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Monday, August 14. 2006

Godtrogna amerikaner
I en artikel om 9-11 konspirationsteorier, såväl sådana producerade av den amerikanska regeringen (som smidigt
passar dess agenda), som sådana producerade av de många individer som ifrågasätter den officiella
konspirationsteorin, skriver Paul Craig Roberts (som var assistent till Ronald Reagans finansminister i Reaganadministrationen) om en del av de vetenskapliga expertbevis som väcker allvarliga frågor. Som regeringens så kallade
pannkaksteori, när de tre byggnaderna vid World Trade Center föll efter att två av dem träffats av flygplan. Artikeln
heter Gullible Americans (Godtrogna amerikaner), av Paul Craig Roberts, dagens datum. I den berättar han även om
en ny bok av de två ordförandena för "The 9/11 Commission Report" (9-11 kommissionens rapport), Thomas Kean och
Lee Hamilton. Den heter "Without Precedent: The Inside Story of the 9/11 Commission". Här "avslöjar" Kean och
Hamilton att kommissionen dolde det faktum att Muslimsk motvilja mot USA beror på USA:s stöd för Israels förföljelser
och bortdrivande av palestinierna, inte mot USA:s "frihet och demokrati" som Bush propagandistiskt hävdar. Och att
kommissionen känt till militära lögner kring misslyckandet att hinna upp de kapade flygplanen, och att de övervägt att
överlåta åt justitieministeriet att starta en kriminalutredning.
Boken låter som att den "avslöjar" småsmulor. Men artikeln av Paul Craig Roberts är dynamit. Och han kan knappast
avfärdas som någon "knäppskalle på vänsterkanten". Mer höger än den högerkristna Reagan-administrationen är det
svårt att komma.
Angående rubriken: Det är nog inte bara amerikaner som helt godtroget tror på sin regering...
Andra bloggar om: 911, 11 september, WTC, förnekelse, konspirationsteorier
Notera att "Andra bloggar om" fortfarande inte indexerar den här bloggen. Länka gärna själv!
2006-11-30: "Andra bloggar om" har åter börjat indexera den här bloggen.``Världsdiktatur Onsdag, maj 17. 2006
...
Vi vanliga medborgare, i Sverige och även i USA, vet för lite om vad som sker bakom kulisserna för att kunna tänka att
det som faktiskt har skett skulle vara trovärdigt. Det är ett problem, minst sagt. Ju fräckare de vi litar på ska skydda våra
intressen istället förråder alla sina förpliktelser, ju mer är vi benägna att förneka att det har hänt. Reaktionen är inte olik
hustrun till pedofilen som vägrar se att pedofilen förgriper sig på hennes barn. Vi är brottsoffer, och vi kan inte vända oss
till någon annan brottsofferjour än varandra. Men det är mycket mycket mycket hög tid att vakna upp! Förstå att även
våra egna högsta ledare är införstådda. Och media. Hitta riktiga människor, strunta i brottslingarna! Bli frisk!''(Ett
klargörande: Att media är införstådda innebär att några där är det, och att dessa har stor möjlighet att påverka andra,
som inte förstår att de blir manipulerade eftersom de inte inser att kollegor de litar på spelar ett elakt spel.)
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Förnekelse, Israel, WTC, Regeringsterrorism,
Konspirationsteorier, Gemensam berättelse / myt, Fosterlandsförrädare, Politik, Neocons, USA kl
23:51
Jag försöker innerligt finna roten till, skall vi kalla det, human actions and reactions. Jag vågar sträcka mig så långt i min slutledning,
att den vanliga mänskan INTE får veta sanningen om hur samhälleliga strukturer och trossystem skapas, och av VEM. Jag tror roten
ligger i dikotomin -kollektivism-individualism. Jag citerar mig själv "I wish to tell to you that no ideology can work if not FOUNDED on
TOTAL individualism." Med fördel läs hela posten på min blog
Iden om "collectivism founded on individualism", undkommer inte psykologi eller sociologi, hur mänskan fungerar i grupp, instinkt för
överlevnad osv. Den vill bara påvisa vart roten borde vara. Första steget i ett samhälle sas.
Adam Curtis' Century of Self och The Power of Nightmares är bra exempel på hur ett samhälle fungerar baserad på "individualism
founded on collectivism" dvs individen är helt förd bakom ljuset.
För de som tycker att allt "konspiratoriskt" sticker i ögonen finns förutom A Curtis, denna långa men braiga History of banking, Money
Masters
Anonymt på Aug 15 2006, 03:37
I artikeln "The whole truth of the real story" berättar John Kaminski (August 13, 2006) om en ny bok som äntligen, skriver han, tar
bladet från munnen och talar om de verkliga skyldiga.
Själv tänker jag mig att världen befinner sig i inledningen av ett nytt religionskrig, denna gång är det mot Islam (senare blir det
antagligen även mot judendomen, men det är i så fall i ett senare skede). Och att den stora frågan därvidlag är om vi
världsmedborgare tycker att det är OK att västvärldens underrättelsesamfund offrar egna och "fiendens" civilbefolkning i syfte att
entusiasmera för detta religionskrig. Kort sagt, är Islam verkligen ett så stort hot att falskflaggad terror är motiverad för att elda på
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krigsviljan hos oss här i de demokratiska länderna?
Se länkar från http://life.lege.net/viewtopic.php?p=368#368
Anonymt på Aug 15 2006, 17:27
Kaminski citerar ur Victor Thorns "9-11 Evil":
"... 9/11 was an intricately planned act of state-sponsored terrorism concocted by a foreign government (Israel) in unison with an
ardently loyal faction of neocon crazies who had burrowed their way into the Pentagon."
Men uppriktigt sagt känner jag att det är ALLDELES för förenklat att endast Israel skulle ligga bakom. Jag anar riktigt många ugglor i
detta. För mig passar det in i en agenda jag i flera år har sett att skulden så småningom - som vanligt - ska läggas på judarna.
SJÄLVKLART anser jag, som varje uppmärksam 9-11 student, att Mossad hade en avgörande del i 9-11. Utan Mossad hade vi inte
haft något 9-11. Men det är att göra det alldeles för enkelt för sig att bortse från det övriga västliga underrättelsesamfundet. Även om
de naturligtvis inget hellre önskar.
