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Sunday, July 31. 2011

Sionistiska extremistkretsar grogrund för terrorism
Om det inte blir tydligt för en bredare allmänhet att norgedådet 2011-07-22 på 65-årsdagen av den judiska terrorgruppen
Irguns sprängdåd mot King David Hotel i Jerusalem den 22 juli 1946 kommer ur sionistiska extremistkretsar så kommer
fängslanden av systemkritiker att accepteras av nordisk allmänhet "för att inte något sådant här ska upprepas".
Vansinnesdådet påminner om den uppenbart instabile judiske pojken i Arizona som på den judiska sabbatsdagen
lördagen den 8 januari 2011 sköt en syster i samma församling, kongressledamot Gabrielle Giffords, tillsammans med
några kringstående.
Det som är extra svårt att förstå är vänsterbloggar som skyddar dessa sionistiska extremistkretsar. Som Jinges blogg
som talar om "den nationalistiska terroristen". http://jinge.se/mediekritik/dodlig-konkurrens.htm. Det är som att det är
viktigare att skydda sionismen än att kritisera högerextremism - eller, ja, man nämner högerextremismen men filtrerar
bort den sionistiska kopplingen.
Med hälsning från "Leif Kokopelli"

Inlagd av Leif Erlingsson i Terrorismen, Zionism, Kryptosionism kl 19:49
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Thursday, June

3. 2010

Ett modigt förlag med viktiga böcker
Den som avslöjar de verkliga extremisterna - sionisterna - "får inte vara med" i vårt land. Det är som på 30-talet, då det
var nazismen som knappt fick kritiseras. Min egen farfar försökte varna, men ingen ville lyssna. ("Stalin värre än Hitler",
av Ulf Erlingsson, 2009-10-19: "han läste Hitlers program - till skillnad från de flesta - och försökte sedan varna folk för
Hitler".)
För att förstå den nuvarande situationen vill jag själv rekommendera dessa böcker från Alhambra förlag, som just nu
erbjuds till 20% rabatt och vid två eller fler samtidiga böcker bjuder Alhambra på portot (klippklistra, fyll i antal och mejla
Alhamra förlag - ange namn, adress, ort, tel.):
...... Blommor i Galiléen, av Israel Adam Shamir
Inb. / 207 s. /
Ord. pris 245 kr / För brevvänner 196 kr
...... Motsägelser om 11 september: ett öppet brev till USA:s kongress och press
av David Ray Griffin / 344 s. / Inbunden
Ord. Pris 220 kr / För brevvänner 176 kr
...... CIA och 11 september: Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsternas roll
av Andreas von Bülow (f.d. forsknings- och teknologiminister i Tyskland)
256 s. / Inbunden / Förord av Ingvar Rydberg
Ord. Pris 225 kr / För brevvänner 180 kr
...... Gåtorna kring den 11 september
av Eric Laurent (f.d. utrikeskorr. för franska Le Figaro)
Ord. pris 180 / För brevvänner 144 kr
...... Bushs okända värld: Religionen, affärerna, de hemliga nätverken
av Eric Laurent / 208 s. / Inbunden
Ord. pris 165 kr / För brevvänner 132 kr
...... Usama bin Ladin: Död eller levande? av David Ray Griffin
128 s. / Häftad
Ord. pris 128 / För brevvänner 102 kr
...... Är världen upp och ner? av Lasse Wilhelmson
175 s. / Hft. / Ord.pris 150 kr / För brevväner 120 kr.
...... Ung i Palestina: Att vara tonåring under ockupation
av Anne Casparsson och Britta Abotsi
167 s. / Inb. / Illustr. / Ord.pris 180 kr / För brevvänner 144 kr
Namn...............
Adress............
Ort..................
Tel...................
Mejlas till Alhambra förlag .
Besök även alhambra.se på nätet.

Inlagd av Leif Erlingsson i Hyckleri, Intelligentsian, Zionism, Kryptosionism kl 11:03

Page 2 / 4

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

Sunday, May 16. 2010

World Peace Foundation till SVT
Subject: Jag kräver en dementi av SVT!
Date: Sun, 16 May 2010 08:33:10 +0200
From: Ove Svidén
To: Christina Johannesson , Jan Axelsson , Mikael Pettersson , JK Justitiekanslern , Åklagarmyndigheten
CC: Publicistklubben , PK Expressen , Publicistklubben sth , Eva Kopito , Per Ankersjö , Vice Prime Minister Maud
Olofsson , Solveig C Ternström
World Peace Foundation

