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Tuesday, December 27. 2005

Det är historia nu
Varför ska vi bry oss om sånt som hände för flera år sedan? Är det inte det som händer i dag som är det viktiga?
- Det som händer i dag beror på vad vi tror händer i dag - och denna tro grundar vi på hur vi uppfattar det som hände i
historien. Det är trots allt från historien vi hämtar våra erfarenheter. Så den som kontrollerar det förflutna utövar kontroll
över hur vi uppfattar det som händer i dag och i framtiden. (Jämför Orwells "1984" s. 29-30.)
Så, ja, det spelar roll vad som verkligen hände för flera år sedan!
WTC7.net

Steven E. Jones, Department of Physics and Astronomy, Brigham Young University, ställer två viktiga frågor som kräver
svar:Varför rasade den 11 september 2001 tre skyskrapor fullständigt på grund av brand, när detta aldrig har hänt före
eller efter denna dag? (Varav två alltså hade träffats av flygplan. Den tredje låg i nästa kvarter, med en byggnad mellan.
Det är den 47 våningars byggnad man ser rasa ovan.)
Och varför fanns det i veckor efteråt smält stål under alla tre, WTC 1, WTC 2 och WTC 7, när aldrig förr eller senare i
världshistorien bränder har smält stål, om inte termit (eng, thermite) varit inblandat?
Referenser:Steven E. Jones papper, i PDF format.
Steven E. Jones papper (och andras artiklar), i HTML format.
Termit (eng. thermite):
PS: Tack vare Michael Parentis föredrag - ni laddade väl hem och lyssnade på det, se förra blogg-entryt - så förstår jag
givetvis att demokrati alltid har betraktats som subversiv verksamhet, och att bedrägerier genomgående används för att
bedra oss som längtar efter frihet, lura oss att vi är fria för att vi inte ska revoltera (USA:s så kallade demokrati), och
manipulera oss in i olika krig, o s v. Wall Street vann dessutom en fantastisk fördel av att "byggnad 7" föll: Alla dessa
arkiv med pågående brottsutredningar av mycket omfattande korruption förstördes mycket lägligt. Smidigt!
PPS: En annan professor: Det är nu ett fastställt faktum att de tre skyskraporna sprängdes med så kallad "controlled
demolition" dirigerat av terrorister inom förenta staternas regering. Fler redogörelser om detta finns här.
PPPS: MacroMedia Flash film om Pentagon-krashen.
Andra bloggar om: wtc, 911, 11 september, termit
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Demokratiskt arbete, 911 eller 11 september, Israel, Termit,
WTC, Fosterlandsförrädare, Demokrati, Strålande tider, 1984, USA kl 22:24
Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c438
PS 2: Det finns numera ett flertal mycket bra - mycket bra - filmer och inofficiella hearings som man bara måste ta del av. Jag såg i
dag:
Confronting the Evidence : A Call to Reopen the 9/11 Investigation
cte_01_lo.mov _ ALTERNATIVE Introduction
cte_02_lo.mov _ Introduction & Tribute
cte_03_lo.mov _ WH Lies & Health Crimes
cte_04_lo.mov _ Silverstein Orders FDNY "Pull" #7
cte_05_lo.mov _ Pentagon & What 757
cte_06_lo.mov _ "Flash" from On Board Weapon?
cte_07_lo.mov _ Jeff King - WTC Demolition
cte_08_lo.mov _ Cheney's Treason & NORAD
cte_09_lo.mov _ FBI & 1993, 1st WTC Attack
cte_10_lo.mov _ FBI Traitors & Patriots
cte_11_lo.mov _ Joint Chiefs Guilty-Northwoods
cte_12_lo.mov _ Neo-Cons Plan N Pearl H.
cte_13_lo.mov _ Dave VonKleist
cte_14_lo.mov _ DR Griffin N Pearl Harbor
cte_15_lo.mov _ Panel Introduction
cte_16_lo.mov _ Panel Discussion
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cte_17_lo.mov
cte_18_lo.mov
cte_19_lo.mov
cte_20_lo.mov
cte_21_lo.mov
cte_22_lo.mov
cte_23_lo.mov
cte_24_lo.mov
cte_25_lo.mov
cte_26_lo.mov
cte_27_lo.mov
cte_28_lo.mov
cte_29_lo.mov
cte_30_lo.mov

_ Paul Thompson
_ DR Griffin-Omissions Rep.
_ Kristina Borjesson
_ Christopher Scheer
_ Oil - Another Reason
_ Warnings Ignored
_ Col. Bowman, "Treason!"
_ 2nd Panel Introduction
_ John Prados
_ Karl Schwartz
_ Webster Tarpley
_ Barry Zwicker
_ Audience Q&A
_ Afterword, Assigning the Blame

Kongresskvinnan Cynthia McKinney har gjort den "hearing" som kanske har den största formella kompetensen i sin analys (22 juli
2005):
Rober McIlvaine - father of 9/11 victim, member of September 11th Families for Peaceful Tomorrows
Marilyn Rosenthal - mother of 9/11 victim, professor at U. of Michigan, expert on forewarnings to 9/11
Robert Baer - author of Sleeping with the Devil and See No Evil, former CIA
Nafeez Ahmed - author of The War on Truth, Director, Institute for Policy Research & Development
Jumana Musa - Amnesty International
Melvin Goodman - Fellow, Center for International Policy, former CIA
John Newman, Ph.D. - professor University of West Virginia, former NSA analyst
Paul Thompson - author of The Terror Timeline
Elaine Cassel - author of The War on Civil Liberties, legal expert
William Michaels - author of No Greater Threat
Lauretta Napoleoni - author of Terror Incorporated: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks
Anne Norton - author of Leo Strauss and the Politics of American Empire
Mary Rose Oaker - President, American-Arab Anti-Discrimination Committee, legal expert
Peter Dale Scott, Ph.D. - professor UC Berkeley, author of Drugs, Oil and War, former Canadian diplomat
Murray Weiss - author of The Man Who Warned America concerning FBI agent John O'Neill who died on 9/11
Summary:
Capitol hill briefing sponsored by Cynthis McKinney on the 9/11 cover-up - this hearing not covered by the corporate media
Första timmen:
http://http.dvlabs.com/radio4all/ug/ug265-hour1mix.mp3
Andra timmen:
http://http.dvlabs.com/radio4all/ug/ug265-hour2mix.mp3
Programgäster:
Rep. Cynthia McKinney, Lorie Van Auken, Mel Goodman, John Judge, Mike Ruppert, Wayne Madsen, Ray McGovern, Robert
McIlvaine
Till sist måste jag åter VERKLIGEN understryka hur BRA 911 - Loose Change är! Den finns från BitTorrent, eller kontakta mig för
kopia på CD!
Se den!
Anonymt på Dec 28 2005, 03:28
Vad vill våra svenska politiker? Vill de demokrati eller vill de "kontrollera de subversiva massorna"? . . . .
Anonymt på Dec 28 2005, 03:36
Att World Trade Center 1, 2 och 7 sprängdes genom kontrollerad rivning(eng. controlled demolition) går det inte att snacka bort! Det
finns helt enkelt ingen annan förklaring enligt naturlagarna. Gravitationen är vad den är - det går inte att påstå något annat!
För att ta del av bevisen så finns bland annat den här sidan:
http://www.911truestory.com/
Det finns nu hur mycket information som helst som visar att den officiella historien - Bush historia - inte håller.
Det handlar om huruvida Bush ska ställas inför riksrätt eller om han och hans gäng ska hinna genomföra något desperat innan de
ställs inför riksrätt. Alltså ska de hinna genomföra ännu ett nytt Pearl Harbor - ännu ett nytt 9/11 så att de inte blir fast - kan införa
militärdiktatur i USA.
Den här gången kan det bli en biologisk attack mot USA:s befolkning. Detta övade man i september 2005. Det ska vara färdigövat
någon gång under våren 2006. Övningen för att införa militärdiktatur kallas Granite Shadow - biovapnet man övade med var
Tularemia.
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Det är också under våren 2006 som USA/Israel ska vara redo att angripa Iran med kärnvapen.
Övningarna med biologiska vapen för militärdiktatur kan du läsa om i Washington Post:
LÄS OM ÖVNINGEN MED EN BIOVAPENATTACK
LÄS OM GRANITE SHADOW ÖVNINGEN FÖR ATT INFÖRA MILITÄRDIKTATUR I USA
Anonymt på Dec 28 2005, 05:58
Den planerade kärnvapenattacken mot Iran går det att läsa om här:
http://globalresearch.ca/
Anonymt på Dec 28 2005, 06:17
Vad gäller svenska politikers vilja hit eller dit - så har de inte så mycket handlingsutrymme.
Den förste amerikanske presidenten som bjöds in för att besöka Sverige var Bush som kom till Göteborg den 14 juni 2001 - alltså
några månader innan han och hans gäng genomförde 11 september 2001 för att få en skräckhistoria att styra världens folk med kunna utropa ett krig utan gränser den dagen! En skräckhistoria enligt det recept den politiske filosofen Leo Strauss delat ut till sin
lärljunge Wolfowitz och övriga neokonservativa Israelvänner.
alternet.org/story/15935
straussian.net/links1.html
www.eu2001.se/static/se/bush/bush_1.asp
Toppmöte EU – USA: Eniga till och med om oenigheten
EU:s och USA:s relationer är både starka och hälsosamma.
Det konstaterade den amerikanske presidenten George W. Bush efter torsdagens samtal med Europeiska rådets ordförande Göran
Persson.

Klimatfrågan var dock inte det enda som kom upp under den amerikanske presidentens besök. Också världshandeln var en viktig
diskussionspunkt.
– Vi har pratat om nödvändigheten av en ny WTO-runda, sade Göran Persson och tillade att en fortsatt liberalisering av
världshandeln är en förutsättning för fortsatt god ekonomisk utveckling.
Och president Bush höll med:
– Vår relation i ekonomiska frågor och handelsfrågor är stark och att vi har kommit överens när det gäller bananfrågan, visar att vi kan
lösa problem.
Enade i Mellanösternfrågan
För att få reda på hur svenska politiker tänker svansa efter så får man lov att ta reda på hur USA:s politiker tänker svansa efter.
Svansa efter vadå?
Det handlar om privatägda riksbanker!
Federal Reserve i USA och Bank of England.
Dessa styrs av Rothschild, Rockefeller, Warburg med flera.
LÄS!
G. Edward Griffin - The Creature from Jekyll Island: A Lecture on the Federal Reserve
LÄS!
Eustace Mullins - Secrets Of The Federal Reserve
Och det handlar om att skapa nya Pearl Harbors på land, på vattnet pch i rymden för att ta över naturresurser som olja i kamp med
Kina och Ryssland med flera stater. Och det är också en ekonomisk kamp om oljan - den ska handlas i DOLLAR - om som Saddam
och Iran försökte - försöker handla olja i EURO då blir det invasion!
Planerna för den militära kampen om världsherraväldet går att läsa om i Rebuilding Americas Defenses ett dokument från september
2000 utgivet av PNAC där det talas om the new Pearl Harbor - författarna är Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Libby, Zakheim, Krisotl,
Perle, Podhoretz - namn som media i Sverige inte upplyser om.
Svenska politiker lär inte heller veta att PNAC betyder Project for a New American Century. Svenskarna och deras politiker är helt
enkelt okunniga - fördummade - så de svansar bäst de kan i någon slags okunnighetens dimma!!!
Kolla själv upp PNAC på Sourcewatch och kolla de inblandade namnen!
http://www.sourcewatch.org/?title=PNAC
Här är adressen till PNAC:
www.newamericancentury.org
Skriften finns där om den inte är borttagen!
http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf
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[Red.: Om så är finns en kopia här.]
Här hittar man en sammanfattning och PDF-en.
REBUILDING AMERICAS DEFENSES - en .PDF
SAMMANFATTNING
Det handlar om för världens folk - alltså du och jag och han och hon - att skapa fredskonferenser och hitta nya ekonomiska system
och alternativ till oljan.
Vi måste själva börja styra världen var och en av oss!
Vad sägs om ett nytt United Individuals - en organisation som ersätter UN - United Nations - där 191 representanter representerar sex
miljarder.
United Individuals - där får vi representera oss själva med hjälp av beslutande omröstningar.
Naturligtvis blir det rätt jobbigt om sex miljarder ska rösta genom att först ha informerat sig - beaarbetat informationen och skickat ut
resultatet av bearbetningen - sin egen lilla broschyr.
Men vad är alternativet?
Hitta på någonting bättre själv?
Man behöver ju inte rösta allesammans - sex miljarder - i alla frågor - det kanske räcker med en fråga varje år - och resten av
frågorna tas om hand av representanter.