Åter, se länkar från http://life.lege.net/viewtopic.php?p=368#368
Se även The July Seventh Truth Campaign, July 7th 2005 London Bombings samt The London Explosions, the Rogue Network, Bush
and Iran, den senare av Webster G. Tarpley, om den falsflaggade terrorn i Londons tunnelbana den 7 juli 2005. Den senare texten
finns även med bra kommentarer på http://mparent7777.livejournal.com/982542.html
Jag har även själv när det begav sig kommentat i http://life.lege.net/viewtopic.php?p=115#115
Och jag rekommenderar dessutom "Police Story Falling Apart" av Stephen Wright - Chief Crime Correspondent på UK - Daily Mail.
Samt en del andra länkar från denna sida.
Anonymt på Aug 15 2006, 17:43
Ett uttryck om folk i underrättelsesvängen kommer för mig, "the Old Boys". Det är gubbar som har kokat ihop detta. Och vilket det
gänget är, det visar sig antingen snart, eller så hinner de införa det totala storebrorssamhället först - med några fler terrordåd på
vägen, kanske lite kärnladdningar i ryggsäckar, lite världsepedemi, etc, etc. Speciellt Tony Blair behöver trissa upp snabbt, särskilt nu
med det senaste mer eller mindre misslyckade terrordådet mot flygplan i England. Detta eftersom han sitter mycket löst till för att
ställas inför rätta som den krigsförbrytare han ju är. Om han kan skapa tillräckligt mycket "muslimsk" terror, så kommer hans
krigsbrott att bli honom förlåtna. Det är upp till oss om vi accepterar detta.
Anonymt på Aug 15 2006, 19:05
The Decline and Fall of the American Empire
And the Death of American Liberty
av Robert Murray, 329 sidor, PDF. Kan även beställas på papper, se PDF:en (1.5 MB)
Anonymt på Aug 15 2006, 23:15
Jag har inte ännu kunnat sitta vid en dator som låter mig se Money Masters videon

Men samma video (heter iallafall samma) finns länkad från denna intressanta indexsida, varifrån jag dessutom hittar en bra text om
hur pengarna kan återbördas till folket och all inkomstskatt kan avskaffas. Den nästsista länken beskriver filmen så här:
YOU MUST WATCH THE FIRST 4 FILMS LISTED HERE - IT EXPLAINS EVERYTHING
[Bilden - se ovan]
DVD - The Money Masters - this DVD answers the question why they are doing all of this – MONEY! How 13 families of ‘Private’
International Bankers (utilising secret knowledge gained from previous civilisations) illegally create money out of thin air, and gain
control of the Western money supply by illegally owning the Federal Reserve in the US and the Bank of England in the UK and
consequently being the ‘HIDDEN HAND’ controlling most of the Western World’s Governments. Who have deliberately staged
‘FALSE FLAG’ atrocities which started every war since the Napoleonic Wars. Astounding & overwhelming precise detail.
Jag noterade att sidan varifrån jag citerar även tror att Tsunamin är en falsk-flag OP. Det är nog att ta i, minst sagt svårt att leda i
bevis om inte annat... (Ja, jag känner till misstankarna om att man kan utlösa jordskalv med avsikt.)
Anonymt på Aug 16 2006, 00:15
För att kommentera kärnan i det du skrev, hur människan fungerar, så anser vad jag förstår pengamästarna att vi är får. Bääähhhh....

Se även En ond trollkarl som Gud i en kommentar under ett tidigare bloggämne.
Anonymt på Aug 16 2006, 00:51
About Dave Starbuck's Revelation Tapes:
"... we recommend a good starting point to be: the 4 CD set "Bombshells For All" and the DVD "The Money Masters" as they give an
amazing level of precise detailed and substantiated evidence about the 'Bigger Picture' as to how and why we are being lied to every
day of our life ...
... In the meantime, as a way of clearing your head from the relentless negative brainwashing by the mainstream media - try NOT
watching the mainstream news on TV and try NOT reading mainstream newspapers. If you also stop watching mainstream TV
channels completely you will not feel pressured into behaving like the moronic people that you see on TV.
You will be amazed how much better you feel just by doing that and how much clearer your 'own' thoughts will soon be and how much
more positive your attitude will be. Before you know it you'll also be dressing smartly again and taking pride in everything that you do.
Not to mention asking questions and looking for answers to everything that affects your life. The answers are ALL out there, you just
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need to look. ..."
Anonymt på Aug 16 2006, 01:14
Money Masters som laddbara podcasts/mp4
Del 1 (original) Del 1 (kopia)
Del 2 (original) Del 2 (kopia)
[Red.: Tack. Jag la även in länkar till kopior ovan, om originalen skulle försvinna. ]
Anonymt på Aug 16 2006, 03:33
tjoho!
Fyra viktiga punkter om du vill förgylla din tillvaro, dvs ta över världen. (har länkat till Leifar'n tidigare)
http://www.scoop.co.nz/stories/HL0304/S00228.htm
- Phase One- Break It: Private syndicates make money destroying a place through organized crime, covert operations, warfare or a
variety of both;
- Phase Two- Buy It: The profit generated from breaking it is used to buy or seize 'legal control' at a discount;
- Phase Three- Fix It: Government funding, credit and subsidies are then used to 'fix it' while harvesting remaining assets, including
with narcotics trafficking, sex slavery and any other form of liquidating the human, intellectual, environmental and physical capital in a
place:
- Phase Four- Declare Victory: Victory is then declared and a flow of foundation and academic grants funded by the 'break it-fix it'
profits generate awards, photo opportunities and official archives and documentations for the perpetrators to be admired for their
bringing of advanced civilization to the natives.
Detta recept ovan ger garanterad profit. Kan tillämpas med mer el mindre brute force. Gärna mindre, men ack så förödande! Alla idag
bör känna till, att mass-abuse/mass-slaughter, görs inte enkom via vapenmakt, utan med Banking Power som naturlig efterlöpare. Vill
poängtera att om man styr sedeltillverkning, räntor och inflation, eller ja world banking, då får du makten att "sänka" länder utan
påtvingat våld. Det liksom sköter sig själv. Läs på ang "the great depression" så fattar man. Vem tjänade (i groteskt format) på den?
