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Sunday, April 16. 2006

Har vi blivit programmerade?
av Leif Erlingsson
2006-04-16
Hur gick det egentligen till, när vi tog till oss den numera allmänna meningen om terrorattackerna i New York för några
år sedan?
Vi kommer ihåg att TV om och om igen visade bilder på tornen som träffades av flygplan. Vita Huset talade efter bara
någon dag om att Usama bin Laden var skyldig. Talibanerna i Afghanistan erbjöd sig att utlämna Usama om bara USA
visade bevis på hans skuld. Men det vägrade Vita Huset som tycktes resonera att inga bevis ska behövas när de talar
om hur det ska vara. Talibanerna förväntades lyda ändå. I samma veva sa Vita Huset till hela världen att "antingen är
ni med oss, eller mot oss". För en elit känslig för att vända kappan efter vinden kunde det väl knappast sägas tydligare:
"Vi har tolkat verkligheten åt er, och ni gör säkrast i att acceptera vår tolkning, `or else'". För den som har läst t.ex.
William Blums CIA & USA:s VERKLIGA UTRIKESPOLITIK så är det ingen hemlighet hur det går med olydiga länder. I
religionen hotar man med eviga straff om man inte lyder gudens lagar. Den piskan fungerar nog lika bra på sekulära
personer, bara de tror att straffet är verkligt.
De så kallade bevis som senare producerats är starkt ifrågasatta som fabricerade. T.ex. kan man visa att den Usama
bin Laden som på ett videotape sa att han var inblandad inte är den verklige bin Laden. Inga riktiga bevis för någonting
- vi förväntas bara automatiskt tro på allt som kommer från Washington. Och vi är så rädda att vi nästan skiter på oss:
VI TROR!!! Ja, vi fattar kanske inte medvetet hur programmeringen gick till, men vårt undermedvetna fattar vad som
står på spel. Det är säkrast att rätta sig i leden! Det är väl också därför ingen reagerar på inskränkningarna i
demokratiska fri- och rättigheter. Vi har tagit emot beteendeprogrammeringen och utför nu programmet.
Vita Husets berättelse, inprogrammerad i oss med både piska och morot, får inte ifrågasättas utan ska endast
accepteras, utan bevis. Liksom med religiösa trossatser i olika religioner bemöts ifrågasättanden med tystnad. Och vi
bekräftar varandra i denna historie-myt. Tidningar, tidskrifter, böcker, TV, radio. Alla förutsätter och bygger vidare på
denna nu etablerade själv-bekräftande representation av vad som hände, så att all ny information måste tolkas genom
filtret av denna representation. Därför kan information som står i strid med myten inte tränga igenom. Därför är vi nu
fast i detta program, denna programmering, denna myt. Nu sitter den. Går inte att ta bort.
Men är den sann?
Intelligenta människor kan sitta fast i de mest märkliga trosföreställningar hela sina liv, utan att kunna ta sig ur systemet.
Just därför att all ny information filtreras genom deras trosföreställningar, så att inget som står i strid med deras
föreställningar kan tränga in. Inte så länge de är trogna sina trosföreställningar. Ändå ramlar somliga ur sina olika
föreställningar.
Vad gäller terrorattackerna i New York så har personer som genom sitt fack - t.ex. att de är insatta i
underrättelsetjänsternas halvvärldar - haft insikter som gått lite utanför medelsvensons ofta först ramlat ur den allmänna
meningen. Som t.ex. den tidigare chefen för avancerad rymdprogramutveckling under presidenterna Ford och Carter,
mycket känd som kritiker av Ronald Reagans stjärnornas krig program (Star Wars missile defense program), Dr. Robert
M. Bowman, Lt. Col., USAF, ret. Han säger att vicepresidenten är den huvudmisstänkte för terrorattackerna i New York
genom att stänga av USA:s luftförsvar för att på så sätt möjliggöra attackerna, och att den officiella versionen av vad
som hände den 11 september 2001 är en konspirationsteori och att militärövningarna i luftrumment den där dagen var
en täckmantel för anfallen. Eller en tidigare tysk försvarsminister - Andreas von Bülow - som säger samma sak. En
tidigare brittisk parlamentsledamot - Michael Meacher - likaså. (Googla Andreas von Bülow och Michael Meacher,
gärna tillsammans.)
Även fysiker, arkitekter, ingenjörer o.s.v., o.s.v., som p.g.a. någon egen fackkunskap inte får det att gå ihop, börjar ofta
ifrågasätta den allmänna meningen. Somliga lägger mycket tid och skriver vetenskapliga avhandlingar. I USA visar
undersökningar nu att mer än hälften av befolkningen tror att vicepresidenten åtmindstonde är skyldig till att avsiktligt
och med berått mod ha stängt ned luftförsvaret för att attackerna skulle kunna lyckas. Det är nämligen så att normala
rutiner annars skulle ha förhindrat en sådan här sak per automatik.
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Men vad tror vi? Har vi blivit programmerade? Tror vi att det bara är propellerhattar som ifrågasätter den allmänna
meningen (i Sverige!) om dessa attacker?
Leif Erlingsson
2006-04-16
2006-07-11: Ovanstående artikel infördes i Miljömagasinet 7 juli 2006 årg 26 nr 27 sidan 12. Dr. Robert M. Bowman,
som nämns i artikeln, beskrevs i den versionen som "den tidigare chefen för stjärnornas krig programmet under
presidenterna Ford och Carter, Dr. Robert M. Bowman, Lt. Col., USAF, ret.". Uppgiften är väl spridd i amerikanska
medier, men felaktig [2006-07-27: nej, se nedan!], och därför nu ovan korrigerad till: "den tidigare chefen för avancerad
rymdprogramutveckling under presidenterna Ford och Carter, mycket känd som kritiker av Ronald Reagans stjärnornas
krig program (Star Wars missile defense program), Dr. Robert M. Bowman, Lt. Col., USAF, ret.". (Källa bl.a.
http://scholarsfor911truth.org/ArticlesWikipedia.html)
2006-07-27: Se ovan. Den ursprungliga uppgiften var trots allt korrekt, då programmet under presidenterna Ford och
Carter faktiskt löd under "avancerad rymdprogramutveckling". Det ändrade sedan i Ronald Reagans version av
programmet namn till stjärnornas krig programmet (Star Wars missile defense program). Men den nuvarande lydelsen
(se ovan) är ännu mer korrekt, och står därför kvar.
Diskutera om vi har blivit programmerade på länken http://blog.lege.net/?/56-Har-vi-blivit-programmerade.html
Bloggämnen som ej syns från översikten:
Osama bin Goldstein - IGEN
Normalitet
Svart är vitt
Extra varmt rekommenderade bloggämnen:
Levande människor är vårt hopp
Lita på oss
Modeller
Verklighetsbubblan
En lysande framtid är vår
Det är historia nu
Fem dansande Israeler
Människor vet
Aktuella diskussioner:
Fosterlandsförrädare
Äh, varför läser ni inte hela bloggen!? :)
Andra bloggar om: Osama bin Goldstein, manipulation, 911, 11 september, media
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Demokratiskt arbete, 911 eller 11 september, Förnekelse,
Israel, Verkligheten, Fem dansande israeler, Konspirationsteorier, Gemensam berättelse / myt,
Fosterlandsförrädare, Demokrati, Manipulation, Osama bin Goldstein, Strålande tider, Andligt
uppvaknande, Emmanuel Goldstein, Omvandlingstänkande, Politik, USA, Paranoida fantasier, TRYCK kl
22:26
Jag erbjöd Aftonbladet Kultur artikeln "Har vi blivit programmerade?". De svarade: "Tack för text. Men, tyvärr: inget vi har plats för."
Jag gjorde väl misstaget att inte skriva om mycket viktigare Toblerone-köp på skattebetalarnas bekostnad, eller något i den
digniteten.
Anonymt på Apr 17 2006, 15:53
Editerat från svar till en läsare av ovanstående, som hade några frågor
Vad man vet är att man för det första ändrade rutinerna inför den här dagen så att från 1 juni 2001 så måste försvarsministern
godkänna dödlig makt mot kapare och att man sedan dessutom just den här dagen satte vicepresidenten Dick Cheney själv i kontroll,
se de båda förhören med transportminister Norman Mineta - länk strax nedan.
De följande länkarna innehåller föredömligt kortfattad och koncis översiktsinformation som sätter förhören med transportminister
Norman Mineta i rätt sammanhang:
http://whatreallyhappened.com/911stand.html : LÄS HELA DENNA KORTA OCH KONCISA SIDA!!! Den slutar: ``There was a
young man who came in and said to the vice president "the plane is 50 miles out" [from Washington], "the plane is 30 miles out", and
when it got down to "the plane is 10 miles out" the young man also said to the vice president "Do the orders still stand?", and the vice
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president turned and whipped his neck around and said "Of course the orders still stand, have you heard anything to the contrary?"''
Detta är en del av det första förhöret med transportminister Norman Mineta - se länk strax nedan för båda förhören med honom och
förklaring.
http://whatreallyhappened.com/usaf_911.html : ``Chairman of the Joint Chiefs of Staff Instruction CJCSI 3610.01A (dated 1 June
2001) changed the protocol so that any requests for "potentially lethal support" had to come explicitly from the secretary of defense,
leaving commanders in the field unable to respond to hijackings in any meaningful fashion.''
De båda förhören med transportminister Norman Mineta kan nås via http://blog.lege.net/?/34-Maenniskor-vet.html#mineta
http://911truthmovement.org/archives/2005/11/ eller alternativt http://blog.lege.net/content/the_mineta_testimony.pdf (PDF ver.)
Dessa förhör var så känsliga att de "kom bort" i den officiella utredningen. Men du kan se dem på video ovan. De har även sänts via
C-SPAN. Det är därför jag kan påstå faktamässigt att människor vet. Iallafall i USA. Iallafall miljoner av dem.
Som du noterade om du följde länkarna ovan så pågick 5 samtidiga krigsspel där scenarier mycket lika det faktiska skeendet
förekom. Detta förvillade men förklarar inte eftersom det hela tiden fanns underlydanden som ville agera, men stoppades från det i
sista hand av vicepresident Dick Cheney själv - se förhören med transportminister Norman Mineta, de som "kom bort" ur den officiella
utredningen. :)
Så, för att besvara frågan hur det motiverades officiellt att militärflyget skulle stanna på marken: Med tystnad. Med att inte ta med
detta faktum - som så mycket annat besvärande - i den så kallade utredningen. Och självklart var Bush införstådd.
Min gissning är att alla topppersonerna visste att något skulle hända, och att de flesta som visste också visste att det här var dagen.
Men jag tror inte ens att Dick Cheney och Donald Rumsfeld fattade vad som egentligen skulle hända.
För att återknyta till bemanningen av planen. En terrorcell med fundamentalister kan ha utnyttjats, men inte ens det är säkert: Många
"kapare" lever fortfarande, en av dem är t.o.m. kommersiell pilot i sitt land. Så huruvida kaparna var verkliga eller av "Hollywood snitt"
(skådespelarröster som med tillgänglig teknik kan fås att låta exakt som andra personer, som t.ex. passagerare - det finns och fanns
sådan teknik i USA), det är en öppen fråga. Just president Bush kan ha stått lite vid sidan, Vita Huset styrs i praktiken av Dick
Cheney och Donald Rumsfeld, om man får tro många. Se ex. "Maureen Down on the Heart of Evil: Dick Cheney, Donald Rumsfeld",
utdrag här: http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=121#121
Och vad jag menar med att inte ens Dick Cheney och Donald Rumsfeld kanske fattade vad som egentligen skulle hända är att det
kan ha skett en annan dubbelkomplott än du tänkte på: Det mesta tyder på att Mossad - Israels säkerhetsstjänst - var djupt
involverad. Och de tjänar ju i första hand sina och inte Vita Husets intressen.... En spekulation kan därför vara att Mossad lurade
även Vita Huset, som dock är så djupt indragen i smutsigheterna att de inget kan göra: De är i händerna på utpressare. Och i så fall
har kanske Mossad styrt världen några år....
Mvh Leif Erlingsson
Anonymt på Apr 17 2006, 16:58
En tanke från inkorgen:
Ja även xxxxxx redaktion är väl offer för samma reaktion att inte våga sticka ut alltför mycket och bli betraktade som stollar. Vårt
behov av konformism med gruppen är stort.
En annan tanke från samma inkorg:
Du går för rakt på. Människor klarar inte att få sin bild ifrågasatt så abrupt. Du får börja lite försiktigt med att bara berätta vad
höjdarna rapporterar. Det kanske blir inkörsporten till att ifrågasätta mer.
Så, börja med: "Farmor sitter på taket"? -- Kanske det. :)
Anonymt på Apr 17 2006, 17:00
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 17 2006, 21:28
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Slutet nära för Internet?
Part II: The End of the Internet? (Democracy Now, April 14th, 2006)
18 mormödrar mot kriget åtalas vid Manhattans brottsdomstol
Judith Karpova, 61, reste som "mänsklig sköld" till Irak inför kriget. I dag står hon med ett åtal för "export av tjänster" till Irak, utfärdat
av staten, på 6.700 dollar i böter.
Madeleine Begun Kane skaldar med anledning av uppdykande Generalernas Myteri
A General Gripe
By Madeleine Begun Kane
Some Gen'rals are filling our ears,
With Rummy critiques and Bronx cheers.
What a shame they're so late,
And didn't join the debate
Before Bush got another four years.
War Against The Generals
By Madeleine Begun Kane
Some Gen'rals say Rummy must go.
So I'm guessing they're traitors and foes.
Soon we'll hear that they're pals
With bin Laden, et al.
Or much worse, that they're Democrat bro's.
Det är synd om lurade svenskar, som inte ens fattar att de är förda bakom ljuset. Nyhetsredaktionerna vågar inte trycka ens det de
själva tror på, för folk skulle inte tro på det, och ingen vill bli betraktad som stolle. Vilket väl i så fall faktiskt bevisar att vi som trots
detta försöker föra fram vad som verkligen händer är stollar, då vi bryr oss mer om vad som verkligen är sant än om vi blir hånade.
Jag antar att även nobelpristagaren i litteratur, Harold Pinter, är en stolle eftersom han också menar att man måste se genom
"gobelängen av lögner", "slå sönder spegeln", o.s.v.. (Pinters Nobeltal.) Ja, och så några till:
Det tycks vara omöjligt för flertalet att se genom "gobelängen av lögner", att "slå sönder spegeln", som Harold Pinter talade om i sitt
nobeltal. Med undantag för några få intellektuella giganter såsom Bertrand Russell (avslöjade vad USA gjorde i Vietnamkriget),
Harold Pinter och några få andra - kanske något tusental totalt sett i hela världen - som förmår ha det viktigaste av den verklighet som
så att säga finns bakom spegeln, för att använda Harold Pinters liknelse, som inre karta samtidigt med att vi matas en "alternative
reality" karta av CIA-propagandan; den "verklighet" som de som så att säga inte har tagit det "röda pillret" lever och verkar i.
Los Angeles 10 april 2006: Rörelsen mot nya immigrationslagarna demonstrerar

