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Sunday, December

4. 2005

Hopp för demokrati
Under den rubriken publicerade i fredags (2005-12-02) Miljömagasinet ett av mig i oktober insänt debattinlägg. För dem
av er som letar efter texten här på bloggen så är det alltså bara att följa länken. Jag ska inte upprepa den här, utan
endast lyfta fram att "sju hela stater i USA och totalt 389 samhällen i 43 stater representerade 62 miljoner amerikaner
som har skrivit lokala resolutioner och lagar mot olika delar av USA:s anti-medborgarrättsliga så kallade patriot-lagar!"Vi
som älskar USA måste visa vår sympati med alla dessa goda krafter, särskilt när nu centralmakten vill förbjuda lokal
demokrati i dessa former av protest och demokratiskt motstånd. För om vi inte stöder det amerikanska folket så förråder
vi dem och demokratin och freden!
MayorsForPeace.org
I detta sammanhang vill jag särskilt lyfta fram ett viktigt gräsrotsinitiativ, Borgmästare För Fred. Vi kan glömma Bolton
och FN, de kommer inte att göra något. Boltons uppdrag är att se till att de inte kan göra något. Så vi struntar i dem.
Istället arbetar vi mellan Individer. Mellan Människor. Vi formar allianser och kontakter på gräsrotsnivå. Vänorter och
hela köret. Demokrati kan inte komma uppifrån. EU kan inte ge oss demokrati. Bush kan inte ge någon demokrati.
Demokrati kommer underifrån. Demokrati kommer från gräsrötterna. Gräsrötter, organisera er! Men inte som
marxisterna en gång, för det materiella, utan denna gång för att uppnå samsyn. En andlig revolution. Nedifrån. Som
går uppåt. Om folket leder så följer ledarna.
Andra bloggar om: folkresning, borgmästare för fred
Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Folkresning, Revolution, Borgmästare för fred,
Demokrati, Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Frihet, USA, TRYCK kl 23:25
"Priset på pengar kommer att vid vägs ende ta bort all demokrati världen över. I det tidevarv vi nu lever i kommer troligen världens
öde att gå en av två vägar, antigen tar folk och engagerar sig över hela världen, för en bättre demokrati och fördelning eller så
kommer det vid slutet inte finnas nått öde att fundera över"
Citat: Globalworld
[Här inknappat av Leif Erlingsson själv, men från Globalworlds webb, följ länken.]
Anonymt på Dec 5 2005, 01:17
Länk hit: http://blog.lege.net/?/40-Hopp-foer-demokrati.html#c301
Man kan bli så skrämd av vad som pågår att man blir handlingsförlamad. Bli inte handlingsförlamad! Eliten agerar väldigt snabbt för
att det sker ett väldigt snabbt andligt uppvaknande. Agera ännu snabbare. Skriv insändare, skriv till politiker, till regering, till
riksdagsmän, tala med kommunpolitiker, med journalister, med grannar och vänner och Internetvänner.
Jag är inte riktigt klar över varför det verkar som att en världsregering har beslutats ovanför och bortom demokratisk kontroll, och att
den snabbt håller på att realiseras. Den är i så fall motsatsen till demokrati, för demokrati kommer nedifrån. Denna världsregering
skulle komma uppifrån. Det är diktatur. Men jag förstår som sagt egentligen inte varför. Visst, ekonomisk vinning, men ingen kan väl
må bra enbart av pengar, om man samtidigt förtrycker andra?!
Här på min blogg har jag ibland uttryckt tanken att eliten (och dit hör även ledarna för större religioner) nog har drabbats av psykisk
sjukdom - och att de riskerar att dra med oss andra också i galenskaperna. Men att vi måste behålla eller återerövra våra sunda
vätskor och sätta stopp för galenskaperna.
Halvt på allvar så är det kanske denna psykiskt sjuka elit som är den "Best" det talas om i Bibelns Uppenbarelsebok, då i betydelsen
egoism och egoismens skugga, det finansiella/monetära systemet, eller "de Elaka Monarkerna över Monetära Medel" ("Mean
Monarchs of Monetary Means").
Vi ska dock kasta denna Best åter ned i havet, bekämpa draken, etc. Den som inte vill stå på "drakens" sida ska givetvis heller inte
nedkastas. Det är inte för sent att byta sida, att omvända sig, att ersätta egoismen med ett mer kärleksfullt förhållningssätt. Bort med
$$$, Fram för Omtanke och Kärlek!
Anonymt på Dec 5 2005, 02:21
Terroristlagarna mot oss alla? bloggar Motvallsbloggerskan om:
"I Washington Post kan man läsa följande, som låter verkligt obehagligt, vare sig man uppfattar det på ena eller andra sättet.
The Oct. 19 bust in Sarajevo confirmed a suspicion among several intelligence agents that Bosnia and other parts of the Balkans are
becoming a launching pad for terrorist attacks in Europe.