Det är också själve Satan vad vi glömmer snabbt, för se dessa gyllene punkter är ICKE nya. Någon som vågar gissa hur länge de kan
ha tillämpats?
Om man orkat genom Money Masters, är John Pilgers, the new rule, en mer "här och nu" vy på world banking.
filmen i podcast/mp4 (original) JohnPilgerTheNewrule.mp4 (kopia)
Anonymt på Aug 16 2006, 05:35
Kanske pengamästarna har rätt? Människor vet inte, för att de inte vill veta. Fåraktigt? Fårskallar? Alla fakta finns eller fanns i
offentligheten, men "ingen" läser. Se t.ex. Site Map för Oklahoma Bombing Investigation Committee's website, som den såg ut
2006-08-08 när jag kopierade den, innan den togs ned från Internet någon dag senare. (Snacka om timing...) Denna utredning har
funnits tillgänglig i åratal, men hur stor andel av USA:s befolkning vet att Oklahoma 1995 var det egna (troligen tillsammans med
andra) underrättelsesamfundets terrorism mot den egna befolkningen? Hur många vet att WTC 1993 var det? Hur många vet att
president Kennedy mördades av underrättelsesamfundet? Hur många inser att det är tecken på allvarlig brist på verklighetskontakt
att anse det osannolikt att det egna underrättelsesamfundet ligger bakom WTC 2001? London 7/7 2005? O.s.v., o.s.v.. Ja, vi är
kanske får ändå. Bäääähhhh.
Anonymt på Aug 17 2006, 00:24
Systematisk förföljelse och polisbrutalitet mot oliktänkande journalist i USA: BOLLYN - 9/11 Investigative Journalist Harassed and
Beaten by Undercover Cops
Anonymt på Aug 17 2006, 02:11
Samma kille har skrivit om olika fraktioner i den hemliga världen. Kanske inte så konstigt att polisen tufsade till honom. Han var inget
lydigt "får"...
Anonymt på Aug 17 2006, 02:27
Craig Murray - The UK Terror plot: what's really going on?
Englands tidigare ambassadör till Uzbekistan, där han protesterade mot kokning av människor som en av tortyrmetoderna och på så
sätt gjorde sig obekväm för sin regering, varnar nu på sin blogg om de absurda påståendena om att personer utan pass eller biljett
skulle planerat spränga flygplan. I mitten av bloggartikeln skriver han:
"We then have the extraordinary question of Bush and Blair discussing the possible arrests over the weekend. Why? I think the
answer to that is plain. Both in desperate domestic political trouble, they longed for "Another 9/11". The intelligence from Pakistan,
however dodgy, gave them a new 9/11 they could sell to the media. The media has bought, wholesale, all the rubbish they have been
shovelled.
We then have the appalling political propaganda of John Reid, Home Secretary, making a speech warning us all of the dreadful evil
threatening us and complaining that "Some people don't get" the need to abandon all our traditional liberties. He then went on,
according to his own propaganda machine, to stay up all night and minutely direct the arrests. There could be no clearer evidence
that our Police are now just a political tool. Like all the best nasty regimes, the knock on the door came in the middle of the night, at
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2.30am. Those arrested included a mother with a six week old baby."
Han slutar:
"In all of this, the one thing of which I am certain is that the timing is deeply political. This is more propaganda than plot. Of the over
one thousand British Muslims arrested under anti-terrorist legislation, only twelve per cent are ever charged with anything. That is
simply harrassment of Muslims on an appalling scale. Of those charged, 80% are acquitted. Most of the very few - just over two per
cent of arrests - who are convicted, are not convicted of anything to do terrorism, but of some minor offence the Police happened
upon while trawling through the wreck of the lives they had shattered.
Be sceptical. Be very, very sceptical."
Ett mycket gott råd, från någon som vet.
Och, jag höll på att glömma, "Heil Reid", Heil Blair" och "Heil Bush". Så, nu var det avklarat.
Anonymt på Aug 17 2006, 02:56
Craig Murray ang UK terrorhot. Men vår egen omtänksamme Bodström vet så mycket bättre och värnar om vår säkerhet. Likaså UK
inrikesministern, Reid.
De flesta som ser 1984 el V for Vendetta tycker ju genuint illa om totalitära system och kan tänka att det påminner om Tredje Riket el
kanske Stalin Soviet eller vadå "sydamerika nått", Ceaucescu osv. Poängen e att, det såklart ALDRIG gäller OSS. Visst "lite
våldsamma har vi ju allt varit historiskt he he" och kanske kanske på sin höjd har minne/mod att nämna nordamerika och den
kolloniala slakten där (vissa säger 100 miljoner!) kanske kanske att en hel del afrikaner dog i samband med slaveriet (vissa säger 40
miljoner!) men att verkligen greppa att VI FAKTISKT gjorde det! Nu är ju detta länge sedan så det var ju inte Vi ju...eller? Som sagt tar
man Chomsky's favorit, Öst Timor, så är det inte många som känner till. J Pilgers film som länkas på denna sidan tar upp
västvärldens "sponsorskap" av Indonesien/Öst Timor-slakten. Vietnamkriget såklart el nu Irak (vissa säger 100 döda/dag dvs antalet
sjunker inte) Oh ja, det finns mången fler exempel på västerländsk "sponsorskap av masslakt".
DET ÄR INTE VI som gör det, så är det bara.
För att knyta an till C Murray igen. När det främjar väst så är det inga problem att ha överseende med tex Uzbekistans skräckvälde
som han whistleblow'ade om, OBS! mycket starka bilder Länk. Jag tror att eftersom vi INTE får se denna typen av bilder (Abu Ghraib
likaså men "mildare" bilder) och framförallt höra vittnen och whistleblowers (läs och lyssna mer på hans sida) ja då kan det aldrig
fastna i vårt medvetande.
Vi gör ju inget sådant. Godtrogna e vi allihopa, du med, jag med...
