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Friday, August 25. 2006

Så leds fåren till slakt
Känn din fiende. Det är den första regeln i all krigföring. Hela "9-11 Truth"-skocken är så fokuserad på teorier och
bevis, att kunna bevisa vad som egentligen hände. Utan att se det större sammanhang där 9-11 ingår. Det handlar om
psykiskt onormala personer som försöker decimera de normala människorna genom att leda dem in i krig och annan
masslakt (för att "försvara friheten", etc), men i verkligheten för att slippa behöva stå till svars för sin omänsklighet. Och
de kan gå precis hur långt som helst. Den som inte försöker lära KÄNNA fienden, har ingen chans. Det här är heller
inget nytt, men ingen vill ju lära av historien; "det kan ju inte hända i vår upplysta tid". Skitsnack. Det händer nu.
Hur censuren fungerar
I det nuvarade stadiet är det fortfarande huvudsakligen ett informationskrig. Väldigt kortfattat så får medierna diskutera
och ha meningsmotsättningar, men aldrig gå på pudelns kärna. På så sätt övertygas vi att vi har full yttrandefrihet. Det
att ingen respektabel publikation "lyckas" finna de allvarliga felen i den förda politiken "bevisar" att sådana inte finns, och
att de som hävdar motsatsen är förvirrade galningar. De etablerade behöver därför heller inte annat än helt ytligt
replikera mot dessa föregivna galningar, enligt principerna jag bloggade om i Desinformera mera.
Hur uppmuntras de etablerade då till denna självcensur? På varje redaktion blir det snart en viss person som är mest
kunnig på varje ämne och alltid skriver om det. Och även om han inte skriver så frågar man honom om råd.
Psyop-agenten identifierar dessa personer och tar diskret reda på vad som driver dem. Det kan man fråga rent ut, om
man är lite fräck. Sedan kan t.ex. statsministern bjuda på lunch och tala om "rikets säkerhet", eller vad som nu blåser
upp personens ego tillräckligt för att i fortsättningen dansa efter en annans pipa. Märk väl, man skriver kritiska artiklar
även fortsättningsvis. Ingen anar något. Men man kommer aldrig till pudelns kärna. Och man avleder andra från den.
Givetvis "för Sveriges bästa".
Inte bara respekterade publikationer manipuleras. Genom att finansiera fler styrda tidskrifter än de fria som skapas
spontant kan man styra en stor del av den politiska diskursen. De olika tidskrifterna ska ha motstridiga åsikter och
ideologier. Samma sak med organisationer, som ju dessutom ofta hänger ihop med tidskrifter. Dessa kan skapas
avsiktligt eller infiltreras. Hursomhelst kommer det att se ut som att det finns en demokratisk spännvidd. Och de
verkliga politiska motståndarna kommer att acceptera denna simulerade opposition såsom sin egen, och visa sina kort.
I tron att de följer sitt partiorgan kommer de att göra ledarnas vilja. Så länge illusionen av yttrandefrihet upprätthålls.
Men slakten på 9-11 Truth?
Ja, jag har två olika ämnen i huvudet i dag. Men de hänger ändå ihop. Vad ska egentligen 9-11 Truth i USA göra har
de tänkt? Ska de arrestera presidenten och större delen av kongressen? Varför tillåts "9-11 Truth" just nu göra ganska
mycket väsen av sig? Håller de på att gå i en väl förberedd fälla? Kommer man att lura dem att med vapen i hand
försöka ställa regimen i USA inför rätta, och då utses till "fiendesoldater" / "terrorister", och sättas i de
koncentrationsläger som har byggts? Det räcker med att en liten grupp tar till vapen för att det ska finnas en ursäkt att
sätta varenda medborgare som allvarligt misstror den officiella konspirationsmyten i koncentrationsläger. Såsom
vardande subversiva element.
Känn din fiende
Det räcker inte att förstå att "media är fienden". Man måste förstå hur Psyops fungerar och hur man rycker undan
mattan för seriös diskussion när den riskerar att uppstå. Kan den allmänna opinionen nås, då kan världskrig och
masslakt av normala människor förhindras, och de sjuka psykopaterna som leder oss ges lämplig psykiatrisk vård.
Därför är det helt avgörande att kunna genomskåda Psyops och inte gå på dem. Det räcker att den omanipulerade
verkligheten tränger in i huvudet på normala människor för att världen ska räddas. För att vi ska få frihet i vår tid.
Ett anonymt tack till den person jag fick dessa två länkar av, som inspirerat och gett uppslag till ovanstående
formuleringar:Laura Knight Jadczyk: Alex Jones and 911 Scholars: The Parable of the Good Shepherd
Laura Knight Jadczyk: My Mother Will Never Dance Again...