In particular, Islamic radicals are looking to create cells of so-called white al Qaeda, non-Arab members who can evade racial profiling
used by police forces to watch for potential terrorists. “They want to look European to carry out operations in Europe,” said a Western
intelligence agent in Belgrade, the capital of Serbia and Montenegro, adjacent to Bosnia. “It’s yet another evolution in the tools used
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by terrorists.”
Denna passus borde sända kalla kårar utefter ryggen på varenda tänkande människa. Vad förebådar den?
Även om man är mindre benägen att tro på västerländska konspirationer och föredrar att endast tro på muslimska sådana, får citatet
ändå samma otrevliga implikation: Ingen kan i fortsättningen inbilla sig att terroristlagarna bara kommer att tillämpas på mörkhyade
och mörkhåriga muslimer, när sådana här tankar slagit rot i den västerländska makteliten. Även bleksiktiga, blonda och blåögda
européer får räkna med att bli misstänkta för att vara al Qaida-terrorister, kan anges, gripas, föras bort och torteras enligt de här
lagarna och enligt numer gängse bruk.
Vilket samhälle resulterar det i? Om eller när detta börjar hända, vem vågar därefter vara vän med en mörkhårig muslim, eller tala
med en sådan?"
Jag kommenterade: Ändå är det exakt det vi måste vara - vara vänner med och ha kontakt över gränserna i ett nätverk av allianser
och kontakter, som Borgmästare för fred, o s v.
Anonymt på Dec 5 2005, 03:03
Du pratar om gräsrötter - vi är väl blommor? Rosor med taggar - och de som lånar ut pengar till ränta det är de som är ogräset!
Ogräset är de som skuldsätter oss - rosorna - vi som har både rötter - stam - taggar - blad och blommor!
Ros
Rosa-arter
Växten och frukterna, nyponen, från olika Rosa-arter är ofarliga.
Här kan man läsa om ogräsets sätt att lura rosorna - skuldsätta dem:
http://hem.passagen.se/globalworld/valutasystemet.htm
Nu är dessa lurendrejare inte så många - de som sitter i toppen - så de är mer som någon slags giftiga stormhattar!
Stormhatt
Aconitum-arter
Äkta stormhatt är mycket giftig. Speciellt frön och rot innehåller bl a akonitin. Allvarliga förgiftningar och även dödsfall har inträffat vid
medicinsk användning och vid förväxling med ätliga rötter. Förgiftningar genom olyckshändelse hos barn är dock ovanliga.
Nordisk stormhatt innehåller också akonitinliknande ämnen.
SYMTOM: Kan komma plötsligt, inom en timme, med brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, diarré, salivavsöndring,
kallsvettighet, myrkrypningar, synstörningar, hjärtrytmrubbningar, kramper och andningsförlamning.
ÅTGÄRD: Genast till sjukhus och kontakta Giftinformationscentralen.
Anonymt på Dec 5 2005, 03:29

Anonymt på Dec 5 2005, 21:31
Tack för lite färgglada bilder! Och här lite poesi!
MOSLIH EDDIN (MUSLIH-UN-DIN) SAADI (SADI)
Persian poet
(1184 - 1291)
If of thy mortal goods thou art bereft,
And from thy slender store two loaves along to thee are left,
Sell one, and with the dole
Buy hyacinths to feed thy soul.
- Gulistan (Garden of Roses) [Hyacinths]
Who eat their corn while yet 'tis green
At the true harvest can but glean.
- Gulistan (Garden of Roses) [Harvest]
The rose and thorn, the treasure and dragon, joy and sorrow, all mingle into one.
- The Gulistan (ch. VII, apologue 21),
(Ross' translation) [Comparison]
Anonymt på Dec 5 2005, 23:53

Police Found Suspected Bombs In WTC On 9/11
En video från MSNBC nyhetsreporter Rick Sanchez 11 september 2001:
9/11 Commission: 'Another Attack Will Occur'
POSTED: 1:08 pm MST December 4, 2005
WASHINGTON -- Members of what was the Sept. 11
Commission issued an ominous warning.
They said the U.S. is at great risk for more terror attacks because Congress and the White House haven't done enough to secure the
nation.
Och man kan läsa Washington post som rapporterat om övningen Granite Shadow när militären tar över i USA och kanske använder
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sig av Tularemia som ett biovapen.
http://blogs.washingtonpost.com/earlywarning/2005/09/today_in_dc_com.html
Granite Shadow is yet another new Top Secret and compartmented operation related to the military’s extra-legal powers regarding
weapons of mass destruction. It allows for emergency military operations in the United States without civilian supervision or control.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/01/AR2005100101209.html
Sunday, October 2, 2005; Page C13
A week after six bioterrorism sensors detected the presence of a dangerous bacterium on the Mall, health officials said there are no
reports that any of the thousands of people in the nation's capital Sept. 24 have tularemia, the illness that results from exposure to the
bacteria.
http://www.infowars.net/Pages/Sept05/280905Martiallaw.htm
After Katrina and Before Rita Lord Bush canceled a scheduled trip to Texas and instead visited Colorado Springs, Colorado and the
U.S. Northern Command Headquarters.
