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Sunday, December 11. 2005

Vägra välja verklighet
(Publicerades i Miljömagasinet 2005-12-16 under rubriken "Svik inte USA!")
"Trots synnerligen dåliga odds tror jag att en orubblig, bergfast och hårdnackad intellektuell beslutsamhet för att
fastställa vad som verkligen är sant i våra liv och samhällen är en fundamental förpliktelse, som åligger oss alla som
medborgare. Den är i själva verket tvingande.
Om en sådan beslutsamhet inte innefattas i vår politiska vision har vi inget hopp om att återupprätta det som vi nära nog
har förlorat - människans värdighet."Så sa vår senaste nobelpristagare i litteratur i slutet av sin nobelföreläsning.
Verkligheten tycks dock alltför skrämmande för att vi ska våga möta den. Det officiella USA har sagt att antingen är vi
med dem eller också - hävdar de - är vi med terroristerna. Sanningen är givetvis att det officiella USA har blivit en
internationell brottsorganisation som själva är terrorister, och att någon form av motstånd mot denna brottsorganisation
är det enda människovärdiga förhållningssättet. Lögnen är att man därmed skulle vara terrorist. I en mördares ögon är
kanske domaren terrorist, men detta är ett förvridet och sjukt perspektiv som vi i så fall måste vakna upp ur.
Svik inte det goda USA, de många miljoner som modigt motarbetar den nya amerikanska totalitarismen! Svik inte USA!
(Se även en längre kommentar om detta på den förra debattråden, klicka.)
PS: Detta är vad det goda USA kämpar med, klicka.
Andra bloggar om: folkresning, verkligheten

Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Folkresning, Verkligheten, Gemensam berättelse /
myt, Demokrati, Fred, Andligt uppvaknande, USA, TRYCK kl 12:47
Detta är vad det goda USA kämpar mot:
Lewis H. Lapham är ett tungt namn, redaktör för ärevördiga Harpers Magazine, som kontinuerligt sedan 1850 har skrivit om
amerikansk litteratur, politik, kultur och konst. Varför överger Sverige USA? Varför väljer vi att stödja det USA som kommer att
avsluta människans tid på jorden? Varför har vi låtit oss hypnotiseras (med Harold Pinters ord)?

Varför förstår vi inte vad det är vi har att göra med?:

Och varför öppnar vi inte våra ögon och våra öron?:

Och tar reda på hur det fungerar, och varför?:

Men istället väljer vi den här bilden, av den gode befriaren:
Och den här bilden av de onda insurgenterna/terroristerna:
Som ska krossas:
För vi tror på sagor - propaganda:
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Och det är hit vi är på väg - ja mycket värre än så här:

Detta är vad miljoner ber om:

VAKNA UPP! Eller är det detta ni inte vill tänka på, är det därför ni föredrar sagor?:

(Kontakta mig för epost till Kenneth Walve, man får beställa direkt av honom eftersom förlagen inte vill ta i denna mycket angelägna
bok.)
Anonymt på Dec 11 2005, 13:42
Länk hit: http://blog.lege.net/?/42-Vaegra-vaelja-verklighet.html#c353
Toppeliten bygger skyddsrum
Den absoluta toppeliten - ovan antydda rövargäng - bygger skyddsrum för sig själva - det är dit FEMA:s pengar går, det är därför det
inte fanns några pengar att skydda New Orleans mot orkaner trots att behovet var väl utrett och faran väl känd. Man visste att detta New Orleans - skulle hända, det beskrevs med kuslig exakthet av The National Geographic redan den 2 oktober 2004 - långt innan
det hände.
Man gör givetvis detta i väntan på revolutionen, som man vet kommer.
Men detta gäller bara den absoluta eliten. Som så att säga "följer med helikoptrarna ut ur Saigon." Alla vi andra borde nog ta en
funderare på vems sida vi står på.
Man kan också fundera på vad som ska ske med oss andra, när eliten installerat sig säkert i sina bunkrar. Kanhända resten av
jorden då ska "steriliseras" med biologiska stridsmedel, så att vi andra dör bort, och de utvalda kan börja på ny kula, ett "Nytt Eden" ?
Glöm inte:
Det officiella USA har sagt att antingen är vi med dem eller också - hävdar de - är vi med terroristerna. Sanningen är givetvis att det
officiella USA har blivit en internationell brottsorganisation som själva är terrorister, och att någon form av motstånd mot denna
brottsorganisation är det enda människovärdiga förhållningssättet. Lögnen är att man därmed skulle vara terrorist. I en mördares
ögon är kanske domaren terrorist, men detta är ett förvridet och sjukt perspektiv som vi i så fall måste vakna upp ur.
Anonymt på Dec 11 2005, 16:09
En massa bra böcker - men något fattas!
Ingen av böckerna vidrör Israels roll fast de som utarbetade USA:s nya roll var till stor del neokonservativa israelvänner med
sympatier för det krigshetsande Likudpartiet i USA. Detta vågar inte dessa böcker ta i!
[ Red.: Detta är lögn. Jag återkommer senare om detta. / Leif Erlingsson ]
[ Red.: Nu är det senare. Lewis H. Lapham tar i Gag Rule upp att Israelkritik är tabubelagt på sidan 124 och på sidan 152 motviljan
mot att kritisera Israels brutalitet bland intellektuella pga rädslan att bli kallad antisemit. William Blum tar i CIA & USA:s verkliga
utrikespolitik upp Israel på sidorna 98, 117f, 120, 124, 179, 243, 317, 332, 884, 393, 431ff, 451, 467 och 473. Chalmers Johnson tar i
The Sorrows of Empire upp Israel på sidorna 31, 70, 102, 137, 139, 153, 215, 242, 281, 291, och i relation till Irak på sidorna 70,
234-235 och i relation till FN på sidorna 76 och 133, och i relation till Palestina på sidorna 235, 244 och 246. Flera av böckerna vidrör
Israels roll!!! ]
Vad som också fattas är oljans roll - Peak Oil - oljebrist är det bara en myt? Och bankernas roll som motarbetar lokal energiproduktion
t.ex hampaolja som Diesel och Ford experimenterade med.
Och det fattas böcker om beslutsfattande - sex miljarder människor hur ska vi fatta beslut? Folkomröstningar? FN är nu utspelat eller
övertaget av USA.
Och det fattas religiösa alternativ. Världens herrar vill skapa en ny religion för att fördumma oss - hålla oss på mattan - det pratas om
en ny Buddha som de vill utse till vår frälsare.
Vad finns det mot detta? Att vi alla inser att vi kan hitta till kärnan genom att själva sätta oss på ändan med benen i kors för att hänga
av oss våra kostymer i form av jag?
Hitta till ett outsägligt gemensamt - få en upplevelse av det som våra jag sen kan bygga vidare på själva med hjälp av demokrati slippa elitokratiska präster, politiker, naturvetare...
Det fattas lite böcker men de böckerna som visas är inte fel!
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Varför videofilmade fem israeler World Trade Center när husen rasade och varför dansade de av glädje när de såg husen rasa?
KLICKA!
Vad har det för samband med att Israeliska ledare hotar Iran med kärnvapen?
KLICKA!
Det är bara att titta på kartan för att förstå Israels roll.
KLICKA!
Och man behöver sätta in allt i ett sammanhang historiskt och geografiskt.
Det handlar om kampen om oljan som började redan på slutet av 1900-talet. Sen har alla så kallade världskrig varit oljekrig - så vi
behöver försöka komma bort från oljan och istället producera energi lokalt - solenergi av något slag.
Oljan bygger en centralekonomi. Och det är vad bankerna vill ha. Oljan fodrar krig. Passivisering av befolkningar för att säkra
oljetransporter. Oljan kräver stora investeringar - behövs världsbanker som styr! Lokal energi skulle kunna sprida beslutsfattandet...
KLICKA!
Man måste informera sig om PNAC - Project for a New American Century och deras planer på ett nytt Pearl Harbor från september
2000 - De vill också ha ett Space Pearl Harbor för att ta över himlen för att behärska jorden.
Och de är ute efter alla länder i Mellersta Östern för att sen fortsätta med resten av världen:
In August of 2002, Defense Policy Board chairman and PNAC member Richard
Perle heard a policy briefing from a think tank associated with the Rand
Corporation. According to the Washington Post and The Nation, the final
slide of this presentation described "Iraq as the tactical pivot, Saudi
Arabia as the strategic pivot, and Egypt as the prize" in a war that would
purportedly be about ridding the world of Saddam Hussein's weapons.
According to PNAC, America must:
Reposition permanently based forces to Southern Europe, Southeast Asia
and the Middle East;
Modernize U.S. forces, including enhancing our fighter aircraft,
submarine and surface fleet capabilities;
Develop and deploy a global missile defense system, and develop a
strategic dominance of space;
Control the "International Commons" of cyberspace;
* Increase defense spending to a minimum of 3.8 percent of gross domestic
product, up from the 3 percent currently spent.
Alltså i september 2000 skrev de att DE SKA FÖRSÖKA TA KONTROLL ÖVER INTERNET!!!! kväva det fria ordet!
PNAC vill behärska Internet och de är på G - så snart kan vi inte ha några tankeutbyten över webben!
KLICKA!
Alla kan vi utses till terrorister!
On September 17, 2001, George W. Bush signed an executive order authorizing the use of "lethal measures" against anyone in the
world whom he or his minions designated an "enemy combatant." This order remains in force today. No judicial evidence, no hearing,
no charges are required for these killings; no law, no border, no oversight restrains them. Bush has also given agents in the field carte
blanche to designate "enemies" on their own initiative and kill them as they see fit.
KLICKA!
Och det behövs mer av Patriot Act enligt Bush!
KLICKA!
Och snart så skiter Bush fullständigt i alla regler.
KLICKA!
Och en video om vad som händer dem som protesterar mot Bush planer!
KLICKA!
Och det finns fler videos att titta på:
KLICKA!
Och man får inte ens bära en kritisk T-shirt längre!
KLICKA!
Mer videos om 911!
KLICKA!
Här lite hopp! Det går att göra något själv. Skriva, egna videos och teater!
KLICKA!
Anonymt på Dec 11 2005, 18:16
Vad ingen vågar ta i är Israels roll. Det började med Sykes-Picot avtalet 1916 som delade upp Mellersta Östern. Och fortsatte med
Balfour-deklarationen. Om man inte skaffar sig historien bakom det som nu sker fattar man inte mycket.
Israel är helt enkelt till för att försäkra väst - England, Frankrike, USA tillgången till olja!
Första, andra och tredje världskriget handlade om olja. Och nu har fjärde världskriget startat enligt Bush och hans gäng. Och det
handlar fortfarande om olja. Olja är lätt att pumpa upp och olja ger energin som ger makt! Och Israel finns där för att garantera väst
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oljan.
Det är därför fem israeler videofilmar World Trade Center när det rasar och dansar av glädje när de ser det falla ihop!
KLICKA!
The Five Dancing Israelis
Arrested On 9/11
Här ett videoreportage i fyra delar om israeler i USA före och runt 11 september 2001. Ett reportage som ett fick finnas kvar censurerades!
KLICKA!
Israel Is Spying In And On The U.S.? Part 1
BRIT HUME, HOST: It has been more than 16 years since a civilian working for the Navy was charged with passing secrets to Israel.
Jonathan Pollard pled guilty to conspiracy to commit espionage and is serving a life sentence. At first, Israeli leaders claimed Pollard
was part of a rogue operation, but later took responsibility for his work.
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.
Anonymt på Dec 11 2005, 18:28
Jag hittade mer "uppiggande": Fascism Comes to the US: The Utah Rave Video . . .
Anonymt på Dec 12 2005, 01:18