Andra bloggar om: 911, 11 september, WTC, censur, 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.
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Amerikanska koncentrationsläger, 911 eller 11 september, WTC,
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Konspirationsteorier, Gemensam berättelse / myt, Rättvisa, Manipulation, Frihet, Krigspropaganda,
Absurditeter gör ohyggligheter, Politik, USA, Indoktrinering & hjärntvätt kl 19:07
[Lästips angående desinformationskrigarna. Rent allmänt lär man sig mer av att lyssna på enskilda personer än på, just,
desinformationskrigare. Det är vad jag själv har kommit fram till.]
2007-05-05 TILLÄGG: JAG HAR OMVÄRDERAT Ted Gunderson. LÄS ÄVEN vad en god vän till Ted skriver. Jag hade visserligen
redan läst denna text när jag postade ovanstående, men i mellantiden har jag fått veta mer av hur Ted verkligen ansträngt sig för att
hjälpa olika människor, varför hans trovärdighet har stigit i mina ögon. Googla även Ex FBI "Ted Gunderson"!
Anonymt på Aug 26 2006, 00:59
[Signs of the Times Podcasts är ett annat tips.]
Anonymt på Aug 26 2006, 01:11
Hittade i dag en annorlunda 9-11 sida: http://xiandos.info/Main_Page
Även denna är inne på temat "frihet i vår tid", på sitt eget sätt. Det kan vara en mycket viktig tidsströmmning: "Frihet i vår tid". Det
skulle i så fall vara något helt nytt, som mänskligheten aldrig förut upplevt.
[PS: Som alltid, tänk själv. Sidan ovan liksom alla andra informationskällor kan innehålla desinformation - avsiktligt eller oavsiktligt samt oseriös information. Jag tar inget ansvar för innehållet, jag bara hittade länken och fann den lite intressant.]
Anonymt på Aug 26 2006, 20:38
Några länkar om Mossad (Israels underrättelsetjänst) och dess inblandning i genomförandet av 11 september attackerna mot USA år
2001:
Google fem dansande israeler
Google five dancing israelis
Särskilt Laura Knight Jadczyk har skrivit initierat och tidigt i detta ämne, Googla därför även tillsammans med hennes namn:
Google five dancing israelis Laura Knight Jadczyk
Initierat även på http://xiandos.info/Israel [OBS att jag inte tar ansvar för övriga sidor länkade från denna artikel. Siten kan innehålla
desinformation - avsiktligt eller oavsiktligt - samt oseriös information.]
Jag vet att många vill peka i andra riktningar, men man kan ju inte ignorera en så viktig spelare som Mossad, oavsett vilka som till sist
och syvende ligger bakom DEM i sin tur. Det är ju knappast iallafall i judarnas intresse detta sker. De liksom amerikanerna och vi
också, som stöder deras brott mot mänskligheten genom vår tystnad, kommer att få lida för detta. (Sverige bidrar ju t.o.m. med trupp
till olika spektakel som denna brottslighet resulterat i.)
Anonymt på Aug 26 2006, 20:55
BÅDE BUSH OCH SADDAM BÖR STÄLLAS INFÖR KRIGSFÖRBRYTARTRIBUNAL, SÄGER NÜRNBERG ÅKLAGARE
Till eventuella besökare som tycker att dessa sidor innehåller idioti: Förklara gärna i ett svar här nedan varför vanliga medier inte
rapporterar denna sorts nyheter och varför Sveriges regering inte kräver att Bush ska ställas inför rätta för sina krigsförbrytelser?
Anonymt på Aug 26 2006, 23:10
Popular Mechanics försvarar den officiella versionen av 11 september - en utmärkt artikel av Mikael Wälivaara.
Anonymt på Aug 26 2006, 23:49
"A fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject." Winston Churchill
Anonymt på Aug 27 2006, 21:01
Och må vi bli fler - så att utvecklingen äntligen kan vändas! :)
Anonymt på Aug 27 2006, 21:37
Fast jag har faktiskt funderat på att variera ämnet lite. Jag tror ändå att det hänger ihop. Nämligen att skriva om den vetenskapliga
förståelsen av kärleken som universums drivande kraft. 1 kubikcentimeter av rymden har i ett nytt paradigm t.ex. beräknats ha en
energipotential av (10 ^115) * c^2. (Alltså en massa av 10 ^115 gram.) Detta nya paradigm knyter naturligt ihop det andliga, det
hyperdimensionella och det 3-dimensionellt materiella.