Anonymt på Apr 17 2006, 22:13
Angående stollighet så ska det väl tilläggas att Harold Pinter strax blev anklagad för just det. Så vi är i gott sällskap!
Anonymt på Apr 17 2006, 22:26
Under Det är historia nu finns en MYCKET BRA (om jag får säga det själv) text på temat I sinnet är svensken redan förslavad. Läs
den!
Eller förresten, den är så bra att jag citerar den i sin helhet:
I sinnet är svensken redan förslavad
av Leif Erlingsson
2005-12-29 10:17
Orginal: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c453
De flesta i medierna verkar inget fatta. Fast den tidigare tyske försvarsministern (under tiden Väst och Östtyskland återförenades, så
han fick djup insikt i båda sidors hemliga säkerhetstjänsters arbete) Andreas von Bülow hänvisar 1 timme och 3 minuter in i
anförandet till "the Pike commission report" [Googla "the Pike commission report" CIA] som - sa ex. försvarsminister Bülow - påstår
att över 2000 journalister i västeuropa mer eller mindre står i beroendeställning till CIA. Bülow anser att det som hände 11 september
2001 passar bättre in i ett paradigm av säkerhetstjänsters hemliga operationer än den historia vi har blivit matade med. Han vill inte
leva i det samhälle vi nu med denna lögn håller på att skapa.
Så den sorts demokrati väst vill skänka världen tycks vara den sorten där man begår folkmord på den egna befolkningen. Och sedan
hyckar om det. USA som en garant för "att göra världen säker för hyckleri?", med historikern Michel Parentis ord, från hans mycket
intressanta 2-timmars föredrag om USA:s verkliga historia - inte den man läser i historieböcker - som också finns på min blogg.
Och i Sverige vill man inte sätta sig in i fakta, för det är för mycket information. "Skriv en summering." Hej och hå.
På en mailinglista ville en person förlöjliga mig med kommentaren "Finns det ngn överhuvudtaget som kan mäta sig med oraklet i
visdom och insikt från Tullinge - Leif Erlingsson?". Mitt svar var att det finns det, och jag listade många personer som ifrågasätter på
ett liknande sätt:
Tidigare FBI-agenterna Mike Ruppert och Wayne Madsen, båda numera författare, USA:s egen kommunikationsminister Norman
Mineta (se förhöret med honom på min blogg - förstå vad det är han menar, det är så farligt att den officiella video-upptagningen har
"försvunnit" - men vi har C-SPAN-sändningen!), den tidigare tyske försvarsministern (under tiden Väst och Östtyskland återförenades,
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så han fick djup insikt i båda sidors hemliga säkerhetsstänsters arbete) Andreas von Bülow - som har skrivit en bok om saken, man
kan se honom dels i den Holländska dokumentären från min blogg och dels från hans anförande inför ett Finskt seminarium den 11
september 2005, som kan laddas ned från http://www.saunalahti.fi/wtc2001/2005tilaisuus.htm. En engelsk parlamentsledamot som
lämnade den nuvarande regeringen p g a dess kriminella agerande, Michael Meacher.
Jag fortsatte: De följande är från den källa som ges i slutet:
Presidentkandidaten Ralph Nader, Michael Badnarik, David Cobb, Catherine Austin Fitts (medlem av den första Bush
administrationen), Pentagon avslöjaren Daniel Ellsberg, pensionerade CIA-analytikern Ray McGovern, tidigare amerikanske
ambassadören till Irak Edward L. Peck, affärsmänniskor som Paul Hawken och Karl Schwarz, VD för Patmos Nanotechnologies,
journalisterna Ronnie Dugger och den erkände undersökande reportern Kelly Patricia O'Meara, bestsellerförfattaren John Gray, 18
eminenta professorer, historiker och teologer, kongresskvinnan från Georgia (i fem omgångar) Cynthia McKinney och många många
andra, se http://911truth.org/article.php?story=20041026093059633 ("Respected Leaders and Families Launch 9/11 Truth Statement
Demanding Deeper Investigation into the Events of 9/11")
Vidare Rober McIlvaine - far till ett av offren och medlem av September 11th Families for Peaceful Tomorrows, Marilyn Rosenthal moder till ett av offren, professor vid U. of Michigan, expert på förvarningar om 9/11, Robert Baer - författare till Sleeping with the
Devil and See No Evil, tidigare vid CIA, Nafeez Ahmed - författare till The War on Truth, Director, Institute for Policy Research &
Development, Jumana Musa - Amnesty International, Melvin Goodman - Fellow, Center for International Policy, tidigare vid CIA, John
Newman, Ph.D. - professor vid University of West Virginia, tidigare NSA (National Security Agency) analytiker, Paul Thompson författare till The Terror Timeline, Elaine Cassel - författare till The War on Civil Liberties, juridisk expert, William Michaels - författare
till No Greater Threat, Lauretta Napoleoni - författare till Terror Incorporated: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks, Anne
Norton - författare till Leo Strauss and the Politics of American Empire, Mary Rose Oaker - President, American-Arab
Anti-Discrimination Committee, juridisk expert, Peter Dale Scott, Ph.D. - professor UC Berkeley, författare till Drugs, Oil and War,
tidigare Kanadensisk diplomat, Murray Weiss - författare till The Man Who Warned America om FBI agenten John O'Neill som dog
den 11 september 2001, på första dan på nya jobbet som säkerhetsansvarig för WTC.
Se länkar till ljudupptagning från http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c438 för den senare listan.
Men det finns många, många andra. Även i Sverige. Vi får dock inte komma till tals. Och när någon får komma till tals - jag tänker nu
plötsligt på USA - så förlöjligas han, som Steven E. Jones, Department of Physics and Astronomy, Brigham Young University, som i
Tucker Carlsons TV-show upprepade gånger begärde att de skulle visa bilderna på demolisionen av WTC-7 (se min blogg), men
Tucker visade bara massa andra bilder istället - vägrade helt enkelt att visa Steven E. Jones argument. Det var ett karaktärsmord - ta
upp honom i TV och sedan låta publiken tänka att "den här killen ifrågasätter det vi ju alla kommer ihåg", och sedan inte visa
VARFÖR han ifrågasätter. DJUPT OHEDERLIGT! Så beter sig media för att skydda allmänheten från sanningen. Det normala är
givetvis att ignorera ämnet, men i Steven E. Jones fall gick inte det. Propagandisterna lyckades ju ändå desarmera honom. Så går
det.
Jag avslutade svaret med kommentaren att: Kort sagt, det finns tusenden och åter tusenden som kan mäta sig "med oraklet i
Tullinge". Men vi tystas ned och förlöjligas i debatten. Av såna som du.
Och så är det. Men varför bryr sig inte svenskarna? Varför är de som "Pod People"; det jag och tusentals andra avhoppare från
mormonerna uppfattar denna religions utövare som? Motvallsbloggerskan svarade att "Man vill inte sätta sig in i fakta för det är för
jobbigt!" Så enkelt kan det vara. "Det är för jobbigt!" ("Skriv en sammanfattning" (vi får se om vi orkar titta på den på nästa
styrelsemöte/kafferast).) Det har sagts att svenskarna aldrig kommer att göra revolution. De tycks sannerligen vara rejält
passificerade. Man kan förslava svensken fullständigt utan att det blir någon nämnvärd protest, för i sinnet är svensken redan
förslavad.
Anonymt på Apr 17 2006, 22:42
http://prwatch.org/fakenews/execsummary om falska nyheter. Det är ett stort problem i världen i dag. Men vad kan man göra åt det,
när man blir kallad stolle när man publicerar riktiga nyheter?!
Anonymt på Apr 17 2006, 23:06
Kopia av http://blog.lege.net/?/55-Fosterlandsfoerraedare.html#c876:
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
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
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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, 21:43
Kopia av http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=418#418
Date: Thu, 20 Apr 2006 22:15:49 +0200
From: Alexander Chamberland
Subject: Allt spikat för uppstartet av den mediekritiska organisationen
Hejsan!
Nu är allt spikat och klart inför uppstartet av den mediekritiska organisationen. Läs nedanstående, SPRID TILL ALLA NI KÄNNER
och så ses vi förhoppningsvis på någon av mötena!
¡Ya Basta! - Det är dags att befria våra sinnen från maktens berättelser!
Mvh,
Alexander
Utomparlamentarisk mediekritisk organisation kickar igång!
Det är helt oacceptabelt att fyra medieföretag styr de svenska massmedierna. Det är demokratiskt ohållbart att de kommersiella
medierna styrs av vinstintressen och låter det gå ut över kvalitativ samhällsjournalistik. Det är också helt oacceptabelt att vi som vill
stärka yttrandefriheten, ge människor möjlighet att granska samhällsproblem ur många olika vinklar och skapa ett samhälle där fler får
komma till tals, är tysta och inte gör något åt problemet. Den som tiger samtycker och en annan värld är faktiskt möjlig.
Nu är det äntligen dags för den utomparlamentariska mediekritiska organisationen, nätverket för en medial mångfald, att startas!
Uppstartet sker i samband med Pressfrihetsdagen den 3:e maj. Sprid detta i era led och kom jättegärna på det mötet som ligger
närmast er geografiskt. Organisationen är nyuppstartat och har inga ekonomiska resurser och därför kan reseersättning tyvärr inte
betalas ut. Däremot är deltagandet på mötet helt kostnadsfritt!
För mer information kontakta Alexander Chamberland på tel.nr. 0704-36 86 91 eller alexander@mp.se.
6 maj (lördag) Stockholm, 11-17, biografen Tellus
Inledning av Alexander Chamberland, initiativtagare och språkrör för Grön Ungdom.
Föreläsningar av Maria-Pia Boethius, journalist, författare och samhällsdebattör, och Johan Ehrenberg, Författare och chefredaktör
för ETC. Diskussioner om vad vi vill arbeta med inom organisationen
Vägbeskrivning finns på följande länk:
http://www.tellusbio.nu/index.jsp?page=12 (Observera dock att det knappast tar 20 minuter med tunnelbanan från T-centralen i
Stockholm till Midsommarkransen, hållplatsen där biografen ligger, enligt SL tar det 12 minuter)
13 maj (lördag), Göteborg, 14-18, Färnebo Folkhögskolans lokaler (Victoriahuset, samma byggnad som Hagabion)
Inledning av Alexander Chamberland.
Föreläsning av Maria Jacobson, ordförande för nätverket Allt är Möjligt, som arbetar med mediekritik, främst ur ett feministiskt
perspektiv.
Diskussioner om vad vi vill arbeta med inom organisationen
För att ta er dit tar ni 6:ans spårvagn mot Kortedala. Ni går av vid Prinsgatan (hållplatsen efter Järntorget). Väl där bör ni till höger se
Hagabion. Ni går mot den byggnaden och går in via den andra stora ingången till byggnaden.
20 maj (lördag) Malmö, 11-16, Sal 4 på Ungdomens Hus, Norra skolgatan 10B
Föreläsningar av Anna Siitam, ordförande Ung Media Sverige, och Grön Ungdoms språkrör Alexander Chamberland. Diskussioner
om vad vi vill arbeta med inom organisationen
SE VIDARE ÖVRIGA TEXTER OCH LÄNKAR PÅ/FRÅN SIDAN http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=418#418 !!
Anonymt på Apr 20 2006, 23:26
En notis: Har vi blivit programmerade? har även publicerats - med intressant illustration - på tusenpennor.se. Läs den alltså där på
Har vi blivit programmerade?.
Anonymt på Apr 20 2006, 23:32
Fyra medieföretag styr de svenska massmedierna. Inte ens i USA är media så censurerade som här!!! I USA talas det på CNN om
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911 och 83% av "50,000 CNN Showbiz Tonight online poll respondents" tror att USA-regimen döljer sanningen om vad som verkligen
hände ( http://blog.lege.net/?/50-Brott-mot-maenskligheten.html#c709 och
http://blog.lege.net/?/50-Brott-mot-maenskligheten.html#c807 ). Skulle DN, Expressen, TV, radio, etc i Sverige släppa fram ett sådant
massivt ifrågasättande av maktens berättelser?! Inte ens svenska bloggare tycks vara så modiga som MAINSTREAM CNN i USA.
Är vi i själva verket lite till mans rädda att reta farliga storebror?! Rädda att bli ett nytt Grekland/militärjunta?! Finns det rentav en
militärjunta här redan, som skulle vara beredd att rida denna våg till makten?
Nej, till och med i bloggisfären är svenskarna rädda att vara annorlunda - och blir därför annorlunda mot en stor del av omvärlden,
men samma som alla andra svenskar. Om vi inte vaknar upp så kan vi hänga upp skyltar vid gränserna: "Nu kör ni in i institutionen
'Sverige'. Patienterna lever i sin egen värld och kan bli mycket upprörda om man utsätter dem för större sinnesrörelser. Tala därför
inte om annat än sådana ämnen som de själva tar upp med dem, och tala för allt i världen inte om saker för dem som de inte redan
vet!!!" ;)
Anonymt på Apr 21 2006, 03:14
PS: Bloggen Krigskrönikan länkade faktiskt för flera år sedan till Whatreallyhappened om "911", men tycks med detta mena att saken
numera är utagerad och ej ytterligare behöver omnämnas, precis som om alla i Sverige redan begriper hur det står till! Men sådan är
ju inte verkligheten, och att berätta om något en gång på en blogg är som att berätta det ingen gång ingenstans, det får inte större
effekt än så.
Anonymt på Apr 21 2006, 03:19
Man vet att det var en grupp israelvänliga judar som skrev Rebuilding Americas Defenses. Och de skrev om ett nytt Pearl Harbor ett
år före 11 september 2001.
Det här talas det inte om, skrivs det inte om, diskuteras inte i svenska media. Ska man komma till rätta med vad som hände 9/11 och
fortsättningen måste detta fram i ljuset.
Israel, Sionister måste gå att kritisera utan att bli anklagad för anti-semitism!

