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Sunday, September 17. 2006

Ett dolt krig
Eckhart Tolle, känd vishetslärare, menar att mänskligheten visat sig mentalt sjuk när den har förintat 160 miljoner
varelser av sin egen art bara under 1900-talet. Det är en viktig observation, och såsom art betraktad är vi förvisso
mentalsjuka. Men om vi rent kliniskt ska börja reda ut varuti det sjuka består, då visar det sig kunna delas upp i
underkomponenter. En komponent är de manipulativa psykopater som "klättrar över lik" utan hänsyn till andra, för att nå
sina positioner. Massor av mellanchefer och tjänstemän här. Men en mycket mer betydelsefull komponent är alla
andras oförmåga att SE exakt vad som händer, och att STÅ EMOT dessa manipulationer, och HINDRA de manipulativa
"likvandrarna" från att få någon som helst makt över andra mer omtänksamma människor.
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.
Vad boken heter? "Politisk Ponerologi"
Vad boken beskriver? Samhällets upplösning - det vi upplever.
Vad det beror på: Rent kliniskt/objektivt sett sprider sig psykisk sjukdom i samhället och eftersom insikten om detta
saknas reagerar ingen. Läs mer om detta i slutet av denna långa kommentar - scrolla ned till "Andrew M. Lobaczewskis
bok".
På det globala planet anar vi ett dolt krig mellan fraktioner av en maktelit som är där de är för att de i århundraden
faktiskt har gått över lik. Eftersom deras största skräck är att friska och normala människor ska genomskåda dem och
plocka bort dem från deras (delvis hemliga) maktpositioner så är ett av deras viktigaste prioriteringar att hålla vanligt folk
bortkollrade och ovetande. Samtidigt ger de varandra symboliska signaler - numerologiska samband i den falskflaggade
terrorn bör av SEENDE människor tolkas som maktdemonstrationer. "Se vad vi kan göra, och ni kan inget göra åt det."
Dessa signaler är förstås inte riktade mot sovande människor, utan mot motspelare och för att sprida rädsla bland
uppvaknande människor. Just i fallet 11 september och Pentagon var detta nog något så ovanligt som en direkt
krigshandling mellan två av dessa fraktioner. Avsändare: Bush-kabal med CIA/Neocon o.s.v. och Mål: Navy ONI
command center i den träffade delen av Pentagon. (Länken nyss är en Googling på pentagon 911 faction navy. Det
kan även löna sig att dessutom Googla på Al Martins bok "The Conspirators".)
Pentagon attackerna den 11 september 2001 (det var minst två, den första 09:32) kan vara nyckeln till att låsa upp den
verkliga konflikten och de verkliga aktörerna, och att genomskåda den kasperteater, det skuggspel som de politiska
händelserna och de krig vi ser utspela sig, utgör. Först om vi blir SEENDE och SER vilka (i klinisk mening)
psykopaterna är, och ersätter dessa personer med psykiskt normala människor på dessa poster, kan mänskligheten bli
frisk från den mentala sjukdom Eckhart Tolle talar om.
Ett problem härvidlag är att (i klinisk mening) psykopaterna känner igen varandra, och att de vet att de har ett
gemensamt intresse - ÖVER ALLA IDEOLOGISKA, RELIGIÖSA och GEOGRAFISKA gränser - att hindra oss andra att
genomskåda dem och flytta bort dem från makten. Och eftersom de är psykopater backar de inte för något. Inte för
något. För att hindra oss. Inte för kärnvapenkrig, inte för något. Man kan verkligen säga att vi som mänsklighet sitter i
en riktigt rejäl soppa. Och det är inte alls givet att vi fixar det. Det sannolikaste är faktiskt att det blir ett Harmageddon.
Ett ofantligt blodbad och slutet för all civilisation, en ny stenålder, om ens det. Historiens slut, och alltings början kanske ännu en gång, kanske det har hänt förut....
Vad jag säger är att den enda lösningen är att börja SE och sluta låta sig manipuleras. Att kalla saker vid deras rätta
namn.
Och ni som ännu inte har sett "9/11 Press for Truth" - gör det.... DVD, DivX.
Och "911 Mysteries" i tre delar... Här via Google Video, Del 1, Del 2, Del 3. Läs mer om den på UUAA Radio.
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(Se gärna även Money Masters som kan ses med Google video från denna länk eller laddas ned från Del 1, Del 2, eller
på orginallänkar från denna länk.)