Anonymt på Dec 28 2005, 07:09
Googlar man på: "United Individuals"
så får man cirka 700 träffar. Här är en:
/www.rightsandhumanity.org/randhd/default.asp?ID=13
Och det går att läsa:
Now is the time to reassert this human responsibility. We have the United Nations: we now need the United Individuals! Today, we
are launching an initiative to unite people of all faiths and beliefs and from every walk of life in a global effort for the betterment of the
human condition. Our approach is focussed on finding solutions rather than apportioning blame, employing instead constructive
dialogue, mediation, awareness-building and education.
Call by Rights and Humanity Patrons to join us in united action to build a more just and equitable world Human Rights Day, 10
December 2003.
Signed by Rights and Humanity's Patrons:
The Dalai Lama, HRH Prince El Hassan bin Talal of Jordan, Sir Sigmund Sternberg, His Grace Archbishop Emeritus Desmond Tutu
Other Spiritual leaders:
The Chief Rabbi, Dr Jonathan Sacks , Dadi Janki, Co-Convenor, Brahma Kumaris, World Spiritual University, Sheikh Dr Zaki Badawi,
Principal of the Muslim College, London
And international human rights advocates, including:
Bianca Jagger, renowned human rights advocate, Ramón Mullerat, Chair, International Bar Association, Human Rights Institute, and
Mrs. Julia Hausermann, MBE, President of Rights and Humanity.
TJA! Vad sägs?
Det handlar om att vi börjar var och en och tillsammans snickra på någon slags plan för hur vår sol-satellit ska styras. Vi ska inte låta
globalisterna - de stora privata bankerna och regeringarna göra upp planerna i några PNACs med planer som heter Rebuilding
Americas Defenses som skapar nya Pearl Harbour enligt Leo Strauss recept som bygger på Platons grotta. Leo Strauss - han bara
snackade och skrev - och lärde upp den fulingen Wolfowitz som nu tagit plats i Världsbanken.
Vad de här gossarna inte har förmått är att böja huvudet - sina egna huvuden - inför något större - sätta sig på ändan med benen i
kors och uppleva någonting. De har missat sin egen praktik - att meditera för att hitta en insikt eller flera - hitta till upplevelsen av allt
är ett.
Istället snackar de - utifrån den intellektuella förståelsen av Platons grotta - och de drar upp planer på nya Pearl Harbor för att eliten
ska kunna styra massan. Det här är fel väg! Vi måste alla hitta till upplevelsen av allt är ett - till mystiken - för att sen kunna skapa lite
bätte magier - snack - handlingar som bygger på naturvetenskapens mäta och väga - men också inse naturvetenskapens
begränsningar - det handlar om snack - matematik - som inte för till upplevelsen av något enda helt, men naturvetenskap och all
annan forskning kan vara bra - men vi måste hitta en ram att använda dessa snack - magier inom. Vi måste själva var och en hitta till
mystiken - bli våra egna präster -inte låta oss ledas av präster från vissa religioner. De snackar mest - säg åt dem att sätta sig på
ändan med benen i kors i minst tjugo minuter - så sluter de snacka om sina system - kallade hinduism, judendom, kristendom, islam
eller något annat påhitt.
DET ÄR PRAKTIKEN SOM GÄLLER - MEDITERA SJÄLV - FÖR DEN EGNA UPPLEVELSEN...
Vi måste själva våga sätta oss i Platons grotta - meditera - uppleva att vi kan släppa våra jag - upptagenheten - för att uppleva att vi
är andade av något outsägligt - efter att ha upplevt det en eller ett par gånger varje dag en stund - så kan vi kanske börja lita på
varandra - i upplevelsen av att vi alla har något gemensamt - ett gemensamt enda i dynamisk växelverkan - så att vi kan börja snickra
på den här vår egen globala plan vad gäller energi - föda - valuta - osv osv osv...
Vad har detta med 11 september 2001 att göra?
Tja - varför har människor accepterat Leo Strauss och Wolfowitz skräckhistoria? Det måste bero på att de flesta människor är ledda.

Page 4 / 21

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
De har ingen egen outsäglig upplevelse att sätta emot en sådan skräckhistoria - de förstår inte att Leo Strauss och Wolfowitz är
bondfångare som lurar skjortan av dem med sin skräckhistoria. Människor har inget att sätta emot Platons grotta. De går på vad Leo
Strauss lär ut. Och han lär inte ut någon meditations praktik - för den gubben han har aldrig haft vett och förstånd att praktisera själv han ingår i ett ordets tradition som är en tradition av att skapa kartor över verkligheten - alltså använda ord - och då missar man
praktiken - PRAKTISERA MEDITATION - MEDITERA SJÄLV!
Anonymt på Dec 28 2005, 08:00
En mening från Michel Parentis föredrag står ut:
"To make the world safe for hypocrisy."
(Alltså "att göra världen säker för hyckleri.")
Varje amerikanskt krig sedan det första världskriget har mycket framgångsrikt sålts till det amerikanska folket enligt devisen "Make the
World Safe for Democracy." (Alltså att göra världen säker för demokrati.") (Detta från baksidestexten till nytrycket av Edward
Bernays bok Propaganda, ursprungligen från 1928.)
Anonymt på Dec 28 2005, 09:08
Detta forum är inte till för att lära ut meditation, oavsett hur bra det kan vara. Försök håll dig till frågorna. Men annars tack för
kommentarerna. Synd bara att du inte vågar använda ditt namn.
Anonymt på Dec 28 2005, 09:25
Vem är Leif Erlingsson? Meditera på det!
Kanske det bara är en pseudonym? Det kanske är någon annan som döljer sig under det namnet? Leffe Ärligsson?
"Det är historia nu" rubricerar Leffe sitt inlägg - det verkar handla om en lek med orden.
Nu kan väl aldrig vara historia? Nu är nu - så vitt mitt jag vet...
Att säga att det fodras meditation för att fatta att det inte går att fatta för att fatta att Platon och hans grotta är en språklek utan praktik
som leder till Leo Strauss filosoferande som sen får Wolfowitz att kräva ett nytt Pearl Harbor som resulterar i 11 september 2001 tror
mitt jag är nödvändigt även om det för de flesta verkar lite långsökt. '
Särskilt om man tillhör den västerländska kulturkretsen som bygger på någon slags kulturtradition från Zarathustra:
WIKIPEDIA
"Zoroastrianism is the oldest of the revealed credal religions, and it has probably had more influence on mankind, directly or indirectly,
than any other single faith... some of its leading doctrines were adopted by Judaism, Christianity and Islam"
Nej, det handlar inte om att lära ut meditation - det handlar om att jag försöker göra mig seende själv och försöker få andra att
reflektera över seendets natur. För det är något underligt - når bevisen mot Bush och hans gäng finns där och människor inte ser.
Svenska media blundar. När Sverker Åström, Åsa Lindenborg, Erik Wijk, Jan Guillou blundar, tiger, inte skriver. De som har tillgång
till media inte skriver. Då är det något fel! Dessa måste vara så upptagna av ordet "konspirationsteori" så att de inte ser. Ordet
"konspirationsteori" är en ögonbindel - skygglappar - för dessa människor.
När Jan Guillou skriver att Bodström är en större terrorist än Usama så vidmakthåller Jan Guillou Bush skräckhistoria - då får Jan
Guillou sina läsare att se en "konspirationsteori" i det som Leif Erlingsson skriver om. Då får Jan Guillou människor att vägra ta del av
det som Leif Erlingsson vill få människor att ta del av. Då är Jan Guillou en större terrorist än Bush!
Så länge Jan Guillou inte ser - vägrar öppna ögonen - så lär inte Leffe Ärligsson kunna öppna människors ögon - så
auktoritetsbundna är människor, eller?
Jan Guillou påstår att han står på SÄPOs lista - kanske det är deras avlöningslista han står på? Eller hur ska vi förklara att Jan
Guillou skriver som han gör?
Hur ska det tränga igenom att Bush och hans gäng iscensatt 11 september 2001?
Meditation?!.,
Anonymt på Dec 28 2005, 11:09
Jag har inte ifrågasatt om meditation är bra eller dåligt, jag har sagt att det inte är ämnet för denna blogg. Mvh Leif Erlingsson.
PS: Varför inte debattera på Ring P1:s debattforum?
Anonymt på Dec 28 2005, 11:28
Vad som fodras är att Sverker Åström, Åsa Linderborg, Erik Wijk, Jan Guillou kläs av. Så svenska folket kan se att kejsaren är naken.
Dessa utger sig för att kritisera USA:s politik - men antingen är de okunniga eller betalda av CIA! De skriver inte vad vi vet:
Att PNAC - Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Kristol, Libby, Zakheim, Perle, Podhoretz med flera i SEPTEMBER ÅR 2000(tvåtusen)
skrev att det behövdes ett nytt PEARL HARBOR - president Roosevelts sätt att LURA in USA:s befolkning i andra världskriget.
Att PNAC i september 2000 skrev:
"some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor"
fick till följd att Bush 11 september 2001 fick viskat i sitt öra:
"America is under attack!"
men gjorde ingenting utan lät barnen läsa om en get medan han väntade på att det nya Pearl Harbor skulle genomföras. Sen
utropade han ett krig utan gränser för att avsluta dagen genom att skriva i sin dagbok:
"The Pearl Harbor of the 21st century took place today."
Se: 11september2001.blogspot.com
Så länge som dessa personer( Sverker Åström, Åsa Linderborg, Erik Wijk, Jan Guillou) tiger med det så behöver de kläs av! Deras
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skriverier behöver granskas. Deras skriverier sätter skygglappar för svenska folkets ögon. Dessa personer är ett hot mot att
sanningen kommer fram.
Så Leif Erlingsson behöver i nästa inlägg på sin blogg - titta lite på vad Sverker, Åsa, Erik och Jan tiger om - varför de inte skriver om
PNAC och deras planer i Rebuilding America´s Defenses.
11 september 2001 är en skräckhistoria för att "eliten ska kunna styra massan" enligt Leo Strauss lära med Wolfowitz som lärljunge.
Snart så kan det komma ännu ett nytt Pearl Harbor - ska då Sverker, Åsa, Erik och Jan stå där lika gapande storögda och fatta
ingenting med dumstruten på huvudet - skrivande en massa ovidkommande som inte pekar ut förövarna.
Leif - du behöver klä av dessa svenska skribenter - visa att de är nakna - hjälpa dem att se det själva - om de nu vill - för det är deras
skriverier som styr det svenska folkets seende - inte dina skriverier.
Anonymt på Dec 28 2005, 11:49
Mediekejsaren Göran Greider behöver också strippas. Så här skriver han apropå
stormningen av skolan i Besnan:
"De senaste dagarnas gisslandrama har återigen aktualiserat de frågor som hängt över oss alla sedan september 2001. Vad rör sig i
en terrorists huvud? Hur är det möjligt att människor drivs in i ett handlande som för varje normalt sinnad människa framstår som
ofattbart? Vad vi vet är att terrorismens skräckinjagande styrka bygger på den så kallade asymmetriska krigföringens logik: Små
grupper kan, med välplanerade aktioner, i makt och påverkan plötsligt överglänsa en nations hela samlade militära kraft. Det var vad
som skedde i World Trade Center i september 2001, det är vad som skett nu i Nordossetien."
Läs Göran Greiders ledare i Dalademokraten
Göran Greider precis som Jan Guillou upprätthåller Bush lögnaktiga skräckhistoria - 11 september 2001. Dessa mediekejsare betalda av det psykologiska försvaret? - är de farligaste människorna vad gäller att göra svenskarna oseende. Det är dessa två som
vidmakthåller att ifrågasättandet av Bush lögnaktiga skräckhistoria är "konspirationsteori". Det är dessa två - Göran och Jan som
INTE får svenskarna att förstå vad som verkligen hände 11 september 2001.
Och här är Jan Guillous artikel i Aftonbladet där han vidmakthåller Bush lögnaktiga skräckhistoria - det var Usama som gjorde det.
Bodströms nya lag - farligare än bin Ladin
Så här skriver Jan Guillou i december 2001:
Bomberna talar
De som säger att världen förändrades efter terrorattacken mot USA den 11 september kan mycket väl ha rätt. Men terroristerna
förändrade inte någonting, de råkade bara vara ovanligt och infernaliskt framgångsrika i en av sina attacker. Däremot riskerar världen
efteråt att förändras drastiskt av den nyordning som betecknas som kriget mot terrorismen.
Det är ironiskt nog de demokratiska länderna som med gemensamma ansträngningar tagit på sig uppgiften att göra verklighet av det
som hos oss bara var en dröm bland enskilda stollar och det som galna fanatiker som den numera världsberömde Usama bin Ladin
eftersträvade: ett kulturernas krig.
Och Jan Guillou har sen dess fortsatt att hävda att det var Usama som ledde attacken den 11 september 2001.
Göran och Jan upprätthåller myten om att ifrågasättande av 11 september 2001 är konspirationsteori. Så länge som de gör det är de
farliga. De utger sig för att vara ögon som ser världen - men deras ögon är förblindade - de använder sig av skygglappar - så fort
Bush lögnaktiga skräckhistoria 911 ifrågasätts.