Se [Red.: Av sionism ockuperad/-e regim/-er], 9/11 och media
Och det här kan vara lämplig läsning för att förstå bakgrunden:
The Strategist and the Philosopher
Leo Strauss and Albert Wohlstetter
http://counterpunch.org/frachon06022003.html
[Red.: Med anledning av texten i illustrationen ovan, utan att vilja antyda att texten skulle utpeka någon etnisk grupp men för att
undanröja alla missförstånd: 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 21 2006, 13:26
Du har helt mitt medhåll i att det måste gå att kritisera Israel och Sionister utan att bli anklagad för anti-semitism. Ändå är
förkortningar som "ZOG" nyckelbegrepp för nynazister, etc, varför jag av strategiska skäl vill tona ned användningen av själva
förkortningen för att istället skriva ut vad det är vi talar om - kritik av den sionistiska rörelsen och av Israel.
Anonymt på Apr 21 2006, 14:52
SOR - Sionist Ockuperad Regering borde det heta på svenska - för det är vad det handlar om när det gäller USA - en grupp Sionister
skrev en plan i september 2000 - där de vill ha ett händelse som är en katastrof och som får människors tankar att samlas kring den och de fick den händelsen ett år senare - eller rättare sagt - de såg till att den gick av stapeln. Och det handlar om att skapa en global
slavstat - ett världsherravälde. Och det talas om att utrota människor med viss genkod. Denna plan är tusenfalt värre än både Hitler
och Stalin. Och media berättar inte om den. Svenska skribenter som Göran, Jan, Åsa, Erik, Sverker och allt vad de heter tiger!!!
[Red.: Av sionism ockuperad/-e regim/-er], 9/11 och media
http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?t=139
Det handlar helt enkelt om människor med för mycket makt och pengar. Det finns judiska bankirer som har startat två världskrig.
Sådant måste vara möjligt att diskutera.
Bankirerna som finansierade både Sovjet och Nazityskland
Och det handlar om SOM = Sionist Ockuperade Media
En stor del av media ägs av sionister. De tiger om vad som verkligen hände 9/11. Det handlar om för dessa att fördumma människor.
Detta måste vara möjligt att diskutera. Dessa människor är helt enkelt ett hot mot fred och frihet och rättvisa.
Och det handlar om oljan som kräver bankirernas pengar för att kuva befolkningar = kunna ta oljan.
Denna oljepolitik håller på att bli gammalmodig. Sionisterna och bankirerna är på väg ut. Den tekniska utvecklingen har passerat
deras idéer. De är gammalmodiga. Men människor har inte fattat det. Vi måste göra oss av med dessa jönsar. Vi måste själva ta
hand om kommandospakarna.
Vissa ord är tydligen inte tillåtna! Vissa ord måste censureras. Inte konstigt vissa skribenter inte vågar skriva. Det är bättre att tala
klarspråk. Nazister är knäppgökar. Kommunister är knäppgökar. Liberaler är knäppgökar. Sossar är knäppgökar. De gröna är
knäppgökar. Inga av dessa har fattat att två världskrig skapats av en liten grupp bankirer. Och sen det tredje kalla kriget och dessa
bankirer var med där också.
Och det fjärde 11 september 2001 de var med där också! Warren Buffet USA:s näst rikaste man hade en golfturnering på Offut Air
Base 11 september 2001 med en del chefer från World Trade Center och Bush kom dit också. En golfturnering medan 3000 dog!!!
Varför skriver inte media om det!!! Det är så sjukt så det kan inte vara sant... En golfturnering för cheferna - personalen sprängs
samtidigt i luften!!!
Anonymt på Apr 21 2006, 17:49
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Besök http://www.peace.se/Open_letter.html
för att läsa hela brevet, mitten såväl som slutet.
Det är undertecknat:
Ove Svidén, ove@peace.se
President,World Peace Foundation
Anonymt på Apr 21 2006, 22:22
Vad skriver han? Presidenten i VärldsFredsOrganisationen...
Han talar inte om israelvänliga judar - zionister - och bankirer. Det nämner han inte. Hur ska man då förstå Rebuilding America´s
Defenses - Z O G planen som handlar om världsherravälde och Global slavstat. Han är inte särskilt konkret om The Open
Conspiracy av H G Wells - han säger ingenting om det! Familjernas namn säger han inte...
Så här avslutar han sitt brev:
Dear Macho Monarchs of Monetary Means. Your days are numbered. Soon the "Beast (egoism and its shadow, the financial system)
will be thrown back into the sea". The least I can do is to recommend you to leave the scene of world power - visibly. I suggest you
give it to your feminine family side. Manage a graceful degradation and constructive hand over. In this way you may be able to save
some of the respect for your old family names as a cruel reminder of a primitive macho prototype of a humane financial system.
Humankind now deserves an Open Financial Ethic so that we can create a Peaceful New World Order together.
With peace in mind, peace at heart and patient philosophizing.
Yours sincerely
Stockholm October 1, 2003
Vad han inte säger är vilken etik han vill ha och hur den ska utformas. Han säger ingenting om något UI - United Individuals där alla
får vara med och rösta med beslutsrätt.
Nej, hur vi ska sitta med i någon bankstyrelse säger han inget om.
Han tror på kvinnorna men de kan vara lika djävliga som männen om inte djävligare - Margret Thatcher var hon något föredöme? Det
handlar inte om kvinnor eller män - det är en konstruerad motsättning i bankirernas tjänst!
Det handlar om meditation :-) att kunna sätta sig ner på ändan och uppleva att det finns något annat än de egna tankarna och
känslorna - de egna begreppen. Människors jag är konstruktioner. Dessa konstruktioner måste ha något att relatera till. En del kallar
detta för religion men det är fel ord. Det handlar inte om tro. Det handlar om upplevelse bortom alla ord.
Världsfredsorganisationens president verkar inte ha satt sig på ändan. Stor i orden men liten på jorden brukar man säga... framförallt
behöver han konkretisera sig... han är för flummig...
Nej, det handlar om att ta makten över media och då behövs det tankar. Det är väl enkelt att samla lite bloggare i en bloggportal så
människor får lite att välja på - precis som en tidning har flera journalister. Tänk om varje journalist tryckte sin egen tidning!!! Men så
är det nu i bloggvärlden. Det handlar om att samla länkar och bloggar i en portal för att där presentera nyheter. Och det behövs inte
bara nyheter. Det behövs ansikten och röster.
Slå ihop lite bloggar som i http://www.bloggportalen.se/
och lite av http://www.intressant.se/
http://nyligen.se/
http://knuff.se/
Människor behöver inte bara läsa om DU vad det nu kan heta på svenska?
Utsuget Uran? UU
De behöver lite trädgårdstips nu när det våras...
Det handlar om att skaffa fram en programvara där var och en lätt kan sätta ihop sina favoriter. Och de som vill kan anmäla sin blogg
till dessa bloggportaler.. alla blir på så vis mediasammanställare... och du kan hitta en sammanställning som passar dig...
En bloggare är för lite... och det visar sig ju att de flesta bloggare är väldigt egotrippade - minverklighetsbubblare... det behövs lite
sammanställningar av alla dessa egotrippare och det kan bli lite mer som en tidning-radio-TV-kanal. Och det går att slå ut kapitalets
media.
Var finns denna programvara?
Anonymt på Apr 22 2006, 03:06
Ove Svidén säger själv att han har kommit till sina insikter genom eget filosoferande - han har inte som du och jag varit runt på nätet
och letat. Ove insåg inte att det fanns sådana som gissat på namn redan. Det är det ena - att det kanske skulle vara alltför livsfarligt
med sådan namnpublicering - och det andra är att Ove själv inte söker bidra med hetsjakt på sagda finansfamiljer, utan att han
endast i all välmening vill visa dem en utväg som är till det bästa för alla, familjerna och mänskligheten i stort. Tron på att den
kvinnliga sidan skulle vara mindre ond kan mycket väl visa sig alltför naiv. Å andra sidan har kvinnorna i de här familjerna aldrig
släppts nära makten, så vi vet faktiskt inte hur det skulle bli då. Familjerna själva satte stopp för att kvinnorna i desamma började
diskutera en ny världsordning inbördes... Om vad Ove ovan säger för övrigt kan du ju fråga honom själv om, istället för att förutsätta
en massa saker. Han kanske inte rabblar upp allt han tänker och tror i vartenda text han skriver..... Tänk på det du! :)
Anonymt på Apr 22 2006, 13:15
I dagens (2006-04-22) upplaga av Stockholms Fria Tidning (s. 14-15) fanns en bra artikel om svenska mediers tystnad inför
alternativa perspektiv på vad som sker i Irak än det som pumpats ut av USA:s omfattande militära propagandakampanj att utmåla
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Zarqawi som mer betydelsefull än han i själva verket är:
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.
Demokrati kan aldrig skapas genom att mörda och fängsla människor. Bush har förvandlat vårt land till ett helvete.
Det säger Dr Entisar Ariabi från universitetssjukhuset Al Yarmouk i Bagdad när hon besöker Göteborg i början av april.
Tillsammans med aktivisten Mohammed Tareq från Centret för demokrati och mänskliga rättigheter i Fallujah sitter hon i en
föreläsningssal på universitetet och berättar om situationen i Irak. Den bild de målar upp är bilden av ett land som håller på att
fullkomligt raseras av krig och ockupation.
Enbart i Bagdad tar sjukhusen emot 1 000 dödade varje månad [ . . . snip . . . ]
Mohammed Tareq och Dr Entisar Ariabi har bjudits in till Sverige av föreningen Iraksolidaritet i Stockholm, men föreläsningen i
Göteborg, som lockat ett femtiotal personer, arrangerades av Fredskoalitionen och Utrikespolitiska Föreningen.
Trots att massmedia rapporterat om Irak nästan dagligen i mer än tre års tid, så är det sällsynt att irakiska röster kommer till tals.
Uppmärksamheten kring de båda irakiernas besök i Sverige har inte heller varit särskillt stor. När Dr Entisar Ariabi besökte USA i
början av mars tillsammans med tre andra irakiska kvinnor resulterade det bland annat i ett reportage i Washington Post. Men när
man ordnade en presskonferens i Stockholm med de båda inbjudna talarna dök bara tre journalister upp. Ingen av dem var från de
större rikstäckande medierna, och Mohammed Tareq är märkbart besviken över det bristande intresset.
- Det finns ingen frihet i medierna i Europa, säger han. [ . . . snip . . . ]
Mariam Sherifay tror att tystnaden beror på hänsyn till relationerna med USA och behovet av enighet inom EU. [ . . . snip . . . ]
[USA ställde] kravet att den jordanskfödde terrorledaren Zarqawi skulle utlämnas, för att ett angrepp på [Fallujah] skulle undvikas.
Som svar på militärens ultimatum gick representanter för religiösa och fackliga organisationer i Fallujah ut med ett öppet brev till FN:s
generalsekreterare Kofi Annan där man sa sig inte känna till Zarqawi, och förnekade att han skulle finnas i staden. Det hjälpte dock
inte för att avvärja det förödande angreppet.
De som alltid hävdat att talet om Zarqawi och "utländska terrorister" bara var en förevändning för angreppet på staden 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.
Kort sagt, svenska medier var endast intresserade av att pumpa ut USA-militärens propagandakampanj och vägrade konsekvent att
ta in alternativa perspektiv trots att deras olika epost-inkorgar överösts med kunniga och indignerade nyheter om hur den
amerikanska Zarqawi-propagandan i Irak fungerat - brev jag känner till då jag fått många av dem i Bcc.
Svenska medier kan därför inte skylla på att de inget visste. Det är fler än jag som har sparade mail som bevisar att redaktionerna
har matats med högkvalitativt material, som de konsekvent har vägrat att ta i. De har avsiktligt valt att lita mer på Pentagon än på att
själv försöka förstå hur det hänger ihop. Vilket innebär att de inte är riktiga journalister utan vad vi som kallar oss mediekritiker
betecknar som "presstituerade". Medbrottsligar, helt enkelt. (Ja, rent juridiskt så är det brottsligt det de av allt att döma har gjort.
Krigspropaganda är ett brott. Och det pågår krig i Irak, oavsett vad man kallar det. Tyvärr är även FN indraget numera - svårt att
värja sig mot USA... Samtidigt förklarar den egna skulden medias mörkläggning; man vill naturligtvis fördröja sanningen så länge
som det bara är möjligt, för sanningens timme kommer att utpeka en hel del medlöpare, och de "presstituerade" är naturligtvis inte
dummare än att de begriper att de står mycket högt upp på sådana listor. Men hur mycket de än spjärnar emot, så kommer det inte
att gå att hålla locket på särskilt länge till...)
Anonymt på Apr 22 2006, 22:07

Också i dagens (2006-04-22) upplaga av Stockholms Fria Tidning (s. 10) - fast enbart i pappersupplagan - förekommer en recension
av boken Terry Jones krig mot kriget mot terrorismen, [kanske föga förvånande,] av Terry Jones. Ja, recensionen var av Kristian
Borg, kristian@fria.nu. Några utdrag:
Terry Jones, Monty Python-medlemmen som är känd och älskad för filmer som The Holy Grail och Life of Brian, har fler humoristiska
kvaliteter. Han har lämnat sketchskrivandet till förmån för politiska satirer...
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Han frågar sig när "terrorismen" kommer att erkänna sig besegrad, apropå Bushs användning av begreppet terrorism:
"Det är väl känt i filosofiska kretsar, att det är mycket svårt för abstrakta substantiv att kapitulera. I själva verket är det mycket svårt
för abstrakta substantiv att göra någonting alls av egen vilja, och det är svårt även för tränade språkvetare att förhandla med dem.
Det är svårt att hitta deras gömställen, meningslöst att stypa deras tillgångar eller blockera deras kommunikationsvägar. Och det är
helt omöjligt att försöka få abstrakta substantiv att ge upp. Jag är rädd för att den bittra semantiska sanningen är, att man inte kan
vinna mot den här typen av ord - om man inte - förmodar jag - får dem utslängda ur Oxford English Dictionary. Då skulle de bli
knäckta!"
Som ett nyfiket barn demaskerar Terry Jones meningen bakom alliansens krigspropaganda och tvingar läsaren att tänka igenom dess
egentliga budskap: "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?"
...
Läs Terry Jones innan du ser på nyheterna nästa gång.
Ja, gör det! :)
Anonymt på Apr 22 2006, 22:58
Översättning:
Engelska: President, World Peace Foundation
Svenska: Ordförande i stiftelsen för världsfred
Begreppet "president" har en oerhört annorlunda laddning i den engelsktalande världen. I Sverige ger det udda associationer, som
inte har med dess anglosaxiska innebörd att skaffa.
Anonymt på Apr 23 2006, 00:18
Det går att Googla på Terry Jones och hitta några artiklar:
Published on Wednesday, March 8, 2006 by the Guardian / UK
God: I've Lost Faith in Blair
April 12, 2003
Welcome Abord the Iraq Gravy Train
Let the Corporate Looting Begin
by TERRY JONES
In Iraq, It's Already Two Days From Now
In the age of terrorism, the rule is: celebrate early, if at all
By Terry Jones
Wednesday July 7, 2004
Let Them Eat Bombs
By Terry Jones
12 April, 2005
The Guardian
Det handlar om media - media som tiger om sanningen - media som sprider lögner. Och regeringar och politiker. Vilket ord ska vi
använda? Vilka ord ska vi använda?
Rebuilding Americas Defenses är utgångspunkten - här är det svart på vitt - utskrivet i text att det handlar om världsherravälde om en
global slavstat på bankirernas villkor. Och den planen är skriven av PNAC - som är en organisation startad av israelvänliga judar zionister - Rotschilds hantlangare.
Men att kalla den planen för Z.O.G. planen är närmast omöjligt då blir man kallad anti-semit och sen står man där. Den anti-semitiska
propagandan täpper alltså effektivt till munnen på alla kritiker.
Det pressen och våra politiker gör tiger och förvränger ska det kallas fascism? Eller vilket ord ska vi använda när Göran Persson
reser till USA och sätter sig i soffan med Bush - det är ju samma sak som att resa till Hitler på den tiden. Det handlar om vad Karl
Gerhard skrev om den ökända hästen från Troja men nu verkar det inte finnas några teatrar som gör narr av Göran när han sätter sig
i Bush soffa.
Alltså våra författare, dramatiker, skådespelare är tystade av vår zionistiska media - men det är väl inte tillåtet att säga! Då är man väl
anti-semit om man knystar om att en stor del av media ägs av judar som inte är judar utan är khazarer - ett folk som lånat
judendomen för sina intressen.
[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]
Det måste gå att diskutera dessa "judar". De är ändå Wolfowitz, Libby, Zakheim, Krisol, Podhoretz med flera PNAC som står bakom
Rebuilding Americas Defenses = Z.O.G. planen. Går inte detta att diskutera, föra fram så lär det vara rätt kört. Inga kommer att förstå
bakgrunden, tänkandet bakom vad som sker. Diskussionen kommer att handla om Depleted Uranium i bästa fall. Men man måste gå
till grunden, gräva fram orsaken. Då först förstår man vad som händer på alla andra områden.
Nu har kärnan gjorts till tabu genom att varje försök till att diskutera den kallas anti-semitism! Detta måste brytas men journalister i
svenska zionistiska media lär inte göra det!
Anonymt på Apr 23 2006, 00:43
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krigskronikan.com har vaknat upp ordentligt ur en tidigare dvala i några månader.
I artikeln ``Centerpartiet: "Den stora omsvängningen"?'' citeras en amerikansk liberal, Paul Krugman, New York Times, som uttrycker
sig mer vänster än svensk vänster numera, i Krigskrönikans översättning:
"Jag har en vision - kanske bara ett hopp - om en stor omsvängning där det amerikanska folket tittar på det som händer, och inser att
deras goda vilja och patriotism har blivit missbrukad och sätter stopp för denna offensiv för att förstöra mycket av det som är det bästa
i vårt land"
Thomas/Krigskrönikan fortsatte lite efter:
Vad vi ser här i Sverige är närmast att jämföra med en statskupp i en bananrepublik: en militant klick av extrema högerideologer har
helt tagit över rodret i många ”borgeliga” organisationer, inte minst i de borgerliga partiernas ungdomsförbund, INKLUSIVE
CENTERN!
Ja, läs resten på krönikan. Det är ett sorgligt kapitel, den programmering vi svenskar låtit oss utsättas för. Thomas/Krigskrönikan:
Det är för mig en fullkomlig gåta hur dessa fanatiker har kunnat få något som helst inflytande i det politiskt organiserade Sverige! Hur
har normalt sansade borgeliga politker låtit sig drivas till höger av denna LILLA MILITANTA KLICK.
Och i slutet av hans artikel:
När skall det bli praxis (även) här i Sverige att kalla lögnare för LÖGNARE, hatiska högerpropagandister för HATARE, und so weiter?
Varför detta tassande som livrädda katter kring het gröt?
Klockan ringer snart och det är nu HÖG TID att vakna!
Klarspråk dödar inte, men det gör högerpropagandans framgångsrikt marknadsförda och startade krig.
Angående det svenska politiska spannet så är de väl i dag i stort sett samtliga krigsmedlöpare - möjligen då med undantag för han
som kallade sig kommunist. Det finns annars inte mycket som skiljer.
Tack vare Hugo R:s sannfärdiga redogörelser för hans besök hos herr Carl Edvin Rysansvärd, såsom de varje vecka publiceras
under en vinjett av Gammelonkel [Carl Edvin Rysansvärd] med kikare i tidningen Miljömagasinet, så är jag informerad genom
Gammelonkel som citerar "den odödlige Tage Danielsson och kallar hela kakan för Socialmodekrater" att "Om du tittar i Statistisk
Årsbok från, låt oss säga 1956 och framåt, så kommer du att finna att de två partier i Riksdagen som varit mest eniga är sossarna och
högern. Du kommer också att finna att strömmen av väljare som byter parti är störst mellan de två."
Således, är man mot moderaterna så är man rimligen mot socialdemokraterna, och är man mot socialdemokraterna så är man
rimligen mot moderaterna. Det vill säga, om man skulle vara rationell. Nu är detta förstås en högst ovanlig egenskap hos människan.
Men om man för ett ögonblick föreställer sig att människan vore en rationell varelse, vad skulle hon då ta sig till i ett politiskt val?
Jag vet själv inte ut eller in. En idé är att hitta ett småparti vars program man ställer upp på, och rösta på det. En artikel föreslog en
blankröstarrevolution, för att markera för eliten att vi inte längre har något förtroende för dem och att vi inte längre låter oss
manipuleras. Om tillräckligt många - över 50% - röstade blankt så skulle det sända ett kraftfullt budskap att politikerna inte har
väljarnas förtroende. Men jag tror att samma budskap skulle kunna sändas om samma andel väljare röstade på olika småpartier, det
spelar i sammanhanget ingen roll att de ändå inte kommer över sina 4% spärrar - budskapet blir detsamma: Den förda politiken
saknar legitimitet. Jag funderar givetvis även på om jag ändå ska rösta på något större parti. Men det får i så fall bli efter gedigen
analys av hur de beter sig. Och eftersom krigsmedlöpare är givna för strykning, så vet jag inte om det finns någon kvar som inte har
straffat ur sig.... ;)
Anonymt på Apr 23 2006, 01:04
PÅ TAL OM - se ovan - UNDANTAG FRÅN DEN ANNARS ENIGA(?) SVENSKA KRIGSMEDLÖPARLINJEN:
STÖDUTTALANDE FRÅN KOMMUNISTISKA PARTIET
Kommunistiska Partiet ger sitt fulla stöd till inbjudan av Hamas till Malmö. Palestinska föreningen, Irakkommittén och Arabiska huset
gör en viktig demokratisk gärning. Föreningarna gör det som Sveriges regering borde göra. Hamas är det palestinska folkets
legitima och demokratiskt valda representanter. Att den svenska regeringen vägrar träffa dem är ett hån mot det palestinska folket
och ett kraftigt brott mot tidigare svensk mellanösternpolitik. Tillförordnade utrikesministern Carin Jämtin isolerar det ockuperade
Palestina och tar istället ställning för ockupationsmakten Israel. Israel som hänsynslöst bygger en apartheid mur tvärs igenom
västbanken har regeringen de bästa förbindelser med. Samtidigt som Sveriges regeringen tillsammans med EU och USA fördömer
Palestinas demokratiska ledning som terrorister så stödjer de Israels etniska rensning i Palestina militärt, ekonomiskt och politiskt.
Det är ett hyckleri av sällan skådat slag.
Kommunistiska Partiet anser att Birgitta Ohlssons med flera borgerliga riksdagsledamöters uttalande om att Palestinska Föreningen
inte ska få använda sina pengar åt att arrangera besöket är ett hot mot demokratin. I en demokrati ska alla åsikter få komma till tals.
Tillsammans med alla demokratiska krafter och alla som tror på en dialog i Israel-Palestina konflikten vill Kommunistiska Partiet
välkomna Hamas till Sverige och Malmö
Kommunistiska Partiet Malmö
Karl Strandberg, ordförande
Vad är det egentligen det svenska politiska etablissemanget ger för budskap - att man är kommunist om man inte är rasist?! (Israels
utrotningskrig mot palestinerna är ett mycket tydligt exempel på rasism helt i stil med nasizmens d:o, men försiktigtvis använder
Israelerna andra metoder än gaskamrar och krematorier - kanske det finns alltför stora historiska kopplingar som skulle kunna göra
slikt till en retorisk belastning, funderar man...)
Anonymt på Apr 23 2006, 02:12
LO-TIDNINGEN och Sverker Åström HÖR OCKSÅ TILL DEM SOM TALAR FÖRNUFT
2006-04-19 16:49:00
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Kravet på att Hamas ska upphöra med allt våld, hur ser du på det?
–-Palestinierna har folkrätten på sin sida när de brukar våld mot ockupantens militära anläggningar. Självmordsangreppen mot civila
israeler främst inne i Israel fördömer jag med kraft, säger han.
(F.d, ambassadör, numera 90-årige, Sverker Åström, från LO-Tidningen 2006-04-19 16:49:00.)
Anonymt på Apr 23 2006, 02:29
Krigskrönikören säger sig ju inte förstå!
QUOTE:Det är för mig en fullkomlig gåta hur dessa fanatiker har kunnat få något som helst inflytande i det politiskt organiserade
Sverige! Hur har normalt sansade borgeliga politker låtit sig drivas till höger av denna LILLA MILITANTA KLICK.
Har han inte förstått att detta har förberetts på högsta nivå sedan länge?
The Strategist and the Philosopher
Leo Strauss and Albert Wohlstetter
http://counterpunch.org/frachon06022003.html
Och så länge man inte förstått att Rebuilding Americas Defenses är en Z-O-G plan så har man inte förstått någonting. Och har man
förstått det men inte vill sprida det så ställer man upp på Zionisterna.
[Red.: Av sionism ockuperad/-e regim/-er], 9/11 och media
[Red.: Med anledning av texten ovan, utan att vilja antyda att texten skulle utpeka någon etnisk grupp men för att undanröja alla
missförstånd: 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]
Och har man inte förstått att en grupp bankirer står bakom världskrigen och det kalla krigen och nu Z-O-G planen så har man inte
fattat!
Bankirerna som finansierade både Sovjet och Nazityskland
Har man fattat det så fattar man att våra politiker är marionetter för bankirer - skapar en Saltsjöbadsanda och kontrollerar media.
Bordellhärvan och 9/11
Glokal Mediekritik
Oljan för till global diktatur; den globala slavstaten. Det handlar om att vi måste göra det möjligt att skapa energi lokalt. Hur ska vi
annars kunna ha någon demokrati om vi inte har egen energi som låter oss tala fritt? Nu är ju folk beroende - löntagare, låntagare,
bidragstagare som bara har rätt att besluta i folkomröstningar vad gäller Melodifestivalen.
Vatten som bränsle med ny teknik! Så varför bråka om oljan?
Och det handlar om att använda sin egen fantasi. Det handlar om att föra samman information. Ha en programvara som möjliggör för
var och en att skapa en egen bloggportal - http://www.bloggportalen.se/
Vem vill besöka bara Leifs blogg? Vem vill bara ta del av krigskrönikören. Det är som varje journalist skulle sälja sin egen tidning. Det
funkar inte. Människor vill veta saker från olika områden. Se hur Stockholms fria tidning har gjort. De blandar saker från olika
områden.
Man behöver inte göra så här:
From: Alexander Chamberland
Subject: Allt spikat för uppstartet av den mediekritiska organisationen
Det går att göra mycket enklare - se till att skaffa fram en programvara som möjliggör för alla att skapa sin egen blaska, alltså att
sammanställa olika bloggare - somliga som kollar in allt om DU och andra som har koll på vegetarisk mat osv.
Anonymt på Apr 23 2006, 02:47
"Har [krigskrönikören] inte förstått att detta har förberetts på högsta nivå sedan länge?" (11-09-01.blogspot.com)
Det kan jag inte svara på, men det finns svenskar som har förstått det - och på samma mailinglista som krigskrönikören dessutom.
En sådan person är Bo Modén, se:
Varför denna exceptionella kontroll av media?
2005-09-28 14:18
av Leif Erlingsson
Varför? Varför denna exceptionella kontroll av media? Varför lät man "911" hända? Min vän Bo Modén menar att en del av den
svenska kapitalismens "elit" tidigt var informerade/integrerade om planerna på det nya hotet som skulle byggas upp och att lokala
media i Sverige och annorstädes haft tid att psykologiskt bearbeta befolkningarna inför den stora premiären där hotet plötsligt skulle
stå på scenen. Och att den stora faran för freden är människans mentala kapacitet att uppfostras, socialiseras, att på ett omedvetet
psykologiskt plan etablera en hierarki av trosuppfattningar där hon accepterar/internaliserar maktens "sanningar". Att detta är det
farligaste hotet mot freden, mot vår begränsade pseudodemokrati, och mot våra mänskliga rättigheter. Se vidare länken ovan, och
diskutera gärna i life.lege.net forumet. Eller här i mediekritik-forumet, beroende på om detta ska ses som ett medieproblem eller vad
det ska ses som....
Anonymt på Apr 23 2006, 03:04
Former German Minister Says Building 7 Used To Run 9/11 Attack
Von Bülow outlined his view that one reason for the execution of 9/11 was to provide the justification for US military bases in the near
and Middle East to be built in anticipation for a future confrontation with China, whom the Neo-Cons believe have grown too powerful
and need to have their geopolitical wings clipped.
Och det går att lyssna på:
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Anonymt på Apr 23 2006, 03:15
Från förlagets egen blurb:
Political Ponerology