Mycket nyttigt för uppvaknande: Läs vad som censureras: Top 25 Censored Stories of 2006 (PDF "utskrift")
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, 911 eller 11 september, Terrorismen, Förnekelse,
Ideologin, Verkligheten, Propaganda, WTC, Regeringsterrorism, Gemensam berättelse / myt, Rättvisa,
Fred, Manipulation, Andligt uppvaknande, Frihet, Patologiska faktorer, Politisk Ponerologi,
Politik, Neocons, USA kl 14:19
a) Det är betydligt fler än 160 miljoner...
b) Själva definitionen på mentalsjukdom innehåller just oförmågan till sjukdomsinsikt. Därför är en konsekvent och orädd redovisning
av sanningen både livsnödvändig och livsfarlig.
c) Den numerologiska och symbolistiska aspekten är ungefär lika subtil som de kriminella klanernas i L.A. eller motorcykelgängs -och risken är nog väldigt stor att dessa understöds och finansieras, i alla fall till del, av maktens klaner. Låt oss se detta som en av
möjligheterna att hålla koll på dem, en av deras patologiska svagheter.
d) Det är bara en petitess och kan mycket väl vara fel -- jag tror att Bushs agerande den 11/9 visar att han INTE hade kontrollen fram
till 09:32 -- att han tog skolbarnen som gisslan -- men att anfallet mot Pentagon visade honom att den ena fraktionen "segrat", den
som stod honom närmast, men inte ansåg honom oumbärlig... 09:33 lämnade han skyndsamt skolan.
Anonymt på Sep 17 2006, 14:56
MATERIAL SOM KOMMER ATT FINNAS MED I FRAMTIDA BLOGGNING
Men som jag lägger ut här så länge:
Date: Mon, 25 Sep 2006 18:45:06 +0200 (MEST)
From: Leif Erlingsson
To: mot_krig@yahoogroups.com
Subject: Leaked NIE Report: More Fake Terrorism, No Matter the Neolib Faction Ruling Congress Come November 7
Enligt Israeliska Haaretz använder troligen numera al-Qaeda brittiska MI-6 kontakter ("assets") för framtida terrordåd i Israel. Tja,
efter Basra så är ju Britterna väl övade i att utföra terrordåd....
Se även "De Brittiska Bombmännen" i Basra från http://blog.lege.net/?/22-Om-rektorn-saeger-att-det-aer-OK.html och
http://brusselstribunal.org/BritishBombers.htm där det står om hur Brittiska terrorister och polismördare fritas av brittiska pansarfordon
ur Irakiskt fängelse, med ytterligare förluster för poliser och fångvårdspersonal som följd, och hur "De Brittiska Bombmännen" hade
uppdrag att döda civila och få det att se ut som att "onda" "insurgents" gjorde det. Det var förresten ett år sedan nu, September 20,
2005.
Men angående de nya uppgifterna, se nedan.
Another Day in the Empire
Leaked NIE Report: More Fake Terrorism, No Matter the Neolib Faction Ruling Congress Come November 7
http://www.kurtnimmo.com/?p=570
________________________________________________________________
Leaked NIE Report: More Fake Terrorism, No Matter the Neolib Faction Ruling Congress Come November 7
Monday September 25th 2006, 9:02 am
After the Democrats take back the House and the Senate, do you think anything will change? Democrats are onboard with the
neocon phony war on terrorism, the occupation of Iraq, the re-invasion of Afghanistan -- now that the Taliban are resurgent, not that
they ever went away, as resistance to occupation is to be expected, as we can expect the sun to come up tomorrow -- and the
dismantlement of the Constitution, the Bill of Rights, and the construction of a police state at home. Democrats will change none of
this. Democrats simply represent a new management team.
It is said the leak of an intelligence report "found that the Iraq war has invigorated Islamic radicalism and worsened the global terrorist
threat," according to the New York Times[http://fairuse.100webcustomers.com/sf/nyt9_25_06_1.htm], more evidence there will be yet
another shuffling of deck chairs in Congress come November. According to Nancy Pelosi, House Democratic leader, the National
Intelligence Estimate is "further proof that the war in Iraq is making it harder for America to fight and win the war on terror," never mind
that such terrorism is state sponsored for specific reasons, not that we can expect Pelosi to tell us such things.
Of course, the classified National Intelligence Estimate was leaked for a specific purpose, as there is a tussle in the Pentagon
between factions -- on the one side, members of the traditional military who consider the occupation of Iraq a disaster for obvious
reasons and are keen to prevent a repeat in Iran, and on the other the "civilian" neocons who engineered the current situation. The
National Intelligence Estimate was "leaked" to the media to make the latter look bad as the mid-term elections close in. If the
neocons are deposed, the thinking likely runs, there is a good chance sanity will return to military policy.
Meanwhile, in Iraq, false flag operations, a honed variation of the Frank
Kitson[http://www.prisonplanet.com/articles/august2005/030805faketerrorism.htm] model, continue unabated.