KLICKA!
Här är Pinters tal att ladda ner med bitTorrent
Anonymt på Dec 12 2005, 02:48
[ Red.: Detta är lögn. Jag återkommer senare om detta. / Leif Erlingsson ]
OK! Ta det inte så allvarligt! Säkert att det finns några sidor om det som saknas...
[ Red.: Detta är sanning. Jag återkommer senare om detta. / Anonymous ]
Anonymt på Dec 12 2005, 04:38
Kenneth Walve talar för övrigt om Peak Oil - med mycket tydliga diagram, etc, i "gränser för...". OPEC nämns i en bunke sidor av
William Blum i "CIA..." och Chalmers Johnson skriver detaljerat om oljepipelines både hitan och ditan, i Afghanistan, Centralasien,
över Balkan m.m. Och massor av sidor om olika aspekter på oljan, med ett flertal uppslagsbegrepp i registret på detta breda ämne.
Alltså i "The Sorrows of Empire...". Kort sagt, om du ska kritisera andra, se själv till att veta vad du talar om. Förutsätt inte att du
själv vet bättre än alla andra. Kanske det finns fler än du på planeten som har fattat något? Jag vet att du har fattat en massa, och
jag vet att en massa människor inte har fattat ett barr. Men det finns faktiskt också en bunke människor som har fattat lika mycket
som du. Visa dessa personer den respekt de förtjänar.
Anonymt på Dec 12 2005, 04:50
Jag bara läste baksidestexterna på de böcker du presenterade. Och drog mina slutsatser av dem. Det handlar inte om att dessa
böcker på något sätt är fel. Jag försökte bara säga att det finns en massa sidor som också borde penetreras.
En av dessa var - vad gör vi med FN - som nu går i USA:s ledband eller har upphört att fungera och som var en USA produkt från
början.
Jag försökte säga låt oss samlas på Uppsala slätten eller på en massa olika platser runt jorden två gånger om året - vid vinter och
sommarsolståndet för att lyssna på tystnaden tillsammans och festa. Och för att hitta något alternativ till FN - ett UI - United
Individuals - där alla kan vara med och fatta besluten. Och sen skaffar vi oss också en individuell världsreligion - sitta med benen i
kors - meditera.
Dina böcker säger kanske något om det också? Tror inte det! men det gäller lite att själv försöka formulera alternativ det var det som
det handlade om.
Israel och Peak Oil finns med i böckerna - vad bra!
Sen tror jag att det borde finnas en Wiki där alla kunde lägga in fakta om detta och andra frågor. Peak Oil statistik har jag tittat en del
på - men det finns så mycket av den varan. Och vad finns av lokal energiutvinning - solenergi - samlat och lättillgängligt?
Så ta det inte som någon anklagelse!
Vad som kommer att hända verkar ju vara att yttrandefriheten inskränks!
http://www.stoppa-storebror.se/aktuellt.htm
Utlagt 2005-12-09
Europa-parlamentet manövreras ut av justitieministrar
Myglet och tricksandet fortsätter för att få Europaparlamentet att i nästa vecka rösta ja till obligatorisk lagring av data om alla
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människors elektroniska kommunikation.
Nu har Ministerrådet (alla EU-länders justitieministrar) tagit direktkontakt med gruppledarna för de två största partigrupperna i
parlamentet, EPP (center-höger) och PSE (socialister och socialdemokrater). Detta har resulterat i en "kompromiss" som i själva
verket på alla väsentliga punkter går övervakningsivrarna till mötes. Uppgörelsen har träffats över huvudet på Europa-parlamentets
formelle representant i frågan, den tyske liberale parlamentsledamoten Alexander Alvaro, som inte ens fick vara med på mötet (och
som enligt nyhetsbyrån Reuters sagt "they ripped us off", alltså "de blåste oss"). Uppgörelsen innebär ett förkastande av de tillägg för
att lindra skadeverkningarna för personlig integritet och medborgerliga rättigheter som parlamentet tvärs över partigränserna har
arbetat fram i utskottet för medborgerliga rättigheter (LIBE).
Vad som i praktiken sker är att parlamentet, som ju består av ledamöter direktvalda av folket, körs över av medlemsstaternas
justitieministrar. Det visar på förakt för en normal demokratisk process.
Den nu träffade uppgörelsen ger anhängarna av trafikdatalagring 468 av de 732 rösterna i parlamentet, och därmed en betryggande
majoritet om inget oförutsett inträffar. Oförutsedda saker kan dock inträffa, eftersom mindre partigrupper nu agerar mycket kraftfullt i
parlamentet eftersom de känner sig överkörda. Dessutom finns splittring även i EPP och PSE, med möjlighet till avhopp från den
officiella partilinjen. Temperaturen i parlamentet är för närvarande mycket hög.
Uppgörelsen slår fast att lagring ska ske av information om epost, telefonsamtal, SMS och internetdata. Även geografisk position när
mobiltelefon används ska lagras. Informationen ska sparas under en period av mellan 6 och 24 månader - varje land väljer lagringstid
inom det intervallet. Dessutom finns en specialklausul om att det land som så önskar faktiskt kan välja en lagringstid som överstiger
24 månader. Polen har deklarerat att man tänker införa 15 års lagring.
De brott som lagrade trafikdata ska användas för att bekämpa är många, och man har rört sig mycket långt från de ursprungliga
uttalandena om att syftet var att bekämpa terrorism. Enligt uppgörelsen ska trafikdata få användas för bekämpning av alla brott som
finns listade i den så kallade europeiska arresteringsordern. Den innefattar ett mycket stort antal brott, däribland fildelning, IT-brott,
korruption, rasism, miljöbrott, piratkopiering och hjälp till olovlig vistelse i ett land. Detta innebär, exempelvis, att de nunnor som
härbärgerar avvisningshotade flyktingar i Sverige kan bli utsatta för tele- och internetövervakning. Dessutom kan rådet senare lägga
till fler brott till listan.
Så imorgon ska lagstiftningen tas!
Och här ser man hur demokratin fungerar - fungerar inte alls. Det fattas beslutande folkomröstningar om de nu fungerar, men finns
det något bättre alternativ?
Sen kan man ju undra vad som händer med Syrien och Iran som Israel hotar att kärnvapenbomba.
Syrien anklagades för att ha mördat Hariri i Libanon - nu får man reda på det här:
http://www.antiwar.com/justin/?articleid=8233
December 12, 2005
The Syrian Gambit Unravels
When the main witnesses recant, you don't have a case
by Justin Raimondo
The effort to demonize Syria and, in effect, Saddamize its ruler, Bashar al-Assad, has run up against a brick wall: the recantation of
the prime witness, who says he was bribed, intimidated, and tortured into going along with the narrative being sold by UN prosecutor
Mehlis – that Syrian intelligence pulled off the Feb. 14 assassination of Lebanese entrepreneur and politician Rafik Hariri in Beirut.
The New York Times reports:
"Hussam Taher Hussam, said he had been held in Lebanon by supporters of Saad Hariri, the son of the former prime minister, and
subjected to torture and drug injections to force him to testify. Saad Hariri, he said, offered him $1.3 million if he would lie about senior
Syrian officials. …
"He said Mr. Hariri and his associates had asked him to tell investigators that he had seen a truck used in the assassination at a
Syrian military camp, and to present false evidence implicating Maher Assad, the younger brother of President Bashar al-Assad of
Syria, and Asef Shawkat, the president's brother-in-law, in the killing in February."
Om det inte skrivs om Israel så skrivs det väl ändå mindre om Syrien. Det handlar om ensidig nyhetsrapportering. Dessa människor
framstår för oss bara som araber. Vi vet inte mycket om deras kultur. Hur de kämpar för demokrati.
Det är media som ger oss bilden - och de sorterar ut massor - efter regler vi inte godkänt - och vi tvingas leva bland de som inte har
fattat!
Här finns korta videos från människor i USA som protesterar mot vad som sker - men vi får inte se dessa i svenska media - vi får inte
länkar till dessa filmer i svenska media:
http://www.truthout.org/multimedia.htm
Så man kan ju undra över God Jul och Gott Nytt År!
Jag tror fortfarande på en portal!
Anonymt på Dec 12 2005, 16:16
Daryl Bradford Smith interviews John Kaminski
Kaminski again verifies the corruption and disinformation in the 9-11 movement.
Anonymt på Dec 13 2005, 00:12
Länk hit: http://blog.lege.net/?/42-Vaegra-vaelja-verklighet.html#c363
När man försvarar sanningen är det viktigt att vara noga med densamma. Andra tror kanske att det ovanstående är fria fantasier. Då
är det extremt viktigt att vara extremt noga med fakta. För den som hittar fel i fakta avfärdar sedan alltihop. Det sagt så tycks det
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avfärdas friskt alldeles i strid med fakta.
Det du skrev ovan var mycket viktigt: "Europa-parlamentet manövreras ut av justitieministrar". Vi som har bevakat utvecklingen ett
tag har sett hur rötan sprids FRÅN dem som antas vara de som ska försvara lag och rätt, med början i Washington D.C.. Jag har
ingen aning om svenska och europeiska justitieministrar fattar att det är en brottsorganisation bl a i narkotikabranschen som de har
att göra med - detta senare är väl känt och dokumenterat bl a av Michael C. Ruppert, som utförligt berättat om saken. Men det finns
andra. Det är väl känt i vida kretsar att en viktig del av USA:s ekonomi är narkotika, och att detta är styrt från högsta ort. I USA är
"Kampen mot narkotikan" till stora delar en täckmantel för 1) narkotikahandel, 2) antidemokratiarbete mot/i främmande länder.
Givetvis finns det många som arbetar i FBI, etc, som inte känner till detta. Michael C. Rupper var själv en sådan. Han fick hjälp att
rädda sig därifrån med livhanken i behåll, när han kom för nära sanningen. Sedan dess har han sagt allt han vet offentligt. Det är
hans livförsäkring: Han har redan sagt det han skulle kunna bli dödad för att inte avslöja och att mörda honom nu skulle bara ge
större tyngd till det han redan har sagt. Detta just sagda är förresten ett bra överlevnadstips till alla som snubblar på farliga
sanningar: Sprid sanningen så snabbt och brett som du bara kan, GENAST!
Och bry er inte om de här typerna:
Men var väldigt rädda för justitieministrar....
Anonymt på Dec 13 2005, 14:43
Bush anser att USA:s konstitution bara är ett förbannat papper.
Var har han lärt sig det?
KLICKA!
Den här artikeln handlar om Leo Strauss de neokonservativas gudfader.
Några utdrag ur artikeln:
The Neocons have adopted the word Democracy and attached their world view to it. This as we have previously exposed is a
Straussian world view - after Leo Strauss, who arrived in the US in 1938 and taught at several major universities before his death in
1973.