The Scientific Study of Evil Adjusted for Political Purposes
by Andrew M. Lobaczewski
The first manuscript of this book went into the fire five minutes before the arrival of the secret police in Communist Poland. The
second copy, reassembled painfully by scientists working under impossible conditions of repression, was sent via a courier to the
Vatican. Its receipt was never acknowledged, no word was ever heard from the courier - the manuscript and all the valuable data was
lost. The third copy was produced after one of the scientists working on the project escaped to America in the 1980s. Zbigniew
Brzezinski suppressed it.
Political Ponerology: The scientific study of Evil adjusted for Political Purposes was forged in the crucible of the very subject it studies.
Scientists living under an oppressive regime decide to study it clinically, to study the founders and supporters of an evil regime to
determine what common factor is at play in the rise and propagation of man's inhumanity to man.
Shocking in its clinically spare descriptions of the true nature of evil, poignant in the more literary passages where the author reveals
the suffering experienced by the researchers who were contaminated or destroyed by the disease they were studying, this is a book
that should be required reading by every citizen of every country that claims a moral or humanistic foundation. For it is a certainty that
morality and humanism cannot long withstand the predations of Evil. Knowledge of its nature, how it creates its networks and
spreads, how insidious is its guileful approach, is the only antidote.
SBN 1-897244-18-5
This product was added to our catalog on Tuesday 11 April, 2006.
Det är kanske ett tidens tecken, att förlaget som publicerar detta viktiga manuskript är ett minst sagt udda förlag.
Dem av er som har läst min essä Verklighetsbubblan : Sanningssägare, förnekare och desinformatörer (under Verklighetsbubblan)
förstår kanske att jag redan har läst delar av ovannämnda manuskript, och att det i själva verket har varit en av de viktigare
inspirationskällorna till essän Verklighetsbubblan från 2006-02-04.
Och nu har manuskriptet kommit ut som bok, äntligen!
Anonymt på Apr 23 2006, 03:41
Mr. Nafeez Ahmed is a British political analyst and human rights activist based in London. He is Executive Director of the Institute for
Policy Research & Development and a Researcher at the Islamic Human Rights Commission. This article is based partly on research
in Ahmed’s new book on the U.S. role in the 9/11 attacks, The War on Freedom: How and Why America was Attacked, September
11, 2001.
9/11 "Conspiracies" and the Defactualisation of Analysis
How Ideologues on the Left and Right Theorise Vacuously to Support Baseless Supposition
:: A Reply to ZNet’s 'Conspiracy Theory?' Section ::
by Nafeez Mosaddeq Ahmed
Detta är ett välannoterat papper, med dessa delar (besök länken ovan):
Introduction
I. Automatic Dismissal of a Legitimate Line of Inquiry
II. The “Incompetence Theory” of the 9/11 Intelligence Failure
III. David Corn and the Magic All-Explanatory “Incompetence Theory”
IV. Michael Albert Knows What Bush Knew
V. Misconstruing the Anthrax Case
VI. The Institutional Pattern of Provocation for War
VII. The Irrationality of Attempts to Delegitimise 9/11 Inquiry
VIII. Whitewashing the Israeli Mossad
IX. Whitewashing Pearl Harbour
X. Whitewashing the 9/11 Intelligence Failure
XI. Missing the Point
Conclusions
Notes
Ovanstående efterforskningar bygger delvis på arbetet med denna bok:
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Anonymt på Apr 23 2006, 11:20
Den goda nyheten är att bubblan läcker... mer om det senare.
Vilken bubbla? - Verklighetsbubblan, förstås!
Anonymt på Apr 24 2006, 02:34

The threat to a fistful of petrodollars
By Liam Halligan (Filed: 23/04/2006)
The reality is that as long as most of Opec's oil - read Saudi Arabia - is priced in dollars, the US currency will retain its hegemony. But
the opening of an oil bourse in Tehran, which now looks likely, will signal at least tacit Saudi consent for euro-based oil trading. The
US knows this, which is why it is nervous about the dollar's status being questioned.
From the G7's fringe, Kudrin has now touched this raw nerve. This weekend's meetings have been dominated by questions of global
financial imbalance - in particular, America's huge deficits.
Kudrin's missive comes as central bankers, and currency dealers, start to conclude the only way to resolve the massive US external
deficit is a somewhat weaker US currency. As the IMF itself warned yesterday, a "substantial" dollar decline may be needed.
One way to bring that about would be for the euro to enter the global oil trading system. This is unlikely to happen soon. It might not
happen at all. But the idea is now not only realistic but firmly on the table in Washington. Perhaps not with love, but it was placed
there by the Russians.
Anonymt på Apr 24 2006, 12:01
Tips, ny sökfunktion: Commentsearch
Det är ett extremt enkelt skrivet program (absolut inga finesser) som låter dig söka enkla textsträngar i alla bloggens kommentarer (ej
i själva inläggen, använd "Quicksearch" för det, se längst upp till höger på sidan). Commentsearch finns även som länk under
Quicksearch".
Anonymt på Apr 24 2006, 12:44
Nu svarade även SvD Brännpunkt: "Tack för ditt inlägg. Tyvärr har vi så trångt framöver att vi måste tacka nej."
Anonymt på Apr 24 2006, 12:58

Publicerad: 2006-04-24 Tänk om han hade blivit kung
ÅSA LINDERBORG läser en angelägen bok om Carl XVI:s pappa
Åsa Linderborg avslutar sin recension av Expressens kulturredaktör Per Svenssons bok HAN SOM ALDRIG FICK BLI KUNG
Berättelsen om Carl XVI Gustafs pappa
med följande ord:
QUOTE:Mest pinsam är boken kanske för oss historiker, som inte alltid förstår att ägna oss åt väsentligheter.
Viktigare biografier om de svenska kungligheterna än den här kan man knappast skriva. Tack vare Per Svenssons utmärkta arbete
kan vi nu kräva att även huset Bernadotte och dess klasskamrater gör upp med sitt förflutna.
Ja, som historiker borde hon verkligen skämmas! Hon ställer sig i nyfascismens imperialistiska led genom att tiga om vad som hände
den 11 september 2001. Åsa Linderborg har aldrig med ett endaste ord ifrågasatt den officiella versionen av 9/11.
Steven E. Jones har avslöjat att World Trade Center 1, 2 och 7 sprängdes. De som sprängde World Trade Center kan inte ha varit
några araber - det var amerikaner som gjorde det med Israels hjälp. Rabinen Dov Zakheim höll i Pentagons pengar som Rumsfeld
den 10 september 2001 avslöjade att de var förskingrade av Zakheim som hade de rätta kontakterna för att fjärrstyra flygplan. World
Trade Center 7 som få känner till att det sprängdes innehöll en kommandocentral som var byggd för att motstå explosioner.
Sprängningen videofilmades av fem israeler som dansade av glädje över vad som hände. De upptäcktes men skickades snabbt
tillbaka till Israel. Mohammed Atta och hans kompisar var bara till för att ha några att skylla på. De var upptäckta redan år 2000 av
USA men spaningsresultaten måste förstöras. Mohammed Atta och hans kompisar söp, spelade och umgicks med flickor - inga
terrorister i Allahs tjänst precis.
PNAC - Project for a New American Century - Wolfowitz och ett antal israelvänliga judar skrev i september 2000 planen Rebuilding
America´s Defenses där de såg framför sig "some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor".
Japans attack på Pearl Harbor kände president Roosevelt till i förväg men han meddelade ej sina befälhavare där eftersom han ville
få en förevändning att dra in USA i andra världskriget mot det amerikanska folkets vilja.
President Bush skrev på kvällen 11 september 2001 i sin dagbok efter att ha utlyst ett krig mot terrorismen - The Pearl Harbor of the
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21st century took place today."
[Red.: Av sionism ockuperad/-e regim/-er], 9/11 och media
Bankirerna som finansierade både Sovjet och Nazityskland
Det här tiger Åsa Linderborg om och ställer sig på så vis i fascimens tjänst - i de fascistiska imperialistiska bankirernas tjänst - i Bush
regimens tjänst.
Åsa Linderborg skriver:
QUOTE:Men visst fanns det ett slags hitlerism inom kungahuset. I en sen intervju för Vecko-Journalen sade Sibylla att de hade
imponerats av att Hitler . Hon tillade: ”Vi var många som inte genast var klarsynta.”
Ja, Åsa Linderborg lär få tillgripa samma ord när sanningen om fascisterna bakom 11 september når ut. Ån så länge bör hon
skämmas. Hon borde inte få skriva i Aftonbladet så länge som hon inte säger sanningen - tycker det är bekvämare att recensera
svenska kungahusets fascistiska förflutna.
Göran Persson besökte vår tids Hitler i slutet av april 2004 samtidigt med att bilderna från Abu Ghraib kom ut. Men det tiger Åsa
Linderborg om. Hon skriver hellre om gamla kungar än om nutida svenska statsministrar. Åsa Linderborg ställer därmed in sig i den
imperialistiska nyfascimens led - tigarnas led - de som tiger om sanningen om 11 september 2001.
Har vi blivit programmerade?
är titeln - Ja, av Åsa Linderborg - genom att hon tiger om vad som hänt.
Hon som skriver om det svenska kungahusets fascistiska förlutna istället för att skriva om dagens sanning - Bush - 11 september
2001 - Israel - Göran Persson hos Bush i april 2004 och Abu Ghraib.
Det vill hon tydligen att vi ska glömma. Det är bättre för karriären att ägna sig åt gårdagens hemskheter än dagens. Det är tydligen så
vi ska programmeras.
Anonymt på Apr 24 2006, 21:13
Kurt Nimmo kommenterar frågan om att amerikanska medier ger stort utrymme åt hathetsare som till och med propagerar för att man
ska slakta 100 miljoner muslimer - oavsett om de är fredliga normala människor - samtidigt som samma medier i stort sett utestänger,
hånar och kallar dem oamerikanska, o.s.v., dem som ställer frågor om uppenbara självmotsägelser i den officiella myten kring
terrorhändelserna som inledde kriget mot friheten. (Som kallas "kriget mot terrorn".) [Kopia av Kurt Nimmo artikeln.]
Anonymt på Apr 24 2006, 22:35
Du missar poängen: Åsa skulle inte få skriva i Aftonbladet om hon skrev sanningen om kriget mot friheten och den falskflaggade
terrorn mot New York den 11 september 2001.
Anonymt på Apr 24 2006, 23:33
Vad Åsa inte vill se - inte vill skriva om!
Om hon är hindrad att skriva om det - borde hon säga det!
Eller hon skriver ändå?
Programmerar oss med oväsentligheter för att vi inte ska få reda på vad som verkligen berör oss - 11 september 2001 och dess
följder. Då är hon en svikare. Då ställer hon upp medvetet på de fascistiska imperialistiska zionisternas sida.

