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Tuesday, September 25. 2018

Avhoppare som försökte fly spårades upp av agenter för den enda rätta läran
Den platonistiska kulten vs. att i mormonrike i Utah på 1800-talet spårades avhoppare som försökte fly upp av agenter
för den enda rätta läran
Den pensionerade litteraturprofessorn Thomas F. Rogers skrev till mig 2004, eller möjligen i januari 2005, då han för
mormonkyrkan tjänade som tempeltjänare i Stockholm, och då vi hade kommit att ha en dialog efter att ha träffats i ett
tandläkarväntrum efter att min familj och jag redan hade lämnat mormonkyrkan (jag var intresserad av att förstå hur en
man som han kunnat vara kvar i mormonkyrkan trots att han redan på 50-talet insett att dess grund var falsk):
``Maybe it was Dostoyevsky, a kindred soul, who taught me about the paradoxical nature of so much in life. In any
event, I believe in living with paradox and ambiguity&mdash;and, oddly, do so with relative ease&mdash;because I see,
for instance, so much great good coming from lives informed by the faith you and your family once adhered. My sense
of its value is almost daily enhanced at the Sweden Stockholm Temple as I see the response here and witness the
mood and character of those who come here from Russia, Finland, Norway, Lithuania and, yes,
Sweden&mdash;particularly the Swedes from outlying areas.'' Jag citerar det på en länk http://mormon.lege.net/lamna/
, som om mormonkyrkan fortsätter:
En av hans barndomsvänner, Eugene England, menade att kyrkan är sannare än evangeliet. Dvs att trossystemets
objektiva sanning inte är det viktiga, utan att det viktiga är att det ger ett bra ramverk inom vilket man kan leva goda liv.
Att det alltså inte objektivt sett måste vara sant. Eugene England är/var en mycket känd intellektuell medlem av
mormonkyrkan, grundare av tidskriften Dialouge och en av professorerna på BYU; Brigham Young universitetet. Många
trofasta sista dagars heliga såg med stor misstänksamhet och skepsis på honom.
Personligen ser jag dock stora risker med den auktoritetstro som finns i kyrkan. Att mormonkyrkans ledare
representerar Herren (Kristus). Det leder ofta till översitteri och till att man t ex har skyllt på offren i många
övergreppssituationer. T o m i ett generalkonferenstal har en Apostel lagt en del av skulden för övergrepp på offren för
dessa övergrepp. Om bara inte medlemmar hade trott så förjordat bokstavligt på mormon-evangeliet så hade det varit
en väldigt trevlig social förening. Men kanske svårt att motivera till alla dessa tempel och hemlärarbesök, etc.
SLUT från länken.
I mormonrike i Utah på 1800-talet spårades avhoppare som försökte fly upp av agenter för den enda rätta läran, som
fingerade att det var indianer som mördade avhopparna.
Jag visste då jag och min familj lämnade mormonkyrkan för drygt 14 år sedan, och jag vet i dag, att det inte går att tala
med dem som använder religion för att förtrycka. Det var därför vi gjorde vårt avhopp på det sättet vi gjorde det, att det
inte kunde diskuteras, och att de skedde med omedelbar verkan. Vi kunde göra så tack vare lagstöd och att
mormonkyrkan år 1985 stämts på $18 millioner dollar av Norman Hancock, Mesa, Arizona, för att de ej accepterade ett
frivilligt utträde utan istället ville utesluta honom, vilket i mormonkretsar innebär att sprida ett mycket negativt budskap
om hans karaktär. Hancocks agerade ledde till att mormonkyrkan tvingades ändra sig, något som dock kräver mycket
egen efterforskning att hitta, då det ej är allmänt meddelat till medlemmarna. (Källa: Case Reports of the Mormon
Alliance, June 1998, p. 37 Lavina Fielding Anderson and Janice Allred.)
Att inte existera i den platonistiska kultens register kan låta som ett ideal. Den beter sig ju mer som mormonrike i Utah
på 1800-tal än som mormonkyrkan i dagens 2000-tal. Men, det är inte lätt då det finns alldeles för många
självutnämnda KGB agenter i landet, som först skulle behöva rökas ut. Ett riktigt sunt barn vägrar kultens
indoktrinering. Kulten inleder då, precis som mormonkyrkan för övrigt, utredning. Kräver såsom i alla totalitära stater,
särskilt i religiöst styrda, oerhörd erfarenhet och kompetens att parera.
Mitt eget uppvaknande ur den platonistiska kulten började så här
Ända sedan jag år 2003 bl.a. läste George Bush: The Unauthorized Biography, by Webster Griffin Tarpley, Anton
Chaitkin, och verifierade en del av de faktauppgifter som däri finns genom att beställa ut dokumentkopior direkt från
amerikanska regeringsarkiv (via amerikansk postadress), har jag mycket noga studerat hur världen EGENTLIGEN
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fungerar. Du kan sedan år 2003 via länk längst ned på sidan http://uscrisis.lege.net/hiddenhistory/ läsa hela boken
såsom textfil. Jag fick den ursprungligen på mejl. Den går naturligtvis numera att köpa i bokform. Boken avslöjar bl.a.
hur Hitlerprojektet finansierades.