Ett sådant paradigm krockar stenhårt med ett materialistiskt och med ett traditionellt uttolkande av religioner, varför det finns ett
oerhört motstånd. Detta motstånd skulle på ett andligt plan kunna vara den "konspiration" som ger oss rädsla och falskflaggad terror;
"kriget mot terrorn" som i själva verket är "det terroristiska kriget mot Guds skapelse, och därmed det terroristiska kriget mot
Skaparen/Gud."
Google: "motionless magnetic generator" MEG
Så, om jag vill kan jag förvisso byta ämne. Men jag kommer aldrig att överge Skaparen.
[Bland Google-träffarna:
Free Energy: The Brave New World of Scalar Electromagnetics
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The Final Secret of Free Energy
Scalar Wars
Book Review | The Hunt For Zero Point: Inside the Classified World of Antigravity Technology
(Bl.a. om hur den hemliga världen släppte den 50 år gamla tekniken till den öpppna världen.)
Uppslag till Googlingen fick jag från denna länk, och de följande länkarna kommer också härifrån:
The Body Eclectic (Part One)
Thunderbolts of the Gods
The Electric Universe links page
Rupert Sheldrake Online - Index (Behöver ibland laddas flera gånger.)
`` . . . has revolutionised scientific thinking with his vision of a living, developing universe with its own inherent memory . . . '']
Anonymt på Aug 27 2006, 21:54
PS: Lite mer om disinformation:
Project Beta, UFOs and official disinformation Backup-länk: Project Beta, UFOs and official disinformation (Screen-capture)
Anonymt på Aug 27 2006, 23:08
Men för att hålla kvar vid ämnet, vad anser du själv att man ska göra, tills rättvisa skipats?
Anonymt på Aug 27 2006, 23:14
Jag tipsades om en bra artikel om bakgrunden till 11 september 2001, vad som ledde upp till detta terrorbrott:
Pipelines to 9/11
By Rudo de Ruijter,
Independent Researcher
Netherlands
Updated August 24, 2006
Short content
This article is about backgrounds of the US war against Afghanistan. It is about oil, gas and pipelines around the Caspian Sea. To
transport oil and gas from the east side of the Caspian Sea, pipelines had been planned through Afghanistan. Because a US
company, UNOCAL, failed to control the Afghan route, the war was prepared. When the military was ready to strike, the terrorists of
9/11 gave Bush the pretext to start this war and obtain support from Congress, the U.S. population and the rest of the world.
Contents:
Introduction
Timeline 1989 – 2000
Neo-conservative ideas
Wealthy actors and influences
Preparations for 9/11 and the invasion of Afghanistan
9/11
Conclusion
Bl.a. skisseras i artikeln den verkliga historien kring det tidigare terrordådet mot World Trade Center i New York 1993. Denna artikel Pipelines to 9/11 - uppdaterad version (men denna version tyvärr utan hälften av referenserna): Pipelines to 9/11 - är alltså inte till för
dem som föredrar den officiella historieskrivningen.
Personligen anser jag att man inte får vila innan rättfärdiga principer har återställts och de skyldiga erkänt eller av alla igenkänts för
vad de är. Vi måste rensa ut ondskan från vår mitt, det är det enda raka.
Anonymt på Aug 28 2006, 00:38
JINGE VINDFLÖJEL
Jag tror jag får spader: NU, nåja, fyra dagar sedan - men jag hittade det i dag, skriver Jinge att han alltid varit skeptisk till "al-Qaida
ända sedan jag tappade hakan framför TV:n 11/9 2001". Al-Qaida finns inte! Detta skriver han efter att Jan Guillou i Aftonbladet
ifrågasatt al-Qaida. Men det var inte vad Jinge hade för attityd tidigare (klicka!). När jag försökte kommentera det inlägget med att
al-Qaida är falskpropaganda CENSURERADE Jinge det/mig. Läs vår e-post kontakt här och här.
Jinge talade om att jag kommer med sjuka kommentarer, etc. Och VÄGRADE ta in kritik mot hans al-Qaida - relaterade bild på
Usama.
Och nu har det fräcka stycket fräckheten att skriva att han hela tiden varit skeptisk. Utan att någonsin bevärdiga mig med någon
ursäkt. Fy ....
Anonymt på Aug 28 2006, 01:46

Page 3 / 4

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
JINGES REAKTION
Anonymt på Aug 28 2006, 14:59
Tillägg ang. Jinges reaktion: Det är också klassiskt att gå till personangrepp, som han gör, för att undgå sakfrågan, där han är rökt så
det stänker om det. Personangrepp används just som "trolleritrick" för att publiken inte ska se vad som egentligen sker. Därför vet
man att det alltid är något lurt med en person som genast går till personagrepp istället för att ta i sakfrågan.
Anonymt på Aug 29 2006, 03:28
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