Ja, man kan verkligen undra hur en människa som kallar sig historiker är funtad - när hon tiger om sanningen - dagens sanning istället håller sig till gårdagens sanning. Vad gömmer hon? Vems ärende går hon?
Anonymt på Apr 25 2006, 00:36
Det finns filosofer som har analyserat "911". Väl värt att läsa: http://life.lege.net/viewtopic.php?p=314#314
Anonymt på Apr 25 2006, 15:10
Vem f-n orkar läsa den här filosofin från augusti 2002?
Så här slutar den långa drapan:
QUOTE:It is certainly true that there are market-class biases to the effects. The resources of the poor are expropriated for
transnational market profit and consumption, while the U.S. Treasury itself is structurally adjusted to a wide-mouth siphon to the rich
for “market investment and growth”. But the class bias of the payoffs do not explain the all-class affirmation of the silently deciding
assumptions that select and exclude towards every decision, trend and outcome. Only what fights back is perceived by the U.S. and
the Free World as a problem to be overcome, and only military and market plans are selected for resolved collective action. Global
trade edicts, IMF market-restructuring and - after 9-11 - direct military invasions follow from the global market meta-program - the sole
meanings of “development”, “defence” and “security” which make sense to the regulating thought regime. The geostrategic hinge on
which all turns is 9-11 - both the karmic blow-back and the launching site of “the war without end”. It is the unseen synecdoche of
implosion of a life-disconnected empire. Beyond its group-mind rule opens the horizon of the life economy alternative.
Det är nog för de flesta mest svammel draperad i akademisk chargång. Läs bara de sista meningarna... Vad är det han vill? "Beyond
its group-mind rule opens the horizon of the life economy alternative."
Inte särskilt konkret!!!
Nej, viktigare vore om Åsa Linderborg eller någon annan skribent som har publikkontakt - inte är bara en sketen bloggare - tog bladet
från munnen och sa sanningen....
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Och det behövs en helt ny historieskrivning gör sig gällande. Det handlar ju om en liten grupp bankirer som lurar skjortan av oss. Och
den gruppen består till stor del av zionister. Folk som Wolfowitz som skriver Rebuildning Americas Defenses och fantiserar om vapen
med genkod som kan ta död på Rödhåriga? Blåögda? Svarta? Kineser?
Den här planen som han skrev är ju värre än Mein Kampf. Och Wolfowitz är nu naturligtvis världsbankschef!!!
Varför tiger Åsa Linderborg?
[Red.: Av sionism ockuperad/-e regim/-er], 9/11 och media
Bankirerna som finansierade både Sovjet och Nazityskland
Det fodras något mer om sanningen ska komma ut!
http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?t=126
Det här verkar lite gammalmodigt! Och lite inskränkt. Det finns ju programvara för att alla ska kunna göra sin egen tidning - 25 dollar
är priset för att bli tidningsägare:
http://www.phplinkdirectory.com/
Tänk att kunna ha det sista om Wolfowitz påhitt!
Och ha några bloggare som kommenterar hans idéer om hur han bygger den globala slavstaten. Detta kommer aldrig ut i svenska
media. Det hjälper inte att tjata på Åsa Linderborg, Erik, Sverker, Göran, Jan och allt vad de kallar sig. Dessa människor är blåsta!
Wolfowitz PLAN
IRAQ OIL PLANS
Tänk om vi kunde bygga en alternativ nyhetskälla med nyheter från en massa områden - med en massa bloggare att välja på. Och
naturligtvis borde det vara video! Människor orkar inte ta sig igenom texter som den ovanstående.
http://vaken.se/ har ju gjort något men de som är där är ju tomtar som delar ut svamp av olika sorter.
Det borde gå att ha en alternativ nyhetskälla med lite diskussioner. Dagens media är ju bara fördummande. Det måste finnas
människor som fortfarande är nyfikna - vill veta någon slags sanning och försöka hitta fredliga lösningar.
Anonymt på Apr 25 2006, 19:50
Jag begriper inte varför det ska vara så svårt att fatta vad han - John McMurtry - talar om. Jag blev så imponerad av hans bok Value
Wars : The Global Market versus the Life Economy att jag startade forumet http://life.lege.net/ medan jag läste boken. "Life" i
forumnamnet kommer från "Life" i John McMurtrys bok. Även bekanta till mig har läst den. Några av bokens och hans filosofis
begrepp kan läsas på http://life.lege.net/viewtopic.php?p=3#3. Och den tidigare omnämnda John McMurtry, 'Decoding 9-11' är alltså
en bearbetad version av förordet till boken.
Det McMurtry analyserar är fortfarande lika rykande aktuellt - jag vet däremot inte om "11-09-01.blogspot.com" förstod vad detta
handlade om - det är nämligen i grunden samma sak som den här bloggen, Intelligentsians blockering, egentligen handlar om. Alltså
VARFÖR människor inte fattar. Det primära syftet med bloggen är alltså inte att bevisa fakta utan att analysera varför fakta förnekas,
och diskutera hur man skulle kunna komma runt detta. I denna analys är såväl McMurtry som Nafeez Mosaddeq Ahmed (se här)
mycket värdefull läsning. Jag vet att detta är "flum" för många svenskar - jag har hört det förut - men för mig och många andra är det
allt annat än flum: Jag har många bekanta, avhoppare från samma religion som jag, som ägnat mycken tid åt att analysera varför
fakta förnekas. Det är väl kanske så att detta uppfattas som "flum" av dem som saknar egna erfarenheter av ämnet. Den som har
levt det betraktar det definitivt inte så.
Tillägg: 2005-12-01 20:17 skrev jag:
Länk hit: http://blog.lege.net/?/36-Graensland.html#c259
Det där är nog bra, men hela din - och min också antar jag - energi går åt till att angripa symptomen istället för orsakerna. Visst, du
talar om att sitta på ändan, men det var inte förrän vårt telefonsamtal i dag som jag fattade vad du egentligen menade med det. (Att
tänka efter, se helheten, inte drunkna i snuttifieringen.)
Det jag far efter är att orsakerna till förnekelsen INTE är brist på fakta.
ORSAKERNA TILL FÖRNEKELSEN ÄR PSYKOLOGI, hur människor är funtade helt enkelt. Jag skrev i en text för något år sedan
om "sociala fantasisystem". Det finns en sådan vetenskaplig term. Populärt går den helt enkelt ut på att en grupp - liten som stor förstärker varandras ståndpunkter och synpunkter. I detta avseende har "fantasi" ingen värdeladdning, sant eller falskt. Oavsett om
det gruppen tror är sant eller osant så är det INTE så att gruppens medlemmar självständigt utforskar detta utan man förstärker
varandras åsikter. Endast ett fåtal individer går utanför mallen och ifrågasätter självständigt, tänker självständigt. De flesta lyssnar på
andra, som förstärker deras syn på tillvaron.
Därför spelar det på kort sikt mycket liten roll om det man vill säga är sant eller falskt för den acceptans det får. Däremot hjälper det
på lång sikt om det är sant, tack vare det fåtal individer som går utanför mallarna, utanför ramen, och tänker självständigt, undersöker
själva, etc. Trägen vinner därför. Man får en och en nå personer, som sedan själva tar reda på hur det ligger till. En dag uppnår man
kritisk massa, och det som sunda förnuftet säger ändrar sig tvärt: Man uppnår ett så kallat paradigmskifte. Vilket bara är att det stora
fantasisystemet ändrar sig. Fortfarande inte beroende på verklighet utan på vad som är allmänt accepterat som förnuftigt och sant.
Vår utmaning och kamp om vi vill att det sunda förnuftet ska byta inriktning och närma sig verkligheten i något visst avseende är
därför att nå de individer som till sist uppnår kritisk massa och genom sina skriverier och samtal med vänner och bekanta skapar vårt
paradigmskifte, vändningen av detta fantasisystem i detta avseende.
Men det är ju bara min obetydliga åsikt. :)
Comment #259, In reply to Gränsland, on Dec 1 2005, 20:17
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Även nästa kommentar där är relevant:
.... Och, ja just det, vad ska man dra för slutsatser av detta?
Ja, Thomas på Krigskrönikan beklagade sig för kanske en vecka sedan över alla dina länkar på din blogg om 11 september 2001.
Kanske det han for efter är att det inte hjälper med mer fakta? Man kan kasta fakta på en åsna i ett årtionde utan att hon blir vis - eller
om det var att man kunde leda åsnan till vatten men inte tvinga henne att dricka, jag kommer inte ihåg så noga.
Om det var detta han for efter så håller jag i så fall med honom. Det är min erfarenhet med personer jag har försökt övertyga med
fakta och verklighet: Det går inte. Endast personer som av sig själva är villiga att ta reda på hur det ligger till kan man nå. Denna
kategori är en liten minoritet. Men jag har nått några som jag utan problem kan räkna på ena handens fingrar - 2, 3 eller kanske 4 - på
detta sätt genom idogt arbete. Kanske de skulle ha kommit till samma resultat oavsett mina ansträngningar, eller kanske jag
snabbade upp processen med något år? Det kan jag aldrig få veta. Det vet de säkert inte själva.
KONTENTAN ÄR ATT TÄNKA PSYKOLOGI, INTE MER FAKTA!
Comment #260, In reply to Gränsland, on Dec 1 2005, 20:32
Anonymt på Apr 25 2006, 21:15
Det finns nya kommentarer i den förra bloggtråden.
Anonymt på Apr 25 2006, 22:20
[Red.: Inlägget är återsänt till avsändaren för ytterligare redigering då det bröt mot regler jag förut ställt upp: Här vill jag att länkar
SKA vara klickbara och är de inte det så får det vara. Använd "Preview"!]
Anonymt på Apr 25 2006, 22:31
Skaffa dig en bättre blogg! som fixar alla länkar!
KONTENTAN ÄR ATT TÄNKA PSYKOLOGI, INTE MER FAKTA!
Vad menas med det? Kanske du menar mer insikt!
Då behöver man sitta på ändan och förstå att du kan fungera utan ditt jag - du kan då fatta vad Leo Strauss byggde upp - Konsten att
luras. Men Strauss satte sig aldrig på ändan. Han bara teoritiserade - helt känslokallt. Han förmådde inte se att han hade något
gemensamt med andra. Jesus försökte prata om det gemensamma. Men Jesus är omodern. Han är bara en guru som alla andra
gurus. Man måste praktisera själv...
OM Strauss Israel med mera
Om storspelaren SHULTZ
Söker man i svenska media så talar de inte om dessa herrar Strauss och Shultz. Och de säger inget om Bank for International
Settlements som ligger i Basel i Schweiz och är de stora bankirernas projekt uppbyggd av
HJALMAR SCHACHT
Så länge som Åsa och Erik och vad de nu heter inte är intresserade av sådant och övriga svenska medborgare inget vet eller vill veta
om det så är det ingen idé att skriva.
Och vad spelar det för roll om man talar om människors verklighetsbubblor om man inte bryr sig om att ta reda på av vem som de är
konstruerade - bankirerna har fattat det här för länge sedan - det är ju deras makt som konstruerar bubblorna - då ska man berättta
det - och människor kanske förstår någonting - vad som behöver göras!
[Red.: Av sionism ockuperad/-e regim/-er], 9/11 och media
1921: Under the orders of Jacob Schiff the Council on Foreign Relations (CFR) is founded by Ashkenazi Jews, Bernard Baruch and
Colonel Edward Mandell House
The first job of the CFR was to gain control of the press. This task was given to John D. Rockefeller who set up a number of national
news magazines such as Life, and Time. He financed Samuel Newhouse to buy up and establish a chain of newspapers all across
the country, and Eugene Meyer also who would go on to buy up many publications such as the Washington Post, Newsweek, ant The
Weekly Magazine.
The CFR also needed to gate control of radio, television and the motion picture industry. This task was split amongst the international
bankers from, Kuhn Loeb, Goldman Sachs, the Warburgs, and the Lehmanns.
Och varför inte berätta om:
HENRY LUCE
Då förstår man hur verklighetsbubblorna är skapade - av bankirernas pengar i fascismens, imperialismens, zionismens tjänst.
Henry Luce's Empire of Fascism
The founder of Time Inc. was an American promoter of synarchism
In the Feb. 7, 1941 issue of Life magazine, founder and publisher Henry Luce authored and signed an editorial, "The American
Century," announcing that the American Synarchists intended to rule the world at the close of the war and impose their own jaded
version of "American values" on the world, through "any means necessary." Luce's thesis was reproduced and mass-circulated
throughout the United States.
The populations of the world, exhausted from the destruction of war and the bestiality of Hitler, Stalin, and Hiroshima, naturally hoped
for something better. But the universal glimmer of optimism, of being able to rebuild, was further shattered when Allen Dulles, John J.
McCloy, and their associates, including Luce, deployed to create the Congress for Cultural Freedom (CCF), whose explicit purpose
was to launch a fascist assault on truth as science and on Classical culture.
Time magazine was created in 1923 as a mouthpiece for the American Synarchists, grouped around the banking interests of J.P.
Morgan. It is hardly a coincidence that, simultaneous to the launching of Time, in Europe, Count Richard Coudenhove-Kalergi,
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another leading Synarchist, was launching his Pan-European Union, which would be a leading propaganda vehicle for the winning of
support among Europe's financial oligarchy for the "Hitler-Mussolini" universal fascism project.
Det är som i naturvetenskap! Man måste mäta - ta reda på saker och ting - sen måste man ha en formel som knyter ihop dessa fakta
- sen måste man se till att sprida formel och fakta - och människor måste kunna sen själva forma sin verklighet tillsammans.
Så länge som man tiger om bankirernas fascism, imperialism och zionism så lär ingen förstå vad som pågår!
Anonymt på Apr 26 2006, 00:35
Vad hjälper det att prata om verklighetsbubblor om man inte tar reda på vem som blåser dem - med vems pengar och i vilket syfte.
Vi vet vilka som skrev Rebuilding America´s Forces som var planen bakom 9/11. Det var en grupp israelvänliga judar - sionister i
PNAC - Project for a New American Century - Wolfowitz, Libby, Zakheim, Podhoretz, Perle, Kristol med flera:
[Red.: Av sionism ockuperad/-e regim/-er], 9/11 och media

Det märkliga är att media inte berättar att det är en grupp israelvänliga judar - sionister. Om det hade varit en grupp norrmän eller
turkar hade vi säkert fått reda på det. Nu tiger media - det är tabu att berätta vilka dessa människor är som står bakom Rebuilding
America´s Defenses - Zionisternas plan för världsherravälde - för deras globala slavstat. Läs själv Rebuilding America´s Defenses:
www.informationclearinghouse.info/article3249.htm
Dessa zionister är inga riktiga judar. De är Khazarer.
The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and Its Heritage

