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Wednesday, April 12. 2006

Fosterlandsförrädare
Det finns fosterlandsförrädare i USA som har hjälpt en främmande makt att anfalla det egna landet. En majoritet
amerikaner tycks anse att vicepresidenten är en sådan fosterlandsförrädare. Även den tidigare chefen för stjärnornas
krig programmet säger att vicepresidenten är den huvudmisstänkte och att den officiella versionen av vad som hände 11
september 2001 är en konspirationsteori och att militärövningarna i luftrumment den där dagen var en täckmantel för
anfallen. ("Official version of events a conspiracy theory, says drills were cover for attacks.") Den främmande makten är
lätt identifierbar, alla som har studerat frågan vet vilket land och vilken underrättelsetjänst det handlar om. (Det har
skrivits mycket om dem i kommentarerna i denna blogg, alltsedan bloggentryt Fem dansande Israeler.) Samma land
vars lobbyister även tycks ha stor makt också gentemot vår egen press och regering.
Men liksom det i USA finns modiga människor som vågar avslöja hyckleriet så finns det även i vårt land sådana.
F.d. kabinettssekreterare Sverker Åström skriver idag på SvD Brännpunkt om frånvaron av en Svensk utrikespolitik och
det flata agerandet mot Israel.
Rubriken på artikeln är Sveriges cyniska tystnad.
Ett par utdrag:EU och Sverige fattade den 10 april det unika beslutet att straffa en i god demokratisk ordning tillkommen
regering för förbrytelser som denna regering inte begått. I det skändliga beslutet som medför mycket allvarliga
konsekvenser för det palestinska folkets välfärd deltog Sverige utan protester. För sannolikt första gången i
arabvärldens historia har nyligen helt fria demokratiska val förekommit i Palestina. Hamas vann valet och har bildat
regering . . .
. . . Angående det villkorslösa kravet på avstående från allt våld måste frågan ställas om ett sådant krav har stöd i
folkrätten som Sverige i alla andra fall säger sig följa och stödja. Svaret på den frågan är att folkrätten ger uttrycklig rätt
till en ockuperad befolkning att under vissa förutsättningar även med våld bekämpa en ockupationsmakts militära
anläggningar. Detta bekräftades uttryckligen i de anvisningar som under kriget delades ut till hela svenska folket. Och vi
vände oss inte heller mot motståndsrörelsens angrepp på den tyska ockupationsmakten under kriget i Norge, Danmark
och Frankrike. Vi godkände och i många fall stödde dem. Ska vi nu kräva av Hamas att uttryckligen och totalt förbinda
sig att inte utöva en folkrättslig rättighet? Märkas bör i sammanhanget att Hamas sedan något år iakttagit
vapenstillestånd.Nej, istället för att stödja förrädare borde vi stödja dem som vill ställa dessa till svars: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
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.
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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!Till sist ber jag om ursäkt om
rubriken låter som något från en högerextremist-sida, men ordet betyder faktiskt något och är det rätta ordet att använda
för personer som hjälpt främmande makt att militärt anfalla det egna landet.
Till saken hör också att denna främmande makt håller på att vinna propagandakriget inte bara i USA utan även i
Sverige. I klartext: Man behöver inte vara nynazist för att vara motståndare till folkmord(!).
Andra bloggar om: fred, rättvisa, demokrati, fosterlandsförrädare, 911, 11 september
Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, 911 eller 11 september, Israel, Propaganda, Fem
dansande israeler, Konspirationsteorier, Fosterlandsförrädare, Demokrati, Rättvisa, Fred, Politik,
Neocons, USA kl 18:49
En av de organisationer som initierade ovanstående mobilisering är VETERANS FOR PEACE. Deras ståndpunkter i olika frågor
framgår om du klickar deras namn här ovan/till vänster. De har bl.a. kraftfullt uppmanat kongressen att enligt Nürnberg principerna,
Geneve-konventionerna och andra bindande internationella avtal som den nuvarande administrationen har brutit - och även "Article
VI of the U.S. Constitution, the War Crimes Act of 1996 (18 U.S.C. § 2441)," så måste den nuvarande administrationen ställas inför
riksrätt för sina klara krigsbrott. Processen måste börja med president Bush och vice-president Cheney "in the House of
Representatives and follow that with a trial in the Senate".
Läs hela: VFP's Case For Impeachment
Anonymt på Apr 12 2006, 21:09
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.
Vi måste gå vidare! Vi måste försöka hitta alternativ - alternativ till olja som bygger global diktatur.
Vi måste försöka hitta alternativa energikällor:
Vatten som bränsle med ny teknik! Så varför bråka om oljan?
Demokrati bygger på att du har något materiellt under fötterna. Media handlar om pengamakt.
Hur ska vi gå vidare? Hur ska vi kunna få ut våra röster - lyssna på andra.
Naturvetenskapen har möjliggjort en enorm centralisering av makten.
Hur ska vi kunna använda naturvetenskapen för att bygga ett gott samhälle för alla?
Bush, Cheney och deras 9/11 - är redan avslöjat - hur ska vi gå framåt?
UI - United Individuals och alla kan rösta - besluta. UN - United Nations med cirka 200 representanter för sex miljarder är underkänt.
Det var och är bankirernas projekt - så vad gör vi nu?
Anonymt på Apr 12 2006, 22:16
Sverker Åström talar om palestinier. Men han säger inget om 9/11.
Samtidigt skriver Aftonbladet så här:
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,808837,00.html
Bilder på offren
Det sista som hörs från ljudupptagningarna innan planet störtar är: Allah är den störste.
Sedan blir det tyst.
Efter att åklagarna visat upp en affisch med bilderna på 92 av dödsoffren i attackerna avslutades rättegången för dagen.
– Må gud förbanna er alla, skrek Moussaoui när han lämnade rätten.
Inspelningarna från cockpit startar klockan 9.31 på förmiddagen, lokal tid.
I planets högtalare hörs kaparna säga: Damer och herrar, det här är kaptenen. Vi har en bomb ombord, så sitt.
Följande minuter blir passagerarna flera gånger tillsagda att sitta ned, vara tyst och att inte röra sig.
"De vill komma in"
Efter hand hörs tydligt att passagerarna börjar få överhanden.
– De vill komma in, säger en kapare, som förmodligen befinner sig i cockpit.
– Håll emot från insidan, säger samme kapare senare.
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Klockan tio hörs en röst som säger: Jag är skadad.
Sedan hörs ljudet av tumult, och planet verkar vara utom kontroll.
På en videoinspelning som åklagaren visade kan man se hur planet kastas fram och tillbaka.
10.03 dyker planet och störtar, och ljudupptagningen slutar.
Enligt en av de misstänkta hjärnorna bakom terrorattackerna, Khalid Shaikh Mohammed, var planets egentliga mål Washington D.C.
Nu ska juryn besluta om Moussaoui kan dömas till döden eller till livstids fängelse.
Och vad säger ERIK och ÅSA om Moussaoui? De säger ingenting! Och Göran och Jan och Sverker - de tiger också! Och resten? De
kokar ägg?
Anonymt på Apr 12 2006, 23:08
Jag är rädd att jag fortfarande inte känner till i vilket avseende Gallileo ljög. (Jag ställde frågan redan i "Osama bin Goldstein IGEN"-tråden, där du först postade denna uppgift.)
Anonymt på Apr 12 2006, 23:46
Som jag skriver i Människor vet så fattar folk självfallet vilka som egentligen ordnade terrorattackerna. Iallafall undermedvetet. Men
man hycklar - ljuger för sig själv och andra. Man hukar: Svensken har hukat i hundratals år nu, och vanan sitter långt inne. En del av
själen. Folksjälen. 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. (Man må förlåta en 90-åring för att han inte sätter sig in i nya ämnen såsom falskflaggad
terror, man får glädja sig - tacka och ta emot - varje bidrag som han faktiskt ger i kampen mot idiotin.)
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 13 2006, 00:31
Det handlar inte om 90-åringar!
Man måste tänka i strukturer - inte enskilda människor!
Det handlar om makt över bankerna - som står utanför den så kallade demokratin. Vi kan inte vara med och besluta om
resursfördelning.
Det handlar om verklig demokrati - alla kan var med och ta beslut i folkomröstningar.
Det handlar om media - alla kan vara med och uttrycka sig. Sveriges största parti har inte media för att uttrycka sig.
Istället har en judisk Israelvän media i Sverige.
Tiden har sprungit förbi nationalstaten - vi måste försöka föstå vad vi ska göra. Inte låta oss dompteras av bankirer som finansierad
både Sovjet och Nazi-Tyskland och nu vill skapa en Global slavstat.
Vad gör vi? Sätter oss ner och mediterar? Hamnar i tystnaden bortom alla begrepp?
Vilken myt ska vi skapa? ur tystnaden!
Anonymt på Apr 13 2006, 00:54
Några punkter från William Blums The Anti-Empire Report:
Briefly, here are the main points:
(1) US foreign policy does not "mean well". It's not that American leaders have miscalculated, or blundered, causing great
suffering, as in Iraq, while having noble intentions. Rather, while pursuing their imperial goals they simply do not care about the
welfare of the foreign peoples who are on the receiving end of the bombing and the torture, and we should not let them get away with
claiming such intentions.
(2) The United States is not concerned with this thing called "democracy", no matter how many times George W. uses the word
each time he opens his mouth. In the past 60 years, the US has attempted to overthrow literally dozens of democratically-elected
governments, sometimes successfully, sometimes not, and grossly interfered in as many democratic elections in every corner of the
world. The question is: What do the Busheviks mean by "democracy"? The last thing they have in mind is any kind of economic
democracy, the closing of the gap between the desperate poor and those for whom too much is not enough. The first thing they have
in mind is making sure the target country has the political, financial and legal mechanisms in place to make it hospitable to corporate
globalization.
Han skriver även att med dumheten kämpar även gudarna förgäves.
My advice is to forget such people. They would support the outrages even if the government came to their homes, seized their first
born, and hauled them away screaming, as long as the government assured them it was essential to fighting terrorism (or
communism). My (very) rough guess is that they constitute no more than 15 percent of the population. I suggest that we concentrate
on the rest, who are reachable.
Hur många procent är nåbara i Sverige? Jag oroar mig för att siffrorna kanske är omvända här...
Det är oerhört frustrerande när människor VÄGRAR erkänna verkligheten. Genom att VÄGRA erkänna att USA:s ledare är delaktiga i
mord på 1000-tals egna medborgare så VÄGRAR man inse med vilken total brist på omsorg om andra de verkar. Och då VÄGRAR
man att se faran. Strutsens politik. Som vi svenskar är världsbäst på. Men vad händer om någon kommer och skär halsen av
strutsen när den sticker huvudet i sanden?!
Jag blir bara så vansinnig på DUMHETEN.
Anonymt på Apr 13 2006, 02:29
Hörnu, innan vi skapar en massa myter skulle vi kunna ta och tillämpa sannsyn hellre än samsyn. För det som i Sverige i dag inte är
samsyn men väl sannsyn håller på att bli både samsyn och sannsyn ibland ett rationellt uppvaknande amerikanskt folk - och på flera
andra håll i världen också - vilket kommer att göra svensken till varken samseende eller sannseende utan enbart hyckelseende om
han/hon inte snabbt blir sannseende.
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Anonymt på Apr 13 2006, 02:36
En god vän emailade dessa synpunkter:
Hej, det finns alldeles för mycket text (särskilt på Internet) för att någon ska klara av att läsa allt det man borde läsa och samtidigt
göra en någorlunda analys.
Själv tittar jag på bilderna i stället, särskilt de rörliga, de ger mest. Här är ett litet exempel på det allra bästa jag hittat!
south_tower_collapse.mpeg
Detonation? NÄ omöjligt :-)
Observera att du kan (genom att först klicka på fönstret) köra filmen genom att trycka på piltangenterna vilket gör att det går att spela
fram och baklänges i slowmotion så som det faller än in allt efter att man upptäcker nya saker att analysera. Lägg speciellt märke till
föremålen i nedre vänstra hörnet på bilden, de som faller från tornet. Är det bara jag eller ser det inte ut som om många av de
fallande föremålen håller samma hastighet som demolerings zonen? Om detta stämmer är det svårt att inte se det som vattentätt
bevis för att något är väldigt fel antingen med konspirationen om Osama eller Newtons mekanik (om filmen inte är manipulerad vill
säga). Be lite annat folk titta på den och se vad de tror.
Filmsekvensen är från: http://911research.com/
Anonymt på Apr 13 2006, 02:53
Just mängden bevis - orgien av bevis - är en del av den mekanism som faktiskt skyddar de skyldiga. Det är alldeles för lätt att
drunkna i bevisen. Just därför behövs klarsyn, att fokusera på de delar som kan leda till klarhet. (Naturligtvis utan att bortse från
bevis i annan riktning.)
Anonymt på Apr 13 2006, 03:00
Utskrift av David Ray Griffins tal.
This lecture was delivered March 30, 2006, at Grand Lake Theater in Oakland for Progressive Democrats of the East Bay.
DEL 1 ---- 9/11: The Myth and the Reality
DEL 2 ---- 9/11: The Myth and the Reality
Conclusion
It would seem, for many reasons, that the official story of 9/11, which has served as a religious Myth in the intervening years, is a
myth in the pejorative sense of a story that does not correspond to reality. One sign of a story that is a myth in this sense, I have
pointed out, is that it cannot be rationally defended, and the official story has never been publicly defended against informed criticism
by any member of NIST, the 9/11 Commission, or the Bush administration. An illustration: After Charlie Sheen had made public his
skepticism about the official story, CNN's "Showbiz Tonight" wanted to have a debate, about the points he had raised, between a
representative of the government and a representative of 9/11Truth.org. But the producers reportedly could find no member of the
government willing to appear on the show. In this unwillingness of the government to appear on an entertainment show to answer
questions raised by an actor, we would seem to have the clearest possible sign that the government's story is myth, not reality.
If so, we must demand that the government immediately cease implementing the policies that have been justified by this myth.
When charges were brought against some members of Duke University's lacrosse team in March of 2006, the president of the
university immediately cancelled all future games until the truth of the charges could be decided. But surely, as serious as the charges
were in that case, the charges against the official story of 9/11 are far more serious, for this story, serving as a national religious Myth,
has been used to justify two wars, which have caused many tens of thousands of deaths; to start a more general war on Islam, in
which Muslims are considered guilty until proven innocent; to annul and violate civil rights; and to increase our military spending,
which was already greater than that of the rest of the world combined, by hundreds of billions of dollars, partly so that weapons can
be put into space.
Congress needs to put the implementation of these policies on hold until there is a truly independent investigation, carried out by
qualified individuals who are not members of the very circles that, if 9/11 truly was a false flag operation, planned it, carried it out, and
then covered it up.
Anonymt på Apr 13 2006, 07:40
Koppla sedan den mytbildningen med avsiktliga andra mytbildningar, som t.ex. Zarqawi-gate: viktigare än du tror...
The Washington Post's recent revelation that a Pentagon psyop unit hyped up the Zarqawi threat may turn into the next big scandal,
especially since the leaked document specifices that the propaganda campaign targeted the "U.S. Home Audience."
Men läs på länken. Så vi har "Osama bin Goldstein" och "Zarqawi Goldstein". Och så 11 september 2001. För att inte tala om den
avslöjade Londonattacken, där man tyckte sig vara tvungen att röja den brasilianske tunnelbaneelektrikern ur vägen för att han inte
skulle röja de skyldiga.
Zarqawi Goldstein?