Ja, det var ju lustigt att du skrev om samma. Hade liksom börjar på mitt inlägg innan jag förhandsgranskade :)
[Red./Leif: Mitt inlägg finns längre ned, klicka #5!]
Anonymt på Aug 17 2006, 04:27
asså förlåt men jag kan inte låta bli!
sanningen om AIDS och downloada lämplig dokumentär.
Var jag än ser mig om så ser jag spår av NWO. Vår "demokratiska" värld är helt genomsyrad. Och resten av världen är sodomiserad.
Vi lever HELT i Orwellian samhälle. Det spelar ingen roll om mideast krisen blir el eg redan är världsomfattande, om Indien och Kina
skall koka ihop ytterligare nått och el Korea osv osv. Det ÄR totalt bad som det redan är. Banking, science (och medicin som länken
påvisar), business, ideology, religion
Jag skrev till Wälivaara's blog, ang vad man nu skall hitta på.
"
1. Totalt hänge oss åt valfri spirituell kultivering och finna styrka som går bortom horrible weaponry and "evil illuminati".
2. Stå på barrikaderna å "säga sanningen".
3. Få ett greencard fr Alpha Centauri el annan benevolent civilization.
Jo, nån kombination av ovan skall väl inte vara helt omöjlig ;)
"
Anonymt på Aug 17 2006, 09:22
Angående Bodström så är han ett exempel på det naturliga urvalet. Nämligen endast den som kan hyckla väldigt mycket kan orka
spela det smutsiga spelet i dag. Vilket väl rimligen innebär att ärliga människor i politiken fortsätter att bli utbrända och psykopaterna
vinner framgång:
SUBJEKTIVITETEN
Den stora tidsströmningen är avskaffandet av rationellt tänkande till förmån för subjektivt d:o.
Laura Knight-Jadczyk, som Rickard i kommentarstråden här ovan mer eller mindre tydligt ibland refererar till, och som även jag själv
någon gång refererat till, har länge varit mycket klar över detta. Så jag kan inte påstå att jag är nytänkare, när jag tar upp ämnet.
Tvärtom är det ett återkommande tema, se vad jag själv har skrivit om Politisk Ponerologi med hänvisning till Andrew M.
Lobaczewski, Ph.D., "Political Ponerology: A science on the nature of evil adjusted for political purposes", såsom citerat av just Laura
Knight-Jadczyk. Och se vad den högintressanta bloggen "En annan verklighet" skriver i samma ämne. Tyvärr kan man inte skriva
kommentarer där, men väl i min egen blogg, lämpligen under ämnet Verklighetsbubblan, eftersom det är just därifrån jag länkar till
min egen essä som tar upp detta.
Klicka således "vad jag själv har skrivit om Politisk Ponerologi" ovan (eller här bredvid), samt vad bloggen "En annan verklighet"
skriver i samma ämne. Den samhällsutveckling som pågår HAR beskrivits i psykologiska termer. Det är ett psykiskt sjukdomsförlopp

Page 4 / 10

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
vi ser och Bodström är endast ett av symptomen. Leta upp Laura Knight-Jadczyks essä om Politisk Ponerologi, jag tror "En annan
verklighet" hade länk dit - annars är Google din vän i detta - och läs hela! Jag gjorde det i vintras och det var en ögonöppnare.
Anonymt på Aug 17 2006, 11:17
Jag har kommit fram till att ett andligt förhållningssätt är helt nödvändigt för att orka. Jag skrev bl.a. på länken nyligen:
"Jag kan uttrycka att det finns hopp. Jag kan uttrycka att verkligheten är långt mer fantastisk än den lilla "fyrkant" du uppfattar med
dina fysiska sinnen. Långt mer fantastisk än vad någon av de likaldes ganska "fyrkantiga" religionerna lär ut. Att det medvetande du
vinner, det går inte förlorat. Om så jorden går under. Att allt arbete för att öka medvetenhet och vakenhet inför de verkliga frågorna
alltid är av värde, oavsett hur hopplöst det kan se ut. Att det inte är de jordiska resultaten utan hur väl du kämpar som räknas. Jag
låter detta tänkande genomsyra allt jag gör. Alla kontakter jag har med andra. Med Gud. Som jag i dag inte ser som någon utanför
mig själv, utan jag ser det som att allt är ett, Gud är "Jag är" (notera tempusbrottet i Bibelns Johannes 8:58, det ligger en mycket
signifikant esoterisk insikt i detta). Men det finns djup mening med skapelsen - det vi uträttar på medvetandets område är själva
meningen med vår existens. Vi lever här i en fysisk rumtid - där tid finns - och i dualitet, för att - om man ser det från vårt
rumtidsperspektiv - så att säga utgöra en del av gudsmedvetandet, utgöra en viktig del av det som gör Gud till Gud. Eftersom "Jag
är" inte endast är en viss punkt i rumtiden så är hela symfonin av alla tider i hela multiversum ett. Ändå sägs det att allt är så att säga
holografiskt vikt in inom varje del i det enda, i dig och i mig. Att kunna tillgå med vårt medvetande. Att få inspiration och vägledning
ur. Att lyssna till. Jag lyssnar..."
Anonymt på Aug 17 2006, 11:26
Ang. AIDS: Men vad är det folk dör av i Afrika?
Anonymt på Aug 17 2006, 12:05
Jag glömde: Heil Bodström!
Anonymt på Aug 17 2006, 12:14
Snyggt jobbat av En annan verklighet: P3 Front, 9-11 och minneshålet. Det är bara att gratulera att ha lyckats få
sanningsministeriets radioavdelning att visa färg.
Anonymt på Aug 17 2006, 19:44
Jeff Wells Rigorous Intuition (v. 2.0) i "The Massacre of the Innocents" om, ska vi kalla dem "pedoaristokratin" och deras
falskflaggade terror i Belgien. Och vi tror inte att de kan göra det i vilket som helst land? Godnatt!
(I den första kommentaren nämns:
"read the first 30 pages or so of David McGowans book on how all the "pedophocracy" links up to state sponsored MKULTRA, satanic
rituals, right wing fascist politics, occult networks, organized crime, drug muling, ...."
och, ja, det verkar som ett bra tips.)