[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]
Dessa Khazarer har tagit över Judendomen för sina egna ändamål.
THE ROLE OF ZIONISM IN THE HOLOCAUST
Article by Rabbi Gedalya Liebermann - Australia
From its' inception, many rabbis warned of the potential dangers of Zionism and openly declared that all Jews loyal to G-d should stay
away from it like one would from fire.
But it doesn't end there. It wasn't enough for the Zionist leaders to have aroused the wrath of G-d. They made a point of displaying
abysmal contempt for their Jewish brothers and sisters by actively participating in their extermination. Just the idea alone of Zionism,
which the rabbis had informed them would cause havoc, was not enough for them. They made an effort to pour fuel on an already
burning flame. They had to incite the Angel of Death, Adolf Hitler.
De falska judarna - khazararena - zionisterna - gömmer sig bakom anti-semitismens täckmantel.
Zionisterna i PNAC skrev Rebuilding America´s Defenses och svenska media bryr sig inte. Svenska media har tagits över av denna
grupp.
Rebuilding America´s Defenses är värre än allt vad Hitler och Stalin hittade på - det handlar det om att ta över vår jord göra den till en
global slavstat under bankirernas välde. Wolfowitz skriver så här i Rebuilding Americas Defenses:
Control of the sea could be largely determined not by fleets of surface combatants and aircraft carriers, but from land- and
space-based systems, forcing navies to maneuver and fight underwater.
Space itself will become a theater of war, as nations gain access to space capabilities and come to rely on them; further, the
distinction between military and commercial space systems – combatants and noncombatants – will become blurred. Information
systems will become an important focus of attack, particularly for U.S. enemies seeking to short-circuit sophisticated American forces.
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.
Wolfowitz och hans sionistiska gäng drömmer om vapen som kan utrota människor med viss genkod! Vilka drömmer de om att
utrota? Rödhåriga? Blåögda? Svarta? Kineser? Araber?
Rebuilding America´s Defenses är en plan som handlar om världsherravälde - ett fascistiskt imperalistiskt sionistisk imperium - en
slavstat. Så framförallt Googla själv - för att förstå vad dessa sionister håller på med! Deras försök att förslava oss under deras
storhetsvansinniga tro att de är Guds utvalda folk.
The Rectification of the World by Means of the Seven Noahide Commandments
The Torah's means of rectifying the seventy nations of the world is the seven Noahide commandments. The Rambam writes that G-d
commanded Moses to teach all of the people of the world to accept these commandments. Any non-Jew who accepts them and is
careful to perform them properly, the Rambam writes, attains the status of a "righteous gentile" and thereby merits a place in the
World to Come. This is true, of course, only when he keeps these commandments because he was so commanded by G-d in the
Torah. Thus, the true rectification of the nations occurs only when they surrender in truth--just as the Jewish people--to the yoke of the
Kingdom of Heaven as revealed in the Torah.
This rectification, like all processes of spiritual growth, must occur in the order of "submission, separation, and sweetening," as taught
by the Ba'al Shem Tov. First, the nations must submit themselves to the Jewish people, the custodians and teachers of the Torah,
since the Torah is the sole and ultimate source of their obligation to fulfill the seven commandments given to them. True
submission--whether of man to G-d or man to fellow man--is the soul's way of giving of thanks for the gift of true enlightenment.
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Och se en film:
Ted Pike - Why The Mid-East Bleeds
Anonymt på Apr 26 2006, 11:45
Länk hit: http://blog.lege.net/?/56-Har-vi-blivit-programmerade.html#c927
VAD NYTTAR DET TILL ATT DEMONISERA DIN MOTSTÅNDARE?
Vad är det för vits med att utmåla din motståndare som ondskan själv?! Är det inte bättre att försöka förstå, och erbjuda alternativ?
Visst, det de gör är avskyvärt. Men förstå deras motiv, och erbjud konstruktiva alternativ. De värsta krigsbrottslingarna och
medlöparna måste förstås ställas till svars, men den maktbas som stöder dem kan man givetvis tala vett med, om man förstår deras
motiv.
Jag tycker bättre om William Blums stil:
``In 1998, after seven years of relentless US bombing and draconian sanctions, Iraq was but a pitiful shell of its former self and no
longer a threat even to its neighbors, much less "the world". There were those who hated Saddam, but the only country that had any
good reason to fear Iraq, then or later, was Israel, as retaliation for Israel's unprovoked bombing of Iraq in 1981. The letter to Clinton
was signed by Elliott Abrams, Richard L. Armitage, William J. Bennett, Jeffrey Bergner, John Bolton, Paula Dobriansky, Francis
Fukuyama, Robert Kagan, Zalmay Khalilzad, William Kristol, Richard Perle, Peter W. Rodman, Donald Rumsfeld, William Schneider,
Jr., Vin Weber, Paul Wolfowitz, R. James Woolsey, and Robert B. Zoellick(1), most of whom, if not all, could be categorized as allies
of Israel; most of whom were soon to join the Busheviks. What could have prompted these individuals to write such a letter to the
president other than a desire to eliminate a threat to the safety of Israel? And when they came into power some began immediately to
campaign for regime change in Iraq.
There are those who argue that the United States has invaded numerous countries without requiring instigation by Israel. This is
of course true, it's what the empire does for a living. But to say that the Israel lobby played a vital role in the invasion of Iraq in 2003 is
not to suggest an explanation for the whole history of US foreign interventions.
To the role of the Israel lobby we must add two other factors carrying unknown degrees of weight in the decision to invade Iraq:
controlling vast amounts of oil, and saving the dollar from the euro by reversing Saddam Hussein's decision to use the latter in Iraq's
oil transactions (and this reversal was one of the first edicts of the occupation).
Whatever ambiguity may remain about the role of the Israel lobby in the invasion of Iraq, it's clear that if and when the sociopaths
who call themselves our leaders attack Iran, Israeli security will be the main reason, with the euro in second place because Iran has
been taking -- or at least threatening to take -- serious steps to replace the dollar with the euro in oil transactions. Iran of course also
has lots of oil, but unless the United States aims at conquest and occupation of the country -- and where will Los Socios find a few
hundred thousand more clueless American bodies -- access to and control of the oil would not be very feasible. The Israel lobby
appears to be the only major organized force that is actively pushing the United States toward crisis in Iran. Along with the lobby's
leading member, the American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC), there's the American Jewish Committee (AJC), which has
taken out full-page ads in major US newspapers with the less-than-subtle heading: "A Nuclear Iran Threatens All", depicting radiating
circles on an Iran-centered map to show where its missiles could strike.
...
NOTES
(1) Letter to Clinton: http://www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm''
William Blum nämner individer - det är individer som är kriminella. Detta är helt i sin ordning, individer begår brott, och bör ställas till
svars. Men grupper begår inte brott. Man är inte skyldig för att man t.ex. är muslim, även om det finns hatmånglare som vill döda
miljoners muslimer bara för att de är muslimer.
Jag vet inte om du själv inser det, men den väg du är inne på med att börja tala genetik, etc, ÄR EN MYCKET FARLIG VÄG. Du
håller på att demonisera en ETNISK GRUPP. Och på vilket sätt skulle detta vara bättre än demoniseringen av muslimer i dag eller
judar för ett halvsekel sedan?!
Länk hit: http://blog.lege.net/?/56-Har-vi-blivit-programmerade.html#c927
Angående att ställa brottslingarna till svars efteråt, se även: http://blog.lege.net/?/55-Fosterlandsfoerraedare.html#c922
Anonymt på Apr 26 2006, 12:46
Den som demoniserar är Wolfowitz och hans sionistiska gäng. Wolfowitz skriver i Rebuildinga America´s Defenses:
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.
Det här är värre än Hitler och Stalin tillsammans. Wolfowitz vill ta död på människor med viss genkod!
Är han inte en demon kanske?
Vad gäller grupper så är naturligtvis de flesta judar okunniga om Wolfowitz planer. Det värsta är dock att media inte talar om för oss
vad Rebuilding America´s Defenses går ut på - en global slavstat. Och media talar inte om vilka som står bakom planen - sionistiska
judar till största delen i PNAC - en sionistisk organisation.
Dessutom har judar en rasistisk religion. De ser ner på andra människor - inbillar sig att de är Guds utvalda folk. Vad är det här för
lära? Det är en rasistisk lära, eller hur!
The Rectification of the World by Means of the Seven Noahide Commandments
First, the nations must submit themselves to the Jewish people, the custodians and teachers of the Torah, since the Torah is the
sole and ultimate source of their obligation to fulfill the seven commandments given to them. True submission--whether of man to G-d
or man to fellow man--is the soul's way of giving of thanks for the gift of true enlightenment.
Det är de som tiger om vad som sker som är inne på en mycket farlig väg. Dessa som tiger är ute för att upprätthålla den
verklighetsbubbla som judiska bankirer har försett oss med genom att ta kontrollen över media.
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Vi måste öppna våra ögon - se vilka som är våra fiender. Att du skriver som du gör beror på att du är inne i en verklighetsbubbla. Det
finns judar mot zionism som skriver om hur det zionistiska ledarskapet har gått fel väg.
THE ROLE OF ZIONISM IN THE HOLOCAUST
Article by Rabbi Gedalya Liebermann - Australia
Om det var en grupp med norrmän, turkar eller svenskar som hade skrivit Rebuilding America´s Defenses så hade vi haft rätt att
kritisera dem, eller hur?
Du hade inte skrivit att kritik av dessa norrmän, turkar eller svenskar var att gå en farlig väg! Nu är det istället en grupp sionistiska
judar - det måste gå att kritisera dem och deras bakgrund, eller hur? Den som inte gör det upprätthåller deras verklighetsbubbla! Den
människan är inne på en farlig väg - försöker tiga ihjäl Rebuilding Americas´s Defenses - en zionistisk plan för en världsherravälde en global slavstat!
Och man måste fatta att de som kallar sig för judar är falska judar - de är Khazarer som använder sig av Judendomen - döljer sina
planer under anti-semitism:
The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and Its Heritage
[Red.: För undanröjande av eventuella missförstånd för nya läsare: 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 Detta gäller såväl Khazarer
som judar, muslimer och alla övriga etniciteter. Man är inte skyldig för att man är muslim, t.ex..]
Läs det här för att förstå hur "vår västerländska kultur" har våldtagits medvetet - för att fördumma oss. Har man läst detta fattar man
lite bättre varför media tiger om Rebuilding America´s Defenses och vilken grupp som ligger bakom.
The Congress for Cultural Freedom
QUOTE:"I think the subject which will be of most importance politically is mass psychology.... Its importance has been enormously
increased by the growth of modern methods of propaganda. Of these the most influential is what is called 'education.' Religion plays a
part, though a diminishing one; the press, the cinema, and the radio play an increasing part.... It may be hoped that in time anybody
will be able to persuade anybody of anything if he can catch the patient young and is provided by the State with money and
equipment."
"The subject will make great strides when it is taken up by scientists under a scientific dictatorship.... The social psychologists of the
future will have a number of classes of school children on whom they will try different methods of producing an unshakable conviction
that snow is black. Various results will soon be arrived at. First, that the influence of home is obstructive. Second, that not much can
be done unless indoctrination begins before the age of ten. Third, that verses set to music and repeatedly intoned are very effective.
Fourth, that the opinion that snow is white must be held to show a morbid taste for eccentricity. But I anticipate. It is for future
scientists to make these maxims precise and discover exactly how much it costs per head to make children believe that snow is black,
and how much less it would cost to make them believe it is dark gray."
"Although this science will be diligently studied, it will be rigidly confined to the governing class. The populace will not be allowed to
know how its convictions were generated. When the technique has been perfected, every government that has been in charge of
education for a generation will be able to control its subjects securely without the need of armies or policemen."
Det handlar om ett samarbete mellan bankirer - alla är inte sionistiska judar - men många av dem är det. Ska vi få fred på jorden slippa den globala slavstaten som Rebuilding America´s Defenses försöker upprätta så måste alla grupper gå att kritisera - svenskar,
norrmän, turkar, judar, araber, kineser, ryssar - alla ska gå att kritisera - deras planer ska kunna avslöjas - diskuteras öppet! Gör man
inte det så gär man frivilligt in i ett slaveri - i en verklighetsbubbla - där ens fängelse är ens eget jag - upprättat av slavägarnas plan.
Den vägen är inte bra - den vägen leder fel - den vägen leder inte till fred, frid, frihet, rättvisa och alla andra goda ord man kan komma
på!
Så avslöja Rebuilding America´s Defenses som skrevs ett år före 11 september 2001 och talade om att det behövdes ett nytt Pearl
Harbor - som sen kom den 11 september 2001. Men Rebuilding America´s Defenses är så mycket mer - den handlar om en global
slavstat. Och man måste också kunna tala om vilken grupp som skrev den - en grupp sionistiska judar under Wolfowitz ledning som
hade fått sina idéer från Leo Strauss. Wolfowitz är nu världsbankschef - man behöver förstå att det inte bara handlar om idéer - det
handlar om dansen kring guldkalven. Varför ska vi acceptera denna plan? Räcker det inte med vad dessa bankirer redan ställt till
med?
Bankirerna som finansierade både Sovjet
och Nazityskland
Vi ska inte låta dessa falska judar gömma sig bakom anti-semitism!!!
Varför ska dessa bankirer få blåsa oss en gång till? Vi vill inte ha deras världskrig!!!
Läs vad James Woolsey skriver - varför inte tala öppet om det?
April 3, 2003: Ex-CIA Director Foresees Many More Wars in Middle East
QUOTE:“As we move toward a new Middle East, over the years and, I think, over the decades to come ... we will make a lot of people
very nervous.” He calls it World War IV (World War III being the Cold War according to neoconservatives like himself ), and says it will
be fought against the religious rulers of Iran, the “fascists” of Iraq and Syria, and Islamic extremists like al-Qaeda. He singles out the
leaders of Egypt and Saudi Arabia, saying, “We want you nervous.”
“Grand strategy for the Middle East: Iraq is the tactical pivot. Saudi Arabia the strategic pivot. Egypt the prize.”
Den som inte skriver om det här - talar om vilka som ligger bakom gräver sin egen grav! både för sig själv och sina barn!
Anonymt på Apr 26 2006, 13:52
The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and Its Heritage
Den som skrev den här boken Arthur Koestler var själv jude!