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"An al-Qaeda-linked group posted a Web video purporting to show the bodies of two US soldiers being dragged behind a truck and
then set on fire in apparent retaliation for the alleged rape-slaying of a young Iraqi woman by US troops from the same unit," reports
the Taipei Times[http://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2006/09/25/2003329127]. "The new footage came hours after the
posting of another al-Qaeda video, an apparent rerelease of a tape showing the execution of a Turkish hostage by the man purported
to be the new leader of al-Qaeda in Iraq.... The images would be the first of Abu Ayyub al-Masri to be released since the group
announced that he had succeeded Abu Musab al-Zarqawi, who was killed by a US airstrike in Iraq on June 7."
As we know, al-Masri is a veteran of Bosnia and Afghanistan, two conflicts engineered by the CIA, and is undoubtedly an asset
working for the military-intelligence apparatus. Naturally, hardened and fanatical jihadists work best in this role and chances are
al-Masri, like the late Osama bin Laden, believes he is working in the name of Allah against the Great Satan. Of course, there is a
good chance al-Masri is an engineered contrivance, an intel doppelgänger, especially considering these latest attacks come on the
eve of Ramadan.
But the "terrorist threat," that is to say the proliferation -- or seeming proliferation -- of "al-Qaeda" black operations, is not restricted to
Iraq.
According to Haaretz[http://www.albawaba.com/en/countries/Palestine/203645], "credible" information gleaned from the "intelligence
community" indicates "al-Qaeda" is active in the Sinai and plans attacks "using non-Arab nationals," probably MI-6 assets from
Britain. "A few years ago, a bombing attack in Mike's Pub in Tel Aviv was carried out by two Britons who had little difficulty entering
the country, using their British passports. Israeli security agencies are now looking at such a scenario as being more likely than Arabs
seeking to strike out at an Israeli target." It is said these Britons, Omar Sharif and Asif Hanif, attended the Finsbury Mosque in
London.
"The leader of the July 7 suicide bombings in London, Mohammad Sidique Khan, has been linked to the two British suicide bombers
who carried out a terror attack at the Mike's Place bar in Tel Aviv," the
Guardian[http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3272837,00.html] reported in July of this year, citing Ynet News. "The Sunday
Times suggests that Khan may have been behind the attack in Tel Aviv, saying the Israeli police confirmed that Khan had visited
Israel on February 19, 2003, two months before the suicide bombing attack at Mike's Place."
Like Mohammed Atta and the September 11th patsies, Khan was under surveillance before he allegedly blew up at train at the
Edgware Road station in London. "Investigators found a bug in Mohammad Sidique Khan's car, proving that Special Branch had him
under surveillance," the Times Online[http://www.timesonline.co.uk/article/0,,29389-2243365,00.html] reported on June 26, 2006. "If,
as suggested, the bug was planted by Special Branch in a surveillance operation against Yorkshire Islamists, why did the authorities
fail to stop Khan attacking London?" Obviously, this is a no-brainer, left generally untouched by the corporate media.
Moreover, according to the official version of events, Khan traveled to Malaysia and the Philippines in 2001 to meet leaders of
Jemaah Islamiah, an intel asset linked to Indonesia's Intelligence Agency and Army Special Forces, Kopassus, trained by the CIA and
U.S. Special Operations Forces in psychological operations (see my Bali Bombed Again, Intel Op Jemaah Islamiah
Suspected[http://www.uruknet.info/?p=16337]).
Once again, the convoluted trail leads back to the usual suspects, invariably working for intelligence operations. Naturally, "an
intelligence report that found that the Iraq war has invigorated Islamic radicalism and worsened the global terrorist threat" needs little
translation -- in fact, newly "invigorated Islamic radicalism," the bread and butter of both Democrats and Republicans, remains
foursquare, as it will for the indeterminate future. Our rulers, regardless of what side of the aisle they hail from, will continue to exploit
intel-generated terrorism for political purposes, viz., as a device to rob us of our constitutional birthright, erect a police state, and
shovel incomprehensible piles of cash into the coffers of the military-industrial complex.
Certain elements of the neolib bankster crime organization may want to wriggle out of the quagmire of Iraq and depose the neocon
faction -- the locus of so much misery with its Zionist-centric ideology -- but this does not mean manufactured terrorism will go away
come Tuesday, November 7, 2006. Such is simply too important and is now indispensable to the rule of our bankster oligarchy.
Mvh
// Leif Erlingsson, http://blog.lege.net/
Read Rigorous Intuition (v. 2.0): http://rigint.blogspot.com/
Anonymt på Sep 25 2006, 19:13
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