Klä av dessa mediekejsare - visa att de saknar kläder - visa att de är nakna!
Sverker Åström. Åsa Linderborg, Erik Wijk behöver också granskas eftersom de precis som Göran Greider och Jan Guillou fortsätter
att försvara Bush skräckhistoria 11 september 2001 - så länge som de inte aktivt ser till att riva ner hans lögnaktiga skräckhistoria inledningen till det fjärde världskriget enligt James Woolsey.
Varför skriver inte Sverker, Åsa, Erik, Jan eller Göran om vad James Woolsey CIA direktören sagt:
James Woolsey på Cooperative Research
Former CIA Director James Woolsey says the US is engaged in a world war, and that it could continue for years: “As we move
toward a new Middle East, over the years and, I think, over the decades to come ... we will make a lot of people very nervous.” He
calls it World War IV (World War III being the Cold War according to neoconservatives like himself ), and says it will be fought against
the religious rulers of Iran, the “fascists” of Iraq and Syria, and Islamic extremists like al-Qaeda. He singles out the leaders of Egypt
and Saudi Arabia, saying, “We want you nervous.” This echoes the rhetoric of the PNAC, of which Woolsey is a supporter, and the
singling out of Egypt and Saudi Arabia echoes the rhetoric of the Defense Policy Board, of which he is a member. In July 2002 (see
July 10, 2002), a presentation to that board concluded, “Grand strategy for the Middle East: Iraq is the tactical pivot. Saudi Arabia the
strategic pivot. Egypt the prize.”
Anonymt på Dec 28 2005, 12:49
Vad dessa svenska skribenter med dumstruten på huvudet - Sverker Åström. Åsa Linderborg, Erik Wijk, Jan Guillou, göran Greider skribenter man kunde inbilla sig vara seende också helt har missat är den Anthrax som sändes ut i samband med att Patriot Act I
antogs och som orsakade panik jorden runt.
Den ANTHRAXEN KOM FRÅN DET AMERIKANSKA VAPENLABORATORIET FORT DETRICK!!!
Det tiger dessa svenska skribenter om - att Bush vill få oss att glömma det går att förstå - men att dessa skribenter som man kunde
tro om att inte gå i Bush ledband också tiger gör dem - Sverker Åström. Åsa Linderborg, Erik Wijk, Jan Guillou, göran Greider - till de
farligaste förledarna i svenska media. De använder sin trovärdighet till att förleda oss!
Dessa skribenter måste kläs av - visas upp i all sin nakenhet. De är de som går omkring nakna likt kejsaren i sagan. Eller man kan
likna dem vid skräddarna i sagan - som i det här fallet får oss att inte se att Bush borde ställas inför riksrätt innan han och hans gäng
hittar på ett nytt Pearl Harbor - ett nytt 11 september 2001 - som gör USA till militärdiktatur och inleder kärnvapenkriget mot Iran.
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http://whatreallyhappened.com/framingarabs
Anonymt på Dec 28 2005, 14:27
www.911blogger.com
följer utvecklingen vad gäller att få klarhet i det som verkligen hände den 11 september 2001. Här hittar du också ett intressant
filmarkiv:
GÅ TILL FILMARKIVET
Anonymt på Dec 29 2005, 07:36
Jag har ju redan länkar till det där, i högermarginalen av min blogg. I Sverige tycks man inte fatta varför man skulle bry sig. "Skriv en
summering" fick jag som kommentar från en person vi båda har träffat. Hej och hå...
Anonymt på Dec 29 2005, 09:39
I sinnet är svensken redan förslavad
Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c453
De flesta i medierna verkar inget fatta. Fast den tidigare tyske försvarsministern (under tiden Väst och Östtyskland återförenades, så
han fick djup insikt i båda sidors hemliga säkerhetstjänsters arbete) Andreas von Bülow hänvisar 1 timme och 3 minuter in i
anförandet till "the Pike commission report" [Googla "the Pike commission report" CIA] som - sa ex. försvarsminister Bülow - påstår
att över 2000 journalister i västeuropa mer eller mindre står i beroendeställning till CIA. Bülow anser att det som hände 11 september
2001 passar bättre in i ett paradigm av säkerhetstjänsters hemliga operationer än den historia vi har blivit matade med. Han vill inte
leva i det samhälle vi nu med denna lögn håller på att skapa.
Så den sorts demokrati väst vill skänka världen tycks vara den sorten där man begår folkmord på den egna befolkningen. Och sedan
hyckar om det. USA som en garant för "att göra världen säker för hyckleri?", med historikern Michel Parentis ord, från hans mycket
intressanta 2-timmars föredrag om USA:s verkliga historia - inte den man läser i historieböcker - som också finns på min blogg.
Och i Sverige vill man inte sätta sig in i fakta, för det är för mycket information. "Skriv en summering." Hej och hå.
På en mailinglista ville en person förlöjliga mig med kommentaren "Finns det ngn överhuvudtaget som kan mäta sig med oraklet i
visdom och insikt från Tullinge - Leif Erlingsson?". Mitt svar var att det finns det, och jag listade många personer som ifrågasätter på
ett liknande sätt:
Tidigare FBI-agenterna Mike Ruppert och Wayne Madsen, båda numera författare, USA:s egen kommunikationsminister Norman
Mineta (se förhöret med honom på min blogg - förstå vad det är han menar, det är så farligt att den officiella video-upptagningen har
"försvunnit" - men vi har C-SPAN-sändningen!), den tidigare tyske försvarsministern (under tiden Väst och Östtyskland återförenades,
så han fick djup insikt i båda sidors hemliga säkerhetsstänsters arbete) Andreas von Bülow - som har skrivit en bok om saken, man
kan se honom dels i den Holländska dokumentären från min blogg och dels från hans anförande inför ett Finskt seminarium den 11
september 2005, som kan laddas ned från http://www.saunalahti.fi/wtc2001/2005tilaisuus.htm. En engelsk parlamentsledamot som
lämnade den nuvarande regeringen p g a dess kriminella agerande, Michael Meacher.
Jag fortsatte: De följande är från den källa som ges i slutet:
Presidentkandidaten Ralph Nader, Michael Badnarik, David Cobb, Catherine Austin Fitts (medlem av den första Bush
administrationen), Pentagon avslöjaren Daniel Ellsberg, pensionerade CIA-analytikern Ray McGovern, tidigare amerikanske
ambassadören till Irak Edward L. Peck, affärsmänniskor som Paul Hawken och Karl Schwarz, VD för Patmos Nanotechnologies,
journalisterna Ronnie Dugger och den erkände undersökande reportern Kelly Patricia O'Meara, bestsellerförfattaren John Gray, 18
eminenta professorer, historiker och teologer, kongresskvinnan från Georgia (i fem omgångar) Cynthia McKinney och många många
andra, se http://911truth.org/article.php?story=20041026093059633 ("Respected Leaders and Families Launch 9/11 Truth Statement
Demanding Deeper Investigation into the Events of 9/11")
Vidare Rober McIlvaine - far till ett av offren och medlem av September 11th Families for Peaceful Tomorrows, Marilyn Rosenthal moder till ett av offren, professor vid U. of Michigan, expert på förvarningar om 9/11, Robert Baer - författare till Sleeping with the
Devil and See No Evil, tidigare vid CIA, Nafeez Ahmed - författare till The War on Truth, Director, Institute for Policy Research &
Development, Jumana Musa - Amnesty International, Melvin Goodman - Fellow, Center for International Policy, tidigare vid CIA, John
Newman, Ph.D. - professor vid University of West Virginia, tidigare NSA (National Security Agency) analytiker, Paul Thompson författare till The Terror Timeline, Elaine Cassel - författare till The War on Civil Liberties, juridisk expert, William Michaels - författare
till No Greater Threat, Lauretta Napoleoni - författare till Terror Incorporated: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks, Anne
Norton - författare till Leo Strauss and the Politics of American Empire, Mary Rose Oaker - President, American-Arab
Anti-Discrimination Committee, juridisk expert, Peter Dale Scott, Ph.D. - professor UC Berkeley, författare till Drugs, Oil and War,
tidigare Kanadensisk diplomat, Murray Weiss - författare till The Man Who Warned America om FBI agenten John O'Neill som dog
den 11 september 2001, på första dan på nya jobbet som säkerhetsansvarig för WTC.
Se länkar till ljudupptagning från http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c438 för den senare listan.
Men det finns många, många andra. Även i Sverige. Vi får dock inte komma till tals. Och när någon får komma till tals - jag tänker
nu plötsligt på USA - så förlöjligas han, som Steven E. Jones, Department of Physics and Astronomy, Brigham Young University, som
i Tucker Carlsons TV-show upprepade gånger begärde att de skulle visa bilderna på demolisionen av WTC-7 (se min blogg), men
Tucker visade bara massa andra bilder istället - vägrade helt enkelt att visa Steven E. Jones argument. Det var ett karaktärsmord - ta
upp honom i TV och sedan låta publiken tänka att "den här killen ifrågasätter det vi ju alla kommer ihåg", och sedan inte visa
VARFÖR han ifrågasätter. DJUPT OHEDERLIGT! Så beter sig media för att skydda allmänheten från sanningen. Det normala är
givetvis att ignorera ämnet, men i Steven E. Jones fall gick inte det. Propagandisterna lyckades ju ändå desarmera honom. Så går
det.
Jag avslutade svaret med kommentaren att: Kort sagt, det finns tusenden och åter tusenden som kan mäta sig "med oraklet i
Tullinge". Men vi tystas ned och förlöjligas i debatten. Av såna som du.
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Och så är det. Men varför bryr sig inte svenskarna? Varför är de som "Pod People"; det jag och tusentals andra avhoppare från
mormonerna uppfattar denna religions utövare som? Motvallsbloggerskan svarade att "Man vill inte sätta sig in i fakta för det är för
jobbigt!" Så enkelt kan det vara. "Det är för jobbigt!" ("Skriv en sammanfattning" (vi får se om vi orkar titta på den på nästa
styrelsemöte/kafferast).) Det har sagts att svenskarna aldrig kommer att göra revolution. De tycks sannerligen vara rejält
passificerade. Man kan förslava svensken fullständigt utan att det blir någon nämnvärd protest, för i sinnet är svensken redan
förslavad.
Anonymt på Dec 29 2005, 10:17
Fast man kan ju alltid gå in på tankesmedjan Captus (MUFfar) och irritera dem med fakta. Alltid retar det någon.
Anonymt på Dec 29 2005, 10:40
Som man är klädd blir man hädd - heter det! Det handlar helt enkelt om gangsters i snygga gångkläder.
Gangsters som dansar kring guldkalven och har som motto: Money is King. De dansar helt samvetslöst - ger ingenting för andra endast upptagna av guldets makt.
De har positioner som gör dem oåtkomliga - så de behöver inte vara några goda grannar. De sitter i toppen på jättelika hierarkier. De
använder vakter för att skydda sig - men genom att behärska media så kan de behärska andras sinnen och få människor fogliga slipper ha så många vakter.
Och som sagt - de har ju snygga gångkläder så de kan ju inte vara några gangsters. Spelar golf och klipper häckar gör de också så
de måste ju vara som du och jag.
Dessa kan inte vara mördare - de kan inte ha mördat 3000 människor i sin egen nation - så tänker folk. Även om man får se WTC 7
rasa ihiop och kanske till och med förstår att det handlade om en kontrollerad rivning med termit som resulterade i en massa smält
stål under byggnaden så vem ska man vända sig till? De etablerade politiska partierna och media dansar också kring guldkalven. De
vill inte befatta sig med frågan. Och de som utförde dåden tiger.
Det kan vara intressant att se hur media rapporterar om Steven E. Jones och hans undersökning som klart säger att World Trade
Center sprängdes med termit:
911blogger.com/files/video/jonescoverage.mov
infowars.com/articles/sept11/professor_jones_exposes_controlled_demo.htm
Det handlar helt enkelt om att ha rapporterat - inte att ta Steven E. Jones på allvar och vad han har att säga.

The Media is the Enemy 29 Nov 2005 By Eric Hufschmid
iamthewitness.com/MediaIsTheEnemy.htm
Det handlar om mediastruktur - i USA som i Sverige - vem som beslutar om media - vem som anställer och avskedar journalister. Lär
jiurnalister och skribenter vilken självcensur som de ska ha. Vad de ska hålla tyst om - vad som är välkommet eller inte. Detta
prästerskap - journalisterna - våra historieberättare - är inte valda av oss - inte betalda av oss - mestadels betalda av annonsörer som
att deras produkt ska uppträda i en angenäm omgivning - melodifestivaler, pseudonyheter, skendemokratiska prator. Och de som har
något viktigt att säga som det inte passar sig att säga enligt makthavarna och deras rövslickande drängar till journalister tystas.