Page 20 / 27

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/

Här är en annan jude som tar avstånd från sionismen.
THE ROLE OF ZIONISM IN THE HOLOCAUST
Article by Rabbi Gedalya Liebermann - Australia
Naturligtvis är de flesta judar lika okunniga som de flesta svenskar om Rebuilding America´s Defenses och att Wolfowitz i den
planlade 11 september 2001 genom att skriva om ett nytt Pearl Harbor behövdes - "a catastrophic and catalyzing event" som enligt
hans lärofader Leo Strauss idéer skulle kunna skapa en myt för att gå vidare och lägga under sig världen.
Leif Erlingsson skrev: [Red.: För undanröjande av eventuella missförstånd för nya läsare: 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
Detta gäller såväl Khazarer som judar, muslimer och alla övriga etniciteter. Man är inte skyldig för att man är muslim, t.ex..]
Du är själv inkonsekvent när du själv ställer en grupp till svars - utmålar en grupp som skyldiga genom dina citat:
QUOTE:But to say that the Israel lobby played a vital role in the invasion of Iraq in 2003 is not to suggest an explanation for the
whole history of US foreign interventions.
To the role of the Israel lobby we must add two other factors carrying unknown degrees of weight in the decision to invade Iraq:
[Red.: Nja, det var när du började tala genetik som jag tyckte att det började kännas obehagligt. Jag vill bara flagga för att du är
farligt nära att utpeka en viss etnicitet snarare än en ideologi, såsom sionismen otvetydigt är.]
Det handlar om att alla grupper ska gå att kritisera! Svenskar, danskar, italienare, judar, fransmän, ryssar, kineser. Wolfowitz och
hans anhang ska inte få gömma sig bakom anti-semitism. Wolfowitz vill utrota människor med viss genkod - han är värre än Hitler mångdubbelt värre!!!
Ska han och hans anhang i PNAC få gömma sig bakom anti-semitism?
[Red.: Givetvis inte. Jag kände bara att det var dags att vara tydlig, för att inte bli missförstådd. Det finns många som arbetar mycket
hårt på att missförstå sånt här, så man måste tänka sig för. Det är allt.]
Det handlar inte om att utpeka judar som grupp - det handlar om att vi ska kunna kritisera vissa ledande personer som försöker införa
en global slavstat!
Om vi inte vågar oss på att kritisera Rebuilding America´s Defenses och tala om vilken grupp som står bakom så gräver vi vår egen
grav och våra barns grav!
[Red.: Och det gör man bäst genom att inte dyka ut i vad som av många kallas "konspirationsteorier", utan hålla sig till vad vi med
säkerhet vet: Namnen på de personer med starkare Israel-lojaliteter än lojalitet mot sitt eget hemland USA, som nu utgör kärnan
bland "Buskisterna". Du är ostrategisk och öppnar dig i onödan för att kunna avfärdas med pseudo-argument. Om vi sätter
brottslingarna bakom lås och bom, så kommer de grupper som stöder dem att backa. Så enkelt är det.]
Anonymt på Apr 26 2006, 16:19
Det är inte jag som talar genetik enligt vad du påstår. Det är Wolfowitz som talar genetik genom att i Rebuilding America´s Defences
skriva:
"Although it may take several decades for the process of transformation to unfold, in time, the art of warfare on air, land, and sea will
be vastly different than it is today, and 'combat' likely will take place in new dimensions: in space, 'cyber-space,' and perhaps the
world of microbes. Air warfare may no longer be fought by pilots manning tactical fighter aircraft sweeping the skies of opposing
fighters, but a regime dominated by long-range, stealthy unmanned craft. On land, the clash of massive, combined-arms armored
forces may be replaced by the dashes of much lighter, stealthier and information-intensive forces, augmented by fleets of robots,
some small enough to fit in soldiers’ pockets. Control of the sea could be largely determined not by fleets of surface combatants and
aircraft carriers, but from land- and space-based systems, forcing navies to maneuver and fight underwater. Space itself will become
a theater of war, as nations gain access to space capabilities and come to rely on them; further, the distinction between military and
commercial space systems – combatants and noncombatants – will become blurred. Information systems will become an important
focus of attack, particularly for U.S. enemies seeking to short-circuit sophisticated American forces. 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).
Vilka grupper - that can target specific genotypes - är det han vill utplåna?
Han är ju värre än Hitler! Ska vi tillåta Wolfowitz tala genetik - tala folkmord? Vilka vill han åt?
Och media håller helt tyst om Rebuilding America´s Defenses - vad det står i den och vilken grupp som ligger bakom!
Din ståndpunkt är lite väl naiv:
[Red.: Och det gör man bäst genom att inte dyka ut i vad som av många kallas "konspirationsteorier", utan hålla sig till vad vi med
säkerhet vet: Namnen på de personer med starkare Israel-lojaliteter än lojalitet mot sitt eget hemland USA, som nu utgör kärnan
bland "Buskisterna". Du är ostrategisk och öppnar dig i onödan för att kunna avfärdas med pseudo-argument. Om vi sätter
brottslingarna bakom lås och bom, så kommer de grupper som stöder dem att backa. Så enkelt är det.]
Det handlar om att kritik mot Wolfowitz och de andra judiska sionisterna i PNAC som skrev Rebuilding America´s Defenses måste gå
att framföra - tala om vilka mål dessa har, vilka de stöds av. Om man inte kan säga öppet vilken grupp de tillhör så deltar man själv i
blåsandet av verklighetsbubblor - förtiger sanningen av påstått taktiska skäl.
Och naturligtvis handlar det inte bara om israelvänliga judar. Tillfället gör tjuven sägs det - det handlar alltså om alla de som försett sig
- bankirer av alla sorter - som sen använder sina förmögenheter till att förleda andra - få dem att dansa efter sin pipa.
Du skriver om verklighetsbubblor - men det handlar inte om fantasier endast - det krävs pengar för att sprida sina verklighetsbubblor göra människor till sina slavar - till löneslavar och låneslavar. De här gossarna och flickorna jobbar med att skuldsätta nationer och
de har sitt tillhåll i BIS - Bank for International Settlements. Det är härifrån det leds. Det fodrar kontroll över Federal Reserve och Bank
of England... alla stora utlåningsinstitutioner....
Rebuilding America´s Defenses är deras New World Order program - inte endast judiska sionister med fel lojalitet som du skriver... för
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man fram sådant så hamnar man i nya verklighetsbubblor - det handlar om en värlsordning - där pengamakten koncentrerats till den
milda grad - de flesta ställts utanför. Och dessa ska inget veta! Mer än en miljon ställda utanför svensk arbetsmarknad! Vår Riksbank
ställd utanför vår Riksdags kontroll. Vi kontrolleras nu från Frankfurt och de flesta vet inte det!
Det går att läsa The World Order A Study in the Hegemony of Parasitism
The history and practices of the parasitic financial elite
-- by Eustace Mullins, 1984
för att förstå lite hur vissa tänker med för mycket pengar.
Sen ska man naturligtvis inte tro på vad som står här - man måste Googla vidare...
Vad man inte får göra är att skilja tanken från materien!
Det måste finnas materiella förutsättningar för att få ut sina tankar... Vem bryr sig om en blogg?
Det handlar om media! Media som tiger! Där Åsa sviker sanningen! Media som har läsekretsen men fördummar den. Media som ägs
av några få - som inför diktatur - skendemokrati. Lurar människor genom att tala om Görans första fylla. Inte talar om dagens historia
utan skriver om gårdagens.
Det handlar inte om några Buskister/Wolfowitzister - det handlar om en samhällsordning - där bankirer ställer till med världskrig - har
pengar för att finansiera sina konpirationer - betala folk för att tänka ut dem och genomföra dem. Och många av dessa bankirer tillhör
en grupp som gömmer sig bakom anti-semitism.
En grupp som är delad - flertalet av dem är Khazarer - som utnyttjar de andra.
The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and Its Heritage
Judendom har inget med Zionism att göra. Zionism är "judiska" bankirers projekt för att få kontroll över oljan.
Sen har dessa khazar "judar" infiltrerat USA;s regering för att använda dess krigsmakt för sina egna syften - tillsammans med
amerikanska bankirer och engelska. Det handlar om Federal Reserve och Bank of England som bägge är privatägda. Något som
media också förtiger. Dessa banker har blåst upp en lånebubbla som kan krascha när som helst. Skicka oss in i ett nytt 1930-tal och
media säger ingenting - guldpriset stiger - men media tiger - de vanliga människorna ska inget veta!
THE ROLE OF ZIONISM IN THE HOLOCAUST
Article by Rabbi Gedalya Lieberman
Ska vi låta dessa få fortsätta det världskrig som de la upp planerna på i Rebuilding America´s Defenses?
Där de skrev om ett nytt Pearl Harbor som de sen iscensatte 11 september 2001 - för att få anledninga att starta ett krig utan gränser
- skicka Depleted Uranium över Irak?
Tänk om det hade varit danskar som skrev den här planen för att sno åt sig Norges olja skulle vi ha tigit då också?
Skulle vi låtit bli att nämna att det var danskar som skrev Rebuilding America´s Defenses bara för att vi var rädda för att peka ut
danskarna som grupp?
Skulle vi fortsatt att hävda verklighetsbubblan att danskarna inte hade med Rebuilding America´s Defenses att göra? Tror inte det!
Eller?
Anonymt på Apr 26 2006, 18:38
OK. Nu har du fått säga ditt stycke - med många upprepningar av upprepningar av upprepningar av text och länkar som redan
postats i denna tråd. Med varje post minskar du nu kvalitén på denna tråd. Tråkigt. Försök att TILLFÖRA något annat än volym, när
du postar. Fler upprepningar av det du sagt ovan i denna tråd kommer att tas bort.
Anonymt på Apr 26 2006, 19:20
Nej, jag ska hålla tyst - låta andra tala. Det är som du säger svenska media tiger - törs inget säga - däremot finns det en diskussion
ute i världen - men den når antagligen bara ett fåtal - men ändå det finns en diskussion - där svenska media sviker! Här handlar det
om Financial Times som talar - men det är ju inte många som läser den. Och de som läser den är inga vanliga lån- och löntagare
precis...
Tänk om Åsa Linderborg vågade säga sanningen om 9/11 om Rebuilding America´s Defenses, om israeliska lobbygrupper! Men då
fick hon nog sluta att skriva... Sverker Åström vågar ju inte heller! Eller han kanske är för gammal för att fatta?
Can we criticize Israel without being labeled anti-Semitic?
The shape of what's to come
By Banks Albach
A few weeks ago, the Financial Times ran an editorial titled, "Why can't we talk about Israel?" It's a fair question, though anyone that
tries runs the risk of being labeled anti-Semitic.
The Times was commenting on a wave of claims of anti-Semitism that clobbered two professors and foreign policy scholars who
wrote a paper criticizing America's unconditional support for Israel. In it John Mearshiemer of the University of Chicago and Stephen
Walt of Harvard University claim that the Israeli lobby's influence on Congress is harmful to our foreign policy and this is major reason
for Middle Eastern antagonism toward America.
It's no mystery that the American Israeli Public Affairs Committee, the largest Israeli lobby, wields enormous influence in Washington.
According to it's Web site, "Through more than 2,000 meetings with members of - at home and in Washington - AIPAC activists help
pass more than 100 pro-Israel legislative initiatives a year."
So what's wrong with a critical analysis of yet another interest group buying access to Congress?
Predictably, author and Harvard professor Alan Dershowitz, who is an unconditional supporter of Israeli policy, led the charge against
Mearsheimer and Walt. Dershowitz compared them to conspiracy theorists and bigots and called on American Jews to demand they
be treated equally with other Americans.
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The Israel Lobby and US Foreign Policy
Anonymt på Apr 26 2006, 19:47

Och det är definitivt inte bara "the usual suspects" som tycker att israellobbyn går överstyr.
På länken ovan kan man läsa vad Molly Ivins skriver i dag. Hon skriver att allt skit som östs på dessa två akademiker bevisar att det
behövs en ärlig debatt i ämnet. Molly har, berättar hon i artikeln, upptäckt att det inte är något skydd att vara pro-Israel, som hon är.
Israellobbyn förföljer alla som inte dansar efter deras pipa. Man kan som jude få epitetet "själv-hatande jude". Känns det igen? Den
amerikan som kritiserade USA:s olagliga krig har också ofta fått denna stämpel, men då utbytt mot "självhatande amerikan".
Hennes aktuella artikel heter Israel Lobby Nutjobs on the Loose (AlterNet. Posted April 26, 2006.)
Anonymt på Apr 26 2006, 20:29
Du talar mycket om verklighetsbubblor - det får en att tro att det skulle finnas någon tanke/värderingsbubbla som inte är en bubbla.
Naturvetenskapen kallar dina bubblor för teorier. Naturvetenskapen tror sig inte längre om att kunna hitta en verklig verklighetsbubbla
- alltså ha en förklaring - varje förklaring förändrar ju verkligheten så då blir det svårt enkelt uttryckt.
Varför inte tala om verklighetsbuggar?
Eller propagandabubblor?
Eller overklighetsbubblor?
Eller varför inte försöka komma fram till hur vi ska komma överens om verkligheten?
Då blir det ju förstås svårare - då börjar det handla om ägande av media!
Fördelning av makt över resurser - banktillgångar. Guldmyntfoten tillbaka - den som togs bort 1931!
Då börjar det handla om hur vi ska få verklig demokrati! Beslutande folkomröstningar inte bara i Melodifestivalen.
Då börjar det handla om vem som ska representera Sverige! Vem som ska sköta vår utrikespolitik. Det är fler än Göran som haft sig
en ungdomsfylla!
Vi är ju nio miljoner - jag känner knappt en halv - alltså mitt vakna jag - det sovande drömmande jaget - tappar man ju lätt kontakten
med när man vaknar.
Nio miljoner är inte det lite för stor grupp? Ska vi inte dela upp det här landet i lite mindre grupper? Så att alla kan komma till tals? En
skolklass är ju cirka 30 elever - på en 45 minuters lektion får då alla chans att hålla låda i en och en halv minut! Hur stora grupper är
naturliga måste vi fråga oss. Nya Guinea har 800 språk! alltså en massa smågrupper... det kan vara dags att decentralisera Sverige dela upp landet i 1000 delar med 9000 i varje?
Nu är vi ju sex miljarder i en grupp som hålls samman av Internet. Det här ger en samling bankirer överhanden. De flesta blir aldrig
tillfrågade om vart investeringarna ska gå. Vi kunde förhoppningsvis bygga en fredlig värld med de resurser vi har - satsa på lokal
energiproduktion så vi slapp vara beroende av bankirernas olja. Dela upp oss i en miljon länder med 6000 i varje land. Tänk så
många flaggor det skulle bli!
Vi måste helt enkelt ta bort en del konfliktanledningar. Det ska inte behövas oljekrig - någon Wolfowitz som utarbetar djävulusiska
planer. Ge han pension med det snaraste! Han kanske kan måla i olja istället precis som Churchill på gamla dar!
Vi måste hitta bättre system för programmering av våra framtid tanke-värderings-materiella bubblor.
Men vilka?
Anonymt på Apr 26 2006, 21:40
Två år efter Abu Ghraib:
www.antiwar.com/lobe/?articleid=8908
Perhaps in anticipation of this week's anniversary, the Pentagon was expected to formally charge Lt. Col. Steven Jordan, the former
head of the interrogation center at Abu Ghraib, with dereliction of duty and conduct unbecoming an officer for his role in the abuse.
If so, he would be the highest-ranking officer at Abu Ghraib to face a court martial for the prison abuses that so far have sent six
low-ranking soldiers to prison and resulted in reprimands, fines, and other administrative sanctions of several more senior officers.
Och hur har vi blivit programmerade? hjärntvättade? propagandamanipulerade? overklighetsbubblade? rolltildelade? buggade?
Och Jan Guillou skriver om semitism/antisemitism:
Israelerna framstår som gravt rasistiska
. . . I en undersökning som det israeliska Centret mot rasism nyligen publicerade framstår dock en majoritet av israelerna som gravt
rasistiska. 68 procent skulle vägra att bo i ett hyreshus där det fanns en arab. 63 procent anser att araberna utgör ett "demografiskt
hot" (föder för många barn, blir för många) och ett hot mot statens säkerhet. Och 40 procent stöder tanken på en total etnisk rensning
i Israel.
Siffrorna publicerades den 26 mars i Dagens Nyheter.
...
Då finns lite att reda ut. Forum för levande historia kom till efter att en undermålig opinionsundersökning bland svenska skolungdomar
påstods visa att de inte visste vem Adolf Hitler var. Statsminister Göran Persson blev upprörd och bestämde att skapa en institution
för statligt korrekt historieskrivning som skulle kallas Forum för levande historia. Huvuduppgiften var från början att tala om vem Adolf
Hitler var och att stärka kunskaperna om den nazistiska folkmordspolitiken. Som chef, "överintendent", tillsattes en expert på svensk
högerextremism och fascism.
Institutionen skulle årligen hålla olika sorts manifestationer till minne av Hitler och det nazistiska folkmordet.
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I efterhand visade det sig, föga överraskande, att den där opinionsmätningen bland skolungdomarna var ovetenskapligt trams.
Sanningen är faktiskt den att Adolf Hitler för alltid kommer att vara mer känd i Sverige än Göran Persson.
...
Hans undersökning visade förstås att antisemitismen som vanligt är i tilltagande i Sverige och att muslimer är värst i det avseendet.
Varje annat resultat skulle vara sensationellt i en undersökning av Henrik Bachner.
Frågorna i enkäten var så listigt gjorda att enda sättet att undgå att bli antisemitdefinierad var att vägra besvara dem. "Har judarna
ett för stort inflytande i världspolitiken?" Redan frågan är antisemitisk i sitt generaliserande av "judarna". Oavsett hur man försöker
svara på en sådan fråga åker man fast i den vetenskapliga håven. Särskilt om man tror att frågan betyder: Har Israel ett för stort
inflytande i världspolitiken?
Ett antal vetenskapsmän vid universitetet i Göteborg som sysslar mest med attitydundersökningar i Sverige riktade hård kritik mot
den riggade undersökningen. Men då var Bachner och en av hans hejdukar framme och talade om dessa vetenskapsmäns dunkla
motiv och beskrev dem som en "Göteborgsgrupp" som ville "ta död" på debatten om antisemitism. Den som kan Bachners och hans
likars kodspråk inser direkt vad det handlade om. Professorerna vid universitetet i Göteborg var också antisemiter. Liksom alla som
vågar sig på att kritisera den politiskt riggade pingvinundersökningen. Enligt ett utlåtande från överintendenten och Bachner innebär
kritik dessutom "förnekanden och bagatellisering". Och då är man också antisemit. . . .
Anonymt på Apr 27 2006, 12:53
February 1982: Article in Israeli Journal Says Israel Should Exploit Internal Tensions of Arab States
The winter issue of Kivunim, a “A Journal for Judaism and Zionism,” publishes “A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties” by Oded
Yinon. The paper, published in Hebrew, rejects the idea that Israel should carry through with the Camp David accords and seek
peace. Instead, Yinon suggests that the Arab States should be destroyed from within by exploiting their internal religious and ethnic
tensions: “Lebanon’s total dissolution into five provinces serves as a precedent for the entire Arab world including Egypt, Syria, Iraq,
and the Arabian peninsula and is already following that track. The dissolution of Syria and Iraq later on into ethnically or religiously
unique areas such as in Lebanon, is Israel’s primary target on the Eastern front in the long run, while the dissolution of the military
power of those states serves as the primary short term target. Syria will fall apart, in accordance with its ethnic and religious structure,
into several states such as in present day Lebanon.”[Kivunim, 3/1982]
Is the US Waging Israel's Wars?
By Linda S. Heard – Counterpunch April 25, 2006
Anonymt på Apr 27 2006, 18:12
Apropå ett tabu - ett tabu Åsa, Erik, Sverker, Jan, Göran och allt vad de kan heta inte vågar bryta. Och därför inte kan säga
sanningen om 9/11, Rebuilding America´s Defenses, Israael och BIS - Bank for International Settlements:
Breaking the Last Taboo
The United States of Israel?
By ROBERT FISK
Stephen Walt towers over me as we walk in the Harvard sunshine past Eliot Street, a big man who needs to be big right now (he's
one of two authors of an academic paper on the influence of America's Jewish lobby) but whose fame, or notoriety, depending on
your point of view, is of no interest to him.
...
"Anyone who criticises Israel's actions or argues that pro-Israel groups have significant influence over US Middle East policy," the
authors have written, "...stands a good chance of being labelled an anti-Semite. Indeed, anyone who merely claims that there is an
Israeli lobby runs the risk of being charged with anti-Semitism ... Anti-Semitism is something no-one wants to be accused of." This is
strong stuff in a country where - to quote the late Edward Said - the "last taboo" (now that anyone can talk about blacks, gays and
lesbians) is any serious discussion of America's relationship with Israel.
The Israel Lobby and US Foreign Policy
John J. Mearsheimer
Department of Political Science University of Chicago
Stephen M. Walt
John F. Kennedy School of Government Harvard University
Anonymt på Apr 28 2006, 12:00
Klicka bilden för förstoring:
Besök http://worldvotenow.com/ nu!
Anonymt på Apr 28 2006, 18:02
"Skaffa dig en bättre blogg! som fixar alla länkar!", skrev du. Tycker du att marknaden översvämmas med bloggar som är bra på
länkar i kommentarer? Men jag har nu själv fixat buggen, patchen finns här:
http://blog.lege.net/serendipity_event_bbcode.php.patch.txt
Anonymt på Apr 28 2006, 19:38
Du hittar den även på http://informationclearinghouse.info/article12865.htm
Det verkar onekligen som ett tabu som håller på att släppa. Det vill säga i USA. Israel-lobbyn har varit så mäktiga att de har skjutit
sig själva i foten och kommer nu att orsaka Israel oerhörd skada. De hade varit till mycket större nytta för Israel om de inte hade varit
så fanatiskt effektiva.
Anonymt på Apr 29 2006, 00:23
http://worldvotenow.com/html/who_runs_the_world_i.htm