Our sources informed us at that time that far from this being a change of plan, Bush was visiting Northcom to be witness to a martial
law takeover drill which was directly connected to Granite Shadow, which the Washington Post reported, "is yet another new Top
Secret and compartmented operation related to the military’s extra-legal powers regarding weapons of mass destruction. It allows for
emergency military operations in the United States without civilian supervision or control.
Den nya attacken ska antagligen ge anledning till en invasion av Syrien och kanske också en attack mot Iran - med kärnvapen?
Se mera här:
Mediekritik, ISRAEL och oljan: http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?t=65
Anonymt på Dec 6 2005, 02:22
Nyhetskällor:
http://cremationofcare.com/
http://www.legitgov.org/9_1_1_oddities.html
http://whatreallyhappened.com/
http://americanfreepress.net/
Anonymt på Dec 6 2005, 02:28
SE EN VIDEO - lyssna till en som var med:
The twin towers were wired to the brim with highly powerful explosives, some of which exploded before the collapse of the buildings
and some during.
This is why people like construction worker Philip Morelli, working in the fourth sub-basement of the north tower, were thrown around
like rag dolls in an earthquake.
Anonymt på Dec 6 2005, 02:43
Central Bankers Seek Totalitarian Power
The "War on Terror" is a ruse by central bankers to control every aspect of your life.
Anonymt på Dec 6 2005, 03:09
Alex Jones at Ground Zero: The Use Of Explosives In the 9/11 Attack
This is an excerpt from Alex Jones' latest film, 9/11 Martial Law: Rise of the Police State.
The evidence that explosives were used in the 9/11 attack is so overhwelming that three full length films could have been made on
the subject alone. In this 22 minute clip Alex reports from ground zero and talks to eyewitnesses who were there on the day who
reported bombs. Alex also points out the relation of Building 7 to the twin towers and the impossibility that it could have collapsed from
minimal fire damage.
No steel building in history has collapsed from fire damage apart from those buildings lost on 9/11. Larry Silverstein, the owner of the
WTC complex admitted on a September 2002 PBS documentary that they decided to 'pull' Building 7, a subject which Popular
Mechanics daren't touch in their recent hit piece.
Anonymt på Dec 6 2005, 03:27
Du får faktiskt utveckla hur dessa saker stöder tesen "Hopp för demokratin", eller hur de passar in på ämnet, för det framgår inte av
dina kommentarer?
Anonymt på Dec 6 2005, 10:03
Som sagt, det är förvirrat på vilket sätt dessa kommentarer stöder eller hur du har tänkt ämnet "Hopp för demokratin"? Vad är det du
vill säga? Varför säger du i så fall inte det?
Och om det du kommenterar inte har anknytning till ämnet, varför skriver du dessa kommentarer här? Skriv dem i så fall på annan
plats, och länka dit. Jag har t ex erbjudit dig att posta på http://life.lege.net/
Det saknar betydelse om du har rätt eller ej, om det du skriver inte är relevant för ämnet. Jag har inget emot att du skriver en
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enradare om att "Det är visserligen utanför ämnet, men jag tycker att xxx är viktigt, följ denna länk yyy för mer." Det är OK. Men jag
uppskattar inte att du gör om samtliga diskussionstrådar till just DITT ämne, "911". Du vet redan att jag tror likadant som du om det,
men därför måste inte varenda diskussion från nu och allt framgent handla om det ämnet. Livet och döden och allt annat inrymmer
annat än "911" också.
[Länk hit: http://blog.lege.net/?/40-Hopp-foer-demokrati.html#c313]
Ämnet för denna diskussion är att vi måste forma allianser och kontakter människa till människa över hela vår jord.
Och jag tror att det är detta eliten är så rädd för, att vi vanliga ska tala med varandra. Det är därför de försöker skrämma oss med att
vi är misstänkta terrorister om vi talar med "fel" person.
Anonymt på Dec 6 2005, 10:13
Att forma allianser över hela vår jord?
Vem gör det? Bankerna!
Det krävs resurser för det. Det krävs en organisation!
Och det krävs till att börja med en idé!
FN går nu USA:s ärenden - FN var suspekt från början:
http://hem.passagen.se/globalworld/sagolandet.htm
Rådgivande och/eller beslutande folkomröstningar för sex miljarder kan det vara idéen?
