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Brage Norin - Skogså Tankesmedja: Ondskans arméer är i upplösning
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VILKEN FEST - VILKEN OÄNDLIG LYCKA. ÖVERALLT I SYDAMERIKA KOMMER FOLKEN ATT JUBLA.
Folken reser sig från norr till söder i hela Sydmerika. Ondskans arméer är i upplösning.
De korrupta svinen i Brasilien som avsatte landets folkvalda president är på väg mot ett nederlag. Dilma Rousseff
torterades hängande upp och ner och kastades runt i sin egen avföring. Hon överlevde. Hon var en av de få icke
korrupta politikerna i Brasilien. Hon kuppades bort i ännu en CIA-organiserad statskupp. Tack och lov - den är på väg
att misslyckas.
Det är inte första gången som Brasiliens folk har utsatts för den amerikanska säkerhetstjänstens kriminella handlingar.
Den CIA-ledda militärkuppen i landet 1964 slutade i en fruktansvärd katastrof. Masstortyr exploderade i landet.
Torterarna bor fortfarande kvar på sina rancher där de skyddas av paramilitära förband. De är fortfarande ostraffade.
Det Brasilianska folkets livsglädje kommer snart att explodera. Alla har börjat hata korruptionen i regeringen och i
landets alla storbolag. Folken hatar alla "bonusar" - alla politiska mutor som alltid har betalats i dollar - "blodsdollar".
Snart - mycket snart - blir American Express en Express Way to Hell. Mutkontona kommer att upplösas. Dollarn
kommer att kollapsa. The Fiscal Cliff slår snart sönder Mordors onda rike.
Folket i Argentina fick också känna av CIA:s tillsatta terrorregim. Tortyren kan inte beskrivas med ord. Även dessa
torterare har lämnats ostörda. Deras barn är stolta över sina massmördare till fäder. Men även dessa mänskliga djävlar
är på fallrepet. Det är samma fasansfulla historia i nästan alla länder i hela Sydamerika. Att äntligen kunna resa sig och
befria sig från CIA:s terror är så hisnande stort som någonting kan bli. Snart - mycket snart - kommer CIA:s
femtekolonner att besegras. Inom något enstaka år är hela världsdelen fri från landsförrädare. Nästan ingen förstår
ännu hur fort denna process kommer att gå.
VILKEN FEST - VILKEN OÄNDLIG LYCKA - ÖVERALLT I OSTASIEN KOMMER FOLKEN ATT JUBLA.
Folken reser sig i hela Nordost- och Sydostasien - från norr till söder. Ondskans arméer är på reträtt.
CIA:s vidriga terror har dödat närmare tio miljoner människor i Ostasien på några årtionden. CIA:s massanvändning av
kemiska och biologiska stridsmedel har dödat flera miljoner människor. Lika förbannat vågar CIA-betalda "journalister"
visa sig på presskonferenser. CIA:s femtekolonner kommer att besegras i varje land även i denna del av världen. CIA:s
militärkupper i Asien har utlöst många ohyggliga folkmord. Den enorma glädjen över att äntligen befrias från CIA:s
terror kommer snart att explodera i hela ostasien.
VILKEN FEST - VILKEN OÄNDLIG LYCKA - ÖVERALLT I MELLANÖSTERN KOMMER FOLKEN ATT JUBLA.
Folken reser sig i nästan alla länder i hela Mellanöstern. CIA:s terror är på väg att besegras.
CIA/ Mossads terror närmar sig ett slut. Fy Fan så mycket blod som Mordors rike har tömt från Mellanösterns folk. Hur
många barn har sprängts i bitar? Endast Gud vet.
DJÄVLA TRUMP - HAN TÄNKER STOPPA CIA:s FEMTEKOLONN SOM STÄLLT UPP I CIA:s ALLA MASSMORD.
Aftonbladet gråter över de mänskliga rättigheterna. Carl Bildt rasar över Trump. Alla som kämpat med sina pennor eller
med gevär för Mordors alla folkslakter - skriker nu gällt om sina friheter. Den som inte vill spy saknar historiska
kunskaper. Den som inte vill spy är ett offer för ondskans hjärntvätt. Vilka förklaringar de än har för sitt beteende - så
står de på ondskans sida. Tyvärr är den stora massan av människor i Sverige totalt förblindade av sin långvariga
hjärntvätt. Det är bara att beklaga.
Snart vaknar även folken i EU upp. Helvetes vilken folkresning som har kommit igång både i östra, södra och i västra
EU. Unionen är på väg att upplösas. Det går så fort att ingen historiker hinner med. Även folken i EU kommer snart att
kunna jubla.
SNIPP - SNAPP - SNORUM - VÄRLDEN FÖRÄNDRAS SOM GENOM ETT TROLLSLAG.
Ser ni inte att solen är på väg ner i den s k "fria" (den förljugna) världen? Ser ni inte att folken i hela den "fria" världen -
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är i uppror? Ser ni inte att solen går upp i öster? Att 8 personer har hunnit stjäla ihop halva jordens tillgångar - räcker
det inte för att förstå? Nej - tydligen inte. Vilka moraliska svin ni är som försvarar friheten att stjäla. Vilka moraliska svin
ni är som trivs i den gräddfil som ni skapat åt er själva i Riksdagen. Snart vaknar även det svenska folket och börjar
ställa samma krav som Trump - dränera träsket i Sveriges Riksdag. Även det svenska folket kommer att vakna upp.
De CIA-styrda politikerna i Sveriges Riksdag är en skam för vårt land. Totalt förvirrade politiker som önskar fortsätta att
kriga i NATO:s regi dominerar församlingen. Förstår ni inte att ni är en skam för människosläktet? Hur har ni mage att
påstå att Ryssland är ute efter svenskt territorium? Ni är helt utan skam. Ryssland vill inte ta i Sverige ens med en
tång. Bara tanken att inlemma vårt land i Ryssland får varje ryss att rysa av obehag. Fattar ni inte att ni är mentalt
sjuka? Den svenska kiss- och bajskulturen i Sveriges Television får varje ryss att kräkas. Den svenska politiska
förljugenheten är extremt motbjudande. Men snart kommer även Sveriges folk att vakna upp. Varför? Därför att de
krafter som håller i trådarna inte är av denna fysiska värld.
Så enastående märkligt allt är. Det är som om en politisk tsunami väcker oss. Vi vaknar upp som genom ett magiskt
trollslag. Det som nu utspelas på jorden går över allt mänskligt förstånd, men alla de stora världsreligionerna har
förutspått det som nu sker. Ondskan kommer att besegras fullständigt. Ingen kan gömma sig. Ondskan kommer att
förgöras och upplösas. Alla onda människors minnesbankar kommer att raderas ut. Ondskans människor kommer att
försvinna både kroppsligt och själsligt.
De dör på riktigt. Ondskan är på väg att begå ett kollektivt självmord. De som ni förtryckt och bombat och våldtagit och
torterat kommer att besitta jorden i fortsättningen. Vi får äntligen slut på de tusenåriga krigens helvete på jorden. Vilken
oändlig lycka.
Mycket snart kan hela mänskligheten andas ut. Mordors rike har fallit.
Brage Norin - Skogså Tankesmedja.
//

Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Folkresning, Andligt uppvaknande, Global rättvisa,
Brage Norin - Skogså Tankesmedja kl 18:05