På en nivå, en av de för allmänheten dolda nivåerna (det betyder, du kan inte förstå detta genom att läsa tidningar eller
lyssna på radio eller titta på TV eller tala med andra som gör det), ingår Bush-familjen i samma internationella
brottssällskap som Clinton-familjen (det är f.ö. ett namn erövrat genom ingifte, den ursprungliga Clinton-familjen är en
ärevördig gammal amerikansk familj) och Obama, som inte ens är amerikan.
Vi befinner oss nu mitt i ett globalt systemskifte
Ett globalt internationellt brottssällskap med otaliga lik i lasten håller på att tas ned. Motståndaren är garanterat ej
snövit, men då det globala internationella brottssällskap som håller på att tas ned styr nästan alla med inflytande över
amerikansk media och även all svensk media, inklusive radio, TV, och är helt desperata då de vet att de har oerhörda lik
i lasten, så är det väldigt naivt att tro annat än att det ljugs och överdrivs hej vilt. För glöm normala brottskalor. Det blir
fråga om krigsrättegångsrättsskalor. Det är nämligen fråga om de allvarligast tänkbara nivåerna av landsförräderi,
folkförräderi, folkmord, democide, genocide, potentiellt omnicide. När man förstår vad krigsbrottslingarna (för det är vad
de måste räknas som, då de bedriver odeklarerat krig) har att förlora, då förstår man att de ljuger så mycket de kan, för
att komma undan. Då förstår man hur desperata de är.
Det som för mig ej står klart är vad som kommer istället. Det blir väldigt, väldigt annorlunda. Och jag försöker göra vad
jag kan för att påverka tankegångar så att det vi får istället ska bli så bra som möjligt. Det finns ett uttryck "The Fog Of
War". Innebär att mitt i krigshändelserna, och kriget har pågått länge då slagfältet är i medvetande och sociala medier,
media, etc, mitt i krigshändelserna så är det väldigt svårt att säkert veta vad som pågår. Jag har sedan 2005 drivit
bloggen Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/ , vars själva NAMN syftar på att den svenska intelligentsian, de
svenska intellektuella, ÄR BORTKOPPLADE FRÅN VERKLIGHETEN. För, nästan alla i det här landet åtminstonde
LÅTSAS vara galna på samma sätt som alla andra då de talar till andra som verkar vara galna. Tänk dock på, om den
äldre generation låtsas vara galen, för att ej råka illa ut för de andra galningarna, då blir den yngre generationen galen
på riktigt. Det är därför en mycket farlig strategi att låtsas vara galen för att passa in i en galen värld då detta förstör
framtiden, det förstör det uppväxande släktet.
Åter till temat "Avhoppare som försökte fly spårades upp av agenter för den enda rätta läran"
Den platonistiska kulten såväl programmerar kultmedlemmar till vapen att använda mot potentiella avhoppare, inkl.
våldsextremister som skickas att misshandla oliktänkande eller förstöra deras egendom eller utsätta dem för
trakasserier och förförljelse så de förlorar sina arbeten, etc. Eller som svenska sociala myndigheter som i dag, genom
att splittra dem, mördar familjer och därvid skyller på "lagen" (indianerna)&hellip;
Det senaste är AI mördarrobotar. Den platonistiska kultens "våta dröm". (Robot manufacturers warned 'bug in AI code'
will lead to MURDER SPREES, David Rivers, 23rd September 2018,
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/731410/robots-killer-artificial-intelligence-subhash-kak-murder .)
Slutord
Inne i den platonistiska kulten "händer det bara" en massa saker. Utanför kulten hänger allt ihop. För kultmedlemmar
tolkas det som att "du är galen", då du förklarar hur det hänger ihop. Detta är vad kulter gör med kultmedlemmar. Det
är därför de är så farliga. Särskilt då religiöst styrda kultmedlemmar bildar totalitära stater, så som i Sverige.
Se gärna "Reminder, why we can't have nice things" skärmdumpen i bloggningen
http://blog.lege.net/?/395-De-som-stod-i-ringen-och-tittade-pa.html . Det har väldigt KONKRET konsekvens, att leva
under religiöst totalitärt förtryck, som förnekar stora delar av verkligheten och kallar dig galen då du står på dig om
verkligheten utanför kultens dogmer, eller för att du ens hävdar att de är en totalitär kult.

Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Frihet, Mänskliga rättigheter, Mormonism,
Civilisationskritik, LegeNet's insikter, Platonism kl 16:30
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