Eller kom med något bättre. Organisationer tas över av ledarna, som är lätta att muta, som sen ser till att organisationen i övrigt
stryps. Ledarna vill synas själva - de vill inte ha några bloggportaler där medlemmarna syns - de förlorar de här
organisationsmänniskorna sin makt - sin kontroll.
Vad gör svenska organisationer?
Det går att Googla så här:
"9/11" site:www.svenska-freds.se
eller så här:
"11 september" site:www.svenska-freds.se
Det ger inte mycket utdelning - det visar sig att de tror på den officiella historien!
Det här ger lite mera - men inte mycket mera!
"11 september" site:www.frednu.se
Det handlar om media - där bara någon promille av befolkningen syns. I Sverige 349 riksdagsledamöter - 0,04 promille - och de syns
inte heller de flesta - det är bara partiledarna plus några till som syns. De verkliga makthavarna - bankerna - har valt att verka men
inte synas. Övriga nio miljoner är så gott som osynliga - finns en och annan bloggare - men vem bryr sig - de kan ha rätt - men har
inget genomslag. Det finns de som får in en artikel i t.ex. Aftonbladet - men de tigs ihjäl - får inget svar.
Det handlar om att energin är centraliserad - matproduktionen är centraliserad - kommunikationer bostäder- produktioner penningen
är centraliserad. Människor är beroende - slicka uppåt - sparka neråt i en stor hierarki -flera underhierarkier. Sen är det ju inte bara
hierarki. Det här är också internaliserat - vill man se skillnader eller enhet?
Eller kan man försöka sig på att se både skillnader och enhet?
Människor urskiljer andra - ser skillnader - fel kläder - fel utbildning - fel åsikter eller ser över klassgränser - klädstilar - fotbollsklubbar
- åsikter.
Människan är inte riktigt gjord för den teknik hon utvecklat på de senaste hundra åren. Vi har levt här i små grupper i sju miljoner år
och lyckats hålla oss levande genom att vi kunnat se den vi pratat med - känt lukten av denne - kunnat slå den andre på käften eller
krama om den andre. Det har funnits balans. Vi har kunnat sitta kring lägerelden och rulla något hjul fram och tillbaka medan vi
berättat för och lyssnat på varandra. Och vi har kunnat lyssna till tystnaden där under stjärnornas valv.
Nu ser vi inte den som pratar till oss - böcker film TV
Och vi är ockuperade av media så att vi själva inte förmår ta oss tid att sätta oss ner och lyssna på tystnaden.
Och snart så kommer storebror inte bara att prata till oss - han kommer även att kunna se oss - veta var vi är osv.
Det handlar om att vi inte bara lärt oss elden och hjulet... vi har hittat nya tekniker som upplöst smågrupperna för en jättelik hierarkisk
grupp med sex miljarder i den gruppen. Hur ska vi få tillbaka balansen i den gruppen?
Beslutande omröstningar och det krävs att alla är informerade - att alla informerar sig inför beslut.
Men hur ska det gå till med all den teknik som finns?
Nano- och gentekniken är våra nya kunskaper - hur ska vi kunna besluta om dem? Nanoteknik gör om själva den döda materien.
Genteknik gör om det levande. Vem ska få leka med de här Legobitarna? Och för vilket ändamål? Det finns ingen diskussion om det!
Lite - men inte mycket!
Istället tar något storbolag över det hela - Iraks bönder måste köpa godkänt utsäde som är sterilt! Alla sätts i skuld! Blir låne- och
löneslavar!
En teknik som gör oss självständiga? Kan vi själva peta i materien för att skapa detta? Elden, hjulet, elektricitet, datasnurror och sen?
Ett enkelt lego med nano- och genteknik? Eller Armagheddon... eller.... och hur ska vi kunna samlas sex miljarder för att prata med
varandra? Det blir till att bygga en ny FN-byggnad lite större - ett nytt Globen - varför inte - vi kan lägga kåken ute vid Arlanda!
Det ska väl inte vara något problem! 1 km^2 = 1000000m^2 alltså en miljon kvadratmeter. Så det behövs bara 6000 km^2 alltså
cirkus en kvadrat med åtta mils sida. Det måste väl få plats på Uppsala - slätten?
Let us do it! Vi skickar ut ett mejl - som sen sprids vidare!
Sommaren 2006 - samling Uppsala slätten för en liten diskussion om vår sol-satellits framtid, vad sägs?
:=)
Anonymt på Dec 6 2005, 16:03
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Hopp för demokratin - vad kan det vara?
Kaba, Petersplatsen, Golgata, bada i Ganges vad är det?
Strunt!
Nej, att sitta och lyssna till tystnaden allesammans tillsammans på Uppsala-slätten en ljus sommarnatt - det är grejen. De gäller bara
att sälja idéen - få de övriga sex miljarderna att få den rätta känslan för det. Vilket flyt det kan bli!