Vi lever i en diktatur som stryper oss med en mjuk giljotin - seendets, hörandets och talandets mjuka ögon- öron och munbindel kallad
demokrati men som endast är det till namnet - är en skendemokrati.
För vi har inte kanalerna för att uttrycka oss - vi har enligt grundlagen inte rätt till beslutande folkomröstningar - endast 0,04 promille
har rätt att besluta enligt grundlagen och då blir det som det blir - fascism under demokratisk täckmantel - 99,996 procent av
befolkningen ställda utanför -utan rätt att fatta beslut i gemensamma frågor.
När det nya 9/11 kommer - inför införandet av militärdiktatur i USA och kärnvapenkrig mot Iran så kommer de svenska skribenterna Sverker Åström. Åsa Linderborg, Erik Wijk, Jan Guillou, Göran Greider med flera stå där med dumstruten på huvudet och inte förstå
vad som hänt. Det är dessa som låtit köpa sina samveten och sen uppträder i media som förslavar svenskens sinnen. Av de nämnda
som ändå kan vara kritiska till USA:s politik kunde man inbilla sig att de var seende och talande - men icke så.
Resten av mediejournalisterna är bara horor. Horor åt Bush och hans gäng. Genom sin tystnad döljer de ett massmord - 11
september 2001 - Ett massmord som är upptakten till fjärde världskriget - ett ännu större massmord.
Människor som förslavar våra sinnen är inte värda aktning även om de uppträder i snygga gångkläder. Endast värda... du avgör själv!
Anonymt på Dec 29 2005, 12:10
Att World Trade Center 1, 2 och 7 sprängdes av USA regimen är det ingen tvekan om. Det smälta stål som fanns under byggnaderna
kan endast ha uppkommit genom att termit användes för att få upp temperaturen till stålets smätpunkt - flygbensin och kontorsmöbler
fungerar inte.
För att enkelt förstå det själv - tänk på vad som händer när en bil brinner - resultatet blir INTE en glödande stålklump. Bensin kan
INTE ge en temperatur som smäter stål. Resultatet av en bilbrand blir en utbränd stålkaross - INTE en glödande stålklump. Däremot
temit - ett sprängämne - ger en temperatur som får stål att smälta.
en.wikipedia.org/wiki/Thermite
Although the reactants are stable at room temperature, when they are exposed to sufficient heat to ignite (usually by igniting with a
burning magnesium ribbon, but other methods are used as well, such as potassium permanganate and glycerine, or a sparkler), they
burn with an extremely intense exothermic reaction. The products emerge as liquids due to the high temperatures reached (with iron
(III) oxide, up to 2500°C (4500°F)
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Det går att räkna på hur mycket termit det behövs.
http://www.physics911.net/thermite.htm
Alternatively, the column does not require as high a packing density ( i.e. [less than] 0.82) and yet be able to load a sufficient charge
of thermite mixture to cause melting
for a "largest" column, (6.06 x10+6 kJ)/(3.974 x 10+3 kJ/kg) = 1524.9 kg thermite. This would occupy a volume of 1524.9 kg/(3.974 x
10+3 kg/m3) = 0.439 m3.
Still the implications are clear: such a melting of a section of all the inner core box pillars is possible, using relatively simple
technology. Such compounds could have been applied to the interior or the exterior of even the largest of these columns in a
surreptitious manner, to accomplish the task of melting and collapse. The amount necessary for complete melting of a segment of
even the largest box column was calculated, and found possible.
However, there have been undoubtedly a number of opportunities under the guise of maintenance: many stories exist about problems
with the "insulation" adhering to the steel support structures of the WTC towers. Also, the first attack on the WTC towers in 1993, in
the basement of the complex, offered an opportunity for access and "repair" to demolition experts and construction personnel.
Thermite is a relatively safe compound, requiring high temperature to initiate reaction - a magnesium fuse is commonly used.
Någon måste ha placerat ut sprängämnen i World Trade Center 1, 2 och 7. Ingen har direkt pekats ut men det går att spekulera.
sourcewatch.org/index.php?title=Marvin_Bush
Marvin Pierce Bush, born October 22, 1956, is the brother of President George Walker Bush and Florida Governor Jeb Bush and the
son of former President George Herbert Walker Bush and Barbara Bush.
George W. Bush's brother was on the board of directors of a company providing electronic security for the World Trade Center, Dulles
International Airport and United Airlines, according to public records.
The security company, formerly named Securacom and now named Stratesec, is in Sterling, Va.. Its CEO, Barry McDaniel, said the
company had a 'completion contract' to handle some of the security at the World Trade Center 'up to the day the buildings fell down.'
infowars.com/print/Sept11/bush_security_link.htm
George W. Bush's brother was on the board of directors of a company providing electronic security for the World Trade Center, Dulles
International Airport and United Airlines, according to public records. The company was backed by an investment firm, the
Kuwait-American Corp., also linked for years to the Bush family.
thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=1738
WTC South Tower Upper Floors Closed on 9/8 & 9/9
"On the weekend of 9/8,9/9 there was a 'power down' condition in WTC tower 2, the south tower. This power down condition meant
there was no electrical supply for approx 36 hrs from floor 50 up. I am aware of this situation since I work in IT and had to work with
many others that weekend to ensure that all systems were cleanly shutdown beforehand ... and then brought back up afterwards. The
reason given by the WTC for the power down was that cabling in the tower was being upgraded ...
"Of course without power there were no security cameras, no security locks on doors and many, many 'engineers' coming in and out
of the tower. I was at home on the morning of 9/11 on the shore of Jersey City, right opposite the Towers, and watching events unfold
I was convinced immediately that something was happening related to the weekend work."
leftgatekeepers.com/articles/Pre911WorldTradeCenterPowerDownByVictorThorn.htm
Forbes stated that Fiduciary Trust was one of the WTC's first occupants after
it was erected, and that a "power-down" had never been initiated prior to this
occasion. He also stated that his company put forth a huge investment in time
and resources to take down their computer systems due to the deliberate power
outage. This process, Forbes recalled, began early Saturday morning (September
8th) and continued until mid-Sunday afternoon (September 9th) - approximately
30 hours. As a result of having its electricity cut, the WTC's security cameras
were rendered inoperative, as were its I.D. systems, and elevators to the upper
floors.
Vad gäller World Trade Center 7 så hade den många hyresgäster från USA regimen.
http://wtc7.net/background.html
U.S. Secret Service Government
C.I.A.Government
Securities & Exchange Commission Government
Mayor's Office of Emergency Mgmt Government
På 23 våningen hade New Yorks borgmästare Giuliani
låtit bygga:
An Emegency Command Center
The 23rd floor of Building 7 had received 15 million dollars' worth of renovations to create an emergency command center for
then-Mayor Rudolf Giuliani. The features of the command center include:
Bullet- and bomb-resistant windows
An independent, secure air and water supply
* The ability to withstand winds of 160 mph
NARVIN BUSH
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A brother of George W. Bush. Marvin Bush was the director of Securacom who was responsible the the World Trade Center building
security on 9-11-1. On Thursday before 9-11-1, the bomb sniffing dogs were withdrawn. On the weekend before 9-11-1, unidentified
technicians swarmed over the twin towers and „rewired” them. This would have been an ideal time without security to plant bombs for
a controlled demolition. Margie Burns has written extensively about Marvin Bush (search on the internet). Barbara Bush in a book has
confirmed that her son Marvin was standing close-by the World Trade Center on 9-11-1 at the time of the attacks, as if to supervise. A
cousin of George and Marvin, Jim Pierce, had an office just where the flying object his south tower. He saved his life and the life of his
employees by vacating the tower for a business to hold a business meeting in a nearby other building the night before the attacks.
prisonplanet.com/articles/june2004/062804ignoredclue.htm
Heightened Security Alert Had Just Been Lifted
By Curtis L. Taylor and Sean Gardiner
STAFF WRITERS
September 12, 2001
The World Trade Center was destroyed just days after a heightened security alert was lifted at the landmark 110-story towers,
security personnel said yesterday.
Daria Coard, 37, a guard at Tower One, said the security detail had been working 12-hour shifts for the past two weeks because of
numerous phone threats. But on Thursday, bomb-sniffing dogs were abruptly removed.
"Today was the first day there was not the extra security," Coard said. "We were protecting below. We had the ground covered. We
didn't figure they would do it with planes. There is no way anyone could have stopped that."
Security guard Hermina Jones said officials had recently taken steps to secure the towers against aerial attacks by installing
bulletproof windows and fireproof doors in the 22nd-floor computer command center...
Anonymt på Dec 29 2005, 17:06
Man kan även diskutera på ring P1 på webben. Jag har skrivit en kommentar där som kanske kan intressera.
Anonymt på Dec 29 2005, 17:42
Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c458
Mer bakgrund:
Den Anthrax som sändes ut i samband med att Patriot Act I antogs och som orsakade panik jorden runt KOM FRÅN DET
AMERIKANSKA VAPENLABORATORIET FORT DETRICK!!! Fort Detrick sänder ut biologiska stridsmedel, utvecklar desamma, ett
ganska stort antal mikrobiologer med anknytning till Fort Detrick har dessutom mördats - kanske de hade fått samvete och
konspirerade om ett avslöjande? Och stoppades? Indicier tyder på att Marburg / Ebola viruset som dödar så fruktansvärt - jag läste
en bok om det viruset en gång - utvecklades på Fort Detrick. Indicier tyder på att tester med biologiska stridsmedel utförts inom och
utanför USA:s gränser.
Mycket tyder - en underrättelsetjänst borde INTE ignorera dessa uppgifter, men inget jag har fått fram tyder på att Sverige har någon
koll på detta - på att USA planerar och delvis redan bedriver ett globalt biologiskt krig:
050315 Creating the Next Pandemic, Part One
- (courtesy of Guns and Butter)
http://radio4houston.org/takingaim/takingaim050315.mp3
050322 Creating the Next Pandemic, Part Two
http://radio4houston.org/takingaim/takingaim050322.mp3
050329 Creating the Next Pandemic, Part Three:
- Staging the Operation
http://radio4houston.org/takingaim/takingaim050329.mp3
050405 Creating the Next Pandemic, Part Four:
- Unraveling the Fabric of Life
http://radio4houston.org/takingaim/takingaim050405.mp3
050419 Creating the Next Pandemic, Part Five:
- Weapons of the Terror State
http://radio4houston.org/takingaim/takingaim050419.mp3
050426 Creating the Next Pandemic, Part Six:
- The New Dr. Strangelove's Biological Armageddon
http://radio4houston.org/takingaim/takingaim050426.mp3
Anonymt på Dec 29 2005, 23:04
Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c459
Jag tror i och för sig inte att man ska misstänka någon konspiration bakom dessa debattörers och journalisters utelämnande av
nödvändiga fakta och bakgrund:
Det tycks vara omöjligt för flertalet att se genom "gobelängen av lögner", att "slå sönder spegeln", som Harold Pinter talade om i sitt
nobeltal. Med undantag för några få intellektuella giganter såsom Bertrand Russell (avslöjade vad USA gjorde i Vietnamkriget),
Harold Pinter och några få andra - kanske något tusental totalt sett i hela världen - som förmår ha det viktigaste av den verklighet som
så att säga finns bakom spegeln, för att använda Harold Pinters liknelse, som inre karta samtidigt med att vi matas en "alternative
reality" karta av CIA-propagandan; den "verklighet" som de som så att säga inte har tagit det "röda pillret" lever och verkar i.
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Flertalet ser kanske problem och brister i propagandakartan, men de förmår inte slå sönder Pinters "spegel". (Se slutet av
Nobeltalet.) Däri ligger problemet.
Pinter är ett geni som förmår formulera detta problem så genialiskt som han gör. Och de flesta avslöjar sig som de imbiciller de är
genom att kalla honom för idiot när det gäller annat än teater....
Anonymt på Dec 29 2005, 23:19
Tja, detta är en del av Pinters "gobeläng av lögner". Vi måste så att säga "slå sönder spegeln", annars kan vi inte se klart. (Se min
tidigare kommenter om detta högre upp.)
Anonymt på Dec 29 2005, 23:41
Jag besökte Captus. De verkar tro på sagan att USA vill frälsa världen med demokrati. Kom ihåg att varje amerikanskt krig sedan
det första världskriget ju mycket framgångsrikt har sålts till det amerikanska folket enligt devisen "Make the World Safe for
Democracy." (Alltså att göra världen säker för demokrati.") (Detta från baksidestexten till nytrycket av Edward Bernays bok
Propaganda, ursprungligen från 1928.)
Och kom ihåg historikern Michel Parentis kommentar
"To make the world safe for hypocrisy."
(Alltså "att göra världen säker för hyckleri.")
För det är vad det handlar om, att göra ett till land säkert för hyckleri.....
Anonymt på Dec 30 2005, 03:13
Pinter är inte särskilt tydlig med vad han menar med att slå sönder spegeln - jag antar att han menar att man bör sätta sig ner och
meditera - men varför skriver han inte det?
