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Tuesday, June 27. 2006

Alex Jones om regeringsterrorn
Se TerrorStorm av Alex Jones, om du törs. "Alex Jones' latest film covers in detail the proven history of government
sponsored terrorism, and focuses on the 7/7 London bombings and 9/11."
En annan film, en dokumentärfilmserie i tre delar som gjordes av BBC för några år sedan är fortfarande bland det bästa
som har gjorts om varför regeringarna gör denna falskflaggade terror: The Power of Nightmares: Del 1, Baby It's Cold
Outside, spårar ursprungen till de moderna ny-konservativa och islamistiska rörelserna under efterkrigstiden, hur båda
såg modern liberal frihet som ett hot mot samhället och hur Sovjetunionen fick representera "det onda imperiet".
Del 2, The Phantom Victory, utforskar hur två grupper med till synes motsatta ideologier, de radikala Islamisterna och de
ny-konservativa, kom tillsammans för att kämpa mot och besegra Sovjets stridskrafter i Afghanistan.
Del 3, The Shadows In The Cave, ser på hur de ny-konservativa efter terrorattackerna på Manhattan och Pentagon
2001, har målat om de radikala Islamisterna till bilden av deras förra fiende Sovjetunionen, som en ondskefull väv av
terror styrt från centrum av Osama Bin Laden i hans näste i Afghanistan. Och frågar vem som tjänar på detta?``. . . the
nightmare vision of a uniquely powerful hidden organisation waiting to strike our societies is an illusion.
Wherever one looks for this "Al Qaeda" organisation, from the mountains of Afghanistan to the 'sleeper cells' in America,
the British and Americans are chasing a phantom enemy.
But the reason that no-one questions the illusion is because this nightmare enemy gives so many groups new power
and influence in a cynical age - and not just politicians. Those with the darkest imaginations become the most
powerful.'' Googla The+Power+of+Nightmares torrent och se den själv, om du inte redan har sett. Den är en av de
viktigare filmerna för att förstå vår värld efter den 11 september 2001.
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, 911 eller 11 september, Terrorismen, Förnekelse,
Ideologin, Termit, WTC, Regeringsterrorism, 1984, Omvandlingstänkande, USA, Indoktrinering &
hjärntvätt kl 09:07
The Power of Nightmares är en riktigt bra dokumentärserie som pekar på en hel del av de dumheter som propageras om 9-11
händelserna. Men det finns tyvärr en hel del, shall we say, oseriösa element i 9-11 rörelsen, och jag är rädd för att Alex Jones är en
av dem. Jag kan varmt rekommendera WING TV's undersökningar om ett antal av de s.k. "911 Truth Movement" figuerarna, och en
hel del har inte rent mjöl i påsen, inklusive Alex Jones. Läs mer här:
http://www.wingtv.net/shame.html
Anonymt på Jul 4 2006, 07:38
Hmm. Jag kände till att Alex har gjort ett antal tabbar och jag känner till hans kristna fundamentalism samt hans närmast naiva
entusiasm, som kan vara ganska charmig. Själv har jag varit lite försiktig med att peka ut den och den som desinformatörer, agenter,
o.s.v.. Inte minst för att vi alla är människor och även de som sitter fast i olika illusioner ändå ibland kan bidra med bra saker. Från
Alex Jones kommer ibland intressanta saker - kanske det ofta är fraktioner i skuggvärlden som avsiktligt släpper information genom
honom, det är i så fall OK med mig.
Men det finns ett allvarligt problem med Alex Jones, som också tas upp i artiklar på länkar från den länk du gav, nämligen att han
bidrar till att hålla oss darrande av skräck för en fiende vi inte kan rå på. Nu vill jag inte tro att han gör detta med avsikt, utan det är
nog mer beroende på hans egen nivå av medvetandeutveckling.
Själv kommer jag framöver att ta upp just detta ämne - rädsla - och motgiftet, människokärlek. När vi människor kan hållas rädda så
kan vi förhindras att komma i kontakt med det medvetande som inga gränser har, "Mind". Vi kan förhindras att se att vi alla är ett.
Och så länge vi kan förhindras att se det så kan vi manipuleras att bekämpa varandra i olika fraktioner, partier, ideologier, sexuella
läggningar, religioner, regioner, o.s.v.. "Matrisen" behåller sitt grepp över oss genom denna rädsla. Men som sagt, det är ett senare
bloggämne. :)
Tack för länken till din blogg, förresten. Jag har läst första uppslaget nu och ska läsa mer i arkiven, jag kände inte till den förut. Det
är bra att du berättar om COINTELPRO, jag tror inte att svenskar riktigt brukar känna till hur det går till.... Hur hittade du förresten till
LKJ, var det genom mina siter eller oberoende? (Jag citerar henne i en essä samt har en länk till en bok av henne från ett annat av
mina forum.) Uppriktigt sagt tror jag att LKJ och de "entiteter" hon är i kontakt med också har som agenda att skrämmas och göra
oss rädda. Jag säger inte detta lättvindigt, jag har ganska många böcker av henne.
Anonymt på Jul 4 2006, 18:13
Om Alex är medveten i sitt agerande eller ej vet jag inte, men effekten är tydlig. Samma sak med Rense och Ruppert. Men men, jag
uppmanar alla att undersöka dem själva. Det är enda sättet att nysta fram vad som är sant och falskt i "Alternativa media" träsket.
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Vad gäller LKJ och C's har jag känt dem sedan typ -99, och min uppfattning baserad på egen erfarenhet är att de inte har någon
annan agenda än att få oss att förstå hur världen fungerar, både globalt och på det mer personliga planet. Ja, det är ett skrämmande
perspektiv, men det är en skrämmande värld vi lever i. Frågan är bara om man väljer subjektivitet eller objektivitet som sitt sätt att se
på världen. Jag vet vad jag vill, och jag vet att de flesta andra inte vill samma sak, av olika skäl. Helt ok.
Men återigen, tro inte på vad jag säger om LKJ. Läs och bedöm själv. Enda sättet, och hon skulle för övrigt sagt samma sak själv. :-)
Anonymt på Jul 5 2006, 10:16
Du skrev "hon skulle för övrigt sagt samma sak själv". Hon inte bara skulle, hon säger det upprepade gånger i böcker och andra
skrifter. Jag har läst några av hennes böcker. Men "the jury is still out" i den här änden. :) Hon beskriver själv på ett utmärkt sätt
hur religioner manipulerar. Men det är fullt möjligt att även hennes operation är en sekt - vi får tillgång till högre kunskap genom
henne. Trots det så anser jag det vara klokt att sätta sig in i hennes budskap, och har stor respekt för hennes, deras och ditt arbete.
Anonymt på Jul 8 2006, 20:46
WING TV har blivit fullständigt diskrediterade. (Jag lägger denna kommentar här eftersom jag länkar till denna artikel från en nyare
text.)
Anonymt på Feb 12 2007, 21:31
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