Brage Norin - Skogså Tankesmedja: Varje land i EU måste renas från CIA:s femtekolonn
"ÄNNU EN GÅNG - varje land i EU måste renas från CIA:s femtekolonn. Deras ondska har förstört tillräckligt. Vi måste
få stopp på försöket att dra in Sverige i alla ondskans krig i världen. Vi måste operera bort Sveriges cancersvulst navelsträngen mellan finansfamiljen Wallenberg och den svenska staten. Vi måste omedelbart lägga ner projektet att
bygga ett svenskt stridsflygplan. Vi behöver inga vapen i morgondagens värld. Ingen nation vill erövra någon annat
nation. Det blir bara problem med pensioner och skolgång och en massa andra konflikter.
Ondskan har gjort oss så förbannat förvirrade att vi tror att Ryssland vill erövra svenskt territorium. Det är så sjukt att till
och med en död höna skrattar åt galenskapen. Ingen vill erövra något annat land - var vänlig och fatta detta! Vi måste
omedelbart pensionera alla militärer. De får kriga vidare med sina tennsoldater - inte på riktigt. Vi måste frigöra oss från
ondskans hypnos. Vi måste vakna!!! Ingen människa vill fortsätta att kriga.
Vi måste stoppa ondskans eviga krigande. Sverige måste omedelbart klippa alla krigens band med Wallenberg. Det är
så fruktansvärt motbjudande att tvingas se när svenska statsministrar reser med Wallenberg till Saudiarabien för att
sälja sin mördarvapen. Fattar ingen att dessa vapen är gjorda för att döda andra människor. Jag blir snart galen över
att skåda alla sömngångare. Sverige har en unik historisk chans - lägg ner alla militära vapen. Det vore mycket vackert
och stort."
Subject: DET FINNS INGET HELVETE DÄR TIDEN STÅR STILLA.Date: Sun, 5 Feb 2017 08:07:41 +0000From:
Brage norin To: Brage norin References: [ ... snip ... ]
SKÄRSELDEN."Livet bandinspelning" - som vi alla får vara med om sedan vi lämnat kroppen - blir en fasansfull
upplevelse för många människor. Det väntar ett helvete bakom dörren för alla människor som vigt sitt liv för ondskan,
men detta helvete är övergående. Det är vi själva som tvingas skåda hur vi farit fram i livet. Denna livets filmvisning blir
en mardröm utan like för massor av människor. Det väntar en djävligt tung passage för alla ondskans barn. Ingen
skräckfilm kan vara värre än att tvingas se hur många lik vi trampat på under vår livsvandring. Vi spelar nämligen
huvudrollen själva!
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Att efter en sådan behandling få vakna upp i den andliga värld som väntar oss - är en enorm befrielse.
Helvetespassagen är över. En vacker dag får vi en ny chans i livets skola. Vi återföds i en ny kropp och lever ännu en
livscykel. Vi har varit med många gånger förr. Normalt drar vi ner rullgardinen mellan varje livscykel - vi minns ingenting
från tidigare liv. Vår grundläggande karaktär däremot är en spegel av våra tidigare livscykler. Var vänlig och fatta att
jag VET att jag skriver sanningen om livet!
Mitt framför näsan i tomrummet kan vi med rätt mottagare motta hundratals TV-kanaler, tusentals radiostationer och
miljoner telefonsamtal. Allt detta elektroniska brus finns överallt. Vi ser det inte. Utsikten är vacker - men vi är helt
omedvetna om att det mesta är osynligt. Tomrummet är fyllt med elektromagnetiska signaler - många miljarder signaler
passerar framför näsan varje sekund. Bara under den tid jag nu suttit vid datorn har min kropp penetrerats av miljoner
partiklar - neutrinos. Den som kan mycket förstår att vi saknar kunskap. Vi är som ett kvalster som lever i en kudde - vi
har en begränsad utsikt.
VI PENDLAR MELLAN LIV PÅ JORDEN OCH LIV I DEN ANDLIGA VÄRLDEN.Vi har blivit som kosmiska
sändningsstationer. Alla våra livs bandinspelningar - det är vi. Vi har normalt hälsat på i den andliga världen även när vi
är i en kropp. Ofta inträffar det när vi sover. Efter en sådan dröm vill vi ogärna vakna upp igen i den fysiska världen.
Men OK - tanken på kaffe kan väcka den sömnigaste. Alla äkta astrala drömmar stannar kvar i hjärnan.
Den ofattbara kraft som vi kallar Gud kan inte förstås med våra hjärnor. Ingen människa kan i djupet av sina sinnen
fatta att vi lever i en kropp för att utvecklas mentalt. Det går över allt mänskligt förstånd att Gud skapar besjälade djur
Homo Sapiens som genom att gång på gång på gång återfödas, ska kunna utvecklas till "hela varma människor". Det
är så stort och ofattbart att ingen kan förstå det med hjärnans hjälp.
Det finns två sätt att fatta. Om man föds och växer upp i en kultur där man präglas som barn att tänka i sådana banor,
då blir denna syn på livet naturlig. Men det finns ett annat sätt att vakna upp. Om man drabbas av en serie av
händelser - händelser av äkta mystik - då kan man tvingas vakna upp och fatta det - djävlar det finns en andlig värld
parallellt med vår fysiska värld. Då hisnar man inombords. Precis exakt detta har drabbat mig personligen. Det är inte
några kvantmekaniska grubblerier som fått mig att vakna - det är händelser som har slagit ner som en blixt. För en
"rykande ateist" behövs det många blixtnedslag för att vakna. Jag har tvingats att ändra hela min livsåskådning. Detta
var inte gjort i en handvändning.
Nästan alla mina politiska "analyser" har dykt upp i mina drömmar. Problemet är att den förbannade hjärnan kopplas in
och att man måste använda ord för att formulera sig. Det går inte att undvika att personliga värderingar och känslor
påverkar ordvalet. Spekulationer om när man tror att saker och ting ska inträffa blir synnerligen besvärliga. Naturligtvis
plöjer jag massor av politiska artiklar och försöker mata in kunskaper i hjärnan. Lustigt nog har The Diplomat och
Jerusalem Post blivit mer och mer intressanta att läsa. The Diplomat sniffar sig fram som en blodhund, medan
Jerusalem Post helt öppet skriver om känsliga säkerhetspolitiska frågor. Detta är märkligt.
JAG ÄR ABSOLUT SÄKER PÅ ATT:
EU i sin nuvarande form inte överlever länge - kanske inte ens innevarande år 2017.Bankkraschen startar i södra
Europa och sprider sig snabbt i världen som en lavin.Dollarn kraschar bara någon månad senare. The Fiscal Cliff blir
USA:s öde."The Second Civil War" krossar ondskans rike i väster - Mordors rike.Världsfreden ersätter de tusenåriga
krigens helvete på Moder Jord.
JAG ÄR ABSOLUT SÄKER PÅ ATT TRUMP ÄR UTVALD FÖR SITT UPPDRAG.Han har nyss fått uppleva över ett
hundra äkta mirakel - fullständigt ofattbara händelser.Gud har stuckit Alexander den Stores svärd mitt i odjurets hjärta Trump Tower. Han tog på sig ett skenbart hopplöst uppdrag - men han går orubbligt från seger till seger.
Jag kollade nyss på nätet - Trump lever fortfarande den 5/2 kl 07:50 !!! Vilket underverk.För några dagar sedan
tvärvaknade jag och insåg att Trump var i fara. Sionisterna försökte lönnmörda honom. Men Trump fick varningar och
hann stoppa de agenter som var på väg till USA från en serie länder i Mellanöstern. Uppdraget misslyckades. Hans
otroligt snabba beslut räddade hans liv.
Att släppa in tusentals massmördare som utbildats av CIA under många år till USA är att underteckna sin dödsdom. De
HATAR de ledare som Trump tänker sluta fred med. Det är därför som ondskans främsta representanter rasar mot
beslutet. Fy Fan vad de blev besvikna! Jag älskade att läsa deras hatiska ordval.Ondskans arméer är redan i
upplösning.
GUDS VÄGAR ÄRO OUTGRUNDLIGA - MEN JAG TROR:
Att Trump har fått uppdraget att döda ondskan som styrt USA i decennier.Att Trump håller i rodret när imperiet
kollapsar.Att Trump även håller i rodret när det nya USA återuppbyggs.Att Hawaii och Alaska bryter sig loss från USA.
HARMAGEDDON.Det vi nu får vara med om är häpnadsväckande. Ett världskrig mot ondskan har utbrutit i hela
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världen. På en enda gång slås det onda imperiet i väster i bitar. Vi bevittnar faktiskt Harmageddon. Det som vi får vara
med om är sensationellt i kubik. Hela världen är i uppror. Ondskan kommer att besegras. Var ska alla massmördare
gömma sig? När ska de fatta att läget är kört?
Det är dags för folken i Mellanöstern att äntligen få fred. Massor av krigsflyktingar kommer att återvända till sina nära
och kära - de som fortfarande lever. De kommer att sörja vid sina gravar. De kommer att börja helas efter ondskans
långa terror. CIA:s terrorepok är över. Hela världen jublar. Det känns i luften.
ÄNNU EN GÅNG - varje land i EU måste renas från CIA:s femtekolonn. Deras ondska har förstört tillräckligt. Vi måste
få stopp på försöket att dra in Sverige i alla ondskans krig i världen. Vi måste operera bort Sveriges cancersvulst navelsträngen mellan finansfamiljen Wallenberg och den svenska staten. Vi måste omedelbart lägga ner projektet att
bygga ett svenskt stridsflygplan. Vi behöver inga vapen i morgondagens värld. Ingen nation vill erövra någon annat
nation. Det blir bara problem med pensioner och skolgång och en massa andra konflikter.
Ondskan har gjort oss så förbannat förvirrade att vi tror att Ryssland vill erövra svenskt territorium. Det är så sjukt att till
och med en död höna skrattar åt galenskapen. Ingen vill erövra något annat land - var vänlig och fatta detta! Vi måste
omedelbart pensionera alla militärer. De får kriga vidare med sina tennsoldater - inte på riktigt. Vi måste frigöra oss från
ondskans hypnos. Vi måste vakna!!! Ingen människa vill fortsätta att kriga.
Vi måste stoppa ondskans eviga krigande. Sverige måste omedelbart klippa alla krigens band med Wallenberg. Det är
så fruktansvärt motbjudande att tvingas se när svenska statsministrar reser med Wallenberg till Saudiarabien för att
sälja sin mördarvapen. Fattar ingen att dessa vapen är gjorda för att döda andra människor. Jag blir snart galen över
att skåda alla sömngångare. Sverige har en unik historisk chans - lägg ner alla militära vapen. Det vore mycket vackert
och stort.
Vi måste rensa rent i riksdagen så fort som möjligt. Hönsen måste skingras. Vi måste utarbeta en plattform som kan
ena folket. Vi måste finna visa människor som kan dra upp riktlinjerna för Sveriges reningsprocess. Vi måste utse en
tribunal som börjar skissa vårt lands framtid. Det är bråttom. Hela världen förändras mitt framför ögonen. Solen går
upp i öster - men den är på väg ner i väst. Vi MÅSTE vakna upp i den nya världen så fort som möjligt. Vad i helvete
ska vi göra med alla sinnessjuka rysshatare som spelar med i ondskans krig mot den mänskliga kärleken - som vill ha
fred?
Vi är så hopplöst splittrade. En minsta gemensam svensk politisk nämnare måste utarbetas av kloka människor. Jag
tror att förslaget är genomtänkt. En gång i tiden startades "Vietnamtribunalen" av den berömda existentialisten Bertrand
Russel. Något liknande måste komma igång i vårt land - för att rädda det som räddas kan. Allt måste ses över Sveriges Television, dags- och kvällstidningarna, Sveriges Radio mm - precis allt är i CIA:s händer. Det är ett djävla
jobb att tvätta Sverige rent.
Brage Norin - Skogså Tankesmedja.
PS: Välkomna alla nya på min långa sändlista.Ingen blir gladare än jag när fler tillkommer.Ingen blir gladare än jag när
folk - som inte vill ha mina mejl säger ifrån - please ta bort mig från sändlisten.Jag vill nå ut till rätt personer. Min långa
sändlista måste bli ännu längre och de som störs måste meddela mig.Det krävs många som kämpar för sanningen för
att besegra ondskan.
//

Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Folkresning, Andligt uppvaknande, Global rättvisa,
Brage Norin - Skogså Tankesmedja kl 09:07
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Tuesday, June

7. 2016

För att befria sig måste tänkandet befrias, annars är vi våra egna fångvaktare
För att befria sig måste tänkandet befrias, annars är vi våra egna fångvaktare. Konspirationer förklarar inte varför vi inte
själva kan befria oss. Ola Alexander Frisk har nyckeln, om vi är många som förstår den. Då kan vi gemensamt ta oss
ur det mentala fängelset. Säger bara det. http://hyperdialog.tk/ . OAF tar oss förbi Martin Heidegger (1889-1976) och
Carl Gustav Jung (1875-1961). (JeanPaul Sartre (1905-1980) omvandlade Heidegger.) Heidegger sa i en Der Spiegel
intervju 1976 att han inte kunde hjälpa oss. Varför vet vi ju inte, kanske han helt enkelt inte kände att han kunde avslöja
det OAF avslöjar, kanske att det var för tidigt då.
"It all sums up to that the European Convention on Human Rights and the The European Court of Human Rights are
sinister jokes made to prop up the propaganda machinery for the élite of the state(s). What is called freedom of
expression is a way to transform outright dictatorship to cuddly democracy. Accordingly, the REAL but hidden content of
the first line of article 10 in the European Convention on Human Rights is:
Everyone has the right to an empty freedom of expression as long as this freedom doesn't threaten the established
rules.
Even if you probably got my message I will not miss the opportunity to say it once more. The 'elite of the state train the
people to accept that there is a mystical concept called moral that protect them - but it is in fact only an empty concept
that they élite of the state can use as they want. And this is the practical use of what Rousseau calls civil religion.
Morals, or moral, is a concept that is manufactured by the Church in order to launch and maintain a static worldview
according to Plato's recipe in The Republic. Or to make it very simple. They say that morals are essential: OK, ask them
what it is. And do not accept silence as an answer. Have great fun!
Conclusion And The Next Step
What is deeply worrying is that the The European Court of Human Rights has the highest status of many courts in at
least the 47 member states of the Council of Europe. This means in practice that when The European Court of Human
Rights use hidden religious arguments in their decisions it will directly influence the practice of law in many nations. This
time it was about the naked rambler the next time is about anything else that does not fit the élite of the states(s).
One perspective to understand the total situation is that our system of today is built on the assumption that the
present form of democracy is perfect. And that includes that ideas and suggestions from the people are managed by a
bureaucratic process or a controlled political process. However, it is today evident that the political élite are only
interested in questions that they prefer. This means that the people's ability to actually have a voice is eliminated." (Ola
Alexander Frisk, This Is How The State Fucks Your Mind, 44. THE BANKERS AND THE NAKED RAMBLER EXPOSE
THE ILLUSION, i slutet av kapitlet.)
Men läs hela hans texter. Det behövs en ny gemenskap, men som han konstaterar i ett mejl till mig, fet problemet är
dock att det är just den processen - att skapa en ny gemenskap - som folket är lurade att inte förstå nyttan av .. osv osv.
Detta efter att ha konstaterat att just nu finns det ingen sådan gemenskap - men däremot en grund att bygga en sådan
gemenskap på. Där sådan gemenskap är en sådan som öppet deklarerar vad de är för och emot, och genom detta kan
skapa "A Water Shed Moment", "A Tipping Point Event". Ngt. som skapar "An Avalance Effect", som kan öppna upp för
ett autentiskt samhälle, till skillnad från det förljugna vi lever under.
"One step to make the current traditions less harmful and a path to real reforms can be to actively protect civil
disobedience in the law."
"One step to make the current traditions less harmful and a path to real reforms can be to actively protect civil
disobedience in the law. This means also that participants in actions of civil disobedience must fulfill requirements of, for
example proportionality or that the acts are in balance of the objective and so on. From a historic point of view, it is very
easy to show that actions of civil disobedience has been a major force to develop the Western society. Read for
example, about the Mass trespass of Kinder Scout. Here is a good article The Kinder Scout trespass: 80 years on, The
anniversary of the direct action that marked the beginning of the righttoroam movement is still an occasion for
celebration, Eric Allison, The Guardian, 17 April 2012. And it is always good to remember Rosa Parks (1913-2005) and
what she - one single human - achieved by one simple rejection of established traditions and rules.
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One possible way to reach a solution is simply to occupy the The European Court of Human Rights and not leave until
the laws are changed." (Ola Alexander Frisk, This Is How The State Fucks Your Mind, 44. THE BANKERS AND THE
NAKED RAMBLER EXPOSE THE ILLUSION, i slutet av kapitlet.)
&mdash; LegeNet Holistisk detektivbyrå
//
Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Demokratiskt arbete, Revolution, Andligt uppvaknande,
Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet kl 13:19
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Thursday, August 29. 2013