Stockholm, 16 maj, 2010

till: SVT
kopia: Advokat Leif Silbersky AB, Box 12706 Stockholm
Jag kräver en dementi av SVT!
Journalistens Mikael Pettersson program om mig är ett skickligt hopkommet förtal.
Programmet från fredagen den14 maj är kraftigt vinklat
Inslagen är hårdklippta
SVT rubriksättning av texterrna är en ren provokation
Jag framställs med ett antal felcitat som en antisemit
Motsatsen gäller! Min beundran för det judiska folkets mångtusenåriga kamp för rättvisa är helt intakt!
(som tex, när jag till en grupp gymnasieelever från den Judiska Skolan i Stockholm talade om att Jehovah gav sitt
utvalda folk de svåraste uppgifterna, så fick jag en applåd)
Min aning om de 13 finansfamiljernas inblandning i de senaste tusen år av krig har bekräftats av David Rockefeller med
ord såsom: 'Ove Svidéns scenarier om pengaväldets uppkomst stämmer till 95%.'
SVT desperata hänvisningar till 'konspirationsteorier' är talande för ER mottaglighet för indoktrinering.
Det kränkande förtalet från SVT smutskastar mitt arbete för World Peace Foundation
Jag kräver en kraftig dementi från SVT!
Ove Svidén
Ordförande, Insamlingsstiftelsen World Peace Foundation
ove@peace.se www.peace.se 08-25 86 43
P.S. Jag tackar för att SVT med den här 'affären,' hjälpt mig att pröva devisen: 'I kriser prövas vännen'
[Alternativ länk: http://lege.net/avprogrammeringen/world-peace-foundation-till-svt.html]
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Propaganda, Manipulation, Indoktrinering & hjärntvätt,
Kryptosionism, Yttrandefrihet kl 08:33
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Friday, September 25. 2009

Lundgrens förkastelsedom
av Lars Adelskogh
2009-09-25 07:46:22
Frid!
Kenneth Lundgren avslutar sin förkastelsedom med orden:Men alldeles oavsett detta måste Folket i Bild/Kulturfront dra
en skarp linje gentemot Wilhelmsons befängda idéer om "världsjudendomens" olika konspirationer.Mot detta måste
invändas: Lasse Wilhelmson har veterligen aldrig talat om någon världsjudendomens "konspiration" eller - a fortiori - om
"världsjudendomens olika konspirationer".
Lasse har beskrivit den organiserade judenhetens inflytande såsom detta utövas på ett alldeles öppet och för alla
konstaterbart sätt. Det rör sig alltså inte om någon konspiration, och som någon sådan har Lasse veterligen aldrig
beskrivit det.
De två amerikanska professorna John J. Mearsheimer och Stephen M. Walt har förfarit på liknande sätt i sin bok "The
Israel Lobby" (2007). Dessa båda statsvetare betonar i sin bok att Israellobbyn inte är något slags kabal eller
konspiration utan att den ägnar sig åt beprövad intressegruppspolitik, som är "lika amerikansk som äppelpaj" (anf. arb.
s. 13).
Genom att falskeligen, utan belägg, röra in begreppet "konspirationer" i Lasse Wilhelmsons upplysningsarbete söker
Lundgren skapa en missvisande bild av detta: göra Lasse Wilhelmson till "konspirationsteoretiker" och därmed till något
slags löjlig eller rent av farlig figur. Lukten av Lundgrens skamverk är densamma som ofta sticker i vår näsa, när vi slår
upp Svenska Dagbladets ledarsida.
Sedan länge kallas detta skamliga knep i debatten "straw man argument". Man angriper inte motståndarens verkliga
uttalanden utan en förvrängning av dem som man själv skapat, inte den verklige motståndaren utan den halmgubbe
man själv har gjort.
Vänliga hälsningar
Lars Adelskogh
Kommentar
av Snorre Lindquist
2009-09-25 11:37:14
Lars Adelskog har skrivit denna välgenomtänkta kommentar till Fib/K-ordföranden Kenneth Lundgrens bannbulla över
Lasse Wilhelmson och Al-Quds-demonstrationen. Kenneths handling är katastrofal för föreningens trovärdighet som
försvarare av yttrande- och tryckfriheten, eftersom han underlät, och fortfarande underlåter att fördömma händelserna
på Sergelstorg då mötesfriheten kränktes och en åsiktsmotståndare fysiskt brottades ner och hans plakat
vadaliserades. Han borde förklara sig.
Snorre Lindquist

Inlagd av Lars Adelskogh i Kryptosionism, Folket i Bild/Kulturfront, Antiimperialism, Vänstern kl
13:39

Page 4 / 4

