its brothers are known no less than its name. It is they who have undermined the
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foundations of the Order to the point of complete overthrow; it is by them that all humanity has been poisoned and led
astray for several generations ... They began by casting odium on religion ... Their masters had nothing less in view than
the thrones of the earth, and the governments of the nations was to be directed by their nocturnal clubs ... the misuse of
our order ... has produced all the political and moral troubles with which the world is filled today ... we must from this
moment dissolve the whole Order"
So the Duke, as he wanted to be called, essentially confirms that Freemasonry was successfully infiltrated and has been
taken over since at least the Council of Wilhelmsbad, Germany, in 1780." (Juan von Trillion ,
http://viewzone.com/clueless.html .)
Det finns många olika teorier om vad som egentligen driver dessa svartmagiker. Men det lämnar jag till läsaren.
1600-talet är nog ändå en bra start att börja nysta i, som inte minst Michael Tsarion har gjort vad gäller Dr. John Dee
och "Enochian Magic". Helt klart är att de som håller på med det negativa är så blåsta att de inte fattat att det negativa
förr eller senare slår tillbaka på dem själva. Tror de att de kan komma undan till någon annan planet, eller nått?! (Enligt
den engelske lokalpolitikern Simon Parkes kan de ha tunnelteknologi för sådant, men jag tyckte han sa att de haft lite
problem med den på sistone, måste lyssna igen. Parkes och även intervjuaren menade förresten att de även tagit med
sig en massa guld bort från jorden. Jag tweetade länken i dag, det var även intressant om Ryssland i den Simon Parkes
intervjun, se https://twitter.com/legenet .)
&mdash; LegeNet Holistisk detektivbyrå
//
Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i 911 eller 11 september, Israel, Andligt uppvaknande,
Mänskliga rättigheter, Zionism, Fri Energi, Dödskult/Satanism kl 17:33
De presstituerade blev tydligen osäkra på vad "eliten" ville att de skulle skriva om Simon Parkes efter att brittiska försvarsministeriet
bjöd in honom till en hemlig rymdradarstation efter att Simon redan hade gått ut offentligt med sina utiskontakter. "Simon went public
with his story in 2010, and since then has toured the UK speaking at conferences, initially attacked by the establishment media in a
concerted effort to discredit him. However an event in 2013 was to be a game changer, when Simon was invited by the British
Ministry of Defence (MOD) to join a small party being given a tour of a secret space radar base in the UK. This totally confounded the
established media and has led to a far more serious appraisal of Simon's story by them." ( http://www.simonparkes.org )
Här länk till YouTuben med intervjun gjord 17 april 2015:
http://www.youtube.com/watch?v=NiwQf0d0QMU
Jag har även sparat själva ljudet i en egen fil på min egen server, som dock inte har så snabb lina så ladda hem INNAN du lyssnar,
MP4:
http://blog.lege.net/content/Project_Camelot__Simon_Parkes_Re_the_Global_Playing_Field__Recorded_April_17_2015__audio_onl
y.mp4
Mycket intressant information om Vladimir Vladimirovich Putin, Barack Obama, det nedskjutna planet i Ukraina, BRICS och
Sionisterna.
Anonymt på May 27 2015, 20:20
Carl Sagan försökte faktiskt förklara detta med interdimensionella besökare (alltså utisar) för oss, detta i TV serien "Cosmos: A
Personal Voyage" från 80-talet. Ett par olika YouTubes med detta klipp: http://www.youtube.com/watch?v=UnURElCzGc0 ,
http://www.youtube.com/watch?v=N0WjV6MmCyM .
Anonymt på May 27 2015, 21:09
Michael Murphy ger på följande YouTube länk postad av WeatherWar101 en bra beskrivning av hur en kontrollerad opposition
skapas. Så sker i alla sammanhang. Förklaringen går även att läsa i texten under videon.
http://www.youtube.com/watch?v=Mwffn137YBg
Anonymt på May 27 2015, 21:29
Tack för intressant inlägg och många länkar! Simon Parkes kände jag inte till, och precis som du skriver så är det ju särskilt intressant
att han bjudits in till finrummet :-) En sak som jag särskilt noterade var att han nämnde "solar flares" - att solen manipulerats för att
kunna avge en extremt stark elektromagnetisk puls. En bloggare vid namn John Little, vilken jag följt under några år och har en
"ryggmärgskänsla" för, har skrivit ingående om detta fenomen (men han har även koll på det geopolitiska och ekonomiska) och
menar att detta är vad som avses med bibelns "Ezekiels fire". Nu har han sammanställt sin utredning i bokform med just detta namn.
Bloggen: www.omegashock.com
Boken: http://www.ezekielsfire.com/
Det inträffade ju en stor solar flare-händelse 1859, och det är ju inte särskilt svårt att föreställa sig vad som skulle hända med våra eloch kommunikationsnät om den upprepar sig, och till och med blir betydligt värre:
http://sv.wikipedia.org/wiki/1859%C3%A5rs_geomagnetiska_storm

Page 2 / 2