Like Plato, Strauss taught that within societies, "some are fit to lead, and others to be led", according to Drury. But, unlike Plato, who
believed that leaders had to be people with such high moral standards that they could resist the temptations of power, Strauss
thought that "those who are fit to rule are those who realize there is no morality and that there is only one natural right, the right of the
superior to rule over the inferior".

We have previously exposed how many major players in the Bush Administration and leading Neoconservative think tanks are
followers of Strauss. Former Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz, Weekly Standard chief editor William Kristol, His father Irving,
and Gary Schmitt, founder, chairman and director of the Project for the New American Century (PNAC). Also on the books of PNAC,
prior to the 2000 election were Dick Cheney, Jeb Bush and Donald Rumsfeld as well as former defense Policy Board chairman
Richard Perle. Other luminaries included Jon Bolton, now Ambassador to the UN and Scooter Libby, soon to be in Prison.
Francis Fukuyama who's "End of History" antics had gained him loving praise from the Straussian Neocons and got him into the State
Department. Fukuyama says that we have reached “the end point of mankind’s ideological evolution" and believes in "the
universalization of western liberal democracy as the final form of human government." This is perfect for the Neocon Globalists
because it means they can justify "protecting" this "perfect" end point of mankind's evolution and it's global spread at ANY cost.

The BBC earlier this year aired a series of documentaries that went some way to explaining the rise of the Neocon movement out of
Straussian Philosophy. It was entitled the Power of Nightmares and concluded that the War On Terror is a complete fraud and Al
Qaeda is a largely manufactured threat as part of the agenda to scare people into accepting the Neocon vision of the New World
Order. You can watch all three parts by clicking here:
KLICKA! www.informationclearinghouse.info/video1037.htm

"Strauss thinks that a political order can be stable only if it is united by an external threat," Drury wrote in her book. "Following
Machiavelli, he maintains that if no external threat exists, then one has to be manufactured. This is what Henry Kissinger was
referring to in that often quoted statement he made about creating external future threats in order to guard the world order he wishes
to see become more prevalent and powerful, the system we often refer to as the "New World Order". Thus for the Neocons, when the
Soviet Empire weakened and a Unipolar world order was emerging, a new threat had to be there lurking to allow them to further their
Straussian vision.
In Strauss' view, you have to fight all the time [to survive]," said Drury. "In that respect, it's very Spartan. Peace leads to decadence.
Perpetual war, not perpetual peace, is what Straussians believe in." Such views naturally lead to an "aggressive, belligerent foreign
policy", she added.
Witness Regan Pentagon adviser and former State Department and National Security Council man Michael Ledeen, who is quoted as
saying : "Americans believe that peace is normal, but that's not true. Life isn't like that. Peace is abnormal."
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The Murdoch empire is a nice little Goebbels factory that attempts to churn out the same rhetoric as the Neocons until the general
public actually believe it to be reality. Fox "News" is not actually news, it is Opinion on the world.

----------------------------------------------------------------KLICKA! The Mastermind Behind 911?

In the context of 9/11 it also needs to be pointed out that Rabbi Dov Zakheim was Chief Executive Officer of System Planning
Corporation's International Division until President George W. Bush appointed him Undersecretary of Defense and Comptroller of the
Pentagon. Not long before Rabbi Zakheim rose to power over the Pentagon's labyrinthine, bottomless accounts, he co-authored an
article entitled "Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century" which was published by The
Project for a New American Century in September 2000, exactly a year before 9/11; in this article, on page 51, it is stated that "the
process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing
event - like a new Pearl Harbor"!
Voila! 9/11!
Well, there you have it! Motive, means and opportunity all rolled into one and existing between Rabbi Dov Zakheim's ears. The motive
was that a false flag intelligence operation would trigger a response by the USA that would be good for the Zionist state. The means
consisted of the aforementioned remote control of airborne vehicle technologies as well as the nurturing, creative accounting at the
Pentagon to pay for such an operation. The opportunity was Zakheim's closeness to the Command/Control/Communications in our
nation's capital and its interwoven cousin network of psychopathic Zionist Neo-Cons all hell-bent on provoking a war with Saddam
Hussein.

KLICKA! Dov Zakheim and the 9/11 Conspiracy

This is a photograph of the Flight Termination System module, from their site.(5). Note it has a cylindrical shape, and is consistent
with the size and shape of the object observed under the fuselage of flight 175.

In a document called "Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century" published by The
American Enterprise's "Project for a New American Century"(1), System Planning Corporation (SPC) International executive, Dov
Zakheim, called for "some catastrophic and catalyzing event - like a new Pearl Harbor" being necessary to foster the frame of mind
needed for the American public to support a war in the Middle East that would politically and culturally reshape the region. A
respected and established voice in the intelligence community, his views were eagerly accepted, and Dov went from his position at
Systems Planning Corporation to become the Comptroller of the Pentagon in May 2001. (2) Perhaps not so coincidentally, it was an
SPC subsidiary, TRIDATA CORPORATION, that oversaw the investigation after the terrorist attack on the World Trade Center in
1993.
SPC, according to their official website, specializes in many areas of defense technology production and manufacture, including a
system developed by their Radar Physics Group called the Flight Termination System, or FTS.(3) This is a system used to destroy
target drones (craft that would be fired on by test aircraft or weaponry) in the event of malfunction or "misses". This highly
sophisticated war-game technology allows the control of several 'drones' from a remote location, on varying frequencies, and has a
range of several hundred miles. This technology can be used on many different types of aircraft, including large passenger jets.
Anonymt på Dec 13 2005, 16:28
PS: För ett par dagar sedan citerade Astrid Boman Harold Pinter, se kopia nedan. "Vi är omgivna av en gobeläng av lögner." Och
så är det förvisso. Mycket få människor verkar orka ta sig igenom denna gobeläng. Jag tror att det behövs ett andligt uppvaknande även om inte just jag tänker sätta mig på ändan på Uppsalaslätten eller någon annan sekt. Däremot tror jag på det uppvaknande
som sker t ex med soldatmammor-/föräldrar mot krig, etc, både här och där. Och det växande intellektuella motståndet. Men det går
fort nu. Nedstängandet av de mänskliga rättigheterna. Och justitieministrarna är livsfarliga! Antingen de fattar vad de håller på med,
eller ej.
Orginal här: http://blog.lege.net/?/33-Kriget-mot-terrorismen-och-raettsstatens-foerfall.html#c356
Ahmed Yusuf
av Astrid Boman
2005-12-11
Ahmed Yusuf, oskyldigt terrormisstänkt, får äntligen hjälp. Men inte av svenska regeringen, vilket hade varit naturligt, utan av
privatpersoner som trotsar terrorlagarna. Dessa terrorlagar stiftades inte för att skydda oss mot terrordåd. I det avseendet är de helt
verkningslösa. Däremot skyddar de våra makthavare när de vill genomföra odemokratiska beslut som inte har folkligt stöd. Dessa
terrorlagar hör inte hemma i en rättsstat och demokrati. Det är endast i hårda diktaturer man kan finna liknande lagverk. Hur långt
ska våra makthavare gå i sin nedmontering av rättssäkerheten, demokratin och folkrätten? Hur långt ska vi tillåta dem att gå?
"Vi är omgivna av en gobeläng av lögner" citat Harold Pinter
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Astrid Boman