Anonymt på Apr 13 2006, 11:35
[Red.: Inlägget bröt mot kommentarsreglerna i detta forum - se rutan längst ned till höger i bloggen för dessa - genom att
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kommentarer alltid ska göras från samma signatur i den här bloggen. mormontramper / mormontramper@yahoo.se har tidigare
postat som nyssnämnda identitet, men postade i den nu suddade kommentaren som en helt ny identitet, Curt Thagesson /
pinkswede2002@yahoo.se. Då mormontramper är den inarbetade identiteten på denna blogg så blir det svårt att byta ut alla dessa
förekomster till en ny - och även förvirrande, eftersom det talas om att man hör på identiteten att mormontramper är mormon. ]
[Red.: Det var förresten inte det enda felet: Den som postar länkar får själv se till att de blir klickbara, med BBCode. Det finns en
bugg som gör att vissa tecken som finns i somliga länkar ej fungerar här på bloggen. Använd Preview. Funkar det ej, UNDVIK att
lägga ut länken eller kontakta mig via epost först! Jag har några manuella trick, men de kostar mig lite arbete, nämligen, så det ska
vara av behjärtansvärda skäl = mycket viktig information. ]
Anonymt på Apr 13 2006, 15:11
Hej,
Anledningen till att jag valde identiteten Curt Thagesson var att materialet är så känsligt att jag behöver arbeta sas "under cover". Här
kommer mitt mejl i repris. Markera länkarna och kopiera samt klistra in i adressraden på Internet så ser ni konspirationen mot vårt fina
fosterland.
Avslöjande länkar om attentatsförsök i vårt land.
[Red.: Med hänvisning till ovanstående notering - se [Red-kommentar] i ovanstående inlägg, och då länkarna som postats på detta
utrymme ej var klickbara, så har de tagits bort. Ämnet sädessilosarna i Norrköping har dessutom förut nämnts på bloggen. När en
kommentar uppenbarligen inte är till för seriös diskussion utan som denna var avsedd att vara, är till för att dra ned nivån på
sandlådenivå kallas detta "ett troll". Det är en etablerad term på olika forum för sådan verksamhet. Som bloggägare är det min
självpåtagna uppgift att hålla hårt efter "trollen". Jag låter de följande raderna stå, men "troll" har inte mycket att hämta här.]
Händelserna ovan är en förberedelse för attacker även i Sverige som syftar till att skapa anti-muslimska och pro-israeliska
stämningar. Inom 4 månader tror man att svenska säkerhetspoliser (=terrorister) kommer att slå till.
Stoppa mörkläggningen kring dessa statsterroristiska förberedelser nu. Målet är Hötorgsskraporna. Bodström ska ha sagt siffran 5
(=antalet skrapor) när han talade med sin amerikanska kollega.
Anonymt på Apr 13 2006, 16:07
Jag har uppdaterat min presentation, och därvid summerat några tankar:
Svensken hukar: Svensken har hukat i hundratals år nu, och vanan sitter långt inne. En del av själen. Folksjälen. Svenskar tycker att
man inte behöver bry sig om "konspirationsteorier". Vill inget veta. Tänker "rätt". Ifrågasätter inte. Lyder. Är lydiga. Är slavar. Är som
strutsar, verkar tro att strutsens strategi i all evighet ska rädda oss.
Är mer intresserad av vad omgivningen och kompisarna på jobbet tycker - av samsyn med sin omgivning - än av sannsyn / att se det
som det är. Sanningssökare offrar samsyn för sannsyn - sanningen. Hycklare offrar sannsyn (sanningen) för samsyn. Detta är oerhört
svenskt. Så det är långtifrån bara mormoner som är ståndaktiga i sin dumhet. Jag blir oerhört frustrerad av att människor VÄGRAR
erkänna verkligheten. Av den strutsens politik som vi svenskar verkar vara världsbäst på. För hur går det om någon kommer och skär
halsen av strutsen när den sticker huvudet i sanden?! Sådan DUMHET kan driva mig nästan till vansinne. Mot dumhet kämpar även
gudarna förgäves, är det sagt.
Min bror i USA har slutat ägna tid åt att väcka upp människor eftersom majoriteten redan har vaknat där, och många arbetar för att
väcka resten. Den tidigare chefen för stjärnornas krig programmet säger t.ex. att vicepresidenten är den huvudmisstänkte för 11
september 2001 attackerna / att stänga av USA:s luftförsvar för att möjliggöra attackerna och att den officiella versionen av vad som
hände 11 september 2001 är en konspirationsteori och att militärövningarna i luftrumment den där dagen var en täckmantel för
anfallen. Se min blogg. En tidigare tysk försvarsminister säger samma sak. En tidigare brittisk parlamentsledamot likaså. (Googla
Andreas von Bülow och Michael Meacher, gärna tillsammans.) Det är en ganska viktig insikt, att ledarna för världens mäktigaste
militärmakt är beredd att mörda tusentals av sina egna medborgare för att få en ursäkt för att anfalla länder som inte utgjorde något
militärt hot. En sådan insikt leder till insikter om den egna utsattheten, javisst, men också till att man talar om det som verkligen är,
istället för en skendebatt. En ärlig debatt handlar alltså om huruvida vi är för eller mot mord för att främja våra intressen, hellre än att
hyckla att vi är så väldigt moraliskt högstående, vill förbättra kvinnors situation, bla, bla, bla. Kvinnor får det inte bättre för att man
mördar dem, deras barn och familjer. Eller för att man smittar ned deras land med uranoxiddamm (utarmat uran) som ger
mångdubbelt mer cancer hos både kvinnor, barn och män. Om vi tycker att vår elits och i viss mån allas vårt materiella välstånd är
viktigare än om andra får leva eller dö, vara friska eller sjuka, om vi alltså är rasister, då kan vi väl för böveln sluta hyckla om det utan
diskutera hur mycket mord vi tycker är OK!!! Jag hatar hyckleri!!!!
Och om vi händelsevis är motståndare till mord och rasism och så vidare, då kan vi väl för alla glödheta hjälpas åt att sätta
brottslingarna bakom lås och bom, där de hör hemma!
Ursäkta att jag hetsar upp mig, men det SKRÄMMER MIG att folk runtomkring mig beter sig som om de var utbytta mot aliens eller
robotar. Fast en mindre andel tar kontakt och känner likadant. Däremot är det nästan inga riksdagsmän som uttrycker att de tänker så
här. Jag har kontaktat många, och jag misstänker att de tror att jag är en galning. Nå, i så fall är jag en galning som har hamnat på
rätt sida av vad som verkligen är. :) Sedan kan de ju "huka sig". Grekland fick smaka piskan, när man försökte följa folkviljan efter
kriget. Storbritannien och sedan USA tog hjälp av tidigare nazisympatisörer för att slå ned demokratin. Och detta redan innan man
besegrat tyskarna, så det visar ju hur stor "frihet" man som europeiskt land EGENTLIGEN har att föra självständig politik. "Vi gör allt
vi kan" och "vi kan inget göra" är vad jag hör från svenskt regeringshåll. Låt vara att vi måste lyda husse, men vi kan väl sluta hyckla
om det?! Jag känner starkt att för att utvecklas som kännande människor så behöver vi tala om det som verkligen är, och inte syssla
med låtsasdebatter.
Det allvarligaste just nu, som jag ser det, är de goda människornas tystnad. Det som möjliggjorde "den slutgiltiga lösningen". Och
som möjliggör övergrepp i de flesta stater. Även i vår egen.
Anonymt på Apr 13 2006, 23:54
Varför säger du inte vem husse är?
``Grekland fick smaka piskan, när man försökte följa folkviljan efter kriget. Storbritannien och sedan USA tog hjälp av tidigare
nazisympatisörer för att slå ned demokratin. Och detta redan innan man besegrat tyskarna, så det visar ju hur stor "frihet" man som
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europeiskt land EGENTLIGEN har att föra självständig politik. "Vi gör allt vi kan" och "vi kan inget göra" är vad jag hör från svenskt
regeringshåll. Låt vara att vi måste lyda husse, men vi kan väl sluta hyckla om det?!''
Och vem är husse?
Bankirerna som finansierade både Sovjet och Nazityskland
http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Freedman.html
Lyssna för att avgöra själv!

Anonymt på Apr 14 2006, 14:02
Jag håller på att läsa William Blums CIA & USA:s VERKLIGA UTRIKESPOLITIK. Det visar sig att när det kommer till kritan så möts
intellektuellt motstånd i sista hand med mordkommandon och vapen, om inget annat hjälper. Värderingen synes vara att USA-elitens
ägande har företräde framför andra människors liv och övriga rättigheter. Och att de medel som används endast begränsas av
politiska hänsyn. Hemmaopinionen, alltså!!!!
Klicka på bilden för att få fram baksidan:

Kanske detta förklarar de svenska liberalernas hycklande stormaktskryperi? Se även vad jag skrev redan i augusti 2005:
Intelligentsians blockering förklarad.
William Blum har tidigare arbetat vid det amerikanska utrikesdepartementet och har under de senaste 30 åren forskat kring CIA och
amerikansk utrikespolitik. Denna bok anses vara den främsta i sin genre. Som John Stockwell, f d CIA-tjänsteman har sagt: "Den
bästa sammanfattningen av CIA:s historia."
Jag refererade ju till William Blum högre upp i kommentarskedjan, när jag länkade till och citerade ur hans Anti-Empire Report, bl.a.
när han skrev att USA INTE är välmenande, etc, och jag frustrerat avslutade med att jag blir så vansinnig på DUMHETEN att vägra
erkänna verkligheten. Jag kom efteråt att tänka på att alla (läs "liberaler") som läser det kanske inte inser att William Blum är en
auktoritet. Nå, nu bör det iallafall vara etablerat.
Länk hit: http://blog.lege.net/?/55-Fosterlandsfoerraedare.html#c844
Anonymt på Apr 14 2006, 16:15
Vem eller vilka är det som styr världen?
Bankirerna som finansierade både Sovjet och Nazityskland
Dessa bankirer arbetar i det tysta. De vill inte synas. De vill ha andra ansikten utåt.
Varför inte läsa det här:
The Truth will stand on its own merit
A Jewish Defector Warns America:
Benjamin Freedman Speaks
by Benjamin H. Freedman
Introductory Note -- Benjamin H. Freedman was one of the most intriguing and amazing individuals of the 20th century.
Mr. Freedman, born in 1890, was a successful Jewish businessman of New York City who was at one time the principal owner of
the Woodbury Soap Company. He broke with organized Jewry after the Judeo-Communist victory of 1945, and spent the remainder
of his life and the great preponderance of his considerable fortune, at least 2.5 million dollars, exposing the Jewish tyranny which has
enveloped the United States.
Mr. Freedman knew what he was talking about because he had been an insider at the highest levels of Jewish organizations and
Jewish machinations to gain power over our nation. Mr. Freedman was personally acquainted with Bernard Baruch, Samuel
Untermyer, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph Kennedy, and John F. Kennedy, and many more movers and shakers of
our times.
This speech was given before a patriotic audience in 1961 at the Willard Hotel in Washington, D.C., on behalf of Conde McGinley's
patriotic newspaper of that time, Common Sense. Though in some minor ways this wide-ranging and extemporaneous speech has
become dated,Mr. Freedman's essential message to us -- his warning to the West -- is more urgent than ever before.
Det går att lyssna på vad som händer idag:
Lyssna!
De som skrev planen Rebuilding Americas Defenses i september 2000 var inte danskar och inte var de turkar och inte var de
kineser.De var Israelvänliga judar - Zionister. Vi måate kunna säga det högt utan att bli anklagade för att vara antisemiter. Det var
Wolfowitz, Libby, Zakheim, Perle, Podhoretz, Kristol - alla välkända imperialister och Zionistiska judar bakom den fascistiska planen.
Det spelar ingen roll om det var danskar eller turkar bakom planen. Vi måst kunna säga vilka som står bakom fascismen - globlismen
- elitismen - imperialismen - föraktet för andra människor - i det här fallet är det judiska zionister:
"Rebuilding America's Defenses" – A Summary
Och det går att läsa mera om organisationen - PNAC - Project for a New American Century - bakom den globala slavstatsplanen:
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Project for the New American Century
Och det går att läsa om judisk rasism. Det är inte danskar eller turkar som uttrycker sig så här. Det är judar. Ett judiskt prästerskap
som inte förstår bättre. Infe förmår respektera andra. Gömmer sig i klyschor om att judar är Guds utvalda folk - men andra inte är
Guds utvalda folk - vilket skitsnack. Det här är grogrunden för Wolfowitz 11 september och de följande krigen - eller vem ska vi skyllla
på? CIA? Vi måste ändå kunna kritisera Zionistiska judar då vi vet att fem israeler filmade World Trade Center när det brakade ihop.
OCH DE FEM ISRAELERNA INTE BARA FILMADE. DE HURRADE OCH DANSADE. VARFÖR TIGER VI OM DET?
Astrological Destiny
for a Jew and Non-Jew
Does astrology determine destiny? Is there a difference in this respect between a Jew and non-Jew?
A: There is a difference of opinion in the Talmud as to what factors determine a Jew's destiny. The accepted opinion is that ein mazal
l'Yisrael, the stars do not determine a Jew's destiny.
The Ba'al Shem Tov explains that ein mazal l'Yisrael is to be read aiyin mazal l'Yisrael. The fate of Yisrael is the Divine state of
"Nothingness." The fate of all other mankind is a state of being. Every non-Jew has a fate which is from destiny. Whether inscribed in
the stars or some other dimension of reality is not significant. There is some fate which is almost impossible for the non-Jew to
overcome.
A Jew, on the other hand, can overcome his mazal. This is because the origin of his fate is the "Divine Nothing" itself which is not well
defined, as it is from the essence of G-d which is also not well defined. Just as G-d cannot be defined, so the destiny of a Jew cannot
be defined. This is what is meant by Aiyin, "nothingness" is the mazal of Israel.
On every birthday the mazal of a person becomes stronger and shines from the super conscious level of the root of his soul into the
consciousness of his soul. The mazal gives him strength to use to the maximum his power of free choice. This is just the opposite of
thinking that mazal is not free choice.
In his book Etz Chaim, the Arizal explains that non-Jewish astrology only reaches a certain level of the 12 constellations or signs of
astrology, but there are many levels above this. The highest of all levels are the 12 permutations of G-d's Name, Havayah. Only the
Jewish People are connected to this level. By being connected to this level they have the power to re-create. (The Name Havayah
means "continual creation".)
Astrology is very limited. The Torah and the Jewish People transcend this limitation of the non-Jewish astrology. When something is
transcended it doesn't nullify its abstract source. Transcendence occurs by reaching the abstract source. That is what the Ba'al Shem
Tov meant when he said that Israel's mazal is aiyin.
Anonymt på Apr 14 2006, 20:19
I #11 11-09-01.blogspot.com on 2006-04-14 14:02 frågar 11-09-01.blogspot.com:
``Varför säger du inte vem husse är?''
Om du tittar i bloggens högermarginal så finns en sektion för Viktiga demokratiresurser. I denna finner du bl.a. länken
http://www.peace.se/ med kommentaren "Ove Svidén - han har koll", som jag har haft ute sedan början av december 2005, då jag
först träffade Ove. Vad är det då Ove Svidén har koll på? Jo, Ove har koll på vilka det är som bestämmer. Men han försöker
resonera med dem. Det är 13 familjer som styr världen, har han fått veta genom kontakter som jag av försiktighetsskäl ej går
närmare in på här. Ove vill inte forska i eller publicera VILKA dessa familjer är, även om somligt är uppenbart för nästan alla och
envar - som vi kan se genom länkar och skriverier från 11-09-01.blogspot.com.
Som sagt, dessa familjer gör klokt i att inte fortsätta terrorisera mänskligheten med att härska genom att söndra då vi håller på att
fatta vad som pågår, och då många är väldigt arga. Samtidigt oroar det mig att Eric Hufschmid på länkar som du gav ovan (via
http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Freedman.html kan man klicka på Prepare for Battle, vilket man uppmanas till i texten)
i princip uppmanar till revolution. Om det blir en ny amerikansk revolution - vilket i och för sig inte alls är orimligt - så kan detta
snarast vara bra för konspiratörerna, som i oredan kan internera miljoner amerikaner i de förut upprättade interneringslägren (se
tidiga blogginlägg på den här bloggen om amerikanska koncentrationsläger, etc) och mycket tydligare införa undantagstillstånd och
upphäva alla spår av demokratiska friheter i USA. Eric Hufschmid &Co. vill också upprätta listor på misstänkta. Det är ju i och för sig
vällovligt att forska om vilka brottslingarna kan vara, men att vilja föra upp andra 9/11 grupper som inte tänker i termer av att
Sionisterna gjorde på dessa listor tycker jag är att gå lite väl långt. Det KAN faktiskt vara fråga om att människor helt enkelt tänker
olika, allt måste inte vara kriminellt beteende.
Det finns faktiskt en webbsite som anser att undertecknad är en CIA-agent som undanhåller den verkliga sanningen!:
Eftersom länkarna på den följande siten - som jag alltså INTE rekommenderar - innehåller konstiga tecken så ger jag inte
direktlänken, utan klicka på http://rolf-martens.com/ och sedan väl där, på FÖRENA ER! Info #255se: En debatt om "CIA Internet
fakes" 30.03.2006. Det kan eventuellt vara roande. Det sista mailet där ser ut så här: 2006-03-30 12:39:54
Hej igen Leif,
Den som bara läser detta ditt senaste inlägg i vår debatt, på brevlistan "mot_krig", kan nog tänkas bedöma att du mycket väl kan vara
en ärligt syftande person.
Men efter att ha läst dina tidigare inlägg också, 9 stycken, gör i varje fall inte jag en sådan bedömning.
Inte minst några dumma osanningar som du kom med i ditt förra, sänt Mon, 13 Mar 2006 18:23:01 +0100 (MET), tyder på att man bör
ta alla påståenden av dig med några rejäla nypor salt, anser jag. För alla som har läst oss båda är det nog ganska lätt att se att det
just var några dumma osanningar av dig där, angående vad jag hade skrivit.
Du "lovade" för övrigt i det inlägget att inte diskutera de här frågorna med mig längre. Men jag har inget emot alls att du har ändrat dig
om detta. För min del fortsätter jag gärna att diskutera dessa saker med dig - offentligt förstås.
Jag samlar nu ihop alla inläggen (så långt!) i den debatt som började mellan oss den 12 mars i år, inklusive det som Mario Sousa
bidrog med och inklusive det som jag skriver nu, och sätter dem i ett "FÖRENA ER! Info", #255se, på min hemsida.
Jag skriver i dess inledning, som du kommer att få se, bland annat att jag hoppas att dessa inlägg kan ge läsarna några ledtrådar
angående huruvida det kanske finns en eller flera sådana där "CIA Internet fakes" som är baserade här i Sverige också.
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Rolf M.
Jag hade, ska det sägas, inte återupptagit någon debatt med honom utan endast inför medlemmarna på mot_krig listan konstaterat
att en av hans åsikter hade stöd hos somliga forskare. Att jag gav honom rätt i detta rubbade uppenbarligen hans cirklar, vilket var
väldigt lustigt att se. :) Tilläggas bör att det inte är någon på mot_krig listan som tar den här killen på allvar. Men jag ville visa upp
exemplet - vissa revolutionärer har väldigt lätt för att vilja "av med huvudet" på alla de uppfattar som inte tillräckligt revolutionära.
Jag tror inte på en våldsam revolution - ja, det kan bli en sådan, men jag tror inte att det är bra! Brottslingarna måste förvisso i
fängelse, så långt är jag med. Men jag tror att det är oerhört viktigt att vi som fattar håller huvudena kalla. De vi har emot oss har
härskat genom att söndra i hundratals år, och det finns hur många nyttiga idioter som helst. Vi kan inte "av med huvudet" på varenda
idiot - idioti är faktiskt inte ett brott.
Istället tror jag på att höja medvetenheten. Andlig mognad, med andra ord. Det går inte att manipulera någon som har genomskådat
spelet. Och när det inte längre går att manipulera opinionen, då är spelet förlorat för konspiratörerna. Det vi har emot oss är förstås
folk som vår justitieminister Thomas Bodström & Co., som vill öka övervakning och kontroll av vår kommunikation - vad vi tänker.
Som värde-orienterade intellektuella fruktas vi med rätta av konspiratörerna för de allvarliga utmaningar vi ställer "demokratiska"
regeringar inför genom att demaskera och de-legitimisera etablerade institutioner (se För att förstå händelsernas dynamik måste man
förstå de bakomliggande värderingarna).
Eric Hufschmid skriver själv på sidan 149 i hans Painful Questions: An Analysis of the September 11th Attack att
``I think the World Trade Center attack was a scam, but I am not going to fight the Axis of Good. If you know any critical information
about the attack, you might want a similar attitude. In other words, discuss what you know, but don't fight the Axis of Good. . . . A
nation cannot be helped when a majority of citizens refuse to admit it needs help.''
På den följande sidan kan man dessutom läsa:
``The American people are allowing these scams to occur, just as they allow themselves to abuse drugs. Blaming foreign nations or
the FBI for this attack is not dealing with the problem. The problem is that the American people are doing a terrible job of selecting
government officials and managing their nation.
It would certainly be interesting to see who is in the Axis of Good, which nations they work for, and how they accomplished the scam,
but even if all of them were arrested we would still have the same incompetent government; the same ugly, disorganized cities; the
same lousy television news; the same deteriorating economy; and the same lousy train system. The only way to make a better nation
is for the American people to become better citizens and better voters.''
Här har vi alltså samma kille - några år tidigare - som säger att man inte ska leta upp de skyldiga eller vilken nation som ligger bakom
utan att man istället ska bli mer pålästa medborgare som inte accepterar inkompetens från politiska ledare.
Och som sagt, i dag vill han sätta upp personer som resonerar så på listan över misstänkta medbrottslingar... Jag tror inte att han har
någon dold agenda eller att han jobbar för någon annan, jag litar bara inte på hans omdöme.
Så jag upprepar något jag ofta sagt, att det gäller att vara klok. Att tänka efter före. Inte bara rusa på och inte bara kasta ur sig
vartenda faktum och kunskap man hittar, utan att värdera den och fundera på vad den betyder. Jag själv tar in oerhörda mängder
information som jag analyserar utan att omedelbart publicera den. Mycket som inte hamnar på webben diskuteras på mailinglistor.
Kontakta mig via epost om någon vill ha förslag på listor där man har koll.
Länk hit: http://blog.lege.net/?/55-Fosterlandsfoerraedare.html#c846
Anonymt på Apr 14 2006, 21:56
Ur #7 11-09-01.blogspot.com on 2006-04-13 07:40's längre citat vill jag särskilt framhäva:
In this unwillingness of the government to appear on an entertainment show to answer questions raised by an actor, we would seem
to have the clearest possible sign that the government's story is myth, not reality.
Källa: David Ray Griffin vid en föreläsning den 30 mars 2006 vid Grand Lake Theater i Oakland "for Progressive Democrats of the
East Bay". Se även kommentarstråden Levande människor är vårt hopp för fler länkar om detta evenemang, och mina egna tankar
om detta med myt: ``Det teologen David Ray Griffin beskriver i termer av en gemensam myt med nästan religiösa övertoner - som
inte får ifrågasättas utan endast ska accepteras utan bevis, liksom andra religiösa trossatser, där ifrågasättanden bemöts med
tystnad, liksom religiösa ifrågasättanden brukar hanteras - detta kan förstås även beskrivas i psykologiska termer. Jag har kommit i
kontakt med den kanadensiske psykologen Dr. Daniel Burstons teorier om "sociala fantasisystem"...''
Oavsett det jag skrev i slutet av det bloggentryt så anser jag att allt annat än att förhålla sig till verkligheten leder till andlig sjukdom.
William Blum nämner i sin Anti-Empire Report den 22 mars 2006 att:
``Renowned conservative writer George Will penned a column last month celebrating the fact that a survey showed that conservatives
were happier than liberals or moderates....''
Alltså att konservativa, vilket väldigt ofta innebär fundamentalistiska kristna, skulle vara lyckligare än andra. Det verkar ju märkligt.
Vad kan det bero på? Är det bra att bara tänka på sin egen "rättfärdighet" och skita i alla andra? Ja, så är det nog, William Blum
spekulerar så här:
``I would propose that one important reason conservatives may be happier is that their social conscience extends no farther than
themselves and their immediate circle of friends and family. George Will gives not the slightest hint that the sad state of the world
affects, or should affect, conservatives' happiness. In my own case, if my happiness were based solely on the objective conditions of
my particular life -- work, social relations, health, adventure, material comfort, etc. -- I could, without hesitation, say that I'm very
happy. But I'm blessed/cursed with a social conscience that assails my tranquility. Reading the hundred varieties of daily horrors in
my morning newspaper -- the cruelty of man, the cruelty of nature, the cruelty of chance -- I'm frozen in despair and anger. Often,
what makes it hardest to take is that my own government, at home and abroad, directly and indirectly, is responsible for more of the
misery than any other human agent. I would have been incredulous, during the first half of my life, to think that one day my own
government would scare me so. But if I were a conservative, I could take great comfort, even happiness, in convincing myself that it's
largely "the bad guys" who are being hurt and that the US-caused horrors are for the purpose of extending democracy, freedom, and
other joys to the dark corners of the world. And at a profit.''
Så, receptet på lycka är kantänka att "sköt dig själv och skit i andra". Och jag får också ofta mail om att det är vad jag borde göra
med mitt liv:
``Hej. Jag undrar hur mycket du Leif tänker på kyrkan nuförtiden?? Är det bara politik för hela slanten??? Mvh N.N.''
Ett typiskt mail. Värderingen är att det är dåligt att bekymra sig om sitt sociala samvete och bra att fokusera på den närmsta kretsen.
Jag håller med om att det är bra att bry sig om sina närmaste, och det sociala engagemanget bör ej ske på bekostnad av familjen den bör ej offras - men det brevskrivaren vill är förstås att jag ska upphöra med mitt sociala engagemang, och själv vägrar han
konsekvent att erkänna att han själv har något sådant ansvar. Så han är en av dessa lyckliga konservativa...
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Men hans och de andra konservativas lycka beror på att de ännu inte nått till en andlig insikt och medvetande om att vi alla hör ihop.
Javisst, de hycklar att vi alla är "bröder och systrar", men om man inte tänker på samma sätt som dem så skiter de i en - då är man
ändå "förlorad". För, som Blum skrev (se ovan):
``... if I were a conservative, I could take great comfort, even happiness, in convincing myself that it's largely "the bad guys" who are
being hurt and that the US-caused horrors are for the purpose of extending democracy, freedom, and other joys to the dark corners of
the world. And at a profit.''
Är man "kristen" så gläder man sig alltså att någon bankar skiten ur "de onda", för de är ju onda, och att det dessutom ibland till och
med är lönsamt! Halleluja!
Och det är ju en bekväm myt - som gör att man sover gott om natten, om ens samvete är så rymligt. Dessutom så är man ju till på
köpet bättre än sådana som jag, som är orättfärdiga genom att överge den sanna tron. Det är underbart att alltid ha rätt! Och
eventuella övergrepp på mänskliga rättigheter som inte kan ignoreras är förstås bara beklagliga misstag. Om man inte kan förklara
bort dem på något sätt.
Länk hit: http://blog.lege.net/?/55-Fosterlandsfoerraedare.html#c847
Anonymt på Apr 14 2006, 23:39
Är världen upp och ner?
En insändare av Lasse Wilhelmson
2006-04-14
I tidningar och radio/tv får vi veta att Iran måste bombas (med kärnvapen?) för att de misstänks vilja skaffa kärnvapen, som de ännu
inte har. Israel som sedan länge har kärnvapen bombade Irak 1981, av samma skäl. De säger att om inte USA gör jobbet denna
gång, så skall de göra det själva - igen. Och Bush han säger inte nej. Indien och Pakistan har också kärnvapen. Och USA, som nu
"demokratiserar" Irak genom ockupation och massförstörelse av städer.
Palestinierna har blivit bestulna på sitt land och fördrivna flyktingar finns spridda i läger sedan nästan 50 år. USA, EU och Israel har
nu bestämt att de skall svältas till slutgiltig underkastelse i de återstående 10 procenten av ursprungliga Palestina. Varför, jo de vägrar
att erkänna den starkes rätt - med stöd av folkrätten.
I Sverige och annorstädes införs Storebrorssamhällen för att kontrollera medborgarna. I synnerhet dem som stödjer motstånd mot
ockupation. Vilka är det? Jo, det är vi som vill vända världen rätt!
Ensam hörs en röst som försvarar folkrättens principer och kritiserar Sveriges knähundspolitik mot USA. Sverker Åström - måtte du
leva i hundra år till.
Lasse Wilhelmson
Täby
(Publicerat med tillstånd från Lasse Wilhelmson.)
På en mailinglista skrevs kommentaren:
``Uppenbarligen håller vi på att åter glida in i samma psykos som föregick irakkriget - då t.o.m. mina snälla distriktssköterskor i
Harmånger talade med skräck i rösten om Iraks farliga vapen. Uppenbarligen tror de styrande att vi är så dumma i huvudet att vi går
på samma trick igen. Och uppenbarligen verkar de tro rätt...''
Anonymt på Apr 15 2006, 01:28
Hur startade konflikten?
Det går alltid att gå hit och läsa lite:
11september2001.blogspot.com/
Och få reda på att första världskriget handlade om olja. Och det andra också. Och nu också det tredje som startade 11 september
2001. OLJA kräver bankirernas pengar och för därför till deras New World Order - den globala slavstaten!
Det går sen att gå vidare och läsa det här och fatta början till konflikten:
A Jewish Defector Warns America:
Benjamin Freedman Speaks on Zionism
Within two years Germany had won that war: not alone won it nominally, but won it actually. The German submarines, which were a
surprise to the world, had swept all the convoys from the Atlantic Ocean, and Great Britain stood there without ammunition for her
soldiers, stood there with one week's food supply facing her -- and after that, starvation.
At that time, the French army had mutinied. They lost 600,000 of the flower of French youth in the defense of Verdun on the
Somme. The Russian army was defecting. They were picking up their toys and going home, they didn't want to play war anymore,
they didn't like the Czar. And the Italian army had collapsed.
Now Germany -- not a shot had been fired on the German soil. Not an enemy soldier had crossed the border into Germany. And
yet, here was Germany offering England peace terms. They offered England a negotiated peace on what the lawyers call a status
quo ante basis. That means: “Let's call the war off, and let everything be as it was before the war started.”
Well, England, in the summer of 1916 was considering that. Seriously! They had no choice. It was either accepting this
negotiated peace that Germany was magnanimously offering them, or going on with the war and being totally defeated.
While that was going on, the Zionists in Germany, who represented the Zionists from Eastern Europe, went to the British War
Cabinet and -- I am going to be brief because this is a long story, but I have all the documents to prove any statement that I make if
anyone here is curious, or doesn't believe what I'm saying is at all possible -- the Zionists in London went to the British war cabinet
and they said: “Look here. You can yet win this war. You don't have to give up. You don't have to accept the negotiated peace
offered to you now by Germany. You can win this war if the United States will come in as your ally.”
The United States was not in the war at that time. We were fresh; we were young; we were rich; we were powerful. They [Zionists]
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told England: “We will guarantee to bring the United States into the war as your ally, to fight with you on your side, if you will promise
us Palestine after you win the war.”
In other words, they made this deal: “We will get the United States into this war as your ally. The price you must pay us is
Palestine after you have won the war and defeated Germany, Austria-Hungary, and Turkey.”
Om man inte sen talar om vad som är känt - de dansande israelerna som filmade World Trade Center när det kollapsade sprängdes:
FEM ISRAELER SOM FILMADE WORLD TRADE CENTER NÄR DET SPRÄNGDES OCH DANSADE AV GLÄDJE!!!
så missar man något - sanningen!
Och om man sen vet att de som skrev REBUILDING AMERICAS DEFENSES var israelvänliga judar - WOLFOWITZ och LIBBY och
Zakheim, Perle, Podhertz - alla de andra israelvänliga judarna i PNAC - Project for a New American Century så måste man säga det
högt!
Man ska inte låta media som i USA och Västeuropa är kontrollerade av israelvänliga judar förtiga sanningen.
Att inte säga det högt är att äventyra våra liv. Det är inte antisemitism att utpeka de skyldiga. De skyldiga döljer sig genom att stämpla
dem som säger sanningen som antisemiter. Judarnas prästerskap är rasister. Vi ska inte tillåta dessa rasister som startade det nya
världskriget 11 september 2001 få fortsätta genomföra sina planer.
11 september 2001 är avslöjat av Steven E. Jones fysikprofessorn.
STEVEN E JONES VISAR ATT WTC MÅSTE HA SPRÄNGTS MED TERMIT!
Vi måste ställa de ansvariga inför rätta!
Riksrätt för Bush är krav nummer ett!
Sverker, Åsa, Erik, Jan, Göran och alla de andra skribenter som inte berättar att det är judiska sionister bakom planerna ställer sig
bakom förövarna av det nu pågående tredje världskriget!
Anonymt på Apr 15 2006, 01:59
Hmm. Det är en sak att intuitivt förstå, en annan sak att sätta sig in i detaljerna väl nog för att kunna skriva om det! Som jag sagt
förut så handlar det om en orgie av bevis, vilket innebär en orgie av fällor för den mindre väl påläste. Kanske det är av sådan blyghet;
det är minerad mark, som så många säger så lite?
En man som inte verkat ha läst på just detta är ju samme William Blum jag citerat ovan. Han skriver ju (se tidigare länkar) att han
visserligen tror att hans regim är tillräckligt moraliskt fördärvad för att kunna göra detta men att han inte tror att de skulle klara av att
hålla det hemligt. Ungefär så skrev han. Han tycks inte ha lagt ned tid att läsa på ordentligt. För om han hade gjort de så skulle han
väl till sist ha fattat vem som ligger bakom; inte Bush utan "dansande israeler". Sedan är givetvis Bush skyldig...till skyddande av
brottsling, till falsk anklagense, o.s.v., o.s.v.. De som ligger bakom har förstås hållhakar som gör att de kan styra Bush &Co. som
marionettdockor. "Hoppa", och de måste hoppa. Exakt vad det handlar om för hållhakar är svårt att veta. Jag är övertygad att Bush
& Cheney blev lika överraskade av den faktiska händelseutvecklingen som alla andra. De visste att något skulle hända - det är de
givetvis skyldiga till - men de trodde nog att det var något annat, på ett annat sätt, eller kanske att det var Kongressen eller något som
skulle attackeras.
Nu är det ju inte många ````911 Truth'''' siter som nämner detta med de "dansande israelerna", o.s.v.. Varför de flesta aldrig får veta
om det. Där har ju faktiskt Eric Hufschmid &Co. en poäng....
Jag funderar själv på att skriva en artikel och försöka få den publicerad iallafall någonstans.
Anonymt på Apr 15 2006, 04:19
PNAC - Project for a New American Century publicerade i september 2000 skriften Rebuilding Americas Defenses. Där de skriver om
"some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor".
"Rebuilding America's Defenses" – A Summary
Vilka står bakom PNAC?
Man kan gå till cooperativeresearch.org för att söka på PNAC.