Idéen var min - men jag är ju anonym - så jag ger bort den! Det är bara att sätta igång - kanske behöver bygga ut Arlanda först - men
det går ju att gå och cykla också...
Efter att ha lyssnat till tystnaden ett tag - vilket party det ska bli...
OK! nästa år på midsommarafton ses vi allesammans sex miljarder någonstans där på Uppsala - slätten.
Anonymt på Dec 6 2005, 16:17
Cindy Sheehan kör ju med Vigils - sitta tillsammans och lyssna till tystnaden - höra den!
Det kan ju vara ett alternativ till att samlas på Uppsalaslätten för att lyssna till tystnaden allesammans tillsammans nästa år på
midsommarafton.
Vi kan ju decentralisera Uppsalaslätten och köra Vigils jorden runt två gånger om året - både vid sommar- och vintersolståndet - så att
det inte blir orättvist för vare sig norra eller södra halvklotet.
Vilken grej! Sex miljarder människor sätter sig ner och lyssnar på tystnaden två gånger om året - för att besinna sig lite - få lite frid och
fred! Få vår solsatellit att snurra vidare med frid och fred.
Anonymt på Dec 6 2005, 17:03
Och här lite foton taggade med Cindy Sheehan:
http://flickr.com/photos/tags/cindysheehan/
Anonymt på Dec 6 2005, 17:09
"Skicka ut ett mejl", skriver du. Jag skulle ignorera det. Spam. Ännu ett.
Nej, vad som krävs är att vi talar med varandra - individ till individ. Lokal demokrati, och från det lokala - organisationer, kyrkor,
kommuner - kan vi ta kontakt med andra individer i andra lokala organisationer, kyrkor och kommuner/samhällen. Jag nämnde
Borgmästare För Fred som ett exempel. Jag tänker Civilförsvarsföreningen, Röda Korset - och kontakter med motsvarande i andra
länder. Lokala kontakter. Vänorter. Hela köret.
DEM DU KÄNNER kan du givetvis upprätthålla kontakt med även med Internet/mail. Men anonymitet är omöjlig om vi vill förändra.
Individ till Individ är det som gäller.
Jag vill dela med mig av dessa funderingar:
Länk hit: http://blog.lege.net/?/40-Hopp-foer-demokrati.html#c320
Vara en riktig människa eller rätta sig i ledet?
Jag fick ett tips via mediekritik om en "klartänkt film" med Andreas von Bülow och Michael Meacher om 11 september 2001 och kriget
mot terrorn av politiker som befinner sig en bit bort från den amerikanska regeringen och ändå har mycket kunskap om dess anatomi:
http://www.informationclearinghouse.info/article11222.htm
Jag har själv ej sett filmen, men konstaterade i dagens Stockholm Metro att Condoleezza Rice hotade Europa att det är farligt att
fokusera på CIA-planen (som används för "extraterritoriell" tortyr) istället för att vara med i Kriget Mot Terrorn-tåget (inte med just de
orden, men "alla" fattade nog budskapet: "Rättning i Leden!").
Och i England åker de som avslöjar Bush kriminella planer eller idéer om att bomba journalister och tekniker i fängelse. Medan de
kriminella - Bush, Blair &Co - är kvar vid makten.
Från Sarajevo får vi via Washington Post veta att numera kan även bleksiktiga, blonda och blåögda européer vara terrorister, och
även vi får alltså i fortsättningen räkna med att bli misstänkta, kan anges, gripas, föras bort och torteras enligt de numera tillämpade
lagarna och principerna.
Det som tycks skrämma eliten mer än något annat verkar vara att vi vanliga ska tala med varandra. Det måste vara därför de
försöker skrämma oss med att vi är misstänkta terrorister om vi talar med "fel" person.
Ändå är det exakt det vi måste göra. Vi måste forma allianser och kontakter människa till människa över hela vår jord.
Bara den som bryr sig om andras lidande kan i verklig mening kallas människa, var det någon som skrev.
Anonymt på Dec 6 2005, 17:36
http://hem.passagen.se/globalworld/avledningstekniken1.htm
Våra fria och oberoende medier:
Att manipulera folket vore knappast möjligt utan massmedier. Ändå är inte särskilt många av oss införstådda och medvetna om att vi
alla är utsatta för en manipulering. Flertalet av journalisterna har ingen aning om hur de utnyttjas. Jag sträcker mig ännu längre och
citerar: Sune Lyxell, grundaren av Nordiska Journalisthögskolan i Mullsjö. "Den vanliga svenska journalisthögskolan är ett bedrövligt
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exempel på hur man hjärntvättar våra journalister." Det var därför som han startade Nordiska Journalisthögskolan, för att skapa
samhällsprofeter, som kan gräva fram och varna oss medborgare.
Läs mer om Sune Lyxell och hans parti...