Ur Pinters tal:
När vi ser oss i spegeln tycker vi att den bild som vi möter är riktig. Men om vi förflyttar oss någon millimeter förändras bilden. Vi tittar i
själva verket på ett oändligt antal spegelbilder. Men ibland måste en författare slå sönder spegeln – för det är på andra sidan spegeln
som sanningen grinar mot oss.
Googlar man på "the pike commission report"
så kan man hitta det här:
http://www.renaissance.com.pk/mjunrefl961.html
It was the Shah of Iran, who, according to the Pike report,11 came up with an idea that perfectly suited U.S. objectives. The day
before the Iraqi announcement, the Shah met with Nixon and Kissinger in Tehran and expressed concerns over the strength and
stability of the Ba‘athist regime of Ahmad Hassan Al-Bakr in Baghdad. A stable, socialist-leaning government right next to his door
was obviously cause for discomfort to a king. Besides, Iraq had been using anti-imperialist rhetoric of late. Nixon and Kissinger
agreed. Any doubts they might have had over destabilizing Iraq evaporated the next day as the Ba‘athists decided to nationalize the
oil industry. What followed was, even in the annals of cold-blooded ruthlessness, a chilling chapter.
Och man kan hitta det här:
An investigation in 1976 by Congressman Otis Pike, called the Pike Commission Report, looked into our involvement with the Kurds.
The report claimed that: "Documents in the Committee's possession clearly show that the President [Richard Nixon], Dr. Kissinger
and the foreign head of state [the Shah of Iran] hoped that our clients [the Kurds] would not prevail.
Själva rapporten verkar vara svår att hitta.
WTC 1,2 och 7 sprängdes, men vad hände Pentagon?
Varför hade man förstärkt en vägg i Pentagon? Planerna fanns sen tidigare!
The Karl Schwarz group has found that the US plans for what has come to be known as 9/11 because of its date and its aftermath of
ongoing wars originated in the Clinton Administration. Gore, Kerry, Clintons, Kennedy, Liberman et al join with the NY Times to hide
the 9/11 photos and analysis
Not surprisingly the Pentagon Reconstruction was also started during that Administration (1997). A portion was specially reinforced to
take a airliner hit and 'just happened' to have had few workers in that area on 9/11
http://www.rense.com/general69/91185.htm
Det mesta handlar om skumraskaffärer:
http://thirdworldtraveler.com/CIA/S&L_Scandal_CIA.html
Här blir Bulow intervjuad:
http://www.cloakanddagger.de/shows/webcast/_pre-dec/bulow/new_page_1.htm
Lenny Bloom and Sherman Sholnick are the interviewers on the show. Sherman Sholnick wrote: He (von Bulow) told how 9-11 was a
U.S. home-grown product, terrorism falsely blamed onto Arabs and orchestrated by the highest level of the U.S.
Government/Military/American CIA.
Tittar man in på Skolnick´s report hittar man sånt här:
http://web.archive.org/web/20040411232548/www.skolnicksreport.com/ootar45.html
Och kan läsa:
One document shows the Bush Crime Family with their joint account with Queen Elizabeth II, of ONE HUNDRED BILLION
DOLLARS, in HER private bank, Coutts Bank London. Part of that sum belongs to Saddam Hussein.
Vad ska man tro? Bäst att ringa Pinter och be honom slå sönder spegeln åt en - det är helt enkelt för mycket att gräva i. Eller så
behövs det så många fler grävare - en bloggportal med grävare! För det behöver inte bara grävas. Det behöver också utvärderas,
sammanställas. presenteras. Det kanske är så att sex miljarder människor sammankopplade är en väl stor grupp. Vi har ju funnits här
på den här sol-satelliten i sju miljoner år i någon slags natur - men då har det handlat om små grupper - det är bara de senaste 10000
åren - sen jordbrukssamhällets uppkomst vi befunnit oss i oöverblickbara grupper.
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Cindy Sheehan hoppas på 2006!
http://www.truthout.org/docs_2005/122805A.shtml
GOTT NYTT ÅR!?.,
Anonymt på Dec 30 2005, 11:17
Nej, Pinter menade inte att man skulle meditera. Detta forum är inte till för att propagera för meditation. Om du fortsätter att
propagera för meditation så censurerar jag dina inlägg helt eller delvis.
Anonymt på Dec 30 2005, 11:23
När vi ser oss i spegeln tycker vi att den bild som vi möter är riktig. Men om vi förflyttar oss någon millimeter förändras bilden. Vi tittar i
själva verket på ett oändligt antal spegelbilder. Men ibland måste en författare slå sönder spegeln – för det är på andra sidan spegeln
som sanningen grinar mot oss.
Ge en förklaring till vad Pinter menar så ska jag respektera dig! Förklara varfär Pinter inte menar att vi ska meditera så ska jag
respektera dig!
Anonymt på Dec 30 2005, 13:32
Om Pinter ville säga att vi skulle meditera så kunde han själv ha gjort det, det är jag övertygad om. Han sa till oss att se bortom den
falska gobelängen av lögner - propagandabilden. Han hade inga aspekter på metoden för att åstadkomma detta resultat, det är inte
viktigt. Meditation är säkert ett sätt. Det finns säkert många andra. Det är inte viktigt hur, det viktiga är att. Att. Fokusera på att inte hur. Målet, inte metoden.
Analysera, fundera, vad-du-vill-kalla-det. Du kallar det meditera - gott, men metoden är irrelevant. Det är resultatet som räknas.
Detta är fortfarande inte ett forum för att propagera för metoden meditation. Meditera på det, du. :)
Anonymt på Dec 30 2005, 13:38
Att stoppa ett USA/Israeliskt krig mot Iran är just nu långt viktigare än kärnvapennedrustning
(Rubriksatt av Leif Erlingsson)
Let's Stop a US/Israeli War on Iran
http://counterpunch.org/christison12292005.html
The peace movements of the entire world should be in crisis mode right now, working non-stop to prevent the U.S. and Israel from
starting a war against Iran.
Anonymt på Dec 31 2005, 15:14
Över en femtedel av USA tror att Saddam Hussein var inblandad i attackerna mot USA
(Rubriksatt av Leif Erlingsson)
http://www.prisonplanet.com/articles/december2005/311205saddambehind.htm
More than four years after the 9/11 terrorist attacks, 22% of adults believe that Saddam Hussein "helped plan and support the
hijackers who attacked the United States on September 11," according to a new Harris Poll. And nearly one in four (24%) of all adults
wrongly believe that "several of the hijackers who attacked the United States on September 11 were Iraqis."
In other results bearing on support for the Iraq war, 26% of adults believe that Iraq "had weapons of mass destruction when the U.S.
invaded," and 41% believe that Saddam Hussein had strong links to Al Qaeda."
Anonymt på Dec 31 2005, 15:37
Media är styrda - Människorna är styrda(Rubriksatt av Leif Erlingsson)
http://www.rense.com/general69/corp.htm
Only 5 Corporations Now Control Majority Of US Media
http://www.rense.com/general69/mass.htm
Mass Mind Control
Through Network Television
Anonymt på Dec 31 2005, 15:53
Bloggosfären utmanar brittiska regeringen om terrorism
(Rubriksatt av Leif Erlingsson)
Hej där, gott nytt år! mvh, petter
Anonymt på Dec 31 2005, 16:14
Tack för din viktiga länk! Och Gott nytt år själv! Det kan faktiskt bli det - även den goda sidan mobiliserar.
Howard Zinn meddelar i januari-numret av The Progressive: "Inom kort kommer en internationell kampanj att offentliggöras, av en
rad kunniga företrädare för mänskliga rättigheter - Gino Strada, Paul Farmer, Kurt Vonnegut, Nadine Gordimer, Eduardo Galeano,
med flera - för att värva miljontals i kampen mot Kriget. I hopp om att nå det stadium där regeringar, ställda inför folkligt motstånd,
kommer att finna det svårt eller rentav omöjligt att starta krig."
Som Jan Viklund / gandhitoday.org, varifrån jag fick detta, skrev:
"Moralen gror ur gräsrötterna.
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Och gör den inte det, beror det på att de
gödslat med för mycket skit från ovan."
--Tage Danielsson
Gott Nytt År, alla!
Anonymt på Dec 31 2005, 16:48
Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c475
Miljarder har sett - men inte många tolkar
(Rubriksatt av Leif Erlingsson)
Miljarder människor har sett World Trade Center 1 och 2 träffas av flygplan och sen rasa ihop. Inte fullt så många har sett World
Trade Center 7 rasa ihop utan att ha blivit träffat av något flygplan. Efter att ha sett det så måste man TOLKA vad som hänt. Vad
orsakade att de tre skyskraporna rasade ihop?
De flesta människor förmår INTE tolka händelsen. De kommer att TRO på den officiella förklaringen att det var flygbensin och
kontorsmöbler som fick World Trade Center 1 och 2 att rasa ihop. Och vad gäller World Trade Center 7 att det var smärre bränder i
byggnaden som fick den att rasa ihop.
Det handlar alltså om TOLKNING och TRO - och vad du och jag och många andra söker är SANNINGEN bakom vad som hände. Vi
vill veta vad som VERKLIGEN hände.
Och frågan blir kan vi finna SANNINGEN?
Jag tror att orsaken till en del missförstånd är att vi lägger in olika mening i ordet SANNING.
(Resten av detta (långa) inlägg har flyttats till http://life.lege.net/viewtopic.php?p=203#203 av Leif Erlingsson.)
(Ett senare inlägg i samma stil, postat 2006-01-01, har även det flyttats: http://life.lege.net/viewtopic.php?p=205#205)
Anonymt på Dec 31 2005, 14:34
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/736718529?ltl=1135908579
http://www.911blogger.com/
Congressman John Conyers is now investigating an action to impeach Bush and others. This is a POLITICAL solution to the treason
committed on 911. We are seeking a CRIMINAL solution to their actions on 911.
Anonymt på Jan 1 2006, 12:36
http://www.crudedesigns.org/
Crude Designs - The rip-off of Iraq's Oil Wealth
Control of Iraq's future oil wealth is being handed to multinational oil companies through long-term contracts that will cost Iraq
hundreds of billions of dollars.
Crude Designs: The Rip-Off of Iraq's Oil Wealth reveals that current Iraqi oil policy will allocate the development of at least 64% of
Iraq’s reserves to foreign oil companies. Iraq has the world’s third largest oil reserves.
Figures published in the report for the first time show:
• the estimated cost to Iraq over the life of the new oil contracts is $74 to $194 billion, compared with leaving oil development in public
hands. These sums represent between two and seven times the current Iraqi state budget.
• the contracts would guarantee massive profits to foreign companies, with rates of return of 42% to 162%.
The kinds of contracts that will provide these returns are known as production sharing agreements (PSAs). PSAs have been heavily
promoted by the US government and oil majors and have the backing of senior figures in the Iraqi Oil Ministry. Britain has also
encouraged Iraq to open its oilfields to foreign investment.
However PSAs last for 25-40 years, are usually secret and prevent governments from later altering the terms of the contract.
Anonymt på Jan 1 2006, 13:07
http://rense.com/general69/thethreereasons.htm
It is really quite simple:
The U.S. goal of remaining the only military Superpower and even regional powers eliminated; and
The U.S. insistence that all oil sales will be in petro-dollars, not the Euro; and
The U.S. intent to dominate the world oil and gas supplies because that will ensure that oil sales will remain denominated in dollars,
not Euro. Whomever controls the oil and gas can control entire economies by denying energy supplies.
The US policy of growing our economy by increasing the National Debt would not be possible if the Euro becomes the world's trading
currency for oil. Hence, Iran and Venezuela are terrorists since they intend to trade in Euros. Even the UN Oil for Food program was
run through France and denominated in Euros. If the Euro becomes the oil trade currency our economy would melt down in a year or
less.
Anonymt på Jan 1 2006, 13:14
Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c480
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Miljarder har sett - men inte många tolkar
"Miljarder människor har sett World Trade Center 1 och 2 träffas av flygplan och sen rasa ihop. Inte fullt så många har sett World
Trade Center 7 rasa ihop utan att ha blivit träffat av något flygplan. Efter att ha sett det så måste man TOLKA vad som hänt. Vad
orsakade att de tre skyskraporna rasade ihop?
De flesta människor förmår INTE tolka händelsen. De kommer att TRO på den officiella förklaringen att det var flygbensin och
kontorsmöbler som fick World Trade Center 1 och 2 att rasa ihop. Och vad gäller World Trade Center 7 att det var smärre bränder i
byggnaden som fick den att rasa ihop."