(Publicerat med tillstånd.)
Anonymt på Dec 13 2005, 16:35
Video: The Power of Nightmares - från BBC ska gå att se från BBC - www.informationclearinghouse.info/video1037.htm - men verkar
inte funka något vidare så här är en bättre länk till dess tre delar - The Power of Nightmares:
http://novakeo.com/?p=131

In the past our politicians offered us dreams of a better world. Now they promise to protect us from nightmares.
The most frightening of these is the threat of an international terror network. But just as the dreams were not true, neither are these
nightmares.
Anonymt på Dec 13 2005, 16:52
PS II: Please don't report me!
Anonymt på Dec 13 2005, 17:09
Video: The Power of Nightmares - från BBC - storebror avslöjad - här med bättre ljud och bild:
http://ia201132.eu.archive.org/1/items/ThePowerOfNightmares/chapter1_256kb.mp4
http://ia201132.eu.archive.org/1/items/ThePowerOfNightmares/chapter2_256kb.mp4
http://ia201132.eu.archive.org/1/items/ThePowerOfNightmares/chapter3_256kb.mp4
Anonymt på Dec 13 2005, 17:16
Länk hit: http://blog.lege.net/?/42-Vaegra-vaelja-verklighet.html#c369
Jag såg den dokumentären i april 2005 - alla tre timmarna. Den är en av de allra bästa dokumentärer som har gjorts för att förklara
vad det är för skräckberättelser som skräckslagna berättare berättar för oss vanliga människor som bara vill leva våra liv i frid och
fred.
Kort sagt behövs det nya berättelser. Jag tror att världen ligger i startgroparna för ett andligt uppvaknande. För nya och bättre
berättelser. Det sker en hel del på det andliga planet - uppvaknande ur gamla auktoritära mönster. En del sker i USA, bland de
progressiva. Som med rörelsen kring Cindy Sheehan och alla olika rörelser för soldatföräldrar/mammor mot krig, etc. Men i stort sett
står USA för en gången tids reliogisitet, för ett "andligt" stöd för ett kolonialistiskt förhållningssätt. För övrigt är det ju USA som det
senaste århundradet har axlat det som för ett århundrade sedan var Europas roll, kolonialistens. Därför är det också naturligen så,
tänker jag numera, att reliogisitet, "andlighet", i USA ligger ett århundrande efter Europa. Men även Europa ligger efter - vi har tagit
alldeles för stort intryck av USA.
Det andliga uppvaknandet i världen sker på flera plan. Dels inne i de utvecklade länderna, utanför eliterna. Bland alla oss som inte
har en röst i det publika samtalet. Som inte hörs i media. Inom parantes är eliterna mycket rädda just nu, för detta uppvaknande.
Det andliga uppvaknandet sker också från Ryssland, från öster. Ryssarna har alltid varit mycket religiösa. Kommunismen kunde inte
ändra det, kyrkans makt var alltid stark i Ryssland. Men med kapitalismens misslyckande i Ryssland som folk har upplevt nu, när
först de gamla maktstrukturerna inbjöd kapitalism och fri företagsamhet, och detta ledde till ökad fattigdom och kaos (vilket i och för
sig lett till att gamla maktstrukturer återtagit ett fastare grepp och åter minskar friheten - en minskning som dock även sker i väst och
särskilt i USA, kanske ännu mer i USA), SÅ LEDER DETTA TILL ATT MÄNNISKOR SÖKER SIG TILL ETT NYTT ANDLIGT
FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Visst, några kanske går in i olika kyrkor från väst, men detta är småsmulor i sammanhanget, det stora är en
ny antiauktoritär andlighet. Att börja se till vår, människans, relation till naturen, till livskrafterna, till själva livet.
Olika andliga rörelser kommer att födas ur detta uppvaknande - föds ur detta uppvaknande. Jag är själv inte benägen att ansluta mig
till någon särskild av dessa rörelser. Men jag vill definitivt vara en del av det andliga uppvaknandet.
I Sverige i stort ser jag dock bara ett stort mörker. Lika illa som i mormonernas "Sion" faktiskt... ( Se
http://blog.lege.net/redirect/utah_rave_videos.html )
Anonymt på Dec 13 2005, 17:18
Det är bara att sätta sig på ändan med benen i kors - efter tjugo minuter händer något... du kan bara uppleva det själv... det finns en
massa sätt att meditera på... men det viktigaste är att praktisera...
det är de flesta så kallade religioner missat... de har grävt ner sig i det enda ordet... Gud, Diux, Jumalla, Allah, Jehova o.sv. Man kan
själv välja vilket ord man vill sätta på det enda - kaffekopp eller tekopp - går också bra... hund använder vissa Zen-buddhister...
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Om man inte praktiserar själv och väljer själv så blir man ledd... och det är just vad vissa vill att man ska vara... vi ska inte leda
varandra... ha en demokratisk diskussion... utan somliga ska leda oss... från Platon till Leo Strauss och sen alla de religiösa ledarna...
Do it yourself! Sätt dig på ändan med benen i kors... och efter tjugo minuter så får man någon slags upplevelse... sen får man lov att
göra om det nästa dag... det blir en god vana... PRAKTIKEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonymt på Dec 13 2005, 18:01
Detta är inte ett forum för att predika någon specifik religiös handling.
Anonymt på Dec 13 2005, 18:05
Är det religiöst att sitta på ändan? De flesta gör det på toa!
Det är så klart att ha benen i kors när man sitter på toa då blir det nästan religiöst!
Saken är väl den att globalisterna har en del funderingar på en världsreligion - de funderar på utomjordingar - aliens - och de fundrar
på en ny Buddha. Dessa personer har alltså en agenda.
Vi måste också kunna diskutera vad vi ska göra med religionen! Och det enklaste är att sätta sig med benen i kors - och se vad som
händer efter en kvart - tjugo minuter. Det handlar om mystik. Relgioner är magi - även om de bara använder ett ord för att hypnotisera
oss med.
Vi kommer INTE ut ur det här om vi inte vågar tala öppet om religion och vad det är. Religion är helt enkelt att sätta ett ord på det
enda. Det enda som naturvetenskapen inte kan hjälpa oss med att förstå. Nu är för vissa naturvetenskap eller ekonomi eller design
eller köra bil eller julhandla eller .... någon slags religion. Deras tro! Vi måste våga oss på att diskutera detta.
Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism, Buddhism - alla dessa religioner har diverse regler människor ska följa - med andra ord har
de ledare och ledda.
Det handlar om att vi alla ska bli både ledare och ledda - att vi ska få igång ett demokratiskt samtal för att stävja det som nu är på G.
Och då måste vi börja forska var och en av oss. Gå bakom orden!!!!! För att göra det så är vi så illa tvugna att sätta sig på ändan med
benen i kors. Skaffa oss en praktik för att hänga av oss våra jag för en liten stund för att upptäcka vad våra jag är. Vad språket är!
Vårt verktyg som skiljer oss från de andra djuren.
Vågar vi inte diskutera religion - språk - jag - så kan vi lika bra låta oss ledas. Ge upp! Vi måste kämpa!!!!
Och kampen - den fridsamma och fredliga - är att sätta sig på ändan med benen i kors - och upptäcka var och en själv vad som
händer! Den som är emot en sådan fridsam och fredlig kamp tror jag ska sluta att snacka! Hålla tyst! Testa själv!
Anonymt på Dec 14 2005, 00:50
The manipulation of the 9-11 truth movement
updated 13 Dec 2005 by Eric Hufschmid
som skriver:
Explosives brought down the towers and Building 7.
Israeli and British officials were involved in the 9-11 attack.
The criminal network behind the 9-11 attack was also involved in other crimes, such as the Oklahoma City bombing and the
assassination of President Kennedy.
The media executives are high ranking members of the criminal network.
From 120 to 200 Israelis were arrested in the USA, but rather than be investigated for their role in the 9-11 attack, they were sent
back to Israel.
Most of the media executives and other people who are supporting the official story of 9-11 are Jewish. If this is just a coincidence,
then nobody would care if we mention it since it would merely be interesting. After all, if most of these people had red hair, who would
care if we mentioned such a coincidence? But if it is not a coincidence that most of these people are Jewish, then there will be a
serious attempt to suppress this fact.
Att reda upp det här med hjälp av någon ny sorts väckelse - någon slags ny andlighet - är nog tyvärr att hoppas på fel väg.
Det fodras så mycket mera förståelse, så mycket mer praktiska förutsättningar - ett nytt FN - så mycket mer materiella förutsättningar
- ny slags ekonomi och energiteknik - en ny kommunikationsteknik som inte låter sig ställas under ledarnas uppsikt och kommando.
De som har gjort det här är realister - de har pengarna, energiutvinningen, produktionsapparaten, universiteten, ideologierna,
masskommunikationsapparaten och militärapparaten. Hur det då ska gå till att reda upp den här historien kan man undra. Det har nu
snart gått fem år sedan 11 september 2001 - historien har inte retts upp trots vetenskapliga bevis: det smälta stålet efter World Trade
Center som inte låter sig förklaras på annat sätt än med att termit används för att spränga husen.
Istället har människor tröttnat på 11 september 2001 - det är historia för de flesta - att sen den historien lägger grunden för
utvecklingen av storebrors samhället och globalstatens slavsamhälle rycker de på axlarna åt - likaväl som åt det öde Afghaner och
Irakier gått till mötes. USA och Israel och Storbrittanien fixar oljan - och de är nöjda. Människor är konsumister. Och det vet de som
ligger bakom 11 september 2001. Det är bara att hota med att oljepriset stiger och de flesta tystnar.
De som utförde 11 september 2001 gjorde en del missar. De berättade om det nya Pearl Harbor de ville ha. Och många av dem som
skrev om det nya Pearl Harbor var Israelvänner med en skum ideologi = Leo Strauss läror. Bush gjorde sen ingenting efter att ha fått
höra: AMERICA IS UNDER ATTACK! Och stålet smälte i explosionerna när World Trade Center sprängdes. Det fanns israeliska
grabbar som dansade när World Trade Center jämnades med marken och det fanns ett utbrett spioneri av israeler i USA runt 11
september 2001. Kaparna var kända sen år 2000 men spaningsresultaten kallade Able Danger måste förstöras och spaningarna
upphöra.
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Men detta uppmärksammas inte! Det har nu gått fem år snart och detta har inte uppmärksammats istället har det förtigits för att
glömmas bort.
Det finns ingenting som tyder på att det skulle lyftas fram. Den som lyfter fram det avfärdas med att det är konspirationsteorier. Vad
skulle ändra på det?
Att tro att ett nytt andligt klimat skulle leda fram till att sanningen kommer fram är att göra sig illusioner.
Det mesta tyder på att Israel ligger bakom 11 september 2001 tillsammans med de Israelvänner som finns i Washington i PNAC Project for a New American Century:
Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Libby, Kristol,Perle, Podhoretz, Zakheim med flera...
Dessa skrev i september 2000 i Rebuilding Americas Defenses att det behövdes ett nytt Pearl Harbor - som sen kom ett år senare.
Vad man bör titta på är Leo Strauss läror - som fått Wolfowitz att bygga den här skräckhistorien - det nya Pearl Harbor:
PEARL HARBOR MOTHER OF ALL CONSPIRACIES
för det gäller ju enlig Leo Strauss att eliten ska styra massan med en historia:
Leo Strauss' Philosophy of Deception
Kolla sen upp dessa PNAC-namn hos
http://www.sourcewatch.org/
Och kolla upp namn och tider hos http://www.cooperativeresearch.org/
och kolla de olika timelines som du hittar här:
http://www.cooperativeresearch.org/project.jsp?project=911_project
Och du kan bilda dig din egen bild!
Och du kan titta lite på det här:
The Neocons have adopted the word Democracy and attached their world view to it. This as we have previously exposed is a
Straussian world view - after Leo Strauss, who arrived in the US in 1938 and taught at several major universities before his death in
1973.
infowars.net/articles/december2005/121205neocons.htm
Här finns PNAC:s planer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
www.informationclearinghouse.info/article1665.htm
www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
Och finn ut att det finns personer som kunde genomföra 11 september - den här killen - Dov Zakheim - hade pengarna och den rätta
tekniken:
The Mastermind Behind 911?
Dov Zakheim and the 9/11 Conspiracy
Och fråga dig varför det var fem israeliska grabbar som videofilmade när World Trade Center rasade ihop
och VARFÖR DESSA ISRAELER DANSADE AV GLÄDJE NÄR DE SÅG HUSEN RASA IHOP!!!!!!!!!!!!!!!
The Five Dancing Israelis Arrested On 9/11
SKAPA DIG DIN EGEN BILD!
Anonymt på Dec 14 2005, 12:02
Det går att bekanta sig med några artiklar för att fråga sig själv vart världen är på väg?
Putin Calls Russia Defender of Islamic World
Russia Developing New Generation Of Super Missiles
Iran At Nuclear Point Of No-Return By March Says Israel
How Ernst Zundel could walk free and help destroy the European Union
Cheney’s Visit to Covert Torture Center
Bush calls on UN to step up Syria pressure
Protests and Deadlocks Weigh on WTO Talks
Anonymt på Dec 14 2005, 12:57