Två av världs- och nutidshistoriens absoluta kärnfrågor
De flesta tycks livrädda för kärnfrågor som faktiskt kan ändra något som krigslögnerna kring vilka som har spritt ut
giftgas i Syrien, att USA vill vara Al-Qaedas flygvapen, att Sveriges Vansinniga Tystnad - SVT - hela våren mörkat varför
Brödraskapet i Egypten dragit på sig ett sådant massivt missnöje i de breda folklagren att 23 miljoner invånare gått ut på
gator och torg för att kräva nyval, att Brödraskapet vägrat och att fyra ministrar avgick, regeringen kollapsade och först
efter denna politiska kollaps armén enligt folkmajoritetsviljan skapat förutsättningar för det nyval Brödraskapet vägrat.
Tilläckligt uppseendeväckande information tillåts inte nå de i olika grupperingar redan invallade, sannolikt för att inte
riskera att dessa personer släpper blicken från de utsedda "riktkarlarna". Syrien fungerar dessutom som sista distraktion
för att avleda uppmärksamhet på den absolut viktigaste utvecklingen i hela den kända världshistorien, att det egyptiska
folket har rest sig mot den så kallande nya världsordningen. Ett tredje världskrig är detta kriminella brottssyndikats sista
chans. En vetenskaplig studie i Schweiz från den 19 september 2011, S. Vitali, J.B. Glattfelder, och S. Battiston, "The
network of global corporate control", visar vilka det är. Det brottssyndikat som ännu har kontrollen över ett antal ledande
väststater. Syrien har sagt att de om de blir anfallna kommer att slå mot Israel då de anser att skeendet är styrt
därifrån. Israel tycks ju vara Rothschilds personliga förläning.
Det egyptiska folket har alltså rest sig. I de av det kriminella brottssyndikatet kontrollerade propagandamedierna, vilket
är i stort sett alla medier inkl. så kallade Public Service, så låter det som att Egypten nu är en militärdiktatur. Istället
finns där en välmeriterad interimsregering bestående av 33 ministrar, bland andra Nabil Fahmy, före
USA-ambassadören, Ahmed Galal, Världsbankens före ordförande och Ines Abdel Dayem, operachefen som erbjöds
kulturministerposten men valde att fortsätta som operachef istället. Och nyval i januari. Se vidare Katolsk observatör
2013-08-23 "Vilka formar vår bild av Egypten? och 2013-08-24 "Vilka formar vår bild av Egypten? Del 2.
Brödraskapet finns inte bara i Egypten. Det är inte muslimskt, det är bara täckmantel. För att få nyttiga idioter. För
övrigt är det inte bara fattiga muslimer som blivit nyttiga idioter. Brödraskapets rötter kommer ur dem som inte får
nämnas. Och där finns också nyttiga idioter. Det kriminella brottssyndikat som ligger bakom kommer även att offra
Israel om och när de blir tvungna. Men framför allt, det de är mest rädda för: Att inte bara egyptierna ska vakna. Att vi
alla ska vakna. Kanske därför det sprejas så mycket i skyarna. Någon sa att det inte sprejats i Egypten. Kanske de
inte trodde att det behövdes. Big mistake.
Benjamin Fulford skriver att detta är den slutgiltiga nedplockningen av det kriminella brottssyndikat som olagligt tagit
kontrollen över många västländer. Han refererar många källor i Pentagon, MI5, Italienska P2 frimurarlogen och olika
asiatiska maktcentra. (Benjamin Fulford 2013-08-27.) Låt oss hoppas att hans källor har rätt.
Vänliga hälsningar,
Leif Erlingsson,
Tankebrytare och Holistisk detektiv
2013-08-29 11:11
Inlagd av Leif Erlingsson i Folkresning, Zionism, Syrien, Egypten, Brödraskapet kl 11:11
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Thursday, August