Psykologiskt har den som omedelbart i en händelse tillhandahåller tolkningar ett oerhört övertag. Deras tolkning gäller tills motsatsen
bevisats. Omedelbart efter dessa anfall kom "förklaringar", man "visste" vilka som flugit planen, man "visste" vilka som låg bakom, ja
hela programmet. I det längsta motarbetade man därefter en utredning, förstörde bevisen, etc. När sedan den officiella utredningen
var klar så hade man inte ens brytt sig om att ändra namnen på det flertal "terrorister" som inte alls var döda utan som arbetade som
piloter och annat i andra delar av världen. Men det spelar ingen roll, för media berättar inte detta. Därför kommer folk inte att ha
anledning att ifrågasätta de ursprungliga tolkningar de matats med, och som en fårskock tolkar de inte själva.
Den vanligaste invändningen jag har fått mot min tes att Vita Huset är 11 september 2001 - terroristerna är att i så fall skulle smarta
människor ha sagt detta redan. Gissa en gång till! Smarta människor SÄGER DETTA. Men man behagar inte upplysa människor
om detta förhållande. Psykologi. Manipulation. Otillbörlig påverkan. Sekterism. På min blogg har jag listat långa listor med
auktoriteter som säger det jag säger, men så länge det kommer via min blogg är det som att det inte är sant. Det måste komma från
"säkra källor", från SVT, från DN, från SvD, för att det ska vara "sant". Därför är det media som är fienden. Deras brott är att de
förvrider synen på oss. Den "gobeläng av lögner" som Harold Pinter talade om. Där vi måste "slå sönder spegeln" för att kasta av
oss hela matrixen. För att börja om. Det är media som är det största och farligaste hotet mot mänskligheten just nu. Fundera därför
på vad du kan göra för att minska ditt stöd i pengar och tid till traditionella media och hur du kan stödja alternativa media mer! Svält
ut det onda och ge resurser till det goda!
Anonymt på Jan 1 2006, 13:55
Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c481
Jag anser också att det inte är politiskt utan kriminellt detta ska hanteras. Jag tänker t.ex. på hur utländska medborgare kidnappas av
USA vid mellanlandningar i USA på resor mellan andra länder, och sedan skickas på tortyr. Sverige accepterar ju detta eftersom vi
själva tillåter USA att transportera människor från Sverige till tortyr. Jag har i åratal sagt att världssamfundet borde upphöra med att
använda USA för mellanlandningar för rutter som inte börjar eller slutar i USA. Kuba och Kanada vore säkrare platser än New York
och Miami.
Den tidigare tyske försvarsministern (under tiden Väst och Östtyskland återförenades, så han fick djup insikt i båda sidors hemliga
säkerhetstjänsters arbete) Andreas von Bülow beskriver i sin CIA och 11 september en rad ytterst märkliga förhållanden i USA. Om
hur CIA redan 1993 hade slussat in de dåvarande WTC-terroristerna till USA och hur FBI hade gett deras insider i terrorcellen, den
egyptiske bombkonstruktören, riktiga sprängmedel trots att han ville ha fejkade d:o. Egyptiern var dock smart nog att spela in detta
på band, så det är officiellt att det var FBI som tillhandahöll WTC-bomben 1993. Redan 1993 så var Osama bin Laden den utsedda
syndabocken och det kom till öppen konflikt med chefen för ett kemiskt laboratorium som av FBI-ledningen rekommenderats förfalska
sina resultat till Osama bin Ladens nackdel. Attentatet kunde dock inte skyllas på Osama bin Laden. Den tidigare försvarsministern
med djup inblick i säkerhetstjänsternas brottsliga manipulationer Andreas von Bülow berättar även hur man omedelbart efter
attentatet mot den federala byggnaden i Oklahoma City 1995, där 168 personer dödades, däribland 60 barn i en förskola, och otaliga
andra skadades, man då omedelbart utpekade muslimska fundamentalister som skyldiga. Så snart dådet började undersökas av
FBI, den lokala kriminalpolisen och åklagarmyndigheten så visade det sig förstås att några muslimer inte kunde komma ifråga som
gärningsmän. Istället skylldes attentatet på de inhemska terrorister som hetsats av en tysk inlånad hemlig agent som var
säkerhetsansvarig för rörelsen White Aryan Resistance. Han var tidigare yrkessoldat i tyska Bundeswehrs kontraspionage och skötte
nu vapenträningen för hela USA:s White Aryan Resistance. Och han propagerade för att man skulle anfalla offentliga och federala
byggnader. Detta rapporterades av en annan hemlig agent i lägret, en kvinnlig FBI-agent, i ett 70-tal rapporter med filmbilder och allt.
Som tack fick hon sparken och hennes vittnesmål hördes ej efter Oklahoma-bombningen. Bülow konstaterar att de
högerextremistiska terroristernas bomb endast orsakat ytliga skador på den federala byggnaden i Oklahoma City 1995, och att
orsaken till att byggnadens bärande element rasade var andra bomber, minst sex stycken på bärande stålpelare, och nämner mystisk
servicepersonal natten före i hektisk verksamhet i kontorsbyggnaden. Dessutom kördes spillrorna iväg och täcktes över av samma
firma Controlled Demolition från Baltimore som senare hade uppdraget med den ytterst snabba uppröjningen efter World Trade
Center sprängningarna i september 2001. Precis som 2001 så förekom egendomliga inskränkningar av kriminalpolisens
undersökningar 1995. Man får väl se WTC 1993 och Oklahoma City 1995 som förövningar inför WTC 2001, då de fick till alla bitar
rätt till sist.
(Källa: sidorna 23-27 i CIA och 11 september.)
Jag rekommenderar för övrigt mycket varmt den tidigare tyske försvarsministerns bok ovan, då den ger djup inblick i en hel del
förhållanden som man annars bara i bästa fall hört talas om på webbsiter man har haft svårt att bedöma värdet på. Som t.ex.
bombattentatet mot en läkemedelsfabrik i Sudan och hur Sudan förgäves erbjudit sig att utlämna Usama bin Laden. Det är
uppenbart att USA ville ha Usama bin Laden på fri fot för att kunna skylla på honom. Och det är uppenbart varför man efter 11
september 2001 genast "visste" att det var han som låg bakom: Det var så man hade planerat det i över ett årtionde.
Anonymt på Jan 1 2006, 15:04
Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c482
Lite fler skojiga fakta - det finns naturligtvis hur mycket som helst, detta är bara lite roliga exempel:
1) 2300 miljarder dollar - $2300000000000 USD, eller på amerikanska $2.3 trillion dollar. Detta är pengar som fattades i Pentagons
budet i slutet av räkenskapsåret 2001. "Lyckligtvis" träffades den del av Pentagon där de civila kamrererna, bokförarna och
budgetanalytikerna och den dokumentation de arbetade med fanns av ett flygande, exploderande föremål (som påstås vara ett
trafikflygplan), vilket dödade flertalet och förstörde dokumentationen, varför en förklaring till att det inte går att reda ut de borttappade
2300 miljarder dollarna gavs på ett mycket behändigt och smidigt sätt. (En mer konspiratoriskt lagd person skulle kunna gissat att
finansieringen av WTC- och andra terrorattacker på amerikansk mark skulle kunna finnas bland dessa $2300000000000 USD, men
såna spekulationer överlämnas med varm hand till konspirationsteoretiker; den officiella utredningen har ju konstaterat att det inte är
av intresse hur attacken finansierades, så det ska vi inte gräva i.) [Se källor nedan.]
2) Detta är en ren aspekt, spekulation, konspirationsteori: Kanske det speciella kirurgteamet som behandlade Usama bin Laden den
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10 september 2001 var specialister på en speciell sorts kirurgi där man istället för att byta ut den felfungerande kroppsdelen istället
helt enkelt byter ut hela kroppen, huvudet och allt? Slit-och-släng, varför laga när man kan köpa nytt?! Det är väl amerikanskt så det
förslår? :) [Se källor nedan.]
Källor:
http://geocities.com/killtown/911smokingguns.html
http://thewebfairy.com/killtown/911smokingguns.html
150+ 9/11 'Smoking Guns'
Found in the Mainstream Media
Rumsfeld announces Pentagon lost track of $2.3 trillion the day before it gets hit (CBS, DoD) attacks came near end of fiscal year &
important budget information was located in the damaged area (Arlington County) large number of fatalities at Pentagon were civilian
accountants, bookkeepers and budget analysts (Pitt Post-Gazette)
Sept. 10, OBL undergoes kidney dialysis at Pakistani military hospital in which a "secret team" replaces regular urology staff. (CBS)
...
Dec 2001, Osama bin Laden reportedly dies. (FOX, Mirror UK, NY Times)
...
Dec 2001, Pentagon releases poor quality video showing 'OBL' bragging about attacks, but is seen writing with right hand which FBI
says he's left-handed, wearing a gold ring and watch which are forbidden in Islam, and Bush Admin uses this video to vindicate US
invading Afghan. (USA Today, FBI))
Dessutom har jag själv en länk till Osama bin Ladens begravning i högermarginalen på min blogg.
Som sagt, det finns nästan oändligt mycket. http://cooperativeresearch.org/timeline/ är siten där 911-forskarna sammanställer allt
som finns i öppna källor, tidningsartiklar o.s.v.. Olyckligtvis upptäcker jag vid en kontroll att den siten är hackad nu i julhelgen, men
förhoppningsvis är den OK igen inom en vecka! Den 22 juni 2005 gjorde jag dessutom en webb-kopia av siten så gott det låter sig
göras mot en site av den typen, så om det är något särskilt ni söker så kan det ju tänkas att jag kan hitta det i mitt arkiv, tills siten
kommer upp igen.
Anonymt på Jan 1 2006, 18:52
Du skriver om roligheter - jag förstår att det är ironi,
men bättre att skratta än att gråta?
Om vi vänder på det - med hjälp av ett dialektisk tänkande - så borde vi benämna det sorgligheter.
Är det inte så att vår jord - vår sol-satellit - gjorts till ett koncentrationsläger - ett stort gulag. Där somliga spelar golf och andra bränns
upp.
Och att det har blivit så kan man skylla på en mängd omständigheter. Kanske är det så att vi som levt i små grupper i sju miljoner år
och sett och kunnat ta på den vi pratat med nu lever i en grupp på sex miljarder - där kommunikationen/övervakningen sker genom
storebrors media?
Och att bryta det - återfå en balans där vi kan se den andre - se om vi glädjer eller gör den andre illa för att ha en viss balans
människor emellan - ha en återkoppling på sitt eget beteende - lär inte bli lätt!
Vi har helt enkelt låst in oss i en naturvetenskaplig/teknisk struktur 400 år efter det att Galileo upptäckte naturvetenskapen - en
struktur som till stora delar har tagit bort återkopplingen på ditt eget beteende.
Jag har sagt det förut att vi lever i ett ordets tradition som har tappat kontakten med den meditativa traditionen och att vi därför ej kan
befria oss ur våra egna fängelser - våra egna jag. Jag kan förstå att det kan föra lite för långt, skrämma de flesta som inte tänker i
dessa banor. Så jag avstår från att gå vidare på den tråden.
Istället kan man ju undra över hur vi nöjer oss med att kalla ett samhälle för demokratiskt när demokratin är så urholkad. I Sverige har
enligt vår grundlag 99,996 procent ej rätt att fatta beslut i gemensamma frågor - alltså beslutande folkomröstningar är ej tillåtna enligt
grundlagen. Det är endast 0,04 promille av befolkningen - de 349 riksdagsledamöterna som har rätt att fatta beslut. Varför låter
människor nöja sig med det? Underkänner både sin egen kompetens och andras kompetens! Misstror både sig själva och andra!
Varför?
Det borde väl vara självklart att vi fick rösta om tex EU:s grundlag - nu fick vi ju inte ens ha en rådgivande folkomröstning.
Människor som både har lärt sig läsa och skriva - och som lever i ett mediesamhälle - med möjlighet att tex blogga - accepterar att de
är ställda utanför! Varför?
Nu har vi möjlighet att ha regelbundet återkommande folkomröstningar i MELODIFESTIVALEN - men i alla andra frågor som är så
mycket viktigare - får vi inte rösta! Junilistan kräver beslutande folkomröstningar - men de verkar inte driva det kravet särskilt hårt - så
det kanske inte är mycket att lita på.
Tänk om vi hade haft en beslutande folkomröstning kring Sveriges utrikespolitik. Jag tror att de flesta hade röstat för att Sverige skulle
fortsätta vara neutralt - inte skicka svensk trupp utomlands - till tex Afghanistan. Är det inte här - kravet på beslutande
folkomröstningar - arbetet måste börja. Så länge människor inte har något att säga till om - så bryr de sig inte. Om vi hade haft
beslutande folkomröstningar tror inte jag att Bush hade blivit inbjuden till Sverige som förste amerikanske president att komma hit.
Googlar man lite så hittar man tex det här:
http://bulldogpolitics.blogspot.com/
I'm so sick and tired of 9/11. The Bush regime uses 9/11 like a heroin addict uses a spoon. It's the ultimate political weapon.