Men det finns givetvis lysande undantag , självständiga journalister, som är i stånd att genomskåda och att se vad som döljs bakom
fasaderna. De är medvetna om att de är fångar i en media struktur som allvarligt begränsar vad de kan säga, skriva och göra. Ändå
försöker de ständigt få fram det lilla de kan. Jag har träffat en del sådana personer, senast var det på förra årets demokrativecka där
jag ställde några frågor till Dan Josefsson. Han är en journalist som berättade om medias censur i Sverige som nu är nästan total, och
hur du får vara beredd på att bli fockad (Arbetslös) om du har ett bra scoop. Han avslutade med att du skall vara beredd på att du ska
ha två plånböcker, (Två jobb) om du står på dig och vill ha fram ditt scoop.
Anonymt på Dec 6 2005, 17:54
Den som skrev det var en persisk poet.
Visst - tala med varandra - men också tiga tillsammans - lyssna till tystnaden - Cindy Sheehan har fått människor att samlas kring
både tal och tystnad. För det måste också finnas någon samlande symbol - metafor - tal och tystnad - varför kan inte det få vara
mottot för frid och fred.
För frid behöver vi sätta oss ner gärna med benen i kors för att lyssna till tystnaden - höra den.
För fred så behöver vi prata med varandra - lyssna till varandra - för att försöka lösa konflikter fredligt.
Så i vår når solen börjar titta fram så kunde det ju vara fint med lite freds/frids samlingar i Sverige och jorden runt bara för att lyssna
till tystnaden och varandra.
Vad sägs?
Anonymt på Dec 6 2005, 20:11
Är inte det här hopp för fred och frihet?
10-29-05
West Seattle Vigil
at Alki Beach
Anonymt på Dec 6 2005, 21:06
Hopp för demokratin?
Så här har fysikprofessor Steven E Jones skrivit - det universitet där han är verksam vill inte ställa sig bakom vad han kommit fram till:
http://www.physics.byu.edu/research/energy/htm7.html
[Red.: En PDF version av detta dokument har sedan i november 2005 funnits här: http://blog.lege.net/content/jonespublication.pdf]
The views in this paper are the sole responsibility of the author (not Brigham Young University).
DRAFT 2.5
Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?
By Steven E. Jones
Department of Physics and Astronomy
Brigham Young University
Provo, UT 84604
ABSTRACT
In writing this paper, I call for a serious investigation of the hypothesis that WTC 7 and the Twin Towers were brought down, not just
by damage and fires, but through the use of pre-positioned explosives.
Här finns en massa nya videos att ta sig en titt på:
https://secure.reopen911.org/freedvd.php
Anonymt på Dec 7 2005, 11:10
Länk hit: http://blog.lege.net/?/40-Hopp-foer-demokrati.html#c325
Personligen tror jag att det största hoppet för mänskligheten och livet - inte bara demokratin - är om vi börjar tala med varandra istället
för att låta oss distraheras av ett allt snabbare ekorrhjul, informations- och distraktionsöverflöd.
Om vi INTE låter alla olika särintressen - företag, etc, stjäla ("lobba") fram sina specialintressen - på bekostnad av LIVET SJÄLVT.
Det sagt, så tycker givetvis jag också att det är positivt att se nyheter såsom att Michael Meacher, tidigare engelsk
parlamentsledamot, och Andreas Von Bülow, tidigare tysk försvarsminister, säger att "The war on terror is bogus".
Och att professorer och andra säger samma sak.
Men fokus, fokus, fokus - FÖR ÖVERLEVNAD!
Anonymt på Dec 7 2005, 12:00
Med dig är det av någon märklig orsak så att lösningen®TM alltid tycks vara att följa just ditt program. Grejen är att det finns så
många med varsitt program. Nej, sluta följa program! Sluta följa ideologier! Börja prata!
Anonymt på Dec 7 2005, 14:00
Här är lite fokus - men det handlar om kvantitet också! Det lär väl bli ännu ett Nytt Pearl Harbor - efter jul? Se om några vaknar av den
smällen?
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Se den här:
http://66.111.201.132/video/cte_12_lo.mov
Den handlar om the New Pearl Harbor = 11 september 2001.
Sen finns ett antal andra videos att se här:
https://secure.reopen911.org/freedvd.php
Det går att läsa senaste Krigskrönikan - sen kan man fundera själv!
Anonymt på Dec 7 2005, 14:30
Krigskrönikeren försöker utreda det här:
KLICKA FÖR ATT SE FYRA VIDEOS:
Now Fox News has learned some U.S. investigators believe that there are Israelis again very much engaged in spying in and on the
U.S., who may have known things they didn't tell us before September 11. Fox News correspondent Carl Cameron has details in the
first of a four-part series.
Alltså fyra videos som berättar om det israeliska spionaget i USA med anknytning till 11 september 2001.