1. 2013

Kungen är naken men Kyrkklockorna och moskéernas böneutrop ljöd på samma gång för första
gången i Egypten / 1 augusti 2013
David Camerons uttalande under kravallerna i London sommaren 2011("Vi kommer inte att låta några falska farhågor
om mänskliga rättigheterhindra oss från att gripa dessa individer...")
Så uttryckte sig Storbritanniens premiärminister sommaren 2011 i samband med de pågående kravallerna i London.
Idag vill europeiska politiker att egyptierna ska tänka på mänskliga rättigheter när de handskas med våldsamma
islamister. Idag är Merkel, Ashton, Bildt m.fl. måna om att Brödraskapets agent i Egypten, Muhammed Mursi, ska
frisläppas, trots att han är anklagad för en serie brott, varav morduppvigling och landsförräderi! De vill att den egyptiska
staten ska visa nåd mot de terrorister som dödat, sårat och kidnappat hundratals soldater och civila i Sinai under det år
Brödraskapet satt vid makten. De vill inte erkänna att egyptierna har revolterat mot dessa terrorister och vägrar bli
styrda av dem igen. De kallade historiens största folkresning någonsin för en "militär kupp" i sina medier. De skickar
sina politiker till Egypten i skytteltrafik för att "hjälpa till med förhandlingarna". Vilka förhandlingar? undrar egyptierna. Är
västerlandet så mån om dessa terroristers trygghet kan det självt ta hand om dem, ryter man på gatan. Här en liten
överkurs i Brödraskapets grundare och hans identitet, enligt författare som forskat i organisationens dunkla
begynnelser. Någon garanti på att allt som sägs om grundaren stämmer kan jag inte ge läsaren. Men de som påstår
detta har själva varit medlemmar i organisationen i många år innan de hoppade av. De utsätter sig för stor fara genom
att göra följande information offentlig.
Tharwat al-Kharabawi och Abd al-Sattar al-Meligi, två bland många tongivande f.d. "bröder" med mångårig erfarenhet
från Brödraskapets slutna värld, som hoppat av och varnat egyptierna i en rad böcker, föredrag och teveprogram.
Hassan al Banna startade Brödraskapet 1928, starkt påverkad av den växande fascismen i Europa. Hassan al Bannas
farfar hette egentligen inte al Banna i efternamn utan al Sa'ati, vilket betyder "Urmakaren", ett yrke som på 1800-talet
ingen muslim ägnade sig åt. Han flyttade från Marocko till Egypten och konverterade så småningom till islam.
Familjenamnet byttes då till al Banna, och vad betyder al Banna på arabiska? "Muraren!" Det är inte heller någon
hemlighet längre att det så kallade "Muslimska Brödraskapet" har byggts efter en frimurarmodell, med hemliga hierarkier
och stadgor som bli mer och mer avslöjade för medlemmen ju högre upp man klättrar. Brödraskapets första
biståndsgivare var de engelska ockupanterna av Egypten. De bidrog till rörelsen då med 500 pund, en ansenlig summa
på den tiden, och organisationen har sedan dess motverkat varenda nationell ansträngning till att skapa ett modernt
Egypten, från Nahhas till Nasser. Att lönnmörda motståndarna blev deras specialitet på 40-talet. Nasser stoppade dem
på 50- och 60-talen. Sadat återgav dem rätten att verka offentligt på 70-talet för att bekämpa den egyptiska vänstern.
Det slutade med att de dödade honom.
Nästan alla extrema beväpnade islamistiska grupper som härjat i den muslimska världen de sista femtio åren, från
Gama'at islamiyya till al-Qa'ida, har varit förgreningar ur Brödraskapet, och idag utgör de dess främsta allierade.
Senaste mötet för Brödraskapets hemliga internationella ledning ägde rum förra veckan i Istanbul och filmades i smyg
(finns på youtube). Tolv högt uppsatta gubbar i kostym samlades på Holiday Inn utanför Istanbuls flygplats för att
samråda över situationen efter Brödraskapets fall i Egypten. Bara två av de deltagande kom från Egypten. De övriga
kom från Turkiet, Tunisien, Europa och USA. Det är dessa herrar som egyptierna vägrar låta sig bli styrda av. Skulle du
vilja styras av dem? Eller vi kanske är styrda av deras likar utan att veta om det? Det jag berättar här är ingen
hemlighet i arabvärlden längre. Varenda talkshow, och de är många, har ägnat program efter program åt Brödraskapets
historia och låtit experter och avhoppare berätta vad de vet, utom på Jazira-kanalen som sadlat om och nu ger fullt stöd
åt islamisternas agenda. Jazira är ju som bekant Qatars kanal och Qatar är som bekant USA:s största militärbas i
världen! Men att läsa och se på nyheter i västerlandet eller på Jazira-kanalen har blivit en pinsam affär: för Kungen är
naken!
Är det därför globalisterna tycker att Brödraskapet ska få en chans? Därför att globalisterna inte vill att araberna ska
styras av vettiga människor som ser till att de universella principer som cementerat västerlandets framgångar ska
tillämpas även i arabvärlden. I det stora geopolitiska spelet som pågår måste arabvärlden alltid förbli en slav i
obskurantismens våld. Alla som motsätter sig detta måste likvideras. Så gjorde man med Nasser och med många
andra mindre kända ledare. Och det som globalisterna inte själva vill smutsa händerna med kan man delegera till
Brödraskapen i sina olika skepnader. Men nu måste globalisterna likvidera tre hundra miljoner araber om de vill att
Brödraskapen ska ha sista ordet. För revolten mot denna hemliga organisation har nu spridit sig från Egypten till
Libyen, Turkiet, Tunisien, Sudan och andra länder.
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Viktigare än vad som pågår i arabvärlden idagär hur skeendet bevakas i västerländska medier,en mörkläggning och en
förvrängning av faktai klass med det som ägt rum efter den 11 september 2001!Militärkupp i Egypten? Nej, snarare
historiens största folkfest och en revolution i ordets alla bemärkelser! Egyptierna kramade varandra på gatorna,
skrattade, dansade, sjöng och var planetens lyckligaste människor under några oförglömliga dagar som varade mellan
den 28 juni och den 3 juli. Bekräftelsen på att det är en folkets revolution kom igen 3 veckor senare, den 26 juli 2013,
årsdagen för nationaliseringen av Suezkanalen 1956 samt för den gamle kungens uttåg från landet 1952.Ettihadiyya i
norra Kairo den 26 juli 2013, en av hundratalet större folksamlingar som protesterat mot Brödraskapet och givit armén
och staten mandat att bekämpa terrorn. Har din teve talat för dig om detta? Man räknar med att mellan 30 och 40
miljoner människor har demonstrerat denna historiska dag. Folkets vilja har talat! Men folkets vilja har också tonats ner
när den inte helt tigits bort i det "fria, demokratiska och yttrandefrihetsvänliga" västerlandet!
Historiens största massdemonstration någonsin ägde rum i samtliga små- och storstäder i Egypten den 26 juli. Den
kommer som femte eller sjätte nyhet på våra medier efter "hästar, schlager, knivmord i förorten och ..." och ingen
berättar för dig att det handlar om historiens största massdemonstration någonsin. För vad betyder det att ett helt folk
reser sig som en man och säger NEJ, särskilt när detta NEJ är ett NEJ till fortsatt kontroll över de arabiska folkens öde!
Det glädjande denna gång är att även bönderna från småbyarna i Deltat och i Övre Egypten har anslutit sig. Sist
bönderna engagerades i någon social omvälvning var 1919 under Saad Zaghlouls nationella resning mot den engelska
ockupationen. Småbyarnas bönder har nu samlat sig igen, den 26 juli, på de större byarnas torg, uppmanade av
sufiordnarnas stora ledare att ansluta sig till revolutionen mot Brödraskapet. Bara sufiordnarna räknar mellan 10 och 15
miljoner medlemmar i Egypten! En flod av glada, livsbejakande, segerrika människor fyllde gator och torg från Aswan till
Alexandria! Nattscenerna och glädjeyran från större "fattiga" städer som Bani Soueif och Sohag i Övre Egypten, som
varit starka nästen för Brödraskapet en gång i tiden, är omskakande! För att förstöra karnevalsstämningen måste
förstås bröderna ställa till med mer elände på småtimmarna. Men "folkets vilja" har talat.Kyrkklockorna och moskéernas
böneutropljöd på samma gång för första gången i Egyptenhttp://www.youtube.com/watch?v=NOkdU5Wg99oSamtidigt
som böneutropen började eka i himmelen genom Kairos tusentals megafoner började kyrkornas klockor klinga för att
markera fastetidens brytning. Under dagen hade många kristna fastat i solidaritet med muslimerna. De bröt fastan
tillsammans på gatorna med böneutropen och kyrkklockorna i samklang.
"Muslimska och kristna egyptier mot terrorn"
Brödraskapet däremot har gett sina anhängare tillstånd att inte fasta under Ramadan. Det är på grund av att det pågår
Jihad, påstår de. Enligt deras Vägvisare är "Mursis avsättning värre än förstörelsen av Kaban"!!! (Ja, det behövs
många utropstecken för detta påstående. Sankt Mursi har nu äntligen heligförklarats!) Rabia-moskén i norra Kairo är
samlingspunkten där Brödraskapets ledning och deras anhängare har förskansat sig med sina mänskliga sköldar. Barn
och kvinnor utnyttjas mot alla mänskliga principer som skydd för Brödraskapets ledning som gömmer sig i moskén, och
som är efterlyst för morduppvigling, landsförräderi, mm. Området är inte så stort och kan rymma högst 100 tusen
människor. Det handlar inte ens om ett torg utan om en gatukorsning där moskén står. En talare gick upp på scenen
häromdan och sade ordagrant: "Den som begär tillstånd att lämna området är en spion och en fiende och måste
arresteras omedelbart." Delar av de två moskéer där Brödraskapet har förskansat sig i Alexandria och i norra Kairo har
förvandlats till tortyrkammare och vapenförråd, vilket är belagt med många hårresande videoklipp på nätet. En fattig
man med brutna armar och ben och totalt förstört ansikte viskar genom sin smärta: "Jag gick dit med min vän. De sa
att man fick 200 pund och en måltid. De anklagade oss för att jobba för polisen. Min vän dödades och jag blev torterad
i tio timmar. Varför gjorde de så mot oss?" Lik på 11 torterade människor har hittats runt omkring Rabia i Kairo de sista
dagarna. En kille anklagas för att ha snott någons mobil. Straffet: avhuggna fingrar! Deras agenter går ut på gatorna
och lovar egyptierna "bilbomber, självmordsattacker, blod till knäna, sånt som ni inte är vana vid, sånt som ni inte
gillar..." Men det är tydligen sådant som Sveriges Carl Bildt tycker att egyptierna kan leva med. (Se hans twitterbråk
med Egyptens ambassadör i Sverige där Bildt tvingas svälja sina ord till slut.) Hur man än gör lär det bli fler offer.
Armén och polisen har omringat kvarteret och arbetar med att försöka få folk att ge sig. Men hjärntvätten är djupt rotad
hos många, och jag är rädd att det hela börjar påminna om Pastor Jones sekten i Sydamerika som tvingade hundratals
av sina anhängare att ta gift i ett makabert gemensamt självmord på 1980-talet. Brödraskapets ledning begår ett stort
misstag och de måste hållas ansvariga för alla stackare som kommer att dö i Egypten för att, som de hävdar, "rädda
islam".
De egyptiska kristnas påve tar emot muslimernas stormufti. Enligt Brödraskapet representerar dessa andliga
auktoriteter inte Egyptens kristna och muslimer. "Kopten är underlägsen muslimen, och denne stormufti har syndat
genom att ta kopten i handen," menar de.
Brödraskapet är en ekonomisk maffia som utnyttjat fattigdomen i Egypten för sin spridning och som livnärt sig på ett
sjukdomstillstånd som härjat och stötts och finansierats från högre håll. Det handlar ingalunda om en vanlig politisk eller
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religiös rörelse, och måste behandlas därefter. Upp till en miljon människor (eller en procent av befolkningen) kan vara
allvarligt anfäktade. De befinner sig i ett tillstånd av förnekelse efter chocken och är bortom argument eller ens appeller
till förnuftet. Det blir ett svårt och hårt beslut att ta för den egyptiska staten, men oundvikligt. Brödraskapets ledning
måste snabbt arresteras och oskadliggöras. Sympatisörerna, särskilt de fattiga från landsbygden, måste hjälpas att
komma över situationen och förstå att de blivit lurade. Det hela måste göras med ett minimum av förluster. Men
Brödraskapets miljardärklubb har köpt sig in hos stora internationella medier och får mer tid och anpassad information
som framställer dem delvis som offer, (tydligt i rubrikerna på SVT som oftast refererar till TT eller Jazira och i övriga
svenska tidningar och i många uttalanden från högt uppsatta politiker i EU, Tyskland och USA). I själva verket handlar
det om en kriminell organisation med ledning utanför Egypten, som utnyttjar svaga människor, som tror sig vara "islams
räddare" i ett samhälle där 90 procent av folket redan är troende muslimer och fientligt inställda gentemot Brödraskapet!
Både i det bildmaterial och de rubriker jag ser defilera på olika västerländska kanaler luktar det på långt håll
manipulering och faktaförvrängning till Brödraskapets fördel. Man vill helt slippa ta ställning i ödesfrågor som kommer
att gälla för 1,5 miljarder muslimers framtid, nämligen valet mellan att få utveckla sina samhällen enligt universella,
rationella och rättvisa principer eller enligt bakåtsträvande och dödsfödda idéer. För det är det striden handlar om. Det
är tydligt vilken modell globalisterna och deras medier önskar för dessa människor, av att se hur icke-nyheter görs till
nyheter medan de riktiga nyheterna trollas bort.
Men det egyptiska samhällets viktigaste försvarslinje mot vansinnet består av de journalister som kämpat och kämpar
för revolutionen!
De förtjänar en särskild hyllning för sitt mod och sin yrkesheder! Dessa modiga programledare på oppositionella
tevekanaler i Egypten vars bilder visas nedan och ett hundratal namn till finns på fundamentalisternas dödslistor.
Orädda och utmanande fortsätter de sitt upplysningsarbete och har t.o.m. blivit betydligt mer slipade och träffsäkrare i
sina analyser och i sin kritik av fundamentalismen, både den religiösa och den ekonomiska som går under namnet
"marknadskrafterna". Journalister som är medvetna om sin roll i befrielsen av sitt land både från inhemska och
utländska angripare är varje lands stolthet. Dessa är Egyptens fjärde pyramid!
Amani al-Khayyat, bestämd och kompromisslös tar hon hand om morgonprogrammet på ONtv, en revolutionär kanal
utan såpor. Bassem Youssef, hjärtkirurgen som blivit Egyptens mest älskade samhällssatiriker, och Dina Abd
al-Rahman, utkastad från ett flertal kanaler pga sin frispråkighet.
Gaber al-Qarmuti, eldig och folkkär bevakare av tidningsvärlden med hundratusentals fans, Lamis Hadidi, den
oppositionella televisionens järnlady som fundamentalisterna försökte kidnappa men misslyckats, och den legendariske
Ibrahim Issa, tyngsta namnet på listan, en av de huvudansvariga för Mubaraks och senare Mursis fall med sin speciella
humor och sin oöverträffade retoriska och verbala förmåga som fängslat och upplyst miljoner egyptier om världen de
lever i. Jag hävdar bestämt att Ibrahim Issa är en av vår tids absolut mest betydande publicister och folkbildare.
Lilian Daoud, saklig, skarp och snabb i vändningarna, Mazhar Shahin, Tahrir-torgets revolutionära predikant som nu fått
eget antifundamentalistiska program på ONtv och Rim Maged, den folkkära tjejen från Port-Said, ungdomens och
rättvisans advokat i etern.
Dessutom ägnar den store författaren Youssef Ziedan varje dag en halvtimme åt en av sufismens stora namn på
Dream-TV. Första gången sufismen får en sådan djupgående dock lättillänglig belysning på teve. Under Ramadan
kommer Ziedan att ha presenterat ett 30-tal stora sufier på sammanlagt 15 tevetimmar! Många kanaler anstränger sig
nu för att motverka fundamentalismen på alla möjliga sätt. Anledningen till att denna sjukdom har vuxit till sig så pass är
den passivitet och likgiltighet med vilken frågan behandlades under Mubaraks och Sadats tid. Fyrtio år av
låt-gå-mentalitet och polisiära åtgärder (med västerländskt stöd) istället för vett och riktig folkbildning har lett Egypten till
den situationen.
Egyptiska oppositionella medier, både skrivna och visuella, är vår tids mest lysande och mest hoppingivande fenomen.
Dessa kanaler lyser som starka stjärnor långt bortom västerlandets hämmade och syrefattiga behandling av
världshistoriska händelser. Dialogerna, samtalen, monologerna, analyserna, kommentarerna, bildmaterialet, musiken,
skämtandet, sorgen, allvaret, allt de frihetsälskande egyptierna gör idag är av prima klass. Men kommer det att räcka?
De för sin kamp mot världens mäktigaste, mot penningmarknadens osynliga dirigenter, vapenindustriernas hemliga
klubbar, de multinationella intressenas försvarare med sina lakejer på regeringars och mediers lönelistor och alla nyttiga
idioter som går deras ärenden. Det enda jag kan garantera är att alla dessa mörka krafter idag nämns vid namn i
egyptiska medier och pekas ut för folket... och att döma av revolutionen den 30 juni 2013 och dess snabba repris den 26
juli, som kom som en bekräftelse på att there is no way back, är de egyptier, som inte låtit sig hjärntvättas än, i klar
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majoritet.
Må de inspirera andra...!
Hesham Bahari
Bokförläggare / Alhambra Förlag
Författare till "Ner med nästa president! Ungdomens revansch i arabvärlden" (Alhambra 2012)
Inlagd av Hesham Bahari i Folkresning, Egypten, Brödraskapet kl 05:45
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Monday, May 14. 2012