Meanwhile, ignorant bastards keep driving around town in their cars with their "9/11- Never Forget" bumper stickers. That's akin to a
southern slave in the 1800's wearing a shirt that says "I Need to Be Whipped Some Mo' Masseh"
For fuck's sake, who has gained the most from 9/11? Who? Isn't it obvious?
Terrorists? Who the fuck are these terrorists? The only terrorists I see are the ones sitting in Washington D.C. fucking over my
country. Who is fighing against those bastards, that's what I wanna know.
Är inte det här en människa i ett land som saknar beslutande folkomröstningar?
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Ett land där människor inte behöver bry sig om att ta reda på saker och ting själva och sen ha möjlighet att besluta i en
folkomröstning. De flesta amerikaner har ju inte tagit reda på hur det förhåller sig - de tror fortfarande på 11 september 2001 utfördes
av al Quaida under bin Ladins och Saddams ledning osv.
Utan beslutande folkomröstningar blir människor oengagerade helt enkelt - de har ju ändå ingen möjlighet att besluta - så varför bry
sig!
Slutsatsen måste vara att vi måste göra om våra nuvarande skendemokratier till mer riktiga demokratier - naturligtvis blir direkt
demokratier lite väl omständiga - men en gång om äret borde vi väl ändå orka med att ha en beslutande folkomröstning?
Utan återkopplingar i form av beslutande folkomröstningar verkar ju media och politiker kunna använda vår skendemokrati till att driva
oss rätt in i döden allesammans - elller tror de att de ska klara sig när det radiokativa utfallet från ett kärnvapenanfall mot Iran lett till
motatacker från Ryssland och Kina sprider sig jorden runt?
De skendemokratiska politikerna spelar ett för högt spel - vi alla måste vara med och besluta. Det är först när besluten tas av de som
drabbas/gynnas av besluten som besluten kan bli bra. Regelbundet återkommande folkomröstningar kan vara ett sätt att få besluten
att bli bättre.
Anonymt på Jan 2 2006, 10:37
Om man ställer sig undrande till varför sanningen om 11 september 2001 inte uppdagas - försöker använda sig av Pinters
nobelprisföreläsning om att "gobelängen av lögner" så borde man ställa sig samma fråga om ESTONIAS förlisning.
Här handlar det också om mörkläggning enligt riksdagsledamot Lars Ångström vilket det går att läsa om på hans hemsida:
"Riksdagsjäv bakom mörkning av 'Estonia'"
Varför öppnar man en tio ton tung ramp in till bildäcket? Varför stänger man den efter sig? Varför låtsas man sedan som att man inte
varit där? Regeringens utredning om militära transporter på "Estonia" konstaterar att Försvarsmakten och FMV inte skulle haft något
ombord under förlisningsnatten. Men man undvek noggrant att ställa frågan om vilken kunskap den militära underrättelsetjänsten
Must hade om främmande makts eller privatföretags transport av militärt materiel under förlisningsnatten.
Varför får vi inte en opartisk utredning om Estonia - förklara det! Är det medias drängar de köpta journalisterna? - köpta samvetslösa
riksdagsledamöter? - bristen på en meditativ tradition? - avsaknaden av beslutande folkomröstningar i en 0,04 promille demokrati? att vi inte längre lever i de små grupper som vi gjort den längsta tiden av sju miljoner år?- att i sinnet är svenska folket förslavat? Ja,
vad kan det vara som inte ger oss en opartisk utredning om ESTONIA?
Eventuellt är det lättare att bringa klarhet i varför ESTONIAS förlisning mörkas än att försöka reda ut 11 september 2001! Det senare
har ju globala konsekvenser - starten på fjärde världskriget enlig CIA-direktoren Woolsey - men kanske finns det något gemensamt
mellan dessa händelser? Det kund ju vara intressant att föra upp på tapeten/gobelängen/spegeln!
Anonymt på Jan 2 2006, 20:58
Självklart. Du känner väl till att Sverige smugglade ut krigsmaterial från forna Sovjetunionen med Estonia, att den troligen sänktes av
ryssarna - ja, det ser jag att det är omnämnt ovan - och du verkar också fatta (tror jag?) att medan man påstod sig leta efter
borttappat bogvisir så bärgade man i själva verket det hemliga smuggelgodset från bildäck och den hemliga portföljen från en av
hytterna. Jomenvisst, det här är det många som känner till och det har skrivits förr om det i kommentarerna till denna blogg.
Inget-nytt- och allt det där. En annan sak som det har skrivits förr om här är mörkningen av Palme-mordet. Där har du två stinkande
lik i den svenska garderoben! Det finns de som gräver i det, men de är inte många, och med ordens hjälp avfärdas de självklart som
"konspirationsteoretiker". Bekvämt begrepp det där. Alla som inte vill att man rotar i deras göranden kan lära sig det, det är bara "Du
e' väl inte konspirationsteoretiker, eller? Döh?"
Godnatt!
Förresten,
Estonia: http://estonia.kajen.com/
Palme: http://blog.lege.net/?/29-Ursaekta-att-jag-aer-tjatig....html#c119
(Att jag i huvudet kom ihåg det där med estonia och kajen beror på att jag känner Kenneth Rasmusson från flera mailinglistor. Just
nu var faktiskt första gången jag besökte siten, vad jag kan påminna mig.)
Anonymt på Jan 3 2006, 00:34
Hur har Estonias förlisning/sänkning behandlats i media? På den här sidan finns exempel på hur media behandlat vad som hände:
http://heiwaco.tripod.com/app5.htm
Bidrog bomber till Estonias undergång?
Av Knut Carlqvist, © SvD Brännpunkt 2000-01-03.
..................................
Det blev ingen som helst reaktion i svenska media efter Carlqvists artikel. Ingen tidning, radio eller TV följde upp de nya uppgifterna,
som bl.a. anklagar svenska militära underrättelsetjänsten Must för att ha klippt i dykfilmerna. Enbart Svenska Dagbladet rapporterade
dagen därpå att tyskarnas "Estoniarapport ändrar inget". Vidare sade SvD :
" Det tyska Meyervarvets rapport om Estonias förlisning, som i torsdags lämnades in till Stockholms tingsrätt, kommer inte att
föranleda någon ny haveriutredning av katastrofen. Enligt regeringens Estoniaminister Mona Sahlin innehåller rapporten inga
uppgifter som motiverar förnyade undersökningar av vraket och orsakerna bakom olyckan157.
.........................
Men Carlqvist gav inte upp - i september 2000 dök han upp igen med nya uppgifter om hålet i sidan:En dykare för mycket (ur Finanstidningen 000914)
"Håkan Bergmark försvann lika snabbt som han dök upp. Det är som om han hämtats till Ljubljanka och Engström med honom"
Det viktiga är inte om det finns ett hål i Estonia, folk får inte tro att det finns ett.
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Håkan Bergmark, 41, var en av de första som dök ned till Estonia. Han säger att han såg och filmade ett stort hål på fartygets sida.
Uppgiften återfinns i Expressen den 22 augusti. Hur reportern, Fredrik Engström, fick tag på Bergmark framgår inte, men han försökte
pumpa två av dennes kolleger i dyklaget, som dock valde att knipa. Hur som helst hade inte Bergmark tyckt att det var någon stor sak
då, hösten 1994.
"Det var inte min uppgift att hitta olycksorsaken. Men när kommissionens slutrapport kom flera år senare och inget nämndes om hålet
blev jag ytterst förvånad", säger Bergmark, som i dag helst vill glömma allt som har med Estonia att göra.
Engström tycks inte ha förstått att han snubblat över något. Bergmark dyker upp oannonserad i en text om Gregg Bemis dykning.
Morgoneditionen hade knappt lämnat pressarna förrän jag fick första mejlet. Jag tog en sväng ned till macken vid ettiden. Inte ett ord
om Bergmark.
Nå, det visade sig att Bergmarks uppgift hade redigerats bort till eftermiddagseditionen, artikeln hade rewritats av en annan reporter.
Och naturligtvis följdes saken inte upp, Håkan Bergmark försvann lika snabbt som han dök upp. Det är som om han hämtats till
Ljubljanka och Engström med honom. Hålet skrev jag om här på sidan redan i fjol, så det är ingen nyhet. Men att svenska dykare
tidigt var nere vid vraket har hittills förnekats. Officiellt var bara Rockwater nere, i december 1994, och den firman hade brittiska
dykare. Bevakningen av vraket var minutiös från dag 1 så inga pirater var i farten. Bergmark måste vara en av marinens röjdykare.
När drevet mot Bemis pågått en vecka skrev jag till Dagens Nyheters ledarsida. Redan den 18 oktober 1994 hade ju tidningen
berättat om ett stort hål i bogen, väl illustrerat. Höga företrädare för Sjöfartsverket berättade om det, med namn och allt. Reportern var
Anders Hellberg. Men ledarsidan (Kjellander) tog inte in inlägget utan malde vidare om det otillständiga i att leta hål. Så hamnade jag
för ett par veckor sedan i Rapports morgonsoffa med samme Hellberg och han dementerade allt vad hål heter. Dessutom låg ju
styrbordssidan nere i dyn.
"Du har ju själv skrivit om hålet", sa jag efteråt. "Hur kan du låtsas som om det inte finns?"
"Det sitter ju föröver", sa Hellberg. "Nu pratar vi om ett hål akteröver."
I och för sig har Hellberg rätt. Det stora hålet på styrbordssidan längst framme i fören går in till bildäck. Det förklarar inte varför
Estonia sjönk, om det inte sträcker sig ned under vattenlinjen. Det är därför jag har jagat den video som Sjöfartsverkets gubbar tittade
på, men som nu är spårlöst borta. Bemis hål är ett annat, det ligger tjugo meter längre bak i området för konferensavdelningen på
nolldäck, längst ned i fartyget. Men även om det hellbergska hålet vore harmlöst så är det oförklarat. Officiellt finns det inte.
"Inga yttre skador har observerats på vraket, förutom dem på visiret och i området kring bogrampen." (Haverirapporten, 8.5.1, sidan
120).
Den 9 september skriver DN:s krönikör Lilian Öhrström på tal om ryktena om ett hål:
"För att inte skapa grogrund för rykten krävs flera saker: Att allmänheten fullständigt litar på sina massmedier. Att så mycket
information som möjligt kommer ut ... Att man verkligen tror att regeringen gör sitt bästa."
Ja, det gäller att få allmänheten att tro. På regeringen och på massmedierna. Tydligare kan det publicistiska uppdraget inte
formuleras.
.............................
Man har frågat USA:s befolkning om vad de tror om 11 september 2001:
http://www.prisonplanet.com/articles/december2005/311205saddambehind.htm
More than four years after the 9/11 terrorist attacks, 22% of adults believe that Saddam Hussein "helped plan and support the
hijackers who attacked the United States on September 11," according to a new Harris Poll. And nearly one in four (24%) of all adults
wrongly believe that "several of the hijackers who attacked the United States on September 11 were Iraqis."
In other results bearing on support for the Iraq war, 26% of adults believe that Iraq "had weapons of mass destruction when the U.S.
invaded," and 41% believe that Saddam Hussein had strong links to Al Qaeda."
............................
Man kan undra vilken uppfattning den svenska befolkningen har om vad som hände med ESTONIA - hur många procent har hört
talas om bomben som hittades?
..............................
http://www.estonia.exprimo.net/estonia final report/Contents.htm
32. UNEXPLAINED DAMAGE / UNEXPLAINED EVIDENCE
32.1 Introduction
32.2 Findings
32.3 Further Evidence
34.7 Investigation Report on Possible Explosion Damage on the Ferry "Estonia" by Brian Braidwood, Weymouth/UK
On a balance of probabilities, Brian Braidwood has concluded that:
- The damage in the car deck port side forward was caused by an explosion.
- The charge weight was between one and two kilograms of TNT equivalent.
- The explosive device was placed inside the space used to give access to the visor side locks.
- The device could easily have been placed by someone following the route taken by the crewman responsible for securing the
manual side locks.
- The seat of the explosion was just above deck level as if the device had been resting on something, perhaps a pile of blankets,
before it went off.
- The device may be have been placed on the forward bulkhead like the one on the starboard side, and been knocked off to fall
onto some bedding before it exploded.
http://www.estonia.exprimo.net/estonia final report/chapter32.htm
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As this charge attached in way of a very sensitive area - the port side locking devices of the visor and the fastening of the port bow
ramp actuator - obviously did not explode, the corresponding area of the starboard side was analysed for possible explosion damage
which was positively identified by the underwater explosive expert Brian Braidwood. This resulted in a further analysis of the available
video footage all received from the JAIC. The results are outlined in the following subchapters.
..............................
http://www.titanicnorden.com/skepp/estonia.html
Statistik
Totalt antal människor ombord
Män: 504 51,0 %
Kvinnor: 485 49,0 %
Totalt: 989
Räddade passagerare
Män: 80
Kvinnor: 14
Räddade besättningsmän
Män: 31
Kvinnor: 12
Totalt räddade: 137
Totalt antal döda: 852
Anonymt på Jan 3 2006, 10:51
För att sätta sig in i hur debatten förs om Estonia så kan man gå till:
http://www.members.tripod.com/heiwaco/riksdagsdebattmars05.htm
för att ta del av riksdagsdebatten 17 mars 2005 och en efterföljande intervju av Mona Sahlin i DN gjord av Anders Hellberg.