PNAC drafts a strategy document, “Rebuilding America’s Defenses: Strategies, Forces and Resources for a New Century,” for
George W. Bush’s team before the 2000 Presidential election. The document was commissioned by future Vice President Cheney,
future Defense Secretary Rumsfeld, future Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz, Florida Governor Jeb Bush (Bush’s brother),
and future Vice President Cheney’s Chief of Staff Lewis Libby.
The document outlines a “blueprint for maintaining global US preeminence, precluding the rise of a great power rival, and shaping the
international security order in line with American principles and interests.”
PNAC states further: “The United States has for decades sought to play a more permanent role in Gulf regional security. While the
unresolved conflict with Iraq provides the immediate justification, the need for a substantial American force presence in the Gulf
transcends the issue of the regime of Saddam Hussein.”
PNAC calls for the control of space through a new “US Space Forces,” the political control of the Internet, and the subversion of any
growth in political power of even close allies, and advocates “regime change” in China, North Korea, Libya, Syria, Iran, and other
countries.
It also mentions that “advanced forms of biological warfare that can ‘target’ specific genotypes may transform biological warfare from
the realm of terror to a politically useful tool.”
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However, PNAC complains that thes changes are likely to take a long time, “absent some catastrophic and catalyzing event—like a
new Pearl Harbor.”

Den 11 september 2001 på kvällen skrev Bush i sin dagbok:
"The Pearl Harbor of the 21st century took place today."
11september2001.blogspot.com/
Man kan gå till sourcewatch.org för att söka på PNAC för att sen klicka Personnel och upptäcka att det är en grupp av israelvänliga
judar som grundat PNAC.
Det går att söka på grundaren av PNAC och få reda på det här:
William Kristol is the neo-conservative editor of the Weekly Standard.Kristol was the former Chief of Staff to Vice President Dan
Quayle (89-93) and to Secretary of Education William Bennett during the Ronald Reagan administration. Kristol formerly led the
Project for the Republican Future. He is on the board of the Manhattan Institute for Policy Research, and his name is associated with
the Middle East Forum.
William Kristol is the founder of the Project for the New American Century (PNAC) and was one of the signers of the January 26,
1998, PNAC letter sent to President William Jefferson Clinton.[1]
Och det går att söka på övriga israelvänliga judar - Wolfowitz, Libby, Zakheim, Perle, Podhoretz...

PNAC borde döpas om till PNIC - Project for a New Israel Century.
A Jewish Defector Warns America: Benjamin Freedman Speaks on Zionism
Now, what are the facts about the Jews?
The Jews -- I call them Jews to you, because they are known as Jews. I don't call them Jews. I refer to them as so-called Jews,
because I know what they are. If Jesus was a Jew, there isn't a Jew in the world today, and if those people are Jews, certainly our
Lord and Savior was not one of them, and I can prove that.
Now what happened? The eastern European Jews, who form 92 per cent of the world's population of those people who call
themselves Jews, were originally Khazars.
They were a warlike tribe that lived deep in the heart of Asia. And they were so warlike that even the Asiatics drove them out of
Asia into eastern Europe -- and to reduce this so you don't get too confused about the history of Eastern Europe -- they set up this big
Khazar kingdom: 800,000 square miles. Only, there was no Russia, there were no other countries, and the Khazar kingdom was the
biggest country in all Europe -- so big and so powerful that when the other monarchs wanted to go to war, the Khazars would lend
them 40,000 soldiers. That's how big and powerful they were.
Now, they were phallic worshippers, which is filthy. I don't want to go into the details of that now. It was their religion the way it
was the religion of many other Pagans or Barbarians elsewhere in the world.
Now, the [Khazar] king became so disgusted with the degeneracy of his kingdom that he decided to adopt a so-called monotheistic
faith -- either Christianity, Islam -- the Moslem faith -- or what is known today as Judaism -- really Talmudism. So, like spinning a top
and calling out "eeny, meeny, miney, moe," he picked out so-called Judaism. And that became the state religion.
He sent down to the Talmudic schools of Pumbedita and Sura and brought up thousands of these rabbis with their teachings, and
opened up synagogues and schools in his kingdom of 800,000 people -- 800,000 thousand square miles -- and maybe ten to twenty
million people; and they became what we call Jews. There wasn't one of them that had an ancestor that ever put a toe in the Holy
Land, not only in Old Testament history, but back to the beginning of time. Not one of them! And yet they come to the Christians and
they ask us to support their armed insurrection in Palestine by saying:
"Well, you want to certainly help repatriate God's chosen people to their Promised Land, their ancestral homeland, It's your
Christian duty. We gave you one of our boys as your Lord and Savior. You now go to church on Sunday, and kneel and you worship
a Jew, and we're Jews."
And because they control the newspapers, the magazines, the radio, the television, the book publishing business, they have the
ministers in the pulpit, they have the politicians on the soap boxes talking the same language . . . so naturally you'd believe black is
white if you heard it often enough. You wouldn't call black black anymore -- you'd start to call black white. And nobody could blame
you.
Och man kan läsa mer om dessa Khazarer som har kapat Judendomen för att falskeligen kalla sig själva för judar. Och som nu
försöker bygga en Global Slavstat under United Nations som de kallar New World Order. Dessa judiska bankirer har redan skapat två
världskrig.
Bankirerna som finansierade både Sovjet och Nazityskland
Nu har de satt igång det tredje. Det är dags att stoppa dem!!!
AMAZON - The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and Its Heritage
en.wikipedia.org/wiki/The_Thirteenth_Tribe
Koestler stated that part of his intent in writing the book was to defuse anti-Semitism by undermining the identification of European
Jews with the Jews of the Bible, rendering anti-Semitic epithets such as "Christ killer" inapplicable.
www.khazaria.com/
iamthewitness.com/Koestler13thTribe.htm