Nu är det USA som vaknar
För några år sedan var det Kina som var den uppvaknande jätten. Nu är det USA. Sedan några dagar har jag känt på
mig att ett stort skifte har skett i USA. Energimässigt, alltså. Inte så att det finns så mycket yttre tecken ännu, men den
här artikeln i Veterans Today den 11 maj beskriver vad jag känner har hänt: "The Expected Repatriotization of the Intel
Cowboys" av Preston James, Ph.D..Kortfattat så blev det politiska ledarskapet i USA kring 1947 så skrämda av
implikationerna av ett antal UFO-krascher att man gav full kontroll till en skuggregering ursprungligen bestående av
större försvarsleverantörer. Det nya under det senaste året, berättar artikeln, är att denna skuggregerings frifräsande
operatörer insett att deras överordnade inte har någon lojalitet till dem samt att de inte har kämpat för den amerikanska
livsstilen utan för samma bank-konspiratörer som finansierade kommunismen. Allt fler hemliga jobbar nu inte längre för
skuggregeringen utan för att väcka "fåren" samt för att skapa en ny republik i enlighet med konstitutionen.Det föreslås
rentav att djupingarna inom Darpa som skapade Internet gjorde det just för att möjliggöra denna utveckling, för att kunna
"döda draken" - som alltså är skuggregeringen från tiden efter andra världskriget.Leif Erlingsson, holistisk
detektiv2012-05-14
Inlagd av Leif Erlingsson i Folkresning, Andligt uppvaknande, USA, ET, UFO kl 08:55
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Thursday, February

3. 2011

Egyptisk polisbil kör i full fart genom ett fredligt demonstrationståg
Egyptisk polisbil kör i full fart genom ett fredligt demonstrationståg och skördar flera offer! Stoppa slakten!
2 minuter som avslöjar den egyptiska säkerhetsapparatens rätta ansikte.
http://www.youtube.com/watch?v=JL7wUwXvPJ0
Trots den pågående massakern över obeväpnade demonstranter på Tahrirtorget med huliganer från den hemliga
polisens medverkan och arméns suspekta passivitet har alltfler människor samlats på torget för att
stödja demonstranterna som kämpat en förtvivlad kamp hela natten och dagen. Och de fortsätter för tionde dagen i
rad! Unga och gamla, män, kvinnor och barn, kristna och muslimer, sekulära och religiösa tillsammans har de lyckats
tack vare en enastående organisationsförmåga och mod parera våg efter våg av huliganer beväpnade med skarp
ammunition, molotovflaskor, stenar, knivar och svärd (!). Demonstranterna lyckades ändå stänga av de flesta
ingångarna till torget och bygga improviserade barrikader. Deras enda vapen är stenar. Över 900 sårade ligger
utspridda på det stora området och många läkare har anslutit sig till dem och försöker hjälpa så gott de kan. Men det är
svårt att ta sig genom huliganernas vägspärrar. Många kvinnor riskerar livet för att smuggla in mediciner och mat till
demonstranterna. Regeringen försöker utmåla demonstranterna som extremister som följer utländska agendor och
förbereder via sina uppköpta kanaler folket till den katastrof som väntas ifall de bestämmer sig att tömma torget.
Dessa är ödestimmar för egyptiernas och världens kamp för demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Låt inte
framtida generationer säga att vi har svikit dem. Sprid kunskap om dessa övergrepp till alla. Kräv från medier och
politiker ett klart ställningstagande. På vems sida står de? Slaktarna eller folket?
Sprid ut till så många ni kan.
Hesham Bahari
2011-02-03 20:57