Lagen klubbad: EU ska lagra all tele- och internettrafik
2005-12-14 12:56
EU-parlamentet har röstat igenom förslaget om att lagra all internet- och teletrafik. För att få ut uppgifterna krävs misstanke om grova
brott. Hit kan snart fildelning komma att räknas.
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Parlamentets rättsliga utskotts mjukare linje fick aldrig chansen. Den tuffare linjen har precis röstats igenom.
- Jag är tacksam och glad att vi får en gemensam lagstiftning för hela Europa. Det här är också garantin för att integriteten och de
mänskliga rättigheterna inte åsidosätts, säger Inger Segelström, s.
Nu har parlamentet bestämt att all trafikdata runt internet- och telekommunikation ska lagras mellan sex månader och två år.
Teletrafiken ska lagras längre än internettrafiken. De länder som vill lagra längre kan få anstånd av kommissionen, som anser att upp
till fem år kan vara rimligt. Polen vill gå längst och lagra data i 15 år.
Anonymt på Dec 14 2005, 16:47
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=504625&lid=puff_504610&lpos=lasMer
Nobel 2005
Flodvågskatastrofen
Nyhetsquiz svt.se årets sajt
EU-ja till lagring av telefondata
Publicerad 14 december 2005 - 12:42
Uppdaterad 14 december 2005 - 14:16
EU-parlamentet har sagt ja till lagring av uppgifter om e-post och telefontrafik för att bekämpa brott som medlemsländerna har en
principöverenskommelse om.
Terroristbekämpning
Sedan Londonbomberna den 7 och 21 juli har Storbritannien lett försöken till utökad lagring, bland annat av uppringningar där ingen
svarar. Sådana misslyckade samtal ingick till en början inte i förslaget, men ska nu bli frivilligt för medlemsländerna att registrera.
Information om hur länge samtalet varat och var mobiltelefoner befunnit sig ska lagras. Innehållet i trafiken, alltså det som sägs eller
skrivs i sms, får inte lagras.
Bodström pådrivande
Beslutet är en seger för justitieminister Tomas Bodström som tillsammans med sina kolleger från Storbritannien, Irland och Frankrike
har drivit på för datalagring.
"Trots synnerligen dåliga odds tror jag att en orubblig, bergfast och hårdnackad intellektuell beslutsamhet för att fastställa vad som
verkligen är sant i våra liv och samhällen är en fundamental förpliktelse, som åligger oss alla som medborgare. Den är i själva verket
tvingande.
Om en sådan beslutsamhet inte innefattas i vår politiska vision har vi inget hopp om att återupprätta det som vi nära nog har förlorat människans värdighet."
Så sa vår senaste nobelpristagare i litteratur i slutet av sin nobelföreläsning.
Och?
Anonymt på Dec 14 2005, 16:58
SE VIDEON!
LÄS ARTIKELN!
Anonymt på Dec 14 2005, 20:30
Daryl Bradford Smith interviews Dr. Morgan Reynolds and Eric Hufschmid
Bush administration Labor Dept. economist, Dr. Morgan Reynolds,
and Eric Hufschmid, author of "Painful Questions",
spell out clearly the evidence proving 9-11 was done
by our government and agents from Israel.
Anonymt på Dec 14 2005, 23:16
Vem står bakom det som händer? Pengarna?
Rotschild historia
Anonymt på Dec 14 2005, 23:36
Skaffa sig världsherravälde genom att skaffa sig herravälde över himlen - det är PNAC:s idé - Pinter sa inte mycket om det! Han
kunde ju inte säga allt - men man måste tänka framåt - det finns andra som gör det åt dig om du inte tänker själv!
The Space Program and the Military Industrial Complex
The glory days of NASA are over! Today the Military Industrial Complex is marching towards world dominance through Space
technology on behalf of global corporate interest. To understand how and why the space program will be used to fight all future wars
on earth from space, it's important to understand how the public has been misled about the origins and true purpose of the Space
Program.
"Trots synnerligen dåliga odds tror jag att en orubblig, bergfast och hårdnackad intellektuell beslutsamhet för att fastställa vad som
verkligen är sant i våra liv och samhällen är en fundamental förpliktelse, som åligger oss alla som medborgare. Den är i själva verket