Page 24 / 27

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
QUOTE:A total of 4812 people dominate the world's decision-making process. Less than 5000 people determine what you eat, where
you can move to, what your child learns in school, how much you earn, what you see on television and how many bombs drop on
your head.
5000 people are less than 0.000000077% of the world population.
99.999999923% of us are effectively shut out of the decision making process.
Man kan göra ett räkneexempel på den så kallade svenska demokratin. Vi har rätt till rådgivande folkomröstningar men inte rätt till
beslutande folkomröstningar enligt vår så kallade grundlag.
Endast 349 riksdagsledamöter har rätt att fatta beslut. 349 delat med nio miljomer blir cirka 0,04 promille vilket innebär att 99,996
procent av svenska folket inte har rätt att fatta beslut i frågor som berör oss alla. Snacka om sjuk demokrati!
Dock har vi alla rätt att fatta beslut tillsammans i Melodifestivalen. Men det verkar enligt löpsedlarna som om de som anordnat den
omröstningen inte riktigt kan räkna.
Mer än en miljon svenskar står utanför arbetsmarknaden - men vi har inte rätt att fatta beslut - kunna rösta om Riksbankens
målsättning - alltså besluta om vår Riksbank sätter upp som mål att alla ska kunna få ett arbete - alltså försöker säkra människovärdet
eller som nu ställer en miljon utanför för att säkra penningvärdet.
Nu är det ju så att ens våra 349 riksdagsledamöter - 0,04 promille demokraterna - har rätt att besluta om Riksbankens målsättning!
Snacka om sjukt ekonomiskt system!

Vem styr?
EES-avtalet i Sverige
Sveriges riksdag beslutade den 18 november 1992 att godkänna EES-avtalet samt tre Efta-avtal om inrättandet av nya organ inom
Efta. Riksdagen antog också en särskild EES-lag som trädde i kraft den 1 januari 1994. EES-lagen var det grundläggande
instrumentet för att genomföra EES-avtalet i Sverige. Där angavs de bestämmelser i EES-avtalet som skulle gälla som svensk lag. Då
Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995 upphävdes EES-lagen.
Du är välkommen att besöka Europeiska centralbankens huvudkontor i Eurotower i Frankfurt am Main, Tyskland. Även om det inte är
möjligt att ha guidade turer i lokalerna har vi regelbundna informationstillfällen för besökande grupper om ECB:s roll och organisation
och relaterade frågor som är av intresse för besökande grupper.
Praktisk information
Besökets längd: 1,5 timmar
Gruppernas storlek/ålder: minst 20 och högst 50 personer , minst 16 år (grupper med färre än 20 personer kan delta tillsammans med
en annan grupp)
Besöksdatum: besök kan tas emot måndag till fredag, utom när ECB-rådet sammanträder (normalt den första och tredje torsdagen i
varje månad – se kalendar)
Plats: ECB:s huvudbyggnad – Eurotower – Kaiserstrasse 29, Frankfurt am Main (karta och vägbeskrivning)
ECB har inte parkeringsmöjligheter för bussar. De kan parkeras vid centralstationen (Hauptbahnhof) eller vid Römerplatz.
Besöken är kostnadsfria.
Entréhallen i Eurotower
Anonymt på Apr 29 2006, 13:34

Anonymt på Apr 29 2006, 13:57
Och från det ena till det andra, så är detta nyliberalismens akilleshäl:
I "the real world" är nyliberalismen på väg ut. Den som inte ser det är blind. Så skrev en man med skinn på den politiska näsan sent i
går kväll på en mailinglista (Erik Eriksson, Madison, Wisconsin, USA). Och så är det - den som studerar längre än DN och
Expressen räcker, ja och utanför landets gränser, har sett detta ett bra tag.
Anonymt på Apr 29 2006, 14:10
The Global Trap: Globalization and the Assault on Prosperity and Democracy (Paperback)
by Hans-Peter Martin, Harald Schumann, Patrick Camiller

Although this book was written in 1995-1996, it is worrying that events that happened since were correctly predicted by the authors. A
bit depressing, as another reviewer remarked, but the signs are there. "Globalisation and fragmentation", as it is put in the book. As a
professional couple, we will probably find a place amongst the 20% employed - for as long as the corporate masters need us anyway
- should we be willing to follow the new corporate slogan of "if you are awake, you are at work". And as someone who grew up in the
so-called "third world", I have seen a few sides of the argument. I would describe the book as "sane" rather than "left-wing". One really
has to put into question the value of "democracy" as persued by the Americans and others, on behalf of the large corporations. How
much power do central governments really have these days? Thoroughly researched, well written, and informative. A must read.
Zbigniew Brzezinski och Uzbekistan
Axis for Peace
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Video Andreas von Bülow: “Our priority should be the fight against manipulation”
Anonymt på Apr 29 2006, 14:33
worldvotenow.com/html/who_owns_the_wealth_i.htm
worldvotenow.com/ilustraciones/ilu_15_big_i.gif
80% of the world population own only 14% of the world's wealth. 50% of the world population live on less than 2 US$ a day and own
only 6% of the world's wealth. 20% of the world population live on less than 1 US$ a day and own nothing.
Anonymt på Apr 29 2006, 15:33
Zbigniew Brzezinski och Uzbekistan
A War in the Planning for Four Years:
HOW STUPID DO THEY THINK WE ARE?
Zbigniew Brzezinski and the CFR Put War Plans In a 1997 Book It Is "A Blueprint for World Dictatorship," Says a Former German Defense and NATO Official Who Warned of Global Domination in
1984,
in an Exclusive Interview With FTW
It is also a fact that America is too democratic at home to be autocratic abroad. This limits the use of America's power, especially its
capacity for military intimidation. Never before has a populist democracy attained international supremacy. But the pursuit of power is
not a goal that commands popular passion, except in conditions of a sudden threat or challenge to the public's sense of domestic
well-being. The economic self-denial (that is, defense spending) and the human sacrifice (casualties, even among professional
soldiers) required in the effort are uncongenial to democratic instincts. Democracy is inimical to imperial mobilization."
Anonymt på Apr 29 2006, 15:58
På hur många sidor återfinner man det här Brzezinski citatet?
"Democracy is inimical to imperial mobilization"
Gissa först - klicka sen för att få reda på resultatet.
PS
inimical - vad betyder det? En googling ger följande svar:
inimical adj. Injurious or harmful in effect; adverse: habits inimical to good health. Unfriendly; hostile: a cold, inimical voice.
www.answers.com/topic/inimical
Anonymt på Apr 29 2006, 16:06
[Red.: Lång textblaffa på utländskt språk borttagen. Kommentarskedjan blir omöjlig att ladda och oläsbar med dessa långa
textblaffor. Den mängd kommentarer som nu trillat in är för mycket, för snabbt. (OCH DÅ MENAR JAG FRAMFÖR ALLT DEN TEXT
SOM FANNS I DEN HÄR BORTTAGNA KOMMENTAREN.) Jag stänger därför av bloggens kommentarsfunktion helt nu ett tag, för
att få broms på detta. (Enligt konfig. skulle det inte gå att posta så här ofta, så jag vet inte vad som har gått snett.
"11-09-01.blogspot.com" kan inte följa godvillig begäran att begränsa sig, utan måste styras med tvångsmedel. Som nu av någon
orsak fallerat. [Andra som kommenterar här kommer givetvis inte att bli utsatt för denna typ av uthängning, givet att man kan följa
normala instruktioner via epost, etc.])]
Anonymt på Apr 29 2006, 16:16
Medlöperiet
av Astrid Boman, Boden
(Tidigare publicerad i Miljömagasinet 28 april 2006, s. 14, Debatt.)
Nu rannsakar Sverige sig själv på grund av medlöperiet till nazismen under andra världskriget. Historik behövs men den är till ingen
nytta om man inte tar lärdom. Nu behöver man fokusera på den nuvarande regeringens medlöperi till den nya nazism som sprids
över världen. Den är en farsot mer dödlig än fågelinfluensan och kallas nyliberalism.
Precis som Sverige anammade nazismens lagar då anammar man den nya diktaturens lagar nu. Jag avser de så kallade
terrorlagarna. Dessa lagar hör hemma i hårda diktaturer ej hos de länder som kallar sig demokratier. Nu kan åter militär sättas in
mot civila. I brådskande fall behöver ej regeringen tillfrågas. Polis och säkerhetspolis kommer att lagligen att kunna bugga och
telefonavlyssna även ej brottsmisstänkta. Det räcker att man finner miljön intressant.
Vår arbetsrätt har tagits ifrån oss och fackföreningarnas inflytande försvagats.
Det hände, gott folk, medan vi sov. Det är dags att vi vaknar nu och tar vårt ansvar. Våra förfäder fick slåss för vår demokrati, för
folkets rättigheter. Ska vi bara låta vår demokrati rinna ut i sanden? Till er unga vill jag säga: Demokrati är ingen självklarhet och den
kommer inte med bomber vilket nyliberalerna vill göra gällande. Den växer från rötterna och uppåt, från den tänkande och upplysta
människan och upp till de folkvalda som folket valt att styra.
Demokrati betyder folkmakt dvs all makt utgår från folket. Idag utgår makten från statsministern och Bryssel. Kan vi längre kalla oss
demokrati?
(Publicerad med tillstånd från författaren.)
Anonymt på Apr 29 2006, 18:49
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Det har förtäljts mig att Willam Burroughs har en halvt skämtsam teori om den sortens utveckling som går ut på att rikedomen
kommer att "sippra ner" bara vi upphäver allt som liknar anställnigstrygghet och transporterar allting flera varv runt jordklotet, etc med på senare tid ackompanjemang av den ena katastrofen värre än den andra: Han betraktar tydligen den vita rasen (läs
nyliberalerna) som ett sorts virus som har planterats in från ett fientligt solsystem. Detta virus leder till ofördelaktiga
utseendeförändringar, alltmer aggressivt beteende (= man blir marknadsfundamentalist). Slutmålet är att allt liv ska utplånas, varefter
Jorden tas över av en fientlig ras from the Outer Space.
Man kan bara säga att han har en poäng där. Jag känner själv en man som på fullt allvar hävdar att Bush & Blair är de bästa ledare
världen någonsin skådat. Om man tänker sig denne man som ett av ett fientligt solsystem inplanterat virus, så får man det hela att gå
ihop. För något större hot mot mänskligheten än det nuvarande tänkandet kan svårligen föreställas.
Anonymt på Apr 29 2006, 20:48
Den nedstängnging som nämns ovan var högst tillfällig. Istället har jag i koden för bloggen specifikt stängt endast för
"11-09-01.blogspot.com", som i fortsättningen får kommentera via epost. Eftersom han hittar mycket intressant så får han gärna
fortsätta sända material, om han så önskar. Men bloggen kommer inte längre att ta in alla upprepningar och tirader mot journalister
och andra, utan att därvid endast publicera fakta.
Anonymt på May 3 2006, 16:38
KRIGSPSYKOS
Det är egentligen knappast någon nyhet att flertalet människor regelbundet drabbas av krigspsykos, där kriget välkomnas och ses
som heroiskt. Och att skapa denna psykos är inte svårare än att sälja en bil. (Se artikel om hur detta går till genom att klicka på
denna länk.)
Vi blir regelbundet hypnotiserade
Det går att räkna upp exempel på när och hur psykosen skapades inför varje krig. Men jag begränsar mig till psykosen inför det långa
kriget som vi nu befinner oss i början av, "kriget mot terrorn" (som naturligtvis enligt Orwellska nyspråksprinciper är terrorn mot folket).
Den nuvarande psykosen, eller hypnosen, suggererades i samband med att de två tvillingtornen föll i New York i september 2001,
genom en berättelse där man bara några timmar efter händelsen hade en färdig skyldig, "det var Usama". Som när Kennedy
mördades, när vi nästan genast fick veta att "det var Oswald". Verkligheten färdigsmält och färdigtolkad åt oss. Vad ska man säga,
snabbmat och snabbverklighet, vad hittar de på härnäst? Den politiskt mycket insatte Eric Arthur Blair (INTE släkt med Tony Blair)
skrev under författarnamnet George Orwell boken 1984 där det handlar om verklighetskontroll. Och det är ju det det gör.
Undersökningar visar hur lättsuggegerade vi människor är, under förutsättning att vi infantiliseras genom att behandlas som barn som
inte kan tänka själva utan att man istället talar om för oss vad vi ska tänka och tro. Vi kan fås att filtrera bort det mesta från vår
varseblivning med rätt hypnos. Jag menar att vi alla faktiskt blev hypnotiserade den 11 september 2001 och dagarna därefter. Några
blev det förstås inte, personer som redan genomskådat tidigare suggegestioner, så kallade konspirationsteoretiker, var givetvis
immuna. Andra krockar senare med verkligheten, och vaknar upp ur hypnosen. Men den som inte har eller anser sig ha anledning
att tänka mer på vad som egentligen hände den där dagen litar förstås till intrycken från när det hände - när han/hon var under
hypnos.
Och därför befinner sig så många av oss i krigspsykos.
Anonymt på Jul 15 2006, 13:59
Kort utdrag från länken ovan:
The secret of mind-control is simple--so simple that Rushkoff can sum it up in one sentence: "In whatever milieu coercion is practiced,
the routine follows the same basic steps: Generate disorientation, induce regression, and then become the target’s transferred parent
figure" (64). Hard-sell car salesmen, CIA interrogators and psychwar ops, and cult leaders have long used this technique. Under
coercion, millions of otherwise rational people can be persuaded to act against their own interests--whether by shelling out big bucks
for an overpriced lemon, betraying a comrade and a cause, or allowing a gang of criminals to destroy their nation’s Constitution and
launch criminal wars of aggression.
Alltså
Desorientera offren (911 fungerar bra)
Regrediera offren (tala om "hur det är", som förälder till barn)
Bli överförd föräldrafigur (desorienterade människor finner trygghet i att "någon iallafall förstår" vad det är som händer)
Anonymt på Jul 15 2006, 14:09
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