Inlagd av Hesham Bahari i Folkresning, Andligt uppvaknande, Mänskliga rättigheter, Egypten kl
20:57
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Wednesday, September 23. 2009

Tea Party Movement och marchen mot Washington 2009-09-12
För någon vecka sedan fick jag kännedom om massdemonstrationer mot Washington, men först nu kommer jag mig för
att göra det våra nyhetsmedier redan borde ha gjort, sprida nyheten genom några olika länkar:"Mainstream Media
Cover-Up Implodes As World Discovers 2 Million Marched In Washington DC Saturday 12th September 2009" - MÅNGA
BILDER!Wikipedia: "Tea Party protests".Google "Tea Party Movement" "March on Washington" "September 12".Jag
kanske skriver något om det senare, men just nu vill jag bara få ut länkarna så andra hittar informationen.
En annan snedvinklad utveckling är den i Honduras, där bilden spridits att den skulle vara Obama/USA som stött "en
militärkupp". Min bror har även i internationellt perspektiv gjort ett storartat arbete för att presentera hur Honduras
institutioner och demokrati själv uppfattar sig själva. I det sammanhanget vill jag påminna antiimperialister att om de
accepterar vänster-intervention i Honduras så kan de inte samtidigt kritisera att Israel och USA intervenerar mot andra
länder. Förlorar man det moraliska övertaget så är man borta. Självfallet blir Ulf - och jag - hatade för att vi står för vad
vi tror på. Men som sagt, förlorar man det moraliska övertaget, så förlorar man allt. Här länk till Ulfs
analyser:http://blog.erlingsson.com/Leif Erlingsson
2009-09-23

Inlagd av Leif Erlingsson i Folkresning, USA, Venezuela, Hugo Chavez, Antiimperialism, Honduras
kl 19:33
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Thursday, January