Page 11 / 18

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
tvingande.
Om en sådan beslutsamhet inte innefattas i vår politiska vision har vi inget hopp om att återupprätta det som vi nära nog har förlorat människans värdighet."
Anonymt på Dec 15 2005, 00:49
Fjärde världskriget sägs vara ett krig som pågår inne i varje människa om tolkningen av världen. Pinter säger vi ska söka sanningen.
Han har tidigare sagt att det inte finns någon sanning.
De som har pengarna vill behålla dem och sin makt genom dem. De använder alla idéer för att befästa sin makt. De står med ena
foten i de fattigas läger och med en i de rikas. Härskar genom att splittra. Huvudsaken folk blir arga på varandra. Och vi kan förse
dem med alla lösningar. Eller hur ska vi tolka det som nu pågår?
KLICKA för att läsa Om Rockefeller och USA och världen
The Trilateral Commission was founded in 1973 by David Rockefeller with Zbigniew Brzezinski as executive director, after Brzezinski
published Between Two Ages, which became the blueprint for the TC. David read and appreciated his ideas, which included,
"Though Stalinism may have been a needless tragedy for both the Russian people and communism as an ideal, there is the
intellectually tantalizing possibility that for the world at large it was, as we shall see, a blessing in disguise."
"Marxism represents a further vital and creative stage in the maturing of man's universal vision. Marxism is simultaneously a victory
of the external man over the inner, passive man and a victory of reason over belief."
"Such a society would be dominated by an elite whose claim to political power would rest on allegedly superior scientific know-how.
Unhindered by the restraints of traditional liberal values, this elite would not hesitate to achieve its political ends by the latest modern
techniques for influencing public behavior and keeping society under close surveillance and control."
"The Soviet Union could have emerged as the standard-bearer of this century's most influential system of thought and as the social
model for resolving the key dilemmas facing modern man."
De som skrivit detta presenterar sig så här:
This website is an independent Christian research and apologetics ministry focusing on Christian Articles to Encourage, and
Research Articles to Warn about the Global Ecumenical Movement, (One World Religion) involving groups from the Occult and New
Age, to Evangelicals, Catholics, Pentecostals, Jews, Charismatics, Messianics, Hebrew Roots and others. People have every right to
believe what they wish. This site is about what we believe.
The apostasy of specific leadership or organizations is exposed. This site is specifically for Believers in Jesus Christ and those
seeking answers to today's problems. Please see the Introduction for more about this website.
Det finns mycket läsning om alla typer av intriger:
After popular revolutions had broken out in both Mexico and China in 1910, Junior sent Mott to set up a China Medical Board to blend
medical science and religion into a powerful new institution, the Peking Union Medical College. "If we wait until China becomes stable,
Mott told the members of Junior's China Medical Board, " we lose the greatest opportunity that we shall ever have." Mott understood
that the Rockefeller fortune could shape the political future of the world's most populous nation. "That nation will only have one
generation in its modern era," he wrote after the proclamation of the Chinese Republic in 1911. "The first wave of students to receive
the modern training, will set the standards and the pace." [p.33]
Kanske Rockefeller ligger bakom de här sidorna också?
Eller är det Rothschild?
Schiff's "important financial connections in Europe" were the Rothschilds and their German representatives, the M. M. Warburg
Company of Hamburg and Amsterdam. Within twenty years the Rothschilds, through their Warburg-Schiff connection, had provided
the capital that enabled John D. Rockefeller to greatly expand his Standard Oil empire. They also financed the activities of Edward
Harriman (Railroads) and Andrew Carnegie (Steel).
Hur ska den som vill följa Pinters råd... finna Pinters sanningen... den sanning Pinter inte själv trodde på!
John F Kennedy försökte sätta stopp för Federal Reserve med sin Executive Order 11110 - det kanske ändade hans dagar - Pinter
vad sa han om bankmaffian?
Anonymt på Dec 15 2005, 02:49
Pinter skiljde på att vara författare och medborgare - för den förstnämnde finns ingen absolut sanning - men som medborgare så finns
den skarpa gränsen mellan sant och falskt - verkar inte det här lite underligt?
Sitta på ändan med benen i kors - är det sanningen? Hamna bortom våra begrepp sant och falskt - bara bli till - det avslöjar språket
som ett verktyg - som en karta för verkligheten - borde inte detta vara vad Pinter borde lärt oss - men han kanske aldrig själv
mediterat - tänkte inte på det!
Harold Pinter – Nobelföreläsning
Konst, sanning & politik
1958 skrev jag följande rader:
”Det finns inga skarpa gränser mellan verkligt och overkligt, inte heller mellan sant och osant. Någonting är inte nödvändigtvis endera
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sant eller inte sant; det kan vara både sant och inte sant.”
Jag tror att de här påståendena fortfarande håller och än i dag kan tillämpas på utforskandet av verkligheten genom konsten. Som
författare står jag alltså bakom dem, men som medborgare kan jag inte göra det. Som medborgare måste jag fråga mig: Vad är sant?
Vad är osant?
Anonymt på Dec 15 2005, 02:57
Verkligheten tycks dock alltför skrämmande för att vi ska våga möta den. Har svenska medier talat om det här?

12 December 2005
Plutonium launch accident could have global implications
By Karl Grossman
NASA is again threatening the lives of people on Earth.
On January 11, the window opens for a launch from Cape Canaveral of a rocket lofting a space probe with 24 pounds of plutonium
fuel on board. Plutonium is considered the most deadly radioactive substance.
Once it separates from the rocket, the probe, on what NASA calls its New Horizons mission, would move through space powered by
conventional chemical fuel.
The plutonium is in a Radioisotope Thermoelectric Generator (RTG) that is to provide on-board electricity for the probe’s
instruments—a mere 180 watts when it gets to its destination of Pluto.
Until after the probe leaves the rocket and breaks from the Earth’s gravitational pull, the plutonium endangers life on Earth.
Because a fatal dose of plutonium is just a millionth of a gram, anyone breathing just the tiniest particle of plutonium dispersed in an
accident could die.
Anonymt på Dec 15 2005, 03:45

arsenal of hypocrisy VIDEOS
Anonymt på Dec 15 2005, 03:52

Robert Oppenheimer berättar
Anonymt på Dec 15 2005, 03:59

An Afternoon With Eustace Mullins
Exclusive To Rense.com
By James Dyer c. 2003 All Rights Reserved
May not be reproduced in any media
7-15-3
This author's world, like yours, changed forever on that September morning in 2001. I knew immediately that we were being lied to,
but like all members of my generation, I had very little real information upon which to draw. The vapid explanations of the government,
relayed through an owned media, were the incantations of a defrocked priesthood in my eyes and those of my peers.
Anonymt på Dec 15 2005, 04:03
http://eustacemullins.com/
Eustace Mullins
Eustace Mullins has published his research in his book Who Owns the TV Networks showing that the Rothschilds have control of all
three U.S. Networks, plus other aspects of the recording and mass media industry. It can be added that they control Reuters too.
From other sources it appears CNN, which began as an independent challenge to the Jewish Network monopoly, ran into repeated
trickery, and ended up part of the system. Money from B.C.C.I., (B.C.C.I. has been one of the New World Orders financial systems for
doing its dirty business such as controlling Congressmen, and is involved with INSLA, the Iran-Contra Scandal, Centrust, and other
recent scandals) which has tainted so many aspects of public power in the U.S. has also been behind CNN
Anonymt på Dec 15 2005, 04:17
PÅ GRUND AV DEN KOMMENTARSFLOD SOM EN OCH SAMMA "Anonymous" VRÄKER UR SIG (förmodligen i den
missuppfattningen att detta är hans privata blogg, där jag tidigare uppmanat honom blogga när han önskar producera material i den
här omfattningen) SÅ HAR OLYCKLIGTVIS DENNA BLOGG TVINGATS INRÄTTA EN SPÄRR SOM INNEBÄR ATT ETT VISST "IP"
- DET FÖRETAGSNÄT ELLER DATOR DU KOMMER FRÅN - INTE FÅR LOV ATT INSÄNDA NYA INLÄGG FÖRRÄN TIDIGAST 6
TIMMAR EFTER TIDIGARE INLÄGG.
Det innebär att man kan posta max 4 kommentarer per dygn. En högst rimlig begränsning, skulle jag tycka, eftersom ändå ingen
människa orkar läsa mer, utan hoppar över när det blir för mycket.
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Jag har om och om igen upprepat att jag inte vill ha dessa massiva mängder kommentarer, men utan effekt. Därför tvingas jag nu
vidta denna tekniska åtgärd. Hade jag kunnat begränsa just denne persons IP så hade jag gjort så, men det finns ingen funktion för
det.
Det är sorgligt när man inte kan få respekt för enkla önskningar om hur man vill att det ska fungera i kommentarsfunktionen i sin blogg
utan måste ta till tekniska strypningar som drabbar oskyldiga.
(Inom parantes sagt så verkar inte heller sittandet på rumpa vara ett effektivt sätt att lära sig respektera andras integritet. Vare sig om
det är på toa eller på Uppsalaslätten eller annorstädes.)
En till kommentar om kommenterande här: Jag har uppmanat en och densamme "Anonymous" att inte göra hela textstycken
klickbara, utan att begränsa klickfält till någon eller ett par rader max. Eftersom detta inte har efterföljts så går mycket av min tid åt till
att editera HANS inlägg, istället för att hinna skriva mina egna tankar. Mina alternativ är a) att även fortsättningsvis göra mig till
"Anonymous" tjänare i att editera hans kommentarer så som jag har bett att de ska se ut - inga långa klickbara textstycken alltså, b)
att ta bort inlägg som bryter mot min standard, men jag hatar verkligen att ta bort inlägg. Hatar, hatar, hatar. Jag önskar av hela mitt
hjärta att de som kommenterar ska kunna lägga lite band på sig själva och ta eget ansvar. Men det kanske är för mycket att hoppas
på... c) Att ta bort möjligheten till länkar från kommentarerna igen. Gillar INTE den tanken. d) Att helt ta bort möjligheten att
kommentera. En riktigt dålig lösning. e) Att spärra ute just den här "Anonymous" från att nå servern redan i brandväggen. Dåligt.
Tråkigt.
Det finns ingen bra lösning på detta - annat än det svåraste av allt i hela universum, att visa andra respekt! Att respektera rimliga
önskningar. Snälla, snälla, snälla, kan du försöka få rumpsittandet att resultera i lite respekt. Tack!
Anonymt på Dec 15 2005, 04:48
Länk hit: http://blog.lege.net/?/42-Vaegra-vaelja-verklighet.html#c390