Anonymt på Aug 17 2006, 20:08
F.ö. illustrerar detta den fullständiga idiotin i vissa argument man hör av somliga att om 9-11 varit ett inside-jobb så skulle journalister
ha avslöjat detta. [För begåvningshandikappade: Journalister som prioriterar förmåner och anställningstrygghet begriper att hålla
käft och de extremt sällsynta riktiga journalisterna förföljs eller dödas, en i Pakistan när han följde pengaspåret via bl.a. ISI, Pakistans
säkerhetstjänst.]
Anonymt på Aug 17 2006, 20:24
Michael C. Ruppert flyr landet (USA alltså.) [PDF]
Anonymt på Aug 18 2006, 19:57
Solari :: The Real Deal on the Tapeworm Economy - om hur man vänder den negativa ekonomin en person, en familj, ett samhälle i
taget. Till skillnad från binnikemaskekonomin, som är en parasit på sin värd, tills värden dör och en ny värd söks upp.
Anonymt på Aug 19 2006, 00:51
Israeli 9/11 Crook Flees with $57 Million to Israel - Israelisk 9-11 skurk flyr med $57 miljoner dollar till Israel. Medan Michael C.
Ruppert flydde endast med sina egna surt förvärvade $8000 dollar, lite guld och en enda resväska till sydamerika, för att rädda
livhanken. Ganska tydligt var skurkarna finns... Och att vissa av dem lämnar den sjunkande skutan.
Det du och jag behöver göra är att erkänna för oss själva att de som kan göra 9-11 och de andra falskflaggade terrordåden för att
hålla oss fattiga och i skinnet som deras tjänare/slavar, de har inga som helst skrupler med att utrota oss, om de tycker att det passar
deras syften. T.ex. för att vi ska sluta förbruka jordens resurser, så att det blir lite kvar åt dem av det sista. De kan göra detta på
många sätt. Ett listigt sätt är att låna ut massor av pengar (notera att bankerna kastar pengar efter oss som på 1920-talet före
kraschen) och sedan plötsligt dra in alla lån. Så att alla blir fattiga och många svälter och det går åt h-e med besked. Om man tänker
bort begreppet samvete finns det många möjligheter, biologisk krigföring, kärnvapen, o.s.v., o.s.v.. Möjligheterna är många.
Om vi vill leva måste vi
a) förstå läget
b) anpassa oss till detsamma.
Anonymt på Aug 19 2006, 19:38
Jan Guillou: Tro aldrig på någonting som skrivs om al-Qaida [2006-08-20]
Anonymt på Aug 20 2006, 23:13
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Catherine Austin Fitts är inte vemsomhelst. MYCKET stort tack för länken! Besök även hennes projekt för att vända den negativa
ekonomin en person, en familj, ett samhälle i taget. (Till skillnad från binnikemaskekonomin, som är en parasit på sin värd, tills värden
dör och en ny värd söks upp.) Hon har en tacksamhetsskuld till Michael C. Ruppert för att han hjälpt henne rädda livhanken och hon
skrev förordet till hans "Crossing The Rubicon". Men det är inte säkert att de tänker lika i dag. Se t.ex.:
``Where is the Tapeworm’s Brain?
The great mystery in all of this is who is really in charge. On one hand, we are watching an official action of the American
governmental apparatus. On the other hand, that governmental apparatus is now run by the private companies and banks that
operate the apparatus accounts and systems and finance its ever-growing debts. The investors behind these entities are global, not
American. This is not a picture of a sovereign government or leaders loyal to the American people. A review of global insurance risk
positions, debt and capital markets would show more about who is managing what than American politics. Indeed, Greg Palast of the
BBC has proved beyond a shadow of a doubt that Bush lost the election – something of no practical consequence thanks to the
Supreme Court and the corporate media.
The tapeworm is in control and eating into the people of America as it is eating into the people of Iraq. . . .
...
All solutions are found when we realize that this is something you and I can correct without wasting more time trying to find someone
in charge of the tapeworm to persuade them to change its ways. It can’t change --- its too busy finding food to feed all of us.''
Notera vad hon säger: Systemet KAN INTE ÄNDRA SIG. Det är alldeles för upptaget. Det är DU OCH JAG som måste rätta till
detta. Ett hushåll och ett samhälle i taget. Jag ska börja läsa vad hon skriver! Låt det döende systemet dö - OCH LEV!
Anonymt på Aug 20 2006, 23:40
UUAA Radio har en del intressanta kommentarer om svensk politik.
Anonymt på Aug 21 2006, 21:12
Rowland Morgan: Flight 93 'was shot down' claims book [2006-08-19/Daily Mail]
Jämför även dels den kortare och mer överskådliga
9/11 Index of What Really Happened från http://whatreallyhappened.com/
Dels den mycket gedigna
Center for Cooperative Research's 911 project
Anonymt på Aug 21 2006, 21:41
Länksamling, Catherine Austin Fitts & LÖSNINGEN
(Dessa länkar går till lokala backup-kopior, varifrån man kan se orginallänkarna.)
Mapping the Real Deal: The American Tapeworm (Part 1) Wednesday, 30 April 2003, 12:56 pm
Mapping the Real Deal: The American Tapeworm (Part 2) Thursday, 1 May 2003, 11:53 am
Real Deal: Economic Resurrection for My Neighbors -- SOLARI RISING Wednesday, 23 April 2003, 11:49 am
Hennes Solari site
Anonymt på Aug 21 2006, 22:38
Kort citat från den andra länken ovan:
My worse fears of the illegality of the government financial operations were confirmed when the chief of staff to the chairman of the
HUD appropriations committee told me in the summer of 2000 that HUD was being run "as a criminal enterprise." HUD can only be
run as a criminal enterprise if the Department of Treasury, the Department of Justice, the NY Fed as depository and a group of
contractors like Lockheed, DynCorp, AMS, & JP Morgan Chase run it as a criminal enterprise.
If the lead attorneys and accountants for the US government are running HUD as a criminal enterprise, that means that the US
government is being run as a criminal enterprise. In short, the accounting, finances and the securities issuance operations of the US
government are part of a criminal enterprise.
