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Wednesday, April 12. 2006

Osama bin Goldstein - IGEN
Det finns bloggare som fortfarande tror att USA:s Osama bin Laden är samma Osama bin Laden som bodde i en grotta i
Afganistan innan han dog av njurbesvär någon gång kring början av december 2001 (se Osama bin Goldstein rubrik i
högermarginalen till den här bloggen, som funnits där länge.) [2006-09-10: Arkiverad högermarginal 2006-09-10.] När
man påpekar det idiotiska i en sådan tro blir man ibland betraktad som en idiot, som mindre vetande. Så, suck, det
måste väl till lite folkupplysning. Allt det följande kan även sökas - inklusive video, etc, från http://st911.org/ och från
[orginal: http://www.physics.byu.edu/research/energy/] http://blog.lege.net/physics.byu.edu/research/energy/. Klicka på
första sliden för en PDF med alla slides från Utah State Valley College - föredraget den 1 februari 2006:

För att göra det extra enkelt för illitterata svenska bloggare och andra som tror mer på TV, radio, tidningar och bloggare
än på rationellt tänkande och att själv söka kunskap, så presenteras här några slides från föredraget - som handlade om
etik, det etiska (eller inte) i att ha ihjäl 3000 av sina egna medborgare för realpolitiska syften. Men det senare är det
INGEN svensk bloggare som tycks vara villig att analysera. Vad är det för fel på oss?!?!?!?!? (Klicka på bilderna för att
få dem något mer högupplösta.)
Den första bilden illustrerar mer de fysiska bevisen, och de fysiska lagarna (se hela föredraget!!!):

Så, NÄR I HELA FRIDEN kommer andra bloggare och till sist även TV, radio, tidningar att diskutera om det är bra eller
dåligt att mörda 3000 människor för egna realpolitiska syften, och om man är för eller mot sådana mord?! Att det har
skett är ju självklart och borde inte behöva ifrågasättas. Jag är så trött på hyckleriet att jag snart spyr åt det. Jag såg
"Darwins Mardröm" och där var en soldat som tyckte att krig var bra för då tjänar han mer pengar, och han tyckte att det
var helt OK att döda för om det är krig så gäller inte normal moral. Han var helt ärlig, inget hyckleri där. Hellre ärliga
mördare än hycklare som profiterar på mord men låtsas ha en högre moral.
Så, vilka debattörer är för mord och vilka är emot? Varför kan vi inte diskutera de verkliga frågorna istället för denna
idiotiska skendebatt?!
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Förnekelse, Manipulation, Osama bin
Goldstein, Emmanuel Goldstein, USA kl 17:45
Se även kommentarerna under
http://blog.lege.net/?/53-Normalitet.html och
http://blog.lege.net/?/52-Svart-aer-vitt.html
Anonymt på Apr 12 2006, 18:23
Stor mobilisering för fred, rättvisa och demokrati i USA
Många mycket kända namn stöder denna mobilisering, som t.ex. Rev. Jesse Jackson.
Från hemsidan, http://april29.org/:
End the war in Iraq -- Bring all our troops home now!
SATURDAY, APRIL 29, 2006
NEW YORK CITY
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Unite for change -- let's turn our country around!
The times are urgent and we must act.
Too much is too wrong in this country. We have a foreign policy that is foreign to our core values, and domestic policies wreaking
havoc at home. It's time for a change.
No more never-ending oil wars!
Protect our civil liberties & immigrant rights. End illegal spying, government corruption and the subversion of our democracy.
Rebuild our communities, starting with the Gulf Coast. Stop corporate subsidies and tax cuts for the wealthy while ignoring our basic
needs.
Act quickly to address the climate crisis and the accelerating destruction of our environment.
Our message to the White House and to Congress is clear: Either stand with us or stand aside!
We are coming together to march, to vote, to speak out and to turn our country around!
Denna kommentar är en kopia av kommentar på länk: http://blog.lege.net/?/53-Normalitet.html#c817
Länk hit till kopian: http://blog.lege.net/?/54-Osama-bin-Goldstein-IGEN.html#c822
Anonymt på Apr 12 2006, 18:27
Vi vet vad som hände. Vi vet vem som gjorde det. Många vill inte veta. Somliga vill dölja. Det handlar om sanning och kärlek.
Tyvärr så handlar det om makt pengar också.
Sanningen - Kärleken - Tystnaden - att våga möta dessa genom att sätta sig ner och meditera är viktigt - att upphäva alla skillnader för att uppleva att allt är ett. Men vi är ett stycke därifrån. De flesta tror att det är skillnad. Och visst är det skillnad. Men det handlar
om att hitta det enda i alla skillnader - hitta oskillnaden. Nu styrs vi av det här:
Bankirerna som finansierade både Sovjet och Nazityskland