1. 2009

För att vi inte ska se
av Leif Erlingsson
2009-01-01
Hur döljer man säkrast en hemlighet? I öppen dager! Illusionisten får oss att titta på fel hand! "Förintelsen" mässar
man, för att vi inte ska se att vi förintas!
Gå inte på illusionstricket "antisemitism"! Till att börja med så är araberna, av kristna och judiska sionister ofta hatade
och alltid föraktade, mer semiter än judarna själva. Går man till sionisternas egna hemsidor på nätet så förklarar de att
"antisemitism" egentligen ska utläsas "judehat". Vilket används på alla som är antijudiska; motståndare till religionen
judendom, sionism eller staten Israel. Alla sådana riskerar att få "antisemitism" - klet på sig. För vilken hederlig
människa kan vara motståndare till utrotning av alla icke-judar? Glöm förra meningen, jag var bara sarkastisk. Men den
som kan sin bibel, och om man dessutom kan hur den judiska lagen tolkas i dag, den vet att endast judar har
människovärde enligt denna dödskult. Det är så dumt att jag tvivlar på att det är uppfunnet av människor. Min gissning
är snarare att någon utomjording lurade i några osofistikerade stamhövdingar för länge sedan att om de var lojala till
utomjordingen och såg upp till honom som sin gud och kung, så skulle de vara hans 'egendomsfolk', och dessutom de
enda med människovärde. Och de skulle utrota alla andra. Kolla i gamla testamentet, allt finns där! Men jag säger inte
att judar skulle vara värre än andra människor!
Gå inte på nästa illusionstrick, att judarna 'som folk' skulle vara särskilt onda. Visst är många judar blodtörstiga, vilket
israels ledare förstår och anpassar sig till. Men samma gäller många svenskar och många, många andra. Den
uppfostran vi ges har här en väldigt stor betydelse, och judiska barn utsätts ofta för en mycket hård indoktrinering.
Liksom för övrigt många andra människor, inte minst nordamerikaner. Kort sagt, många människor är blodtörstiga. Åter
ett trick av Illusionisten för att vi ska titta på 'fel hand'.
Det pågår verkligen en förintelse. Det finns verkligen några som håller på att utrota oss. Deras motiv är svåra att
förstå. Kanske det är några mäktiga galningar som verkligen tillber den "gud" som en gång skapade den judiska
dödskulten för flera tusen år sedan. Men verktygen för att hindra oss att se att vi långsamt utrotas är inte svåra att
förstå, när de väl pekas ut, som i denna text. "Förintelsen" mässar man, för att vi inte ska se att vi förintas! Begreppet
ska reserveras för judar - för att vi inte ska se att DET GÄLLER OSS ALLA!
Judar inte undantagna! För att visa att det inte är judarna 'som folk' som är onda, så räcker det att kontrollera om de är
undantagna från den allmänna utrotningen. Judarna ska egentligen bara äta det som är "kosher". Så man behöver
bara kontrollera om det är "kosher" med några av de gifter med vilka vi långsamt förintas. Det visar sig att fluor (mycket
giftigt och svårhanterligt industriavfall som sedan ett halvsekel marknadsförts som emaljstärkande medel, och nu finns i
'alla' tandvårdsprodukter), aspartam (giftigt sötningsmedel som nu finns 'i allt'), thimerosol (kvicksilverbaserat
konserveringsmedel i vissa vacciner som i domstol i USA bevisats orsaka Autism, ADHD osv.) med flera tillsatser ÄR
KOSHER! 1
Gå inte heller på det i och för sig sanna argumentet att "man kan dö av allt". För vår miljö blir gradvis allt dödligare, jag
har här bara nämnt några få av många många faktorer som vi blir allt sjukare av. Det pågår en systematisk förgiftning
och försämring av vår föda, samtidigt som man systematiskt arbetar för att förbjuda kosttillskott och vitaminer. 2 Tänk
på hur man sägs kunna koka grodor, utan att de hoppar ur kastrullen. Man höjer gradvis värmen. När blir det för
varmt? Det finns ingen särskild punkt. På motsvarande sätt finns det ingen särskild punkt där människor reagerar, trots
att du säkert utan att du vet om det känner flera som redan är sjuka eller som har dött av dessa orsaker.
Gå inte på täckmanteln! Eftersom kritik mot allt kring Israel är nästintill förbjudet så utnyttjas givetvis Israel som
täckmantel för allsköns ondska, i alla världsdelar. Gå inte på illusionstricket "antisemitism"! I Sverige får man inte säga
sanningar om 11 september attackerna 2001, eftersom Israel-koppling tidigt dokumenterades. April Gallop befann sig
vid sitt skrivbord i Pentagon, c:a 15 meter innanför det hål man påstår att ett flygplan flugit in i, när detta hål sprängdes.
Hon och hennes baby som hon hade med skadades av taket som rasade, men inte av något flygplan eftersom den
berättelsen är en lögn. Hon har intensivt motarbetats och inte fått någon som helst hjälp, eftersom hon inte går med på
att stödja lögnen. Nu stämmer hon vicepresident Dick Cheney, före detta försvarsminister Donald Rumsfeld,
pensionerade flyggeneralen Richard Myers och alla andra som kommer att visa sig vara inblandade i terrorattacken mot
Pentagon som har skadat henne och hennes barn. 3, 4, 5 I Sverige får man inte säga dessa sanningar, för då påstås
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man vara antisemit! Gå inte på illusionstricket "antisemitism"!
Tänker du låta dig utrotas utan att någonsin se vad som händer? Det är din rätt, men det är min och andras rätt att sluta
hymla utan tala klartext. Absolut ärlighet är vårt enda försvar. Att aldrig låta en endaste offentlig lögn passera utan att
visa vårt förakt för lögnen. Löje är ett starkt vapen. Den som ljuger är löjlig. Att avslöja lögnerna är vårt starkaste
försvar. Låt dig ALDRIG tystas av illusionstricket "antisemitism", "rättshaverist", "konspirationsteorier" eller liknande!
Det värsta är inte den fysiska döden. Det värsta är att DITT EVIGA MEDVETANDE blir bedraget. Låt det inte ske!
Inspireras av Rae från Freeamerica! 6 Läs en reflektion jag formulerade i epost 2008-07-12. 7 2007-04-09 skrev jag
"Som om". 8 En journalist som läste den strax efteråt menade att den var obegriplig. Jag menar att den talar absolut
klartext. För den som är främling till och med för sig själv, måste klartext framstå som totalt nonsens. Läs den själv, och
se vad du själv tycker. 8 Läs även andra texter i kategorin "Semiter" på denna blogg. 9 Samt om traska
patrull-beteende, grupptänkande, lögnstyre. Och om att våra politiker har brutit samhällskontraktet. Och om vad vi kan
göra. 10 Vad vi absolut inte får göra, är att stödja lögn och bedrägeri med någon form av samtycke. Om vi tyst
samtycker, då är vi medskyldiga. Om vi väljer att inte veta, då är vi medskyldiga. Om vi anser oss själva vara för
ointelligenta eller för dumma för att kunna veta, då ljuger vi för oss själva - den värsta formen av lögn. Vi kommer så
småningom också att döma oss själva. Och som bekant finns ingen hårdare domare än vi själva...
Till sist, Gott Nytt 2009 till min vän med det stora hjärtat, Mikael Wälivaara, som inte är med oss längre. 11
______
Länkar och fotnoter:Googla fluoride aspartame thimerosol kosher! (Däremot har jag inte lyckats ta reda på om
amalgam, den kvicksilverbaserade tandlagningsprodukt många av oss har i munnen, är kosher. Men inte heller denna
form av långsam förintelse lär ha besparats någon enskild kategori.)"Codex Alimentarius". Men vi utsätts för många
andra belastningar som förstör vårt immunförsvar och tär på vår livskraft. Ett helt nedtystat ämne är de globala
hälsoriskerna med utarmat uran, som ju används frikostigt i krig numera. Dammet sprids globalt.UNITED STATES
DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
APRIL GALLOP, for Herself and as Mother
and Next Friend of ELISHA GALLOP, a Minor,
Plaintiff,
vs.
DICK CHENEY, Vice President of the U.S.A.,
DONALD RUMSFELD, former U.S. Secretary
of Defense, General RICHARD MYERS, U.S.A.F.
(Ret.), and John Does Nos. 1- X, all in their
individual capacities,
Defendants.
COMPLAINT FOR VIOLATION OF CIVIL RIGHTS,
CONSPIRACY, AND OTHER WRONGS ...Här en pressrelease genom militärjournalisten Barbara Honegger, ursäkta
längden på denna text:
From:
Subject: New April Gallop Suit Based on Taped Under-Oath Honegger Interview with April Gallop !!!
Date: Thu, 18 Dec 2008 13:07:59 -0500
Great News !! The new 9/11 suit filed this Monday in New York with April Gallop and her son as Plaintiffs, just on the
Pentagon attack, is based on the two-hour, under-oath videotaped interview I did with April in March 2007. The actual
filing is attached, and the Press Release below. One of the two Plaintiffs' attorneys, Dennis Cunningham, is the famous
attorney who proved that the FBI was complicit in planting the bomb it said Bay Area environmentalist Judy Barry set in
her own car -- proving the Federal Gov't does false flag attacks against its own innocent citizens -- which was multiplied
by 3,000 on 9/11.
The real Perpetrators of Sept. 11 must be literally shaking in their boots. These lawyers are not backing down no matter
what, and they know it...
Barbara Honegger
(831) 233-1032
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Press Release Mon., Dec. 15, 2008
New York City, New York
A lawsuit filed in U.S. District Court in Manhattan Monday charges Vice President Dick Cheney, former Secretary of
Defense Donald Rumsfeld, and ex-Air Force General Richard Myers, acting Chairman of the Joint Chiefs on September
11th with "broad complicity" in the attacks of that horrific day. The suit seeks damages, triple damages and punitive
damages for an ex-U.S.Army member who, along with her two-month-old baby, was injured in the terrorist attack on the
Pentagon on 9/11.
The ex-G.I. plaintiff alleges she has been denied government support since then, because she raised "painful questions"
about the inexplicable failure of military defenses at the Pentagon that day, and especially the failure of officials to warn
and evacuate the occupants of the building when they knew the attack was imminent..
The complaint alleges the three leaders and other "unknown, named" U.S. military and civilian officials engaged in a
conspiracy to "facilitate and enable" the Attack on America; because they wished to bring about a "frightening
catastrophe of terrorism", "a new Pearl Harbor", which would create "a powerful reaction of fear and anger in the public
and in Washington". This would generate an "atmosphere of acceptance" which would allow the longed-for
neo-conservative political and military program to go forward: invade Afghanistan, pass the Patriot Act, invade Iraq, tap
phones, etc; torture, lie, intimidate, etc.
The plaintiff AG [April Gallop] was a career soldier, holding top secret clearance, who had an agreeable assignment in
Germany until she was abruptly transferred to the Pentagon in 2000. On September 11, 2001, she had a new baby boy,
Elisha, with her on her first day back from a two-month maternity leave. She was told by her supervisor to hurry to her
desk that morning, for an urgent document-clearing job, and to drop the baby off at child care later. She got to her
office, turned on her computer, and the place blew up. There were at least two big explosions that she heard and felt.
The walls collapsed, the ceiling fell in, she was hit in the head and knocked unconscious; she came to, grabbed the
baby (who was also hit in the head), and picked her way out to where daylight was showing, where the front of the first
floor had been blown off. The insides of the building were also blown out; but there was no sign of any wrecked airliner,
and no burning jet fuel splashed anywhere.
There is also no sign of airliner wreckage in any photograph that has been published so far; and there are many
photographs that show a clear absence of wreckage, and plain evidence of blast damage. Many internet sites carry the
pictures. See, e.g.
http://www.teamlaw.org/images/Penthitista.jpg?sdgsdf
http://911research.wtc7.net/essays/pentagon/docs/metcalf3.jpg
Meanwhile, there are said to be some 85 videotapes from various surveillance cameras on and around the Pentagon,
which the U.S. Department of Justice is withholding from disclosure under the Freedom of Information Act. What do
they show, or not show?
The Pentagon has released two video clips from cameras showing the side of the Pentagon that was hit. In the first, at
about 1:07, just after a car passes in front, a white or silver projectile-shaped object appears at the right edge of the
picture, opposite the building; and the next frames show an explosion beginning at the front of the building, followed by a
fireball. The object is indistinct, and definitely not recognizable as an airliner.
In the second tape, from a camera a little further away but with the same general view, you see the car pass, and then at
25 seconds, a plume of white smoke shows on the right side, where the shape was in the first tape. A parking lot entry
ticket device in the foreground hides the object emitting the smoke, and the explosion begins in the next frame; but
plainly there is no giant airliner hidden behind the parking device, about to strike the building. Both tapes, obtained by
Judicial Watch in 2006 are at: http://www.military.com/NewsContent/0,13319,97499,00.html
The official report suggests the plane disintegrated on impact, but also that parts of it plowed all the way through to the
back wall of the "C-ring", some 300 feet from where it hit on the outside; but there are no pictures of airplane wreckage
inside the building either. See
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http://911research.wtc7.net/essays/pentagon/docs/punchout_rv.jpg ;
http://911research.wtc7.net/essays/pentagon/docs/interior_damage1.jpg
The plaintiff alleges her belief that no airliner crashed into the Pentagon on 9/11, although it appears that one swooped
low over the building just when bombs went off inside, or a missile hit, or both. These may have been controlled from
E-4B, the Air Force "doomsday plane" which was shown live on CNN, circling over Washington at the time of the attack.
But whether a plane hit the building or something else did, certainly there was no warning of a plane's approach; which
might have saved the plaintiff and her child, many others who were hurt, and the 125 people, members of the military
and civilian employees, who died in the attack that morning. Yet flight controllers broadcast an emergency warning
about the plane more than a half-four before the Pentagon was hit.
The explosion(s) destroyed the interior of the building where plaintiff's office was. When she could gather herself from
the blast, with help from other survivors, they made their