Här finns också intervjun:
http://www.elaestonia.org/swe/index.php?module=lingid&link=150
Har du varit med och mörklagt sanningen om 'Estonias' förlisning?
Nej.
Det finns uppenbarligen flera riksdagsmän som anser det och även vissa anhöriggrupper.
Kritiken och misstron efter vad som hände efter haveriet, på det sätt som vi då bemötte anhöriga i en del fall - den misstron finns kvar.
Den kan jag förstå och respektera. Sen finns det konspirationsteorierna, och jag kan förstå att de finns, och kanske alltid kommer att
finnas efter stora katastrofer eller händelser som inte alltid får ett svar. Men när man sedan påstår att vi i tre olika länders regeringar
medvetet mörklägger – det stör mig, då blir jag arg.
Det påstår ju många.
Det var ju därför som jag och andra i regeringen blev oerhört upprörda efter uppgifterna om att det fraktats militär materiel på
"Estonia" utan vår vetskap. Det kan man ju förstå att det skulle tas som ett tecken på att "titta där, det var något skumt". Jag kände en
oerhörd ilska, jag var förbannad på försvaret och tullen och andra som under lång tid hade information som de inte hade lämnat. De
tyckte väl att det var något som man själv kunde bestämma.
osv
Vad man kan konstatera är att Anders Hellborg inte för fram allt det som kritikerna hade att säga i Riksdagsdebatten. Och att han inte
låter kritikerna besvara Mona Sahlins svar. Och att han inte går vidare i vissa frågor. Han ställer inte frågan till Mona Sahlin om
huruvida det förekom transport av militär materiel på den aktuella resan. Och han frågar inte henne om hon anser det riktigt att
transportera militär materiel på ett passagerarfartyg.
osv
Här finns en del att titta på:
http://www.members.tripod.com/heiwaco/estoniabluffen.htm
Och mer om bomben:
http://www.members.tripod.com/heiwaco/punkt41.htm
http://www.members.tripod.com/heiwaco/estoniabluffendeltre.htm#kapitel12
Uppdrag granskning:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15777&a=292211&lid=puff_202375&lpos=extra_0
Anonymt på Jan 3 2006, 23:28
Preparations for US Strike on Iran in “Final Stages”
Anonymt på Jan 4 2006, 02:21
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Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c490
http://globalresearch.ca/?context=viewArticle&code=%20CH20060103&articleId=1714
All top Israeli officials have pronounced the end of March, 2006, as the deadline for launching a military assault on Iran....
The various components of the military operation are firmly under US Command, coordinated by the Pentagon and US Strategic
Command Headquarters (USSTRATCOM) at the Offutt Air Force base in Nebraska.
A NATO-Israel protocol was signed. Following these meetings, joint military exercises were held off the coast of Syria involving the
US, Israel and Turkey. and in February 2005, Israel participated in military exercises and "anti-terror maneuvers" together with several
Arab countries.
The war agenda is based on the Bush administration's doctrine of "preemptive" nuclear war under the 2002 Nuclear Posture Review.
In an utterly twisted logic, nuclear weapons are presented as a means to building peace and preventing "collateral damage". The
Pentagon has intimated, in this regard, that the "mini-nukes" (with a yield of less than 5000 tons) are harmless to civilians because the
explosions "take place under ground".
In other words, the low yielding mini-nukes have an explosive capacity of one third of a Hiroshima bomb.

The operational implementation of the Global Strike is called CONCEPT PLAN (CONPLAN) 8022. The latter is described as "an
actual plan that the Navy and the Air Force translate into strike package for their submarines and bombers,' (Ibid).
CONPLAN 8022 is 'the overall umbrella plan for sort of the pre-planned strategic scenarios involving nuclear weapons.'
'It's specifically focused on these new types of threats -- Iran, North Korea -- proliferators and potentially terrorists too,' he said.
'There's nothing that says that they can't use CONPLAN 8022 in limited scenarios against Russian and Chinese targets.'(According to
Hans Kristensen, of the Nuclear Information Project, quoted in Japanese economic News Wire, op cit)
The mission of JFCCSGS is to implement CONPLAN 8022, in other words to trigger a nuclear war with Iran.
Late April 2005. Sale of deadly military hardware to Israel. GBU-28 Buster Bunker Bombs:
Coinciding with Putin's visit to Israel, the US Defence Security Cooperation Agency (Department of Defense) announced the sale of
an additional 100 bunker-buster bombs produced by Lockheed Martin to Israel. This decision was viewed by the US media as "a
warning to Iran about its nuclear ambitions."
What is needed in the months ahead is a major thrust, nationally and internationally which breaks the conspiracy of silence, which
acknowledges the dangers, which brings this war project to the forefront of political debate and media attentiion, at all levels, which
confronts and requires political and military leaders to take a firm stance against the US sponsored nuclear war.
Ultimately what is required are extensive international sanctions directed against the United States of America and Israel.
Anonymt på Jan 4 2006, 11:37
Vad säger amerikaner idag som om Anthrax ta del av deras meningar!
Anonymt på Jan 4 2006, 22:56
Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c492
Ett kärnvapenkrig på gång
men INTE EN KOMMENTAR!
Och svenska medier tiger!
Och de röster i media som man kunde tro vill ha FRED tiger!
Svenska fredsrörelsen tiger!
Svenskarna vet inte vad som är i görningen
och ingen har några idéer om vad att göra!
Svenska politiker tiger!
De som tiger kommer att bli MEDSKYLDIGA!

Verkligheten är oförklarlig - vad ska man referera till?
Pinter? Han är ju lite knäpp - ett medborgarjag och ett författarjag med varsina sanningskriterier... Han verkar ju bara ha ordets
tradition - inte meditationens... och då blir det som det blir...
Vem ska kunna vända sig till? Vem har tankarna?
Aftonbladet idag:
Willy Kyrklund
läsaren så att säga lämnas åt sitt aktiva öde, vilket innebär att hon blir medskapande. Kyrklunds vägran att agera som den realistiska
prosans vanligt förekommande moraliska auktoritet, att skänka läsaren trygghet med sina exempel, är en förlängning av en förvisso
rätt pessimistisk syn på människan och hennes plats i världen. Någon etisk dom kan inte fällas, eftersom den radikala misstron mot
språket och kommunikationen lämnar var och en av oss lika ensamma som en Job i öknen. Det enda ansvar Kyrklund tar är det vi
alla måste ta: vårt eget.
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Kanske Kyrklund har lite av svaret?
Kung Ubu
Eller är det Alfred Jarry med sin Kung Ubu?
Ubu Roi är en drift/alludering till Shakespeare´s MacBeth, en groteskt komisk version skulle man lätt kunna säga. Kungaspiran i
pjäsen bestod t ex av en toalettborste,
http://www.arrabal.org/
Eller är det Arrabal? Picknic på slagfältet?
Skulptur
Eller någon tänkande konstnär?
Vi når helt enkelt inte de inblandade och de som kunde vara våra ögon ser inte - hör inte - talar inte!
Varför tiger Sverker Åström?
Varför tiger Jan Guillou?
Varför skulle de tala? Kanske det borde vara andra som talade? Men var finns de?
Det borde handla om fredsrörelsen som gick ut och berättade vad som är på G och vad som borde göras för att få FRED - INTE
KÄRNVAPENKRIG!
Gå in på http://frednu.se/
INTE ETT ORD OM ETT KÄRNVAPENKRIG MOT IRAN
OCH VAD SOM BEHÖVER GÖRAS!!!
VAD ÄR DET FÖR MÄNNISKOR INOM LEDNINGEN AV DEN RÖRELSEN???? VARFÖR HAR DE INGENTING ATT SÄGA????
DE KANSKE INTE FÖLJER SKEENDET? DE HAR BARA SVENSKA MEDIA ATT TA DEL AV??? VILL DESSA FREDSVÄNNER BLI
MEDSKYLDIGA GENOM ATT HA TIGIT OM VAD SOM ÄR PÅ G OCH ATT INTE HA PRESENTERAT NÅGRA EGNA IDÉER OM
FRED???
Anonymt på Jan 5 2006, 13:51
Larry Silverstein ägaren av World Trade Center har i en intervju för två år sedan förklarat att World Trade Center 7 föll ihop på grund
av kontrollerad rivning(controlled demolition) vilket bekräftar vad Steven E. Jones säger - att den enda rimliga förklaringen till det
smälta stål som samlades under World Trade Center 7 efter att byggnaden fallit ihop är att något sprängämne t.ex termit använts för
att få byggnaden att falla ihop.
Larry Silverstein försöker nu - alltså efter två år - förklara bort sitt uttalande. Se denna artikel:
http://www.prisonplanet.com/articles/january2006/050106silversteinanswers.htm
Anonymt på Jan 5 2006, 17:53
Kärnvapenkrig på väg mot Iran och tystnad råder!
LÄS!

DET ÄR DAGS ATT SÄGA OCH GÖRA NÅGONTING NU!
INTE SEN! DÅ ÄR DET FÖR SENT!
Det går att läsa även i svenska medier hur vi manövreras in i katastrofen.
Här en snutt ur Dagens Nyheter:
LÄS:
Irans president vill flytta Israel
Publicerad 8 december 17:34
Den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad föreslog på torsdagen att staten Israel kan flytta till Europa, om nu européerna
”uppriktigt” anser att judarna utsattes för ett omfattande folkmord under andra världskriget.
...............OCH ARTIKELN AVSLUTAS SÅ HÄR.......................
Torsdagens utfall mot judarnas historiska minne är knappast ägnat att lugna den växande oron i Israel, USA och Europa för att Iran är
i färd med att skaffa sig kärnvapen. Spänningen kommer snarast att öka i regionen. Ledande israeliska politiker, av vilka den mest
framträdande är förre premiärministern Benjamin Netanyahu, har talat för förebyggande bombangrepp mot Irans
kärnkraftsanläggningar. Den iranska militären förfogar numera över missiler som skulle kunna bära kärnstridsspetsar till Israel.
DAGS ATT TÄNKA OCH KÄNNA SJÄLV!!!
BILDA DIG EN EGEN UPPFATTNING!!!
OCH SÄG NÅGOT - GÖR NÅGOT!!!!
Om det känns alldeles för stort
så sätt dig på ändan med benen i kors en stund
för att hitta lite inre frid
för att försöka få till lite yttre fred
[Red.: Du har helt klart rätt i att detta verkar för stort för flertalet svenskar att greppa. Det måste väl vara så man måste tolka den
chockade tystnaden?... / Leif Erlingsson]
VI SKA VÄL INTE BEHÖVA FÅ UPPLEVA ETT NYTT KÄRNVAPENKRIG SEXTIO ÅR EFTER HIROSHIMA?!
Anonymt på Jan 6 2006, 12:39
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Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c495
I det här sammanhanget måste jag referera till Robert S. McNamara - han som i Vietnam var inblandad i bombdödandet av tre
miljoner sydvietnameser för att skydda dem från skadligt inflytande från Nordvietnam - men som på gamla dagar tycks ha fått visst
vett i skallen, skrev i maj/juninumret av Foreign Policy att USA genast måste upphöra att använda kärnvapen, om vi ska ha något
hopp om en framtid för mänskligheten.
Läs Apocalypse Soon av Robert S. McNamara.
Anonymt på Jan 6 2006, 16:18
Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c496
Det är ju ganska intressant att medan man i USA efter 11 september 2001 iallafall förhörde några vittnen innan man satte ihop sin
officiella rövarhistoria så gjorde de rationella svenskarna det mycket lättare för sig i Estoniautredningen genom att inte alls komplicera
det hela genom att ta med vittnesförhör. Ganska smart, faktiskt, om man vill få till en historia som inte motsägs av besvärande
ögonvittnesskildringar.
Betyder det att svenska utredare är smartare än amerikanska? Men vad säger det i så fall om den svenska opinionen relativt den
amerikanska, där den senare faktiskt kraftfullt ifrågasätter de officiella rövarhistorierna... ? Fundera på den, ni. ;)
Anonymt på Jan 6 2006, 16:29
Fler artiklar om sänkningen av Estonia, av mörkläggningen och av borttransporten av dem som visste för mycket kan läsas på
http://www.varldenidag.se/?&sokning=Estonia
Just om borttransporten av dem som visste för mycket kan man läsa i Kenneth Rasmussons och Ola Jordáns artikel på
http://www.varldenidag.se/?aid=3086
Anonymt på Jan 11 2006, 23:21

Anonymt på Jan 19 2006, 14:29
Utmärkt svar till Popular Mechanics.
Anonymt på Feb 2 2006, 01:54
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