Äntligen har jag - efter drygt 2 timmars jobb - städat upp och editerat efter "Anonymous". Han gör det ju inte själv. Bara vräker ut.
Men det jag skulle skriva om nu, istället för att äntligen få gå och lägga mig, är att vi offer för propaganda blir alltmer cyniska medan
gapet mellan ideologi och verklighet vidgas. Jag har ett "underbart" exempel på det i min mailbox, men eftersom jag har haft så
mycket jobb med "Anonymous" så orkar jag inte dela med mig av det just nu. Kanske senare.
Anonymt på Dec 15 2005, 05:04
NWO New World Order
Googlar man på NWO så får man 1 770 000 länkar!
Googlar man på svenska sidor som skriver om NWO så får man cirka 5000 länkar och de flesta av dem går till spelsajter. Googlar
man på "New World Order" så får man cirka 3 miljoner träffar respektive 600. Det går att Googla på "den nya världsordningen" och
man får cirka 16 000 träffar. I svenska wikipedia kan man läsa så här:
Den nya världsordningen är benämningen på en konspirationsteori populär bland kristna högern i USA. Den brukar gå ut på att
Förenta nationerna ingår i en plan att ta över världen. Det skulle vara en del av apokalypsen och Jesu återkomst med FN och olika
regeringar som agenter för Satan.
I Sverige verkar knattast någon ha fattat vad somliga planerar - en ny världsordning - a New World Order. Om någon hör talas om
detta så är det en konspirationsteori.
Det går att läsa i Rebuilding Americas Defenses från september 2001 om ett Nytt Pearl Harbor - som catastrophic and catalyzing
element. I samma skrift finns detta att läsa:
Absent a rigorous program of
experimentation to investigate the nature of
the revolution in military affairs as it applies
to war at sea, the Navy might face a future
Pearl Harbor – as unprepared for war in the
post-carrier era as it was unprepared for war
at the dawn of the carrier age.
Och söker man på Space Pearl Harbor så hittar man det här:
by Jean-Michel Stoullig
Washington (AFP) Jan. 11, 2001
Warning that the United States could face a "space Pearl Harbor," Defense Secretary-designate Donald Rumsfeld and a commission
he formerly headed unveiled a report Thursday advocating tighter security for American space systems.
http://www.spacedaily.com/news/bmdo-01b.html
Rumsfeld Commission Warns Against "Space Pearl Harbor"
"If the US is to avoid a 'space Pearl Harbor,' it needs to take seriously the possibility of an attack on US space systems," said the
commission, referring to the 1941 Japanese attack on US naval forces in Hawaii's Pearl Harbor.
I USA finns en helt annan uppmärksamnhet sedan länge:
Här hittar man ett antal citat:
http://www.inlibertyandfreedom.com/nwo.htm
"Today, America would be outraged if U.N. troops entered Los Angeles to restore order [referring to the 1991 LA Riot]. Tomorrow they
will be grateful! This is especially true if they were told that there were an outside threat from beyond [i.e., an "extraterrestrial"
invasion], whether real or promulgated [emphasis mine], that threatened our very existence. It is then that all peoples of the world will
plead to deliver them from this evil. The one thing every man fears is the unknown. When presented with this *scenario*, individual
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rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by the World Government." Dr. Henry
Kissinger, Bilderberger Conference, Evians, France, 1991
eustace mullins

http://www.savethemales.ca/000447.html
Anonymt på Dec 19 2005, 01:43
Svik inte det goda USA, de många miljoner som modigt motarbetar den nya amerikanska totalitarismen! Svik inte USA!
Ta reda på vad som har hänt - sluta blunda! Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz ville se ett nytt Pearl Harbor i september år 2000.
Ett år senare 11 september 2001 gjorde Bush inte ett jota när han fått höra: AMERICA IS UNDER ATTACK!
På kvällen den dagen efter att utropat ett krig utan gränser skrev han i sin dagbok:
"The Pearl Harbor of the 21st century took place today."
Ska det vara så svårt att förstå? Här kan du lära dig söka din egen bild av vad denna dagsboksanteckning månde betyda.
http://11september2001.blogspot.com/
Tänker nu den svenska bloggvärlden ställa upp för de som arbetar för ett mänskligt USA nu - kan man undra?
Tänker nu de som har tillgång till svenska medier - Sverker, Åsa, Erik med flera ställa upp för de som kämpar för ett mänskligt USA?
A University of Minnesota philosophy professor, like an unexpected Christmas snowstorm, has dropped a large bundle of holiday
cheer on the 9/11 truth movement, as this week he has thrown his hat into the ring with others seeking the truth.
"I stand with Steve Jones, professor of physics at BYU and David Ray Griffin, professor emeritus of Theology at Claremont and other
students and scholars of 9/11, who believe that extraordinary times require extraordinary measures," said James H. Fetzer, PhD., a
distinguished McNight University professor at the University of Minnesota at Duluth.
Professor Fetzer now becomes another in a long list of academicians, including Jones and Griffin, who have cast severe doubt on the
credibility of the governments official 9/11 story, calling for a renewed debate and independent investigation to get at the truth."
För att förtsätta lite så finns i Sverige finns en stor okunnighet angående kriget om oljan - man förstår inte att alla de tre världskrigen
varit krig om oljan och att det nu det pågående fjärdevärldskriget även är ett krig om oljan - men har en fortsättning in i den Nya
Världsordningen - Världsherraväldet - kriget om rymden för att ta kommando över himlen för kommando över jorden. Läs om detta i
Rebuilding Americas Defenses.
http://www.informationclearinghouse.info/article3249.htm
http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
Och man vet inte mycket om Sykes-Picot avtalet som styckade upp Mellersta Östern och Balfour deklarations som upprättade staten
Israel som en garant för oljan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration_1917
The Balfour Declaration was a letter dated November 2, 1917 from British Foreign Secretary Arthur James Balfour on behalf of the
British government, to Lord Rothschild (Walter Rothschild, 2nd Baron Rothschild), a leader of the British Jewish community, for
transmission to the Zionist Federation, a private Zionist organization.
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=3940
The "War on Terror" is a protection racket. The aggressor is the world financial elite known as the "Crown" based in the City of
London. Their instrument is the Zionist project, specifically the Mossad and its US allies.
The victim is the people of the United States and the West in general. The goal is the overthrow of Western Civilization, and the
establishment of a world police state called the "New World Order."
Men att det finns ekonomiska faktorer bakom det som nu händer det får inte komma fram - att det handlar om geopolitik kring
Kaspiska Havet och i Mellersta Östern och vidare runt världshaven - kontinenterna - NEW WORLD ORDER - det ska inte de
"dumma" svenskarna få fatta. De är precis som med 11 september 2001 - håll vanligt folk - valboskapen fördummad.
Så när nu nästa nya Pearl Harbor dyker upp - för att fortsätta expansionen - inrikes- och utrikespolitiskt av NWO så förstår massan
ingenting - de rusar i armarna på sina förtryckare för att få skydd av sina förtryckare.
Varför inte läsa om hur FN skapades:
http://hem.passagen.se/globalworld/sagolandet.htm
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR - till de bloggare och de som har tillgång till media - som har någon slags moral - inte bara är döva,
blinda och tigande vad gäller det som verkligen hände 11 september 2001.