Kort sagt, USA är ett brottssyndikat. Vilket innebär att man genom att ha med USA att göra riskerar att själv dras in i brottslig
verksamhet.
Anonymt på Aug 21 2006, 22:45
Date: Mon, 21 Aug 2006 07:07:42 +0200
From: Gunnar Olofsson
To: ekot@sr.se
Subject: Irakskandalen
Det var ju själva SANKTIONERNA som var skandalen i Irak. Dessa hemska sanktioner som drabbade hela folket och ledde till 1-1,5
miljoner människors död - varav 1/2 miljon barn. Enligt Egyptens president Mubarak var offrens antal 1,7 miljoner. Representanterna
för USA och Storbritannien i FN:s sanktionskommitté som satt och saboterade det humanitära biståndet - både före och efter
"Olja-för-mat" programmet. Stoppade införseln av klor, som kan användas till både vattenrening och bomber, lastbilar som kan frakta
både mat och vapen. Etc. Tre höga FN-ansvariga för Irakprogrammen - Dennis Halliday, Hans von Sponeck och Jutta Burghardt avgick i protest mot sanktionernas utformning. Påvens sändebud kallade sanktionerna "orimliga och perversa". Själv åkte jag till Irak
för att försöka bryta sanktionerna - läget var förfärligt, bristen rent vatten, icke fungerande avlopp, bristen på läkemedel skriande,
människor dog (som i Afrika) i enkla och botbara infektionssjukdomar, alla dessa missbildade och cancerdrabbade barn efter första
Gulfkriget. Vi som försökte göra något åt detta, liksom de modiga som åkte för att vara mänskliga sköldar vid civila mål i händelse av
angrepp, utmålades i media konsekvent som Saddamanhängare. Skuldbördan borde vara den omvända. Alla de regeringar, media
och enskilda - inklusive svenska regeringen, Sveriges Radio och press - som inte protesterade mot, utan deltog i sanktionerna, borde
ställas inför krigsförbrytartribunal för brott mot mänskligheten och medhjälp till folkmord. Jämför medias roll i folkmordet i Rwanda!
Men så kommer naturligtvis inte att ske. Och när får vi sanningen om vem som egentligen stödde Saddam Hussein under 80-talets
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angreppskrig mot Iran, mordet på kurderna? Vem försåg regimen med vapen att angripa Kuwait? Giftgasen? (även om den i
Halabja möjligen var iransk). När kommer Ekots USA-megafoner att ge oss sanningen om det folkmord som just nu äger rum i Irak?
För en hederlig människa, med krav på respekt för internationell lag och mänskliga rättigheter, finns inte mycket att hoppas på i
media. Och i årets val finns bara ett verkligt alternativ: bojkott! Att vägra stödja våra politiska representanters kriminella aktiviteter efter Irakskandalen även t.ex. Afghanistan och Palestina - runt om i världen. Tyvärr är i praktiken alla partier inblandade i detta.
Gunnar Olofsson, [adress, telefonnummer och epost bortediterat]
(Återpostat här med tillstånd från Gunnar Olofsson.)
Och Gunnar har rätt. FN är i praktiken ett verktyg i förtryckets händer. Det är dags att se riktigt hur illa det är ställt, se vad som är,
och sedan utgå därifrån, snarare än från diverse fantasier om vad vi tror är verkligheten som ju massmedia och politiker gör. Jag vill
här upprepa några länktips jag postat på andra ställen tidigare:
Catherine Austin Fitts problem- och lösningsbeskrivning:
Mapping the Real Deal: The American Tapeworm (Part 1)
Wednesday, 30 April 2003, 12:56 pm
Mapping the Real Deal: The American Tapeworm (Part 2)
Thursday, 1 May 2003, 11:53 am
Real Deal: Economic Resurrection for My Neighbors -- SOLARI RISING
Wednesday, 23 April 2003, 11:49 am
Hennes Solari site
Hon talar om att vända den korrupta och negativa ekonomin en person, en familj och ett samhälle i taget. På så sätt kan man så
småningom beröva "Besten" sitt livsblod. Vilket förstås är anledningen att den slåss med alla medel, som med "det terroristiska
kriget", som det så kallade "kriget mot terrorn" rätteligen bör kallas.
I "Part 2" ovan skriver Catherine Austin Fitts bl.a. om sina erfarenheter från sitt arbete för "United States Department of Housing and
Urban Development" (HUD):
``My worse fears of the illegality of the government financial operations were confirmed when the chief of staff to the chairman of the
HUD appropriations committee told me in the summer of 2000 that HUD was being run "as a criminal enterprise." HUD can only be
run as a criminal enterprise if the Department of Treasury, the Department of Justice, the NY Fed as depository and a group of
contractors like Lockheed, DynCorp, AMS, & JP Morgan Chase run it as a criminal enterprise.
If the lead attorneys and accountants for the US government are running HUD as a criminal enterprise, that means that the US
government is being run as a criminal enterprise. In short, the accounting, finances and the securities issuance operations of the US
government are part of a criminal enterprise.´´
Det hon säger är att USA är ett brottsyndikat. Alla som har att göra med ett brottssyndikats affärer och operationer riskerar att själva
bli kriminellt belastade. (Givetvis är inte USA det enda land som sköts på detta sätt, men det ÄR det farligaste landet på jorden på
grund av
a) dess oerhörda lager av massförstörelsevapen och
b) dess oerhörda antal av genomindoktrinerade medborgare.)
Genom att FN är så beroende av detta brottsyndikat (med dess Brittiska, Israeliska och andra delar), så är även FN belastat. Man
kan inte rimligen hävda att åtgärder är rätt enbart för att de är beslutade av FN, vilket Gunnar Olofsson så utmärkt visar ovan i sitt
brev till Sveriges Radio.
[Ovanstående text har postats på följande länkar:
http://blog.lege.net/?/86-Godtrogna-amerikaner.html#c1169
http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=675#675
http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=676#676
http://life.lege.net/viewtopic.php?p=371#371
Det kan finnas följdkommentarer under var och en av dessa länkar.]