Sen var det fem israeler som dansade och videofilmade den 11 september:
http://whatreallyhappened.com/fiveisraelis.html
Och Justin Raimondo har mer att berätta:
http://www.antiwar.com/israeli-files.php
För det handlar inte bara om israelisk ungdomar som spionerar och videofilmar när World Trade Center trillar ihop. Det handlar ju om
de amerikaner med zionistsympatier som planerade det nya Pearl Harbor - Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Kristol, Perle, Podhoretz,
Libby med flera... som i Rebuilding Americas Defenses skrev att de ville ha ett nytt Pearl Harbor ett år före den 11 september.
Om det inte går att diskutera att Israel var inblandat i 11 september 2001 och den påföljande lagstiftningen Partriot Act I och II så får
vi aldrig fred. Och om det inte går att påtala att media tiger om Israels roll när de största mediajättarna ägda av personer med
zionistsympatier.
Det går att Googla så här:
"fem israeler" site:www.aftonbladet.se
"fem israeler" site:www.dn.se
"fem israeler" site:www.svd.se
Och du får inte en endaste träff på fem israeler som videofilmade och dansade den 11 september 2001 när World Trade Center
rasade ihop. Varför inte en träff? - Varför berättar inte svenska media hela historien för oss!
Och när de som försöker ljuga i oss sin lögnhistoria om 11 september 2001 - kväver varje tanke och tal om verkligheten med att
beskylla kritikerna för anti-semitism.
Hur ska det då gå att reda ut den här historien?
När det finns en standardmetod för att lägga locket på - när det gäller den offentliga diskussionen och även när det gäller att få den
enskilde att sätta på sig en bindel för ögonen - vägra se själv - t.ex. de videos som visar hur World Trade Center 1, 2 och 7 sprängdes
- en ögonbindel vid namn anti-semitism. Varför videofilmade fem israeler oh dansade när husen föll ihop(sprängdes med termit skapade glödande smälta stålmassor under husen - flygbensin och kontorsmöbler funkar inte att smälta stål med - enligt fysikens
lagar!)
De som vill ha fred - lösa konflikter genom samtal och inte genom bomber - måste kunna diskutera 11 september 2001 och Israels roll
i händelserna - utan att bli anklagade för anti-semitism - motståndarna mot att sanningen kommer fram ska inte kunna gömma sig
bakom en fasad av anti-semitism. Om vi inte kan riva ner den fasaden så kommer vi aldrig att få fred och frihet. Då hjälper inte detta:
"sju hela stater i USA och totalt 389 samhällen i 43 stater representerade 62 miljoner amerikaner som har skrivit lokala resolutioner
och lagar mot olika delar av USA:s anti-medborgarrättsliga så kallade patriot-lagar!"
Det handlar ytterst om oljans roll i vår ekonomi - alla de så kallade världskrigen har varit oljekrig - för att ta reda på det så kan man
börja att läsa om Sykes-Picot avtalet från 1916:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot_Agreement
Sen kan man Googla vidare. Så det handlar om att ta fram alternativa energikällor till oljan - lokala sådana - för oljan är också en
strategi hos bankerna att kunna få sin globala slavstat - eftersom oljan fodrar ett hierarkiskt samhälle - de lokala energialternativen
som hampaolja och hampafibrer för att ersätta bensin och plast - har dessa banker och oljebolag fått politiker att förbjuda - med falska
uppgifter om att industrihampa går att röka som marijuana - det går inte! Det är fel sorts hampa!
Om det hade gått att använda potatis för att göra bensin och plast så skulle säkert potatisen också varit förbjuden med hänvisning till
att det går att bränna den hemma.
Men industrihampa går inte att röka - det krävs ett ton för att bli påverkad - och innan man rökt ett ton - så lär man bli kvävd av
rökhosta...
Alternativ energiproduktion och vi slipper dessa vansinniga krig! åtminstone en anledning mindre till krig! och en väsentlig anledning
mindre - med alternativ energiproduktion.
Nu finns det lite glada amatörer som sysslar med detta VILLA ÅNGSLOTTET
-men det krävs att staten går in och gör något - tyvärr är staten styrd av bankerna och inte av folket - och då blir det svårt att satsa på
lokal energiproduktion innan folket ser till att staten styrs av dem och inte av bankerna!
Anonymt på Dec 7 2005, 22:40
Det finns hur många alternativ som helst för att skapa lokal energiproduktion. KLICKA FÖR ATT SE EN VIDEO MED EN LOKAL
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Hoppet för demokratin är att vi fattar att demokrati betyder folkstyre och för att folket ska kunna styra behövs beslutande
folkomröstningar inskrivna i grundlagen. Nu har endast 0,04 promille av befolkningen rätt att ta beslut enligt grundlagen, alltså de 349
riksdagsledamöterna - och dessa är lätta att styra av bankerna genom lobbyverksamhet och påtryckningar - somliga låter sig även
mutas!