Anonymt på Dec 20 2005, 00:39
Varför TIGER Leif Erlingsson om Israels roll i 11 september 2001 och om USA:s försök till världsherravälde som sker under inflytande
av Israelvänner i Washington?
Om man inte granskar Israels roll så går det inte att få fred på jorden och frid i själen.
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Israel är djupt inblandad i 11 september 2001(de fem dansande israelerna - israels övervakning av kaparna)
och USA:s försök att ta världsherraväldet beskrivit i Rebuilding America´s Defenses utgivet av PNAC - Project for a New American
Century - skrivet av starkt israelvänliga neokonservativa som Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Zakheim, Libby, Podhoretz, Perle med
flera.
Men Leif Erlingsson nämner aldrig detta i sin blogg. Han TIGER! Varför?
Skam åt de som TIGER!
http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?t=74
Sverker Åström, Åsa Linderborg, Erik Wijk, Jan Guillou TIGER
Anonymt på Dec 21 2005, 15:15
Det var säkert oavsiktligt, men det där blev ändå förtal. Osant är det i vart fall. Visserligen går jag just i dagarna och grunnar på hur
jag ska skriva mer om Israels roll - det hörs en hel del och mer och mer om det nu på 'nätet - men det är en grov osanning att jag inte
alls skulle ha skrivit om det förut, vilket en snabb sökning på min blogg bekräftar, exempel:
I Ångest mot Valium skriver jag bl a att "Kanske är det därför det finns en sådan oerhörd misstänksamhet mot alla de ytterst
vederhäftiga personer och institutioner som ibland nästan förtvivlat försöker väcka den högst berättigade frågan om att ställa de
verkliga brottslingarna till svars, och att göra folk medvetna om att dessa finns i Washington och i Israel, inte i övriga mellanöstern.
(Se för övrigt i sammanhang med Israel den stora artikel där Johannes Wahlström granskar svenska mediers förhållande till staten
Israel. Artikeln publicerades i Ordfront Magasin november 2005.")
Rödmarkering och understrykning av Israel kommer inte från originalet utan är här gjort för att klart peka ut att jag inte på minsta sätt
hymlat med detta förhållande, även om jag kan skriva mer och alldeles definitivt hela tiden avsett att skriva mer.
Det om mig. Jag har fått kritik av en annan bloggare som jag respekterar för att jag ger så mycket utrymme åt "anonyma" på min
blogg. Bloggaren ifråga tycker att min blogg är svår, p g a detta. En fungerande epostadress tycker denne person är det minsta man
kan kräva av en person som postar många kommentarer. Kanske man endast ska tillåta någon enstaka anonymt inlägg då och då,
så att iallafall tre fjärdedelar av kommentarerna inte är anonyma, funderar jag... Då skulle man inte tillåta något anonymt inlägg förrän
efter tre icke-anonyma... Rent tekniskt så skulle man förstås tvingas godkänna varje kommentar för sig. Jag vill naturligtvis att
"Anonym" här - som jag mycket väl vet vem det är - använder en fungerande epostadress och en konsistent signatur. Det måste inte
vara det riktiga namnet, bara det är konsekvent.
Anonymt på Dec 21 2005, 17:12
Du kritiserar andra hej vilt för att de inte säger som det är, men det gör du ju inte själv heller strängt taget - du låter någon
"Anonymous" göra det åt dig. Många fäster inget avseende vid vad "Anonymous" skriver. Om du ska kritisera andra för vad de säger
och inte säger, så börja med dig själv! Varför säger inte N.N. som det är, i N.N.'s riktiga namn?
Anonymt på Dec 22 2005, 11:25
Miljömagasinet 23 december 2005 införde på sidan 14 en förlängd version av ovanstående text av Astrid Boman, under rubriken
Gobeläng av lögner.
Versionen i Miljömagasinet fortsatte, efter ovanstående text, med:
Hur långt ska våra makthavare gå i sin nedmontering av rättssäkerheten, demokratin och folkrätten? Hur långt ska vi tillåta dem att
gå? När riksdag och regering inte förmår värna vår grundlag och våra demokratiska rättigheter måste folket agera. Låt oss visa den
kriminella diktaturen på andra sidan Atlanten att vi kan trotsa deras inhumanitära beslut. Låt oss göra som bland andra Kjell-Olof
Feldt, före detta finansminister, Bengt Göransson, före detta kulturminister, samt fyrtioåtta andra prominenta personer. Stöd Ahmed
Yusuf ekonomiskt, plusgiro 1686479-5.
Anonymt på Dec 26 2005, 17:17
Fakta om verkligheten, och om hur jag lärt mig denna faktan om verkligheten. OK
Hej
Jag har varit med om något otroligt när min kropp då låg medvetslös i två veckor, efter att en taxi körde up framför mig när jag körde
en moped på en huvud led i Cypern den 14/9-1995.
Och jag vet att flästa tror jag inte är ärlig, och jag kan bara helt ärligt förklara om vad jag vet om vad som har hänt, även om denna
faktan jag vet om verkligheten.
Då när min skalle va spräckt på 6 olika ställen så läckte blod in i hjärnan min, så att mitt medvetande inte kunde vara i huvudet mitt
då, det är då jag minns när jag lärde mig denna faktan om verkligheten som jag nu förmedlar om så tydligt jag känner jag helt ärligt
kan.
Även faktan om vad siare sagt till mig när jag va i Australien 1992-93, eller det kanske va 93-92. Jag vet inte nu säkert, för Amelia
tidningen har (Stulit) eller rättare sagt behållit mitt pass som jag skickat till dom för att bevisa faktan om min resa, även fast jag skickat
med brev med porto till den adressen jag då bodde på. Med instruktionen om att jag ville få till baka mitt pass få fort jag kunde. OK
Men när jag vände mig till Amelia tidningen för att dom skulle hjälpa mig att förmedla om detta till så många dom helt rätt kan, så
värkar dom ha vännt sig till välldigt många och sagt lögner om mig.
(Kanske även om verkligheten.)
För jag har vännt mig till så många jag kännt jag helt rätt har kunnat vända mig till, även många TV nyhets program & nyhets tidningar
som jag tyckt verkar vara bra.
Men ingen eller inget nyhets förmedlande har hjälpt mig förmedla om denna viktiga faktan om verkligheten för alla i verkligheten.
Så jag har startat min hemsida där jag helt gratis förmedlar om detta så helt rätt och tydligt jag känner jag nu kan förmedla om detta
at: http://www.dennisinthereality.nu/
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Snälla hjälp alla och förmedla om hur idiotiska Amelia tidningen verkar såra hela mänskligheten medvetet.
Jag kommer även att försöka skicka detta medelandet till Plus TV programmet & konsument verket. OK
Lycka till med livet!
Under är ett medelande som skickats till många när jag förmedlar om denna faktan så helt rätt och tydligt jag känner jag nu kan.

From the creator and owner of: www.dennisinthereality.nu
-------------------------------------------------------------------------------Hello there.
I am informing about this fact to as many I feel I correct can inform about this fact about the reality , & my web site do also inform fact
about my own good life.
My name is: Stefan.Lennart. Hedbom
& My nickname is: Dennis, so that is why I have my web-site at: http://www.dennisinthereality.nu/
& My e-mail is: info@dennisinthereality.nu
With a stronger soul you can automatically preform better, and this fact also control over all what ever anyone is trying to do also in all
sport.
I am now informing as many I now feel I correct can inform about this fact, so I cannot keep having contact with all I inform. Ok
And I am ok now, even though I am now having the most bothering time in my life when I am now all alone without any girl ore friend
to be with for several years.
I inform as correct for all I now can do about me and the reality in my quick-web, and it is not correct for me to now have personal
contact with any of all other people now, before I have succeeded to inform all correct about this important fact about the reality for all.
Then when I have done what I know is the most important reason for why my soul have been created to do this as correct as possible
for all of the humanity here on our earth, then I can meet anyone and live correct as I will always do, & I want all to live correct for all.
OK
This is a picture of my body after this predicted crash, when I was (Well my own consciousness) was then not in my head.
And I sent you this picture of a drawing of me, with my protective sunglasses on.
Good luck in life!
From the creator and owner of: www.dennisinthereality.nu
Anonymt på Dec 26 2007, 17:36
Tack Dennis (Stefan Lennart Hedbom), för ditt perspektiv.
Jag känner att det är ärligt och uppriktigt kommunicerat, så det får stå kvar trots att det är lite väl mycket reklam för din egen
webbsite.
Rent i största allmänhet har vi alla något att tillföra alltet. En av mina vid det här laget många kontakter skriver i THE ARTIST AS
HEALER OF THE WORLD utifrån sina Jung-studier om hur universum strävar efter balans, och då obalans uppstår (som genom att
viktiga delar av verkligheten och mänsklig upplevelse förtrycks av ett sjukt samhälle), en sorts inre drivkraft fångar somliga individer
och gör dessa till sina verktyg:
''The figure of the artist is "not free," however, in the sense that they are subordinate to and in the service of their impulse to create. A
genuine artist has the utmost loyalty and fidelity to their inner voice, which is a real, full-time vocation, as if they are following a higher,
religious calling. The artist's path is truly spiritual, as they have offered their life in service to something beyond and greater than
themselves. To quote Jung, "Art is a kind of innate drive that seizes a human being and makes him its instrument. The artist is not a
person endowed with free will who seeks his own ends, but one who allows art to realize its purposes through him." The artist has an
"inner necessity" to create new forms that express what they are experiencing. Interestingly, "inner necessity" is a phrase coined to
describe the compelling urgency to create which animated German Expressionism (the artistic movement that arose in Germany
during the time of their nation's collective psychosis during the first part of the last century).'' (Paul Levy quoting and commenting Carl
Gustav Jung.)
Jag känner att detta förklarar mitt eget tvång att uttrycka mig, och antagligen även ditt. Allt väl, önskar Leif Erlingsson (men använd
inte min blogg för att posta dina texter på, om de inte direkt anknyter till och är kortare kommentarer till det jag bloggar om!)
Anonymt på Dec 27 2007, 12:33
Hello to all here.
The 14-09-1995 I was working as PADI diving instruktor: 71877 in europe on Cyprus, then one morning when I drove a moped on the
main road to work a taxi car drove up infront of me so I crashed in to the side of that taxi car.
And the driver notised that traffic crash was his
fault, so he tried to escape by just dumping my body in the didge there, luckely some wittnes informed the polise about what they had
seen.
So the polise then came and first woke me up, so
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I later then became unconscious when they tried to go to the polise station with me, & I am told they then instead took my
unconscious body to the hospital.
My head got 6 cracks so blood leaked in to my brain so I was then outside of my own head, when my body then was unconscious for
2 weaks I have the memory from when I was outside of my own then to broken head, and then I got to know about this fact about the
reality we all are part of.
So I am now all-free informing about this honest fact about the reality we all are part of. Ok
And my web site will allways be all-free for all to see as long I can have it here at: http://www.dennisinthereality.nu/
Anonymt på Dec 8 2009, 11:05
Ursäkta men jag kontaktar så många jag kan, för allt är helt ärlig fakta som jag förmedlar om verkligheten, med även delar av mitt liv.
OK
Lycka till med livet helt rätt för alla. OK
From the creator and owner of: http://www.dennisinthereality.nu/
Anonymt på Jan 21 2011, 14:50
Vi kan inte göra mer, och har inte mer ansvar heller, än att kommunicera hur verkligheten ser ut från vårt eget perspektiv. Kram på
dig, Stefan. PS: Många kan öga-mot-öga berätta, till dem som kan lyssna, om utanför kroppen upplevelser. Jag får höra mycket
sådant. Men inte så många skriver om det.
Anonymt på Jan 22 2011, 10:23
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