Anonymt på Aug 22 2006, 16:51
Tilläggas kan att FN ju även är Libanons fiende, vilket man numera tydligt visar. Tydligare kan det inte bli, vems ärenden FN går.
Anonymt på Aug 22 2006, 18:20
Det är ju synd om honom. Bush alltså. Även om han har satt sig själv på pottan. Och även om han är en riktigt ond typ. Men han är
ju inte längre en fri människa, utan reducerad till en viljelös kasperdocka i dockmästarens händer. Läs länken. En kommentar från
länken:
``I do not know whether he is on drugs etc.
What I can see, however, is a man who is deeply troubled, who has completely lost his ability to concentrate.
Has he been taken hostage by his handlers who are taking him down a road leading to new atrocities with much worse suffering that
was created by 9/11?
This is the first US president who has given up completely to even appear to be an honest broker in the Middle East. He is shipping
illegal munitions to Israel in support of an illegal aggression on Libanon.
When the president received Israel’s prime minister Olmert in Washington D.C., it was obvious who of the two is the boss, and it is not
Bush!
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This man looks as if he is trapped and that he is subjected to extorsion. I feel truly sorry for him and for us all because of the evil that
we will face over the next years, and which will happen because this president has allowed it or maybe has encouraged it actively with
his ill-informed sort of Christianity.
He does not understand that he is a disposable goyim, and that the Zionists do not respect him or his life more than they do the lives
of Muslims. (1 million Muslims are not worth one finger nail as top Israeli clergy has expressed it so honestly). He is just a useful
idiot!´´
Anonymt på Aug 22 2006, 22:46
Anti-Zionismen är i växande även i USA, vilket alla Judar kommer att riskera att få lida för: http://wake-up-america.net/
Anonymt på Aug 23 2006, 00:59
Allan Francovich's Gladio dokumentären som omnämns på Rigorous Intuition (v. 2.0) finns att ladda på
http://www.thedossier.ukonline.co.uk ...
del 1
del 2
del 3
Anonymt på Aug 23 2006, 14:26
Lånad formulering från en mailinglista där denna länk postades:
Gunnar Thorell, mediekritik@yahoogroups.com, 2006-08-23:
Många i USA och även i Sverige tror fortfarande att atombomberna över Hiroshima och Nagasaki sprängdes för att "rädda
hundratusentals amerikanska soldaters liv".
D.v.s. att åstadkomma Japans villkorslösa kapitulation och därmed förkorta kriget.
Men i verkligheten är detta påstående en produkt av massmedias mytologisering.
Ett exempel på hur media villigt erbjuder makten sitt forum för en grandios och livsfarlig lögn.
Först över 60 år - post faktum - kan forskare och författare slå fast hur det gick till:
The Hiroshima Myth
by John V. Denson
Jag kan på en gång kommentera detta, med hjälp av Harold Pinter:
`` . . . Det har aldrig hänt. Ingenting har hänt. Inte ens medan det hände hände det. Det saknade betydelse. Det var ointressant. . . .''
Och när det väl kommer fram att det hänt - att man avsiktligt och utan krigsorsak massmördade befolkningarna i två städer av andra
skäl - så är det som om det ändå inte hade hänt eftersom det bara är några få som erkänner och känner till det, medan alla andra
"vet" det ursprungliga de en gång lärt; att det var för att "rädda hundratusentals amerikanska soldaters liv". Ja. Det finns ju folk som
tror på vilka stolligheter som helst. Jorden är platt!
Anonymt på Aug 23 2006, 17:31
FLERA AV KOMMENTARERNA OVAN är av en kvalité och värde som berättigar att de kunde göras till egna blogginlägg. Så och
den länk jag nu ska ge. Men jag orkar och hinner inte blogga om allt jag finner av stort värde. Och dessutom försöker jag medvetet
hålla tillbaka antalet blogginlägg för att varje inlägg ska kunna bli som att öppna en ny värld av spännande och insiktsfulla
kommentarer och artiklar som jag och andra postar i kommentarerna.
Jag ska nu länka till den bästa artikel jag någonsin har läst. Iallafall tycker jag så i dag, med det perspektiv jag själv har fått på
världen och verkligheten - som inte tycks skilja sig från vad som framkommer i skribentens artikel - som heter
Free in our Time…
By Bill Noxid
08/22/06 "Information Clearing House"
``While we in this country are subjected to endless coverage of fake bomb plots and a ten year old dead white girl case, the 33 Day
War has dramatically altered the Middle East and the World. The slaves of Lebanon took the full wrath of their master and did not
blink. This is a powerful turning point in the balance of power and marks the beginning of the end of subjugation. The Lebanese
people have demonstrated the power, will, and right to exist not in Peace, but Free. This to the Slave Owner is the most terrifying
development imaginable.''
Hela artikeln är helt lysande - såvida man inte är fast i ett hukande räddhågset "reta inte husbonden"-perspektiv. För då tycker man
nog bara att den är dum. Den talar om ett uppvaknande. Det sägs inte rent ut, men jag känner igen idégrunden, eller paradigmet, ur
vilket den är sprungen. Och förstår att det samtidigt handlar om ett andligt uppvaknande. Inte till religion - som är till för att förslava utan ett andligt uppvaknande till medvetenhet och till att sluta huka sig i rädsla inför dem med makt att döda och lemlästa och att göra
ditt liv till ett helvete, utan till att välja frihet - oavsett priset. Att se att vi är slavar. Och att sluta vara slavar. Man slutar vara slav
genom att sluta tillåta någon enda människa att behandla en som en slav.
Se även En ond trollkarl som Gud:
Tack vare en bok av Laura Knight-Jadczyk hittade jag berättelsen om en ond trollkarl från Peter D. Ouspenskys "In Search of the
Miraculous", som i sin tur berättades för honom av George Ivanovitch Gurdjieff. Jag postade den 21 februari 2006 den följande texten
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i ett slutet forum:
En ond trollkarl som Gud
Georges Gurdjieff berättade en historia för P.D. Ouspensky om en ond trollkarl.