Och vad gör vi? Gallileo Gallilei upptäckte naturvetenskapen. Och människor tror fortfarande på hans upptäckt, Naturvetarna själva
vet att Gallileo ljög. Naturvetenskapen är falsk. Men man berättar det inte för allmänheten. Och man berättar inte om BIS - Bank for
Intenational Settlements som Hjalmar Schacht - Hitlers riksbankir grundade. Det handlar om att ta makten över media. Och det
handlar om att ta makten över sanning och kärlek. Det handlar om att våga sätta sig ner. Att väga uppleva att du är andad.
Anonymt på Apr 12 2006, 21:11
Jag är rädd att jag inte känner till i vilket avseende Gallileo ljög.
Anonymt på Apr 12 2006, 21:54
I dag, video-reportage i flera delar...
Seymour Hearsh, om USAs planer på att angripa Iran.
Vidare - kommentarer om valet i Italien / upproret i Frankrike.
Inte minst underhållande & briljant Greg Palast.
Om Hugo Chavéz och hotet mot honom från USA, mm.
Det rör sig i grytan, ute i världen. Men här hemma tycks vi svenskar välja att huka oss så lågt det bara går, och låtsas som att
ingenting pågår. Det har ju fungerat i hundratals år, tycks vi som nation resonera (i tysthet, för detta sägs inte högt, detta handlar ju
om vår nations mest grundläggande essens: hyckleriet). Och svenska lydmedia hakar på. Ibland måste man släppa in en 90-årig
före detta ambassadör, för att han är den han är, men annars är det locket på.
Och propagandan fungerar. Svenskar tycker att man inte behöver bry sig om "konspirationsteorier". Vill inget veta. Tänker "rätt".
Ifrågasätter inte. Lyder. Är lydiga. Är slavar.
Anonymt på Apr 12 2006, 22:06
I dag såg jag i Expressen bilder på ännu en Usama... Liket lever! :) Man måste läsa George Orwells 1984 för att riktigt fatta.
Emmanuel Goldstein är där den evige kontrararevolutionären som "siktas" närhelst folkets vrede måste eldas ytterligare, för att de
inte ska komma ihåg att deras egen frihet har stulits från dem. I själva verket anar man att Emmanuel Goldstein för länge sedan
måste vara död - dödad i det fördolda, så att han alltid ska kunna leva i propagandan. Död för att få evigt liv, kantänka! :) I vår egen
medieverklighet finns det några olika figurer som fungerar på ungefär detta sätt, där Usama bin Laden är den med starkast
symbolladdning, laddad genom 3000 oskyldiga västerlänningars död i New York - det är av dem medie-Usama [bin Goldstein] har fått
sin makt. Andra namn nämns på länken http://blog.lege.net/?/55-Fosterlandsfoerraedare.html#c839.
Länk hit: http://blog.lege.net/?/54-Osama-bin-Goldstein-IGEN.html#c914.
Tips: Klicka här, och mata in "Goldstein", Return. Du får en aktuell lista på alla kommentarer i bloggen som nämner denna typ av
mytiska hatfigurer som vår uppmärksamhet riktas mot, så vi inte ska se när vi själva förslavas.
Anonymt på Apr 24 2006, 22:56
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