Page 11 / 22

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
[Red.: Detta forum tar AVSTÅND från utpekande av etniska grupper som skyldiga. Forumets hållning är att det är INDIVIDER,
ORGANISATIONER och STATER som gör sig skyldiga till brott, inte folkgrupper. Läs en utförlig kommentar om detta på
http://blog.lege.net/?/56-Har-vi-blivit-programmerade.html#c927]
Anonymt på Apr 15 2006, 14:49
En till riktig människa.
Stockholms Fria lördag 15 april 2006 Kultur sidan 9

BILDTEXT: Susan Nathan arbetar med olika projekt för att skapa samarbeten mellan judar och palestinier. I sin nya bok beskriver
hon hur hon upptäckte hur illa hemlandet behandlar delar av befolkningen Foto: Nina Varumo
"Känner du inte lukten?"
I förra veckan skrev bland andra Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om att de rasistiska Nürnberglagarna tillämpades i Sverige
mellan 1935 och 1945. De förbjöd så kallade "ariska tyskar" att gifta sig med judar. Få känner till att det ironiskt nog råder liknande
förhållanden i Israel i dag, där inget giftermål kan äga rum mellan personer av olika trosuppfattning. En israelisk jude får alltså inte
gifta sig med en kristen eller muslim.
LITTERATUR
Ett annat Israel
Författare: Susan Nathan
Förlag: Ordfront
Susan Nathan skildrar i sin bok Ett annat Israel den israeliska staten från en självvald "andra sida". När hon fyller 50 år invandrar hon
till staten Israel, övertygad om det rättfärdiga i det sionistiska projektet. Hon kommer, som miljoner andra judar, med romantiska
föreställningar om Israel som "ett land utan folk för ett folk utan land" och känner sig för första gången tillfreds med sitt judiska
ursprung.
Men efter hand upptäcker hon att landet faktiskt har bebotts - av palestinier, eller som de kallas: israelaraber - innan den judiska
staten utropades, och att flera av dem som bodde där tidigare faktiskt även finns kvar. Läs resten i Stockholms Fria lördag 15 april
2006 Kultur sidan 9, klicka.
Susan Nathan är en stark person. Hon väljer att, när hon förstår hur staten Israel diskriminerar en del av befolkningen, flytta till en
israelisk palestinsk stad, Tamra. Från artikeln i Stockholms Fria:
``Den är, liksom andra palestinska städer i Israel, överbefolkad och eftersatt. Och på alla områden ser Susan Nathan den israeliska
rasismen slå igenom. Flyttgubbarna vågar först inte ens gå ut ur bilen för att lasta av hennes saker. Det krävs flera telefonsamtal och
till och med hot om mediauppmärksamhet innan hon lyckas få det israeliska telebolaget att installera en fast telefon hos henne - de
vill ogärna komma in i arabiska områden.
Men det som förvånar henne mest är den reaktion hennes beslut att flytta till Tamra väcker hos hennes israeliska judiska vänner, som
betraktar sig som vänsterintellektuella och toleranta. De fördömer samstämmigt hennes flytt. Araber hatar judar, de vill driva ut
judarna i havet och de luktar illa, är den, enligt Nathan, överraskande samstämmiga uppfattningen. Men hon finner sig förvånansvärt
väl till rätta, som enda judinna i staden.''
Läs artikeln. Ett par till axplock:
``Orättvisorna som Susan Nathan beskriver är för henne outhärdliga, och hon drivs hela tiden av en strävan att förklara och ta
ställning för de svaga i samhället. Hur kan vi judar, med vår historia, behandla andra på samma sätt som vi själva blivit behandlade?
frågar hon sig.''
Susan Nathan säger att:
``"Det handlar inte om var vi lever utan om hur vi lever. Det handlar om att lära sig att ärligt se på de platser som vi bebor och vill
kalla våra, att förstå det förflutna och inse de brott som har begåtts i vårt namn. Då kan vi judar bli beredda att be om förlåtelse och
sträcka våra välkomnande armar över skiljelinjen. För att omfamna den Andre, som egentligen är vi själva."''
Artikelförfattaren (Ulrika Sundbäck) tyckte detta var luddigt, men jag menar att Susan Nathan har förstått essensen: Det handlar om
den andliga mognaden att förstå att världen hänger ihop; vi kan inte skada andra utan att skada oss själva.
Anonymt på Apr 15 2006, 16:36
Det du skriver om - Susan Nathan - är ett fint exempel på en människa som lyckats bryta med sin omgivnings fördomar - bryta sig ur
en verklighetsbubbla. De flesta vardagsmänniskor är vanliga goda människor som försöker göra sitt bästa - tror jag. Och det gäller
alla utan undantag.
Men vad man måste kunna kritisera är de människor som sätter sig på höga hästar - använder sina maktpositioner för att göra illa.
Och då måste också judar som satt sig på höga hästar kunna kritiseras utan att man blir anklagad för anti-semitism.
Det måste gå att kritisera de bankier som startat två världskrig.
Det måste gå att kritisera de sionister som skapat staten Israel. Och sett till att jaga sina fränder till Israel genom att skapa krig.
Det måste gå att kritisera de israelvänliga judar som skapat PNAC - Project for a New American Century och skapat sitt manifest för
ett tredje världskrig - den globala slavstaten - kallat Rebuilding America´s Defenses.
Det måste gå att kritisera de israeliska medborgare som videofilmade när World Trade Center rasade ihop. Och som dansade av
glädje över den scenen,
Och det var inte bara dessa fem israeliska medborgare som var inblandade. Där fanns framförallt rabbinen Dov Zakeim.
Se:
Israel och 9/11
Och det måste gå att kritisera juden och israelvännen Leo Gelb i CFR - Council for Foreign Relations - som utarbetat
trestatslösningen - alltså härska genom att splittra kurder, sunniter och shiiter - genom att starta ett inbördeskrig mellan dem!
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Och man måste kunna få lov att titta på kartan för att förstå att Israel vill dra en oljeledning genom Syrien från de "kurdiska" oljefälten
till Haifa och vill ha vatten från Syrien samt se till att behärska Hormuz sundet genom att ta en bit av Iran.
Mediekritik, Israel och oljan
Det måste också gå att kritisera Israel för att de skaffat sig hundratals kärnvapen och tre ubåtar för att gömma kärnvapnen under
havets yta - samt att de inte tillåter internationell övervakning av sina kärnvapen. Man måste också fråga sig vad Israel ska ha
hundratals kärnvapen till .- de har fler kärnvapen än alla jordens huvudstäder - den här statsbildningen är ett hot mot oss alla!
Israel Nuclear Weapons
Om 9/11 för många är en konspirationsteori som inte går att kritisera så är också staten Israel det. Det handlar om höga herrar som
byggt upp den. Och som genom att behärska politiker och media och genom att gömma sig bakom förintelsen ser till att försöka
ommöjliggöra kritik genom att kalla den anti-semitisk. Dessa herrar är ett hot mot mänskligheten!
Det handlar inte om att kritisera de enskilda människorna - de "små" människorna. Det handlar om de som sitter i beslutsfattande
ställning. Det handlar om de som tillverkar verklighetsbubblor åt andra - ett judiskt prästerskap som påstår att judarna är Guds utvalda
folk och andra folk inte är det. Detta är rasism och det måste gå att säga!
Astrological Destiny for a Jew and Non-Jew
Question:
Does astrology determine destiny? Is there a difference in this respect between a Jew and non-Jew?
Answer:
There is a difference of opinion in the Talmud as to what factors determine a Jew's destiny. The accepted opinion is that ein mazal
l'Yisrael, the stars do not determine a Jew's destiny.
The Ba'al Shem Tov explains that ein mazal l'Yisrael is to be read aiyin mazal l'Yisrael. The fate of Yisrael is the Divine state of
"Nothingness." The fate of all other mankind is a state of being. Every non-Jew has a fate which is from destiny. Whether inscribed in
the stars or some other dimension of reality is not significant. There is some fate which is almost impossible for the non-Jew to
overcome.
Och det handlar om de som med hjälp av israelvänliga judiska bankirers hjälp har köpt upp media!!! som ser till att befolkningarna i
Västeuropa och USA inte vet vad som hänt!
Dessa judiska storfurstar på sina höga hästar är ett hot mot oss alla - också judarna själva. Det är dessa storfurstar som har fört oss
in i ett tredje världskrig - inte mannen eller kvinnan på gatan. Vi får inte anklaga dessa! Det handlar om bankirerna och deras planer
på världsherravälde - vad numera världsbankschefen Wolfowitz skrev i september 2000:
"Rebuilding America's Defenses" – A Summary
En människa - Wolfowitz - som skriver om folkmord på vissa raser!!!
"And advanced forms of biological warfare that can target specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror
to a politically useful tool" (p. 60).”
En sådan människa måste föras inför domstol -han är ett hot mot oss alla - denne världsbankschef Wolfowits. Oc de som inte kräver
det - stödjer hans folkmordsplaner - är hans medlöpare. Tyvärr är svenska pressen fylld av skribenter som tiger. De kallar sig Åsa,
Erik, Jan, Göran, Sverker... De tiger om vad Wolfowitz skrivit! Varför det?
Är det den svenska statsskulden som oroar dem?
Är Åsa, Erik, Jan, Göran, Sverker med flera också för folkmord på rasistiska grunder? Eller är de bara vanliga Svensson? Som mest
är intresserade av älgjakt?
Anonymt på Apr 15 2006, 22:34
Mer om myter och representationer i ett samhälle eller kultur
I Informed Comment Saturday, April 01, 2006 skriver historieprofessor Juan Cole och andra kommenterar minst lika insiktsfullt om hur
kulturer, samhällen, ideologier, partier och religioner är beroende av själv-bekräftande representationer eller bilder / föreställningar /
fördomar för att fungera. Juan Cole själv skriver, med hänvisning till den franske filosofen Michel Foucault, att en sådan här
representation är en process genom vilken en kultur skapar en stereotyp av något och därefter ersätter verkligheten med stereotypen
allt framgent. Att när väl representation är etablerad så kan därefter verkligheten aldrig hota den, eftersom all ytterligare information
filtreras genom representationen.
Intressant. Det kanske förklarar "Intelligentsians blockering"...
Anonymt på Apr 16 2006, 00:01
Ytterligare reflexion om sådana "kristna" som gläder sig åt att någon bankar skiten ur "de onda" för att de ju är onda, etc: De har inte
nått den andliga mognad och insikt där man förstår att världen hänger ihop; att vi inte kan skada andra - eller stillatigande tillåta detta
- utan att skada oss själva. De sitter fast i själv-bekräftande representationer eller bilder / föreställningar / fördomar som ersätter
verkligheten för dem, så att verkligheten aldrig kan hota dem, eftersom all ytterligare information filtreras genom representationen. De
sitter kort sagt så att säga fast i "matrisen" (jmf. filmen The Matrix). De är inte fria. Och de förstår inte ens att de inte är fria.
Eftersom de inte förhåller sig ansvarsfullt till verkligheten så lever de i en trygg illusion. Och därför kan de ofta må mycket bra, i sin
kokong. Men de bidrar inte till det nödvändiga andliga uppvaknandet som behövs för att rädda vår värld från självdestruktion.
Länk hit: http://blog.lege.net/?/55-Fosterlandsfoerraedare.html#c856
Anonymt på Apr 16 2006, 00:21
Bullshit from Michael Foucault! Den västerländska kulturen - är en kultur av snack - mer eller mindre sofistikerat.
Varat är ett eller hur! Det går inte då att snacka om det - skapa representationer av det! Du är så illa tvungen att sätta dig ner på
ändan! Uppleva att du är andad - lyssna på tystnaden - svårare är det inte!
Sen vilken verklighetsbubbla man ska upprätta efter det kan man ju undra... Naturvetenskapen försöker mäta den och sätta formler
på den... men det hjälper ju knappast inte... Det handlar om att ta andra på allvar... Erkänna sig själv i dem... Det är ju inte lätt men
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det går att försöka... De här bankirerna är personer som underkänner andra... för sin egen vinnings skulll... dansen kring guldkalven...
En som utrett det här är Leo Strauss - Wolfowitz lärofader... men han har aldrig orkat sätta sig ner och lyssna på tystnaden... erkänna
andra människor... istället har han byggt upp ett akademiskt-fascistiskt förakt för andra - som lett numera världsbankschefen
Wolfowitz att lägga ut sin plan på ett nytt Pearl Harbor...
Leo Strauss' Philosophy of Deception
Naturligtvis är Leo Strauss och Wolfowitz lite smarta - det är inte lätt att kritisera deras Platons grotta.
Sverker, Åsa, Erik, Jan, Göran - klarar de det? Tror knappast det. Dessa tiger ju om vad Wolfowitz sagt - att han vill skapa ett
rasistiskt folkmord - byggt på vapen som kan urskilja människors genkod - vill den rasistiska sionistiska juden Wolfowitz döda alla
rödhåriga?
Det kanske är araber han vill ta livet av? Då lär han ju själv falla offer!!!
Handlar det inte om att naturvetenskapen fört människan så långt att galna fantiser från Wolfowitz sida kan förverkligas?
Vem var det som skickade Anthrax - mjältbrand till USA:s senatorer för att få dem att anta Patriot Act?
En sionistisk jude - Dr. PhilipZack !!!
THE HIDDEN ANTHRAX LETTERS SUSPECT
Det här har FBI helt och hållet kollrat bort - inte följt upp. Och svenska media inte skrivit om!!! Det är så djävla sjukt det som pågår!!!
Och Erik, Åsa, Jan, Sverker, Göran har inte heller brytt sig om att ta reda på det... Alla hukar... för att inte bli stämplade som
anti-semiter...
De är ju lurade - de här som kallar sig för judar är ju inte judar - de är khazarer!!!
Ärliga troende människor påstår inte att de är Guds folk. Det är ju bara dumheter. Det går inte att uttala sig för ett helt folk. Den som
orkat sätta sig ner och lyssna på tystnaden - upplevt att man är andad - kan inte uttala sig för alla andra människor. Då är man sjuk i
huvudet. Tyvärr låter språket en göra sådana uttalanden och en massa människor tror på ens skitsnack!!!
Hur vi kommer tillrätta med det är inte så enkelt att säga - eftersom de flesta människor inte verkar våga sätta sig ner och förstå att
deras jag är påhitt...
[Red.: Detta forum tar AVSTÅND från utpekande av etniska grupper som skyldiga. Forumets hållning är att det är INDIVIDER,
ORGANISATIONER och STATER som gör sig skyldiga till brott, inte folkgrupper. Läs en utförlig kommentar om detta på
http://blog.lege.net/?/56-Har-vi-blivit-programmerade.html#c927]
Anonymt på Apr 16 2006, 00:57
Mordet på demokratin
Om det diskreta mordet på demokratin, av John Pilger.
Några klipp:
The dying of freedom in Britain is not news. . . . The Legislative and Regulatory Reform Bill has already passed its second
parliamentary reading without interest to most Labour MPs and court journalists; yet it is utterly totalitarian in scope. . . . It will mean
that the government can secretly change the Parliament Act and the constitution and laws can be struck down by decree from
Downing Street. . . . The new bill marks the end of true parliamentary democracy; in its effect, it is as significant as the US Congress
last year abandoning the bill of rights. . . . criminalising of peaceful protest . . . A small, determined, and profoundly undemocratic
group is killing freedom in Britain...
Den som inte ser att vi är på väg mot världsdiktatur är inte vaken. Även här i Sverige är vi på väg i samma riktning, men vi har vad
jag förstår inte kommit lika långt ännu.
Anonymt på Apr 16 2006, 01:03
På en nivå så är det faktiskt människors eget fel att de stillatigande accepterar att världsdiktaturen införs. Jag menar, eftersom de
vägrar att vakna och eftersom de - många - hånar dem av oss som försöker uppmärksamma dem på vad som pågår, så är det
kanske helt enkelt så att det måste bli diktatur. För om människor inte bevakar sina rättigheter, förtjänar de då några rättigheter? Det
kanske måste vara diktatur i x år (10/50/100/1000 ?) för att människor ska fatta - och återerövra sina mänskliga rättigheter. Synd
bara att vi som faktiskt försökt göra något kommer att åka dit värst och hårdast för vårt besvär. Men hellre gå under efter att ha
kämpat väl än aldrig "ha spänt sin båge", som det heter.
Anonymt på Apr 16 2006, 01:21
Michel Foucault och andra beskriver med ord - du beskriver också med ord - vad det är som håller oss fängslade. Du skriver vad du
tycker man ska göra åt det. ("Sitta på ändan.") Det är inte "bullshit" att beskriva ett problem. För i så fall är allt du skriver bullshit.
Anonymt på Apr 16 2006, 01:33
PPS: En site som med ett minst sagt mustigt språk läser lusen av det religiösa hyckleriet - själva länken innehåller "F-ordet", så läs
inte detta om du blir upprörd över grovt språk: [Namnet på artikeln här censurerat]. Ett censurerat citat:
``Yes, we're fascinated by how you get up every Sunday morning and sing, and then you're xxxxxxx towers of moral superiority.
Yeah, that's a workable formula. Maybe us xxxxxxx Northerners don't talk about religion as much as you because we're not so busy
sinning, hmmm? Ever think of that, you self-righteous xxxxxxx? No, you're too busy erecting giant stone tablets of the Ten
Commandments in buildings paid for by the xxxxxxx Northeast Liberal Elite. And who has the highest murder rates in the nation? It
ain't us up here in the North, xxxxxxx.''
För den som inte tar illa upp av det välformulerade svärandet så är det en snygg uppräkning av beska sanningar.
Anonymt på Apr 16 2006, 02:29
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Artikeln av John Pilger är högst intressant. Man kan undra om den kommer i svensk översättning i någon av våra blaskor? Den
handlar förvisso mest om förhållanden i Storbritannien,
men vad de flesta inte känner till är att de nya svenska passen är RFID-pass, alltså har en inbyggd sändare! Dessutom har man tagit
fram svenska ID-kort med inbyggda sändare!!!
Så här skriver Pilger:
Om det diskreta mordet på demokratin
``Those who fail to hear these steps on the road to dictatorship should look at the government's plans for ID cards, described in its
manifesto as "voluntary". They will be compulsory and worse. An ID card will be different from a driving licence or passport. It will be
connected to a database called the NIR (National Identity Register), where your personal details will be stored. These will include your
fingerprints, a scan of your iris, your residence status and unlimited other details about your life. If you fail to keep an appointment to
be photographed and fingerprinted, you can be fined up to £2,500.''
Det skrämmande är också att det inte förs någon diskussion om detta. Vad jag försökt säga är att bankirerna som finansierade både
Sovjet och Nazityskland fortfarande har sina pengar kvar - de äger Federal Reserve, Bank of England och Svenska Riksbanken är ju
inte längre svenska folkets. Det handlar alltså om penningmakt, mediamakt och vapenmakt.
Jag tycker det är fel att skriva som du gör:
``På en nivå så är det faktiskt människors eget fel att de stillatigande accepterar att världsdiktaturen införs.''
Man måste förstå hur hjärntvättade människor är. Om det fåtal - Jan, Göran, Åsa, Erik, Sverker - som ändå har en röst i media inte
skriver hur ska då övriga nio miljoner svenskar förstå att något är fel och att de behöver ta reda på något själva?
Det är de här översteprästerna - Jan, Göran, Åsa, Erik, Sverker - som måste klämmas åt - inte de som inte har tid och ork för att
sätta sig in i världspolitiken.
Vad man måste fråga sig är varför inte dessa ledande röster bryr sig. Den som verkar bry sig mest är Sverker! Varför? Jo, eftersom
han vet att varför FN upprättades var att hindra angreppskrig. Och det har USA brutit mot - alltså den idé som FN är uppbyggd kring det gör Sverker så in i helvete förbannad. Resten av de här skribenterna har inte den upprördheten. De skriver lite om Israel Palestina sen tycker de att de har gjort sitt.
De har aldrig läst Rebuilding America´s Defenses skriven av Wolfowitz och några fler neokonservativa sionistiska judar i PNAC.
Hur tänkte Wolfowitz när han skrev detta i september 2000 och önskade sig ett nytt Pearl Harbor - slå ut alla andras satelliter för att ta
total kontroll över himlen och därmed över jorden - samt ta fram vapen som kan slå ut människor med viss genkod - araber, kineser,
svenskar?
Han gick efter den judiske sionistens Leo Strauss lära - Leo Strauss' Philosophy of Deception som lär ut att det är rätt att skapa ett
nytt Pearl Harbor = 9/11 för att kunna skapa en myt = verklighetsbubbla för att starta ett nytt världskrig för att införa bankirernas New
World Order = den globala slavstaten. Leo Strauss bygger på Platons grotta och den är inte så lätt att kritisera. Det handlar om att det
går att bygga upp "verkligheter" genom att själv sätta namn på verkligheten och sen få andra att tro på ens konstruerade verklighet.
De flesta kan sen inte avgöra vad som skett - de flesta var inte med och planterade ut bomberna i World Trade Center. De flesta är
inte professorer i fysik som Steven E. Jones och kan därmed inte ta fram bevis för att World Trade Center sprängdes.
Wolfowitz räknade med bankirerna som finansierat både Sovjet och Nazityskland och han räknade med vapenindustrin och framförallt
räknade han med media som till övervägande delen är ägda av sionistiska judar.
Tyvärr verkar det som om Wolfowitz räknade rätt. 9/11 inledningen till det tredje världskriget är för de flesta fortfarande en
terroristattack av några galna araber.
Wolfowitz tankar har alltså en teori bakom sig - konsten att luras - av Leo Strauss som bygger sin teori på nazisten Karl Schmitt och
Heidegger.
Och det är sådana här teorier som får akademiker - universitetsutbildade människor att tiga. I USA finns Federalist Society för jurister
som nu har fem av nio domare i USA:s högsta domstol. Federalist Society som också bygger på Leo Strauss tankar - som gör
fascismen rumsren.
Där en av Bush medarbetare sagt att han tycker presidenten har rätt att krossa testiklarna på barn i föräldrarnas åsyn som en
tortyrmetod.
Det handlar om att kritisera det tänkande som ligger bakom!!! Det handlar om tänkanden som utesluter medkännande!!!
Michel Foucault sprider precis som Leo Strauss ett fascistiskt tänkande. Hans tankar får svenska intellektuella att tiga. Inte gräva fram
sanningen. Inte presentera den. Michel Foucaults tänkande finns bakom tigandet! från Åsa, Erik, Jan, Göran.... eller vad har de för
tänkande och kännande? Vad grundar de sin verklighetssyn på?
http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
``Martin Heidegger German philosopher whose influence was enormous in post-war France. Foucault rarely referred to him, but
called him 'the essential philosopher'.
In a similar vein, Foucault preferred not to claim that he was presenting a coherent and timeless block of knowledge; rather, he said:
"I would like my books to be a kind of tool-box which others can rummage through to find a tool which they can use however they
wish in their own area I would like the little volume that I want to write on disciplinary systems to be useful to an educator, a warden, a
magistrate, a conscientious objector. I don't write for an audience, I write for users, not readers."''
Vad akademiker berömmer sig av efter att ha läst Foucault är att de inte ägnar sig åt övergripande teoribildning - utan de har små
teorier på vissa områden. Det här leder till moralisk utarmning - de bryr sig inte om andra - alla får bli saliga på sin tro - dessa svenska
"intellektuella" har fått en legitimering för ett fascistiskt tänkande och sprider sedan detta vidare. Det handlar alltså om att slå sönder
postmodernism och Foucaults tankar - kalla dem för BULLSHIT!!!
Det är Samuel Huntington med sin Clash of civilizations och Brezinsky som ligger bakom det som sker. Men dessa så kallade
svenska intellektuella upplyser inte om det.
De tror på postmodernister och Strauss. Dessa byggde upp skolor kring sig själva. Släppte bara in vissa som de utsåg till invigda.
Dessa filosofer är falska. De bollar med orden. Och förstår inte att sätta sig på ändan och hålla käft en stund för att fatta att deras ord
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bara är en del av varat/blivat.
Det går att gå till Thomasevangeliet - som inte får vara med i bibeln och fatta att Jesu bara var en vanlig guru som förespråkade
meditation och därmed tog bort grunden för rasistiska rabbiner som påstår att judarna är Guds utvalda folk.
THOMASEVANGELIET
Det är bara cirka 100 verser... Man kan läsa tex de här:
(109) ty Jesus säger, att den som finner sig själv, honom är världen icke värdig."
(110) Jesus sade: "Ve detta kött, som är avhängigt av anden;
ve denna ande, som är avhängig av köttet."
(111) Lärjungarna sade till honom: "Vilken dag kommer kungariket?."
(Jesus sade:) "Det kommer inte, då man väntar det.
Man (eg. de) skall inte säga: 'Se här, eller se där',
utan Faderns kungarike är utbrett över jorden, och människorna se det icke."
[Kommentar: Lägg märke till att Mäster J. aldrig lovar någon människa att få komma till himlen utan att det uteslutande handlar om
"riket" och det här och nu.]
Det handlar om meditation - sätta sig på ändan - och fatta att vi alla är av samma skrot och korn - samma kålsupare. Det är det som
judiska rabbiner inte vill sprida utan istället påstår att bara judar tillhör Guds utvalda folk - detta är rasism, Leo Strauss inte heller vill
sprida utan påstår att det gäller att konstruera myter för att en elit ska leda andra, Michael Foucault inte heller vill sprida utan påstår
att det finns ingen övergripande teori... dessa vill alltså sprida sina egoistiska myter utan att erkänna att det finns något i allt som alla
är del av och som vi måste bygga vår världsbild på - känna igen oss i andra - göra mot andra som vi vill att de ska göra mot oss INTE göra som bankirerna - använda sig av dåliga filosofer och dåliga filosofier för att lura skjortan av folk. Använda sina pengar för
att sprida myter med hjälp av köpta filosofer, journalister, präster, media, vapenindustrier och låneskulder som får våra politiker att
tiga.
Och få genomskådar bankirernas filosofer.
Pilger gör det... men varför orkar inte Sverker, Jan, Åsa, Erik, Göran göra det?
De kanske aldrig har satt sig på ändan och mediterat - fattat det som Jesus hade fattat...
Sen ska man naturligtvis inte tro på Jesus... man måste göra det själv!!!
Anonymt på Apr 16 2006, 14:24
Jag läser ofta flera olika böcker parallellt. Hoppar som jag känner för stunden, mellan titlarna jag håller på med. Med anledning av
denna kommentartråds namn, Fosterlandsförrädare, så tänkte jag på Lena Sundströms bok Saker jag inte förstår - och personer jag
inte gillar
"Vem blåste oss och varför? Saker jag inte förstår - och personer jag inte gillar är en sanslöst rolig och träffsäker beskrivning av
Sverige idag."
Ja, varför blåste "de" oss? Varför blåljög regeringen för oss och varför granskade inte den så kallade "oppositionen" det hela?
Ouups, vi fattade visst inte vad avtalet innebar, tycks vara standardursäkten. Samtidigt som jurister och tjänstemän nästintill skriker i
megafon mot regeringen om vad det är som håller på att hända idkar höga politiker förnekelse av den högre skolan och skyller som
sagt i efterhand på att de inget begrep. Alternativt att det var bättre att inte försöka få gehör för Sveriges synpunkter i EU för att det ju
kunde hända att vi inte skulle få igenom våra krav, i så fall. Det är, som Lena ironiserar, som om fotbollslaget i omklädningsrummet
bestämmer sig för att avstå från matchen då det ju kan hända att de förlorar om de spelar, och en tidningsartikel faktiskt har
spekulerat om att detta kan hända. Vad är det för idioter vi betalar dyra pengar för att ta hand om vårt land?! "Ouups, vi fattade inte,
vi läste inte, vi förstod inte, vi vågade inte, vi kunde inte..." Duger de till något överhuvudtaget?! Kan de t.ex. skura toaletter? Det
tycks vara hög tid för vissa arbetsuppgiftsbyten i det här landet!
I en artikel i Sydsvenskan får Lena frågan "Det Sverige du drömmer om funkar ju bara om man tänker bort att det finns andra länder."
Hon svarar:
`` – Det håller jag inte riktigt med om! Jag håller på och läser en bok om Sveriges tidigare utrikespolitik. Och det är som om vi och
politikerna har tappat tron på möjligheterna att påverka ett skeende. Att det skulle vara andra krafter som styr. Det fanns en större
optimism för att man kunde påverka förr. Sedan håller jag med om att min bok är en sorts nybörjarkursbok i svensk politik. Det är
alltid så när man berättar något, att man måste välja sida. Alla böcker är subjektiva. Sedan kan man mörka det i större eller mindre
utsträckning. Tanken är att folk ska förhålla sig till det. Tycker ni inte som jag? Kul!''
Onekligen har politikerna tappat tron på att de kan göra något. Från att tidigare kanske ha en övertro på vad de kunde påverka har
de av allt att döma nu hamnat i den andra extremen: Nu tror de att de är helt maktlösa, och tycks spela inför gallerierna och försöker
hålla tjänstemännen med deras invändningar stången.
Anonymt på Apr 16 2006, 14:26
Skulle det inte kunna vara så att även de mediepersoner du hela tiden nämner också är fast i de myter och representationer som jag
talade om?...
Mer om myter och representationer i ett samhälle eller kultur
. . . kulturer, samhällen, ideologier, partier och religioner är beroende av själv-bekräftande representationer eller bilder / föreställningar
/ fördomar . . . en sådan här representation är en process genom vilken en kultur skapar en stereotyp av något och därefter ersätter
verkligheten med stereotypen allt framgent. . . . därefter [hotar] verkligheten aldrig [stereotypen/myten/representationen] eftersom all
ytterligare information filtreras genom representationen. (Från kommentar högre upp på denna sida.)
... Jag tycker att detta väl beskriver såväl min egen erfarenhet av hur människor stänger av det som ligger utanför det som de
betraktar som "sunt förnuft", likaväl som det ser ut att beskriva "intelligentians blockering".
Sedan är det givetvis önskvärt att det INTE VORE SÅ! Där är vi överens.
Anonymt på Apr 16 2006, 15:29
Varför inte ta reda på lite mer om den israeliska maffian i USA?
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De som står bakom världsbankschefern Wolfowitz han som drömde om ett nytt Pearl Harbor ett år innan det hände den 11 september
2001.
Wolfowitz som vill döda människor med en viss genkod enligt vad han skrivit. Som inte våra svenska skribenter törs kommentera.
Kanske Lena Sundström skriver något om dessa fosterlandsförrädare som slicka Wolfowitz genom att tiga?
Lena Sundström skulle borde ta och läsa
Rebuilding America's Defenses så hon förstod lite bättre - varför svenska politiker och journalister tiger och slickar.
och hon kunde ta och läsa den här:
THE ISRAEL LOBBY AND U.S. FOREIGN POLICY
John J. Mearsheimer Department of Political Science University of Chicago
Stephen M. Walt John F. Kennedy
School of Government Harvard University
March 2006
Det som står i den här skriften är så farligt att tala om så Harvard som får pengar från den israeliska maffian blev tvungen att lägga till
det här:
The two authors of this Working Paper are solely responsible for the views expressed in it. As academic institutions, Harvard
University and the University of Chicago do not take positions on the scholarship of individual faculty, and this article should not be
interpreted or portrayed as reflecting the official position of either institution.
Det finns mycket att läsa i den här skriften och den har blivit mycket hårt kritiserad. Här är ett litet utdrag:
ENDNOTES
1 Indeed, the mere existence of the Lobby suggests that unconditional support for Israel is not in the American national interest. If it
was, one would not need an organized special interest group to bring it about. But because Israel is a strategic and moral liability, it
takes relentless political pressure to keep U.S. support intact. As Richard Gephardt, the former House Minority Leader, told the
American--Israel Public Affairs Committee (AIPAC), “Without [your] constant support . . . and all your fighting on a daily basis to
strengthen that relationship, it would not be.” This quote was downloaded from the AIPAC website [http://www.aipac.org/] on January
12, 2004. Also see Michael Kinsley, “J’Accuse, Sort Of,” Slate, March 12, 2003.
2 According to the U.S. Agency for International Development’s (USAID) “Greenbook,” which reports “overseas loans and grants,”
Israel has received $140,142,800 (in constant 2003 dollars) from the United States through 2003. Downloaded from the “Greenbook”
web site [http://qesdb.cdie.org/gbk/] on November 8, 2005.
3 According to the “Greenbook,” Israel received about $3.7 billion in direct aid from the United States in 2003. Israel’s population
according to the International Institute for Strategic Studies [IISS] and the CIA is 6,276,883. IISS, The Military Balance: 2005--2006
(Oxfordshire: Routledge, 2005), p. 192; http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/. That averages out to $589 per Israeli. If one
assumes the same population size and $3 billion in total aid, then each Israeli receives $478.
De verkar dock ha glömt rabbinen Dov Zakheim:

en.wikipedia.org/wiki/As_of_2001
# September 10 U.S. Secretary of Defense Donald Rumsfeld holds a press conference to disclose that over $2,000,000,000,000 in
Pentagon funds cannot be accounted for. Rumsfeld states: "According to some estimates we cannot track $2.3 trillion in
transactions."
zakheimmastermind911.blogspot.com/
Rabbi Steals $2.3 Trillion!
On September 10, 2001, Secretary of Defense Rumsfeld held a press conference to announce that $2.3 TRILLION was missing from
Pentagon coffers and could not be located. Amid the following months of dust and rubble at the World Trade Center, the question of
this missing money was never heard again.
Dov Zakheim, former Comptroller in the Office of the Undersecretary of Defense, and also one of the architects of a document called
"Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century" published by The American Enterprise's
"Project for a New American Century", called for "some catastrophic and catalyzing event - like a new Pearl Harbor" being necessary
to foster the frame of mind needed for the American public to support a war in the Middle East that would politically and culturally
reshape the region.
DET FINNS OCKSÅ EN ISRAELISK MAFFIA I SVERIGE SOM ÄGER VÅRA MEDIA - Åsa, Erik, Jan, Göran, Sverker och Lena
Sundstrom som jobbar på TV4 lär inte komma med några sanningar om 9/11 så länge den maffian råder!
Och hur ska vi kunna tala om demokrati så länge som media inte är demokratiska. Journalisten Lena Sundström kanske skriver om
det? Tror inte det - för då mister hon jobbet! Sumpar sin framtid..
Anonymt på Apr 17 2006, 00:51
Jag sände en artikel till Aftonbladet Kultur på temat "Har vi blivit programmerade?"
Svaret var: "Tack för text. Men, tyvärr: inget vi har plats för." Jag gjorde väl misstaget att inte skriva om Toblerone-köp på
skattebetalarnas bekostnad, eller något i den digniteten.
Så även om Lena Sundström eller någon annan skulle skriva, hur skulle de få in det? Du ger dig på fel personer när du nämner
journalisterna. Ge dig på redaktörerna och ägarna istället.
Anonymt på Apr 17 2006, 14:41
Diverse nyheter från epost inkorgen
Editerade nyheter via mina vänner på mailinglistorna. Jag tackar dem som engagerat formulerar sig och lånar friskt i allas vårt
intresse att sprida denna viktiga information.
FBI chef Ted Gundersen vs Bushbuset
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http://kpfa.org/archives/?show=13 Wednesday, April 19th, 2006 Guns and Butter
Detta inslag på "Guns and Butter" innehåller en intervju med "retired senior special agent of FBI Los Angeleles Ted Gundersen". En
av USAs mest kvalificerade modiga och ärliga utredare som tidigare arbetade med över 700 FBI agenter underställda sitt chefskap.
Han hävdar att kriminella delar av USAs ledning/säkerhetstjänster var inblandade i sprängningen i Oklahoma, första försöket med
bilbombsprängningen av World Trade Center 1993 samt 911.
Hans kritik mot media är förödande. Han säger att MSM ["Main Stream Media" - d.v.s. etablerade nyhetsredaktioner] är en del av
"the cover up".
Civil olydnadsaktion mot Ericsson mm
Våra svenska medlöpare till "det långa kriget" [*] får iallafall lite mothugg. Alla svenskar har inte kapitulerat inför krigshetsare och
krigsprofitörer:
På långfredagen greps sex Vin & Fikonträdsplanterare av polis efter att ha anlagt en trädgård på vapenfabriken Ericsson Microwaves
område i Mölndal. Planterarna kom från Svenska Kyrkan, Missionskyrkan och Kristna Fredsrörelsen. De planterade en vinplanta vid
stängslet, tog sig sedan över detta och fortsatte planteringen av fikonträd och vinstockar på ett grönområde vid ett av Microwaves
byggnader. "Genom vår plantering vill vi påbörja den omvandling av detta område som vi tror måste ske, från vapenproduktion till ett
företag som tillverkar något som ger människor trygghet" säger Annika Spalde. http://plowshares.se/nyheter/060416.shtml
[*]: Percy Barneviks styrelsekollega från ABB, Donald Rumsfelds beskrivning - numera är han ju mer känd som Imperiets
krigsminister och i denna egenskap höll han ett tal för US Press club om "The long War" vilket skall sträcka sig över generationer;
"Eternal War for Eternal Peace".
Tag er tid att informera er om vår blodiga framtid. HighTech Rational Precision Masskilling. Made In Sweden. Lyssna gärna på
"Taking Aim, t.ex. på inslagen
060314 The Long War: The Apotheosis of Capitalism, Part Two
060307 The Long War: The Apotheosis of Capitalism, Part One
Anonymt på Apr 20 2006, 21:39
Om media:
http://informationclearinghouse.info/article12798.htm:
The Real First Casualty of War
By John Pilger
Och en bakgrund till dagens och morgondagens händelser:
http://counterpunch.org/frachon06022003.html:
The Strategist and the Philosopher
Leo Strauss and Albert Wohlstetter
Och varför talas det inte och skrivs det inte i svenska medier om Rebuilding America's Defenses - [Red.: Jag redigerar lätt här: ]
[förkortning betecknande av sionism ockuperad/-e regim/-er] planen? http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?t=139
Sen kan man ju undra hur tekniken har ställt till det! Människor har väl i alla tider haft fantasier om gott och ont. Men nu har hon
tekniken att verkställa en del av sina fantasier. Tyvärr är det lättare att riva ner än att bygga upp.
Med det medfølgende Windows-baserede WaveGen softwareværktøj kan brugeren let og hurtigt generere alle former for simple og
sofistikerede, komplekse arbitrære kurveformer ved hjælp af frihånds-editering og -linietegning, indsætning af ligninger eller
matematiske udstryk, kombinering af standard kurveformer, eller ved anvendelse af softwarens indbyggede makro
waveform-genereringsværktøj. De arbitrære kurveformer kan moduleres med følgende modulationsformer: FM, AM, PWM, PAM
(Pulse Amplitude Modulation) eller PPM (Pulse Position Modulation). Den genererede arbitrære kurveform lagres som en CSV-fil
(Comma Separated Value), der direkte kan downloades i FGA 2030 via instrumentets RS-232 interface.
Anonymt på Apr 21 2006, 03:56
Från mailboxen:
Date: Fri, 21 Apr 2006 06:57:20 +0200
From: Jan Viklund
Subject: inläst t. ringP1
Den 2 juni detonerar 700 ton nukleära sprängämnen i Nevadaöknen. Provsprängningen ingår i förberedelserna av attack mot Iran och går under det stolta namnet Divine Strake. Ett av flera gudomliga projekt; divine Warhawk", Divine Helcats", Divine Hates"...
Randi Rhodes programvärd på Air America Radio, sa i ett sanningens ögonblick i tv-soffan på CNN i onsdags:
Om INTE varenda kamera som finns i medierna riktas mot Nevadaöknen den 2 JUNI, och VI I MEDIERNA INTE visar upp detta
svampmoln för tittarna den 2 JUNI - då finns det INGET HOPP för amerikanska folket, inget hopp för medierna.
Jag förbehåller mig rätten att tro att skillnaden mellan islamsk och amerikansk radioaktivitet är lika med noll. Och att journalister är
lika dödliga som vanliga människor. Eller har ni nån specialbunker nånstans?
"THE DIVINE STRAKE": http://globalsecurity.org/wmd/ops/divine-strake.htm
I ett annat mail:
Date: Fri, 21 Apr 2006 05:56:19 +0200
From: Jan Viklund
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Subject: Armbindlar mot Iran-attack /"Gudomliga" Kärnvapentester
SVARTA ARMBINDLAR
mot Vansinnes-attack mot Iran
Randi Rhodes (välkänd programvärd på Air America Radio)
http://therandirhodesshow.com/live föreslog 17 april en riksomfattande aktion, av klassisk symbolisk karaktär:
svarta armbindlar "NO WAR", att bäras DAGLIGEN, över hela USA. EN av flera akuta aktioner som tagit fart under George Bushs
svampmolns-hot mot Iran.
http://armbandsforpeace.blogspot.com/
Behöver någon fler bevis på vansinnet, går det bra att läsa här.
"THE DIVINE STRAKE":
Namnet (!) på den fullskaliga kärnvapentest som genomförs i Nevadaöknen 2 juni.
Ingår i en serie av "Divine" (gudomliga) projekt; "Divine Warhawk", Divine Helcats", Divine Hates"...
http://globalsecurity.org/wmd/ops/divine-strake.htm
Var finns rösterna mot "kristen" fundamentalism??
"I hear voices"... /George W. Bush
Klicka bilden nedan för Randi Rhodes show