Dessa 0,04 promille styr sen folket - och då är det inte längre demokrati=folkstyre. Och följden blir att media tiger om 11 september
2001 och en polisstat - med RFID-chips i de nya svenska passen - utvecklas - ny lagstiftning för att kolla våra telefonsamtal och
Internetsurfningar - en lagstiftning som bygger på den officiella lögnen om 11 september 2001 som i själva verket stod på Cheney,
Rumsfeld, Wolfowitz med fleras önskelista redan ett år tidigare.
Dessa är alltså de verkliga terroristerna eftersom de är ute efter oljan! Det kan vilket dagisbarn som helst fatta - men tydligen inte av
media hjärntvättade vuxna fatta - de har fått en del föreställningar som förblindar dem - en av dem är anti-semitismen som inte får
dem att se de verkliga förövarna. De fem videofilmande israelerna som dansade när World Trade Center sprängdes!
Det har media inte berättat. Ingenting om de fem videofilmande israelerna som dansade när World Trade Center rasade. Och det
handlar inte bara om dessa fem. Det fanns flera hundra israeler i USA vid den här tiden som sen utvisats och media vägrar berätta
det för oss för att inte avslöja Bush lögn om 11 september 2001.
Och de som berättar om det anklagas för anti-semitism av samma media som tiger med sanningen. Detta är dårhuset! En dans kring
oljekalven - vår tids guldkalv - har gett oss detta dårhus.
Vad vi framförallt inte får - så länge som vi inte har demokrati - alltså en och annan beslutande folkomröstning i viktiga frågor - så får
vi inga satsningar på LOKAL ENERGIPRODUKTION och inga satsningar på forskning om detta.
Vi lyckas därför inte ta oss ur oljeberoendet - vi får krig i Mellersta Östern och överallt där det finns olja. Och vi blir beroende av
bankerna och dessas önskan om att kunna ha en centraliserad energiproduktion och sen förslava oss - sätta oss i skuld - göra oss till
låntagare - utveckla en global övervaknings- och polisstat.
Så släng in ett vedträ i brasan!
Känn hur mysigt det sprakar och värmer!
Börja tänk!
Se till att skapa demokrati = folkstyre = beslutande folkomröstningar vilket ger en ny energipolitik - lokal energiproduktion och
oljekrigen kan gå och lägga sig.
Vi kan få fred och frihet.
Junilistan har beslutande folkomröstningar på sitt partiprogram! Det är inget som hindrar att alla andra partier att också skriver in det i
sina partiprogram. Låt beslutande folkomröstningar bli den stora frågan valet 2006!
Så släng in ett vedträ i brasan!
Anonymt på Dec 7 2005, 23:18
Glöm inte hur de 349 riksdagsledamöterna - 0,04 promille demokraterna - förbjud oss att ha en rådgivande folkomröstning om EU:s
grundlagsförslag - de behandlade 99,996 procent av svenskarna som omyndiga.
Det krävs att beslutande folkomröstningar skrivs in i grundlagen så at vi kan rösta för lokal energiproduktion mot global
energiutvinning av olja - så att vi blir obundna av bankerna och deras planer på ett globalt slavsamhälle - en global polisstat - och
deras lögner om vilka som är terroristerna - det var Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz med flera som önskade sig ett nytt Pearl Harbor ett
år innan i september 2000 - så låt oss göra oss fria från dem - stå på egna ben - ha vår egen energi producerad lokalt!
Låt oss göra oss seende, hörande och talande - Låt oss sluta att uppträda som de tre aporna!
Vi är inte bankernas slavar - deras låneslavar - deras löneslavar - vi kan göra oss fria och få fred - skaffa oss kontrollen över energin
själva.
Men vi måste ha ett demokratiskt vapen för att lyckas - vi måste ha beslutande folkomröstningar inskrivna i grundlagen. Junilistan
verkar ha fattat det - nästan... de har tyvärr inte lyckats säga att de beslutande folkomröstningarna ska vara regelbundet
återkommande.
De andra partierna måste också fatta detta med att demokrati är folkstyre är beslutande folkomröstningar... så att de slutar behandla
oss som omyndiga.
Glöm aldrig den förnedring 0,04 promille demokraterna utsatte oss för när de förvägrade oss att folkomrösta om EU:s grundlag. Ta
lärdom! Gör beslutande folkomröstningar till den stora frågan i valet 2006!
Anonymt på Dec 7 2005, 23:43
Man måste säga sanningen även om det är farligt har jag skrivit om i en text som är ett försök att reda ut den rådande
säkerhetssituationen för oss medborgare, då våra ledare tycks ha abdikerat från att se till våra intressen - eller iallafall från att låta
oss förstå vår situation. Klicka och läs.
Anonymt på Dec 8 2005, 21:09
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