Det finns en österländsk berättelse om en mycket rik magiker som hade många, många får. Samtidigt var magikern mycket snål. Han
ville inte anställa fåraherdar. Inte heller ville han sätta upp ett staket runt ängen där hans får betade. Därför vandrade fåren ofta in i
skogen, föll ned i raviner, och så vidare. Och framförallt rymde de sin väg, för de visste att magikern ville ha deras kött och deras
skinn, och det tyckte de inte om.
Till sist fann magikern en lösning. Han hypnotiserade sina får och suggererade dem att för det första var de odödliga och att de inte
skulle ta skada av att skinnas utan att det tvärtom skulle vara bra för dem och till och med trevligt. För det andra suggererade han
dem att magikern var en god herre som älskade sin hjord så mycket att han var villig att göra allt för dem. För det tredje suggererade
han dem att om något överhuvudtaget skulle hända med dem så skulle det iallafall inte hända just då, iallafall inte just den dagen, och
därför behövde de inte tänka på det. Till sist suggererade magikern sina får att de inte alls var får. Några suggererade han att de var
lejon, andra att de var änglar, andra att de var män, och andra att de var magiker.
Efter allt detta upphörde alla hans bekymmer för fåren. De rymde aldrig igen utan väntade stillsamt på att tiden var inne när magikern
skulle begära deras kött och skinn.
I samma forum och under samma tråd postade jag senare i diskussionen den 28 mars 2006 denna kommentar:
En lögnbrist i samhället skulle kort sagt kunna resultera i att vi skulle kunna börja tolka vår tillvaro, och därmed styra oss själva. Och
det ligger inte i deras intresse som vill behålla kontrollen och makten över oss.
Men gack nu iväg och läs Free in our Time…!!
Anonymt på Aug 24 2006, 01:29
Bill Noxid talar om att välja att se vad som är av egen fri vilja, medan det ännu finns en gnutta tid, innan det brutala och psykologiskt
totalt förkrossande nederlaget för dina föreställningar inför sanningen tvingas på dig av verkligheten. I en kommentar 2006-08-07
03:36 skrev jag något liknande:

``[D]et vänstra förhållningssättet [leder] till vansinne när diskrepansen mellan fantasi och verklighet blir för stor. Därvid är risken
överhängande för massvansinne som förstör hela vår civilisation. Rimligen inses detta av planerarna. Är det avsikten, och varför i så
fall?''
Anonymt på Aug 24 2006, 02:04
ingen ände på galenskaperna i sikte.... tröttnar du aldrig? ordbajseri blir inte sant bara för att det skrivs med många ord....
godnatt.....
Anonymt på Aug 24 2006, 21:35
Strålande argumentation från din sida. Jag erkänner, du vinner. Du har rätt och jag har fel.
Anonymt på Aug 24 2006, 22:31
PS Till Rune Thureson ovan: Är det så här du menar?:
Anonymt på Aug 25 2006, 17:55
Tillägg: Denna blogg använder förstås många ord till annat än att presentera bevis. Man kan förvisso hålla sig enbart till bevis. Men
vem orkar tröska enbart torra tekniska bevis? Det gäller att FÖRSTÅ vad som händer och varför det händer och hur man ska förhålla
sig till det som händer.
För den som verkligen är intresserad av bevis finns det knappast någon brist, och många länkar på denna blogg fungerar utmärkt att
börja nysta i.
Och för den eventualitet att någon händelsevis är intresserad av bevis så fick jag fick via en person på http://911courage.org/ i går det
färdiga manuskriptet från Barbara Honegger till det Appendix hon kommer att ha med i Jim Marrs bok THE TERROR CONSPIRACY,
som kommer ut den 6 september 2006:
THE PENTAGON ATTACK PAPERS
Seven Hours in September: The Clock that Broke the Lie
Appendix to
THE TERROR CONSPIRACY
by Jim Marrs
Publication date, Sept. 6, 2006
by Barbara Honegger, M.S.
På andra ställen på denna blogg finns länkar till hela böcker med bevis. Utlagda som PDF. Det saknas knappast bevis - som i det
patologiska tänkandet förstås är "ordbajseri".
Ang. http://911courage.org/ så vet jag ö.h.t. inget om den. Jag har haft en tidigare version av Barbara Honeggers appendix utlagt,
som har snurrat runt på Internet. Och killen från denna site har fått sin kopia via mig - och blivit kontaktad av Ms Honegger. Så har
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det gått till. Ms Honegger själv är en insider, med starka Pentagon-band, så man måste som alltid slå på BS-metern innan man börjar
läsa. Det kan vara 99% sanning och 1% desinformation. Då måste man upptäcka och undvika den där 1%:en.
Anonymt på Aug 25 2006, 18:19
Några hela böcker att ladda hem:
The Decline and Fall of the American Empire
And the Death of American Liberty
av Robert Murray, 329 sidor, PDF. Kan även beställas på papper, se PDF:en (1.5 MB)
The New Pearl Harbor
av David Ray Griffin
9/11 SYNTHETIC TERRORISM
MADE IN USA
av Webster Griffin Tarpley
.
Anonymt på Aug 26 2006, 00:10
Jag råkade titta förbi här några veckor senare, och insåg att Rune Thuresons inlägg kan illustrera detta citat ur en längre essä:
Dr. Lobaczewski lär oss i sin bok om hur ett samhälle vänder rationaliteten ryggen När allt centreras kring självets behov i samhället
så försvagas sociala band och ansvar och samhället bryts till sist upp i sinsemellan alltmer fientliga grupper. När en hysterisk
omgivning till sist slutar att göra åtskillnad på åsikter från begränsade, inte helt normala människor, och åsikter från normalt rationella
personer så öppnar detta slussportarna för aktivering av patologiska faktorer av olika slag. Om ett samhälle inte lyckas att övervinna
det hysteriska tillståndet så kan en stor blodig tragedi bli resultatet.
- Där Rune får illustrera åsikterna från begränsade inte helt rationella människor som i den i klinisk mening sjuka värld vi nu har av
omgivningen betraktas som normala!
Anonymt på Sep 18 2006, 10:08
[Red.: SPAM from Russia, IP 91.201.66.6, now deleted.]
Anonymt på Jan 16 2011, 12:31
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