Anonymt på Apr 21 2006, 10:06

Flygblad - USA:s ledande fysiker i brev till Vita Huset: KÄRNVAPEN MOT IRAN GRAVT OANSVARIGT
http://farr.se/iran06.pdf
Anonymt på Apr 21 2006, 12:47
Läs mer om hur falska nyheter om Zarqawi okritiskt vidarerapporterats i svensk press samtidigt som alternativa perspektiv saknats,
här från en bra artikel i dagens (2006-04-22) upplaga av Stockholms Fria Tidning (s. 14-15):
De som alltid hävdat att talet om Zarqawi och "utländska terrorister" bara var en förevändning för angreppet på [Fallujah] fick för ett
par veckor sedan stöd från en rapport i Washington Post. Tidningen avslöjade då att interna dokument visar att USA:s militär bedrivit
en omfattande propagandakampanj för att utmåla Zarqawi som mer betydelsefull än han i själva verket är. Syftet ska ha varit att
minska stödet för motståndet bland irakier och öka stödet för kriget på hemmaplan.
I ett dokument från det militära högkvarteret i Irak sägs det att den här kampanjen varit "den mest framgångsrika
informationskampanjen hittills".
Behov av självkritik inom svenska medier?
Frågan är om inte kampanjen också haft en synbar effekt på de svenska mediernas rapportering. En sökning i mediearkivet Presstext
visar att Zarqawi finns omnämnd i 33 artiklar enbart i DN under det senaste året. Läsarna har matats med artiklar med rubriker som
"Zarqawi greps men släpptes igen", "Zarqawi sprider heligt krig till hela regionen", och "Islamisk website: Zarqawi sårad".
Oftast är det den amerikanska militärens information, eller meddelanden på internetsidor vars trovärdighet är svår att bedöma, som är
den enda källan till rapporterna om Zarqawi. Men med tanke på det bristande intresset för alternativa perspektiv på vad som sker i
Irak är det oklart om avslöjandet i Washington Post kommer att leda till någon omfattande självkritik på svenska medieredaktioner.
Läs hela artikeln. Den är viktig:
Irakiska ögonvittnen mötte svensk tystnad
Två irakiska ögonvittnen – en läkare och en människorättsaktivist – besökte i början av april Sverige för att berätta om den svåra
situationen i sitt hemland. Det var föreningen Iraksolidaritet som bjudit in dem, i ett försök att väcka debatt kring USA:s
”massförstörelse av Iraks städer” och kring den svenska regeringens tystnad kring brott mot folkrätten. De svenska medierna visade
dock inte något större intresse för de tillresta irakiernas vittnesmål.
PS: I samma nummer av Stockholms Fria Tidning (s. 10) fanns en recension av Terry Jones satiriska bok om kriget mot terrorn, se
http://blog.lege.net/?/56-Har-vi-blivit-programmerade.html#c897, där jag berättar om det - recensionen finns ej på nätet. Citat från
boken i recensionen:
"Varför behöver Mr Bush fälla tretusen bomber på Saddam Hussein? Jag skulle ha trott att en hade räckt för att ta kål på honom, om
han bara vet var Saddam håller hus.
Och om han inte vet var han håller hus, vad har han då för ursäkt för att fälla några bomber alls? Inser inte Mr Bush att bomber är
farliga saker som brukar döda människor där de trillar ner?"
Anonymt på Apr 22 2006, 21:25
Länk hit: http://blog.lege.net/?/55-Fosterlandsfoerraedare.html#c920
ImpeachPAC
Electing a Congress to Impeach Bush and Cheney
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Amerikanska delstater påbörjar riksrätt mot presidenten och vicepresidenten, för att de ljög
ImpeachPAC supports Democratic candidates for Congress who support the immediate and simultaneous impeachment of George
Bush and Dick Cheney for their Iraq War lies. Read more.
States Start Impeachment
Submitted by davidswanson on Mon, 2006-04-24 15:09.
Resolutions
For Immediate Release: April 24, 2006
http://impeachpac.org/resolutions
State Legislators in 2 States Introduce Impeachment Resolutions - More States Expected Soon
State legislators in Illinois and California have introduced resolutions (details below) to initiate impeachment proceedings against
President Bush and Vice President Cheney.
The Jefferson Manual of rules for the U.S. House of Representatives allows state legislatures to initiate impeachment proceedings by
submitting charges to Congress.
>> davidswanson's blog | read more
Resolution Text of Woodstock
Submitted by chriscarter on Mon, 2006-04-24 17:49.
Resolutions
RESOLUTION PROPOSED by Steve Knight and adopted 3-2 by the Woodstock Town Board
April 18, 2006
WHEREAS the American people require and expect that their highest officials be subject to the laws of the land like any citizen, most
particularly under the oath taken by them upon assuming the powers of office, and
>> chriscarter's blog | read more
IL State Rep. Karen Yarbrough Introduces Impeachment Bill
Submitted by bob fertik on Mon, 2006-04-24 14:42.
Resolutions
Impeachment From Below: Legislators Lobby Congress
The Nation: John Nichols, The Online Beat
Inside the Beltway, legislators have been slow to support moves to censure or impeach President Bush and other members of the
administration. Only 33 members of the U.S. House of Representatives have signed on as cosponsors of Congressman John
Conyers' resolution calling for the creation of a select committee to investigate the administration's preparations for war before
receiving congressional authorization, manipulation of pre-war intelligence, encouraging and countenancing of torture, and retaliation
against critics such as former Ambassador Joe Wilson, with an eye toward making recommendations regarding grounds for possible
impeachment. Only two members of the Senate have agreed to cosponsor Senator Russ Feingold's proposal to censure the
president for illegally ordering the warrantless wiretapping of phone conversations of Americans.
>> bob fertik's blog | read more
Chili Peppers Call for Impeachment
Submitted by bob fertik on Mon, 2006-04-24 10:29.
Impeachment in the News
Impeach Him! Chili Peppers Take Dubya To Task
Red Hot Chili Peppers bass player Flea has taken a pretty hefty swipe at George W. Bush, calling for him to be impeached.
>> bob fertik's blog | read more
California Becomes Second State to Introduce Bush Impeachment
Submitted by davidswanson on Mon, 2006-04-24 01:18.
Resolutions
By David Swanson
Joining Illinois, California has become the second state in which a proposal to impeach President Bush has been introduced in the
state legislature. And this one includes Cheney as well.
>> davidswanson's blog | read more
OCH LISTAN BARA FORTSÄTTER...
I USA finns det faktiskt en politisk vilja att sätta de riktigt stora brottslingarna i fängelse!
Hur är det i Sverige? Vi anklagar! : Åsa Linderborg och Erik Wijk polis- och JO-anmäler fem vapendirektörer och två
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generaldirektörer för terroristbrott -- och uppmanar riksdagen att ställa Göran Persson, Ulrica Messing och Gunnar Lund inför
konstitutionsutskottet. [2005-09-29] Finns här någon som har märkt av någon politisk vilja här hemma att sätta våra egna riktigt stora
brottslingar i fängelse? Men alla som tror på rättvisa glädjs förstås åt att det i alltfler amerikanska stater nu finns sådan politisk vilja
bland allt fler, att ta upp detta i den politiska diskursen. Känner någon till om Åsa Linderborgs och Erik Wijks polis- och
JO-anmälningar har lett till några resultat hos åklagare och riksdag?
Se även http://blog.lege.net/?/50-Brott-mot-maenskligheten.html#c683 och
http://blog.lege.net/?/51-Levande-maenniskor-aer-vart-hopp.html#c750 angående våra egna riktigt stora brottslingar samt vår
regerings kryperi inför stormaktsbrottslingarna.
Anonymt på Apr 25 2006, 20:43
Länk hit: http://blog.lege.net/?/55-Fosterlandsfoerraedare.html#c922
Kopia av
California Becomes Second State to Introduce Bush Impeachment
Submitted by davidswanson on Mon, 2006-04-24 01:18.
Resolutions
By David Swanson
Joining Illinois, California has become the second state in which a proposal to impeach President Bush has been introduced in the
state legislature. And this one includes Cheney as well.
California Assemblyman Paul Koretz of Los Angeles (where the LA Times has now called for Cheney's resignation) has submitted
amendments to Assembly Joint Resolution No. 39, calling for the impeachment of President George W. Bush and Vice President
Richard Cheney. The amendments reference Section 603 of Jefferson's Manual of the Rules of the United States House of
Representatives, which allows federal impeachment proceedings to be initiated by joint resolution of a state legislature.
The resolution, in the words of Koretz's press release, "bases the call for impeachment upon the Bush Administration intentionally
misleading the Congress and the American people regarding the threat from Iraq in order to justify an unnecessary war that has cost
billions of dollars and thousands of lives and casualties; exceeding constitutional authority to wage war by invading Iraq; exceeding
constitutional authority by Federalizing the National Guard; conspiring to torture prisoners in violation of the 'Federal Torture Act' and
indicating intent to continue such actions; spying on American citizens in violation of the 1978 Foreign Agency Surveillance Act;
leaking and covering up the leak of the identity of Valerie Plame Wilson, and holding American citizens without charge or trial."
Koretz submitted amendments gutting AJR No. 39, a resolution unrelated to impeachment, to the Assembly Rules Committee. The
Rules Committee may take up the bill this week for referral, allowing him to formally introduce the amended resolution.
AJR 39 is a bill introduced in January by Koretz calling for a moratorium on depleted uranium: http://www.leginfo.ca.gov/
pub/bill/asm/ab_0001-0050/ ajr_39_bill_20060104_introduced.html
"At both the state and national levels," Koretz said, "we will be paying for the Bush Administration's illegal actions and terrible lack of
judgment and competence for decades—not only in the billions of dollars wasted on the war and welfare for the rich, but in the
worldwide loss of respect for America and Americans. Bush and Cheney must be impeached and removed from office before they
undertake even deadlier misdeeds, such as the use of nuclear weapons. There are no bounds to their willingness to ignore the
Constitution and world opinion—we can't afford to wait for the next disaster and hope that we can survive it."
For more information and to thank this American hero, contact Paul Michael Neuman in Koretz's District Office: (310) 285-5490
paul.neuman@asm.ca.gov or go here: http://democrats.assembly.ca.gov/members/a42/Contact.htm
. . .
Resten av artikeln handlar om liknade saker i Illinois samt är kontaktpersoner och material för att arbeta med att ställa
megabrottslingarna till svars. Vilken radikal idé: Att ställa brottslingar till svars!
På tal om att ställa brottslingar till svars så skrev William Blum om det också i sitt senaste nyhetsbrev:
The Anti-Empire Report
Some things you need to know before the world ends
April 22, 2006
...
After the war-crimes trial we'll need a second tribunal for shameless lying, gross insults to our intelligence, and just plain weird
stupidity and stupid weirdness.
...
"Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities." Voltaire
...
D.v.s. att efter att krigsbrottsrättegångarna (a' la' Nürnberg-rättegångarna) är över så behövs det en andra omgång rättegångar för
alla skamlösa lögner, grova förolämpningar mot vår intelligens och helt enkelt sjuk dumhet och dum "sjukhet".
Det är bara att hålla med - och MEDIA är här "prime suspect", de huvudmisstänkta. Som Voltaire-citatet säger, de som kan få dig att
tro på absurditeter kan få dig att begå avskyvärdheter. Det finns faktiskt lagar mot krigshets. Det är bara att tillämpa dem. Om de
skulle tillämpas korrekt så skulle de flesta nyhetsredaktioner se en betydande överflyttning av personal till fängsligt förvar.
Anonymt på Apr 25 2006, 22:17
Som Jan Viklund frågade i ett mail nyss:
Någon som sett det här perspektivet från Manhattan, New York i dag (lördag), i våra "oberoende" svenska medier?

Anti-war activists march down Broadway, to protest the war in Iraq , with thousands of supporters in New York April 29, 2006. The
marchers demanded an immediate withdrawal of troops, the same day news organizations noted April as being the most deadly
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month for U.S. troops in Iraq, with at least 69 killed. REUTERS/Chip East
Läs mer:
Thousands March in Manhattan at Anti-War Protest
(AP April 29, 2006)
Anonymt på Apr 29 2006, 22:34
Nu är det uppe i tre delstaters lagstiftande församlingar - Illinois, Kalifornien och Vermont - som har introducerat resolutioner om att
sända petitioner till det amerikanska representanthuset om att starta riksrättsförhandlingar mot Bush (och vad gäller Kalifornien, även
mot Cheney). Fler är på gång, Minnesota, Missouri, och Oklahoma arbetar till maj och Delaware, Louisana, R.I., South Carolina, och
Puerto Rico håller på till juni medan New Hampshire arbetar till juli. Läs mer på http://impeachpac.org/resolutions och
http://pdamerica.org/impeach-wg.php, samt förstås på http://afterdowningstreet.org/
Listen to Neil Young's "Let's Impeach the President"
Let's impeach the president for lying
And leading our country into war
Abusing all the power that we gave him
And shipping all our money out the door
He's the man who hired all the criminals
The White House shadows who hide behind closed doors
And bend the facts to fit with their new stories
Of why we have to send our men to war
Let's impeach the president for spying
On citizens inside their own homes
Breaking every law in the country
By tapping our computers and telephones
What if Al Qaeda blew up the levees
Would New Orleans have been safer that way
Sheltered by our government's protection
Or was someone just not home that day?
Let's impeach the president
For hijacking our religion and using it to get elected
Dividing our country into colors
And still leaving black people neglected
Thank god he's racking down on steroids
Since he sold his old baseball team
There's lot of people looking at big trouble
But of course the president is clean
Thank God
Vad ska våra svenska medlöpare säga, den dagen världen är överens att dessa ledare har försatt världen i en farligare sits än ens
Adolf Hitler en gång gjorde? "Vi visste inte". "Vi förstod inte". "Ingen förstod". Ja, de har ju sett till att våra svenska medier iallafall
inget säger, så kanske de lyckas lura någon...
Anonymt på Apr 29 2006, 22:53
Aftonbladet skrev faktiskt om det:
Många krigsveteraner från Irak fanns bland demonstranterna.
Foto: EPA

70 amerikanska soldater dödade i Irak i april - tiotusentals kräver uttåg från Irak
Tiotusentals amerikaner fyllde på lördagen New Yorks gator i en massiv demonstration för ett amerikanskt utträde ur Irak.
April månad är den hittills blodigaste för den amerikanska armén i år.
Den 70:e dödade soldaten dog några timmar innan protesten startade.
Anonymt på Apr 30 2006, 10:49
Iran nästa - total politisk enighet i riksdagen om att stödja angrepp på Iran. Man baxnar.
Anonymt på May 1 2006, 16:10
Ovanstående insändare lästes upp och utskriften därav överlämnades i handen på Sverker Åström av Lasse Wilhelmson själv på ett
seminarium måndagen den 29 maj 2006 med c:a 40 personer närvarande, där alltså Sverker Åström också dök upp bland publiken.
Seminariet var "SVERIGES FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL ANFALLSKRIG OCH OCKUPATION
Palestina, Afghanistan och Irak - bakgrund och diskussion"
måndagen den 29 maj 2006 klockan 18.00 på ABF i Stockholm,
Sveavägen 41, arrangerat av FiB/K Stockholmsavdelning och ABF.
Jag kommer att rapportera från det när jag hinner. Det är så mycket man ska hinna med... (Givetvis fanns pressen inte
representerad på seminariet, det handlade ju inte om kändisars silikonbröst.)
Anonymt på Jun 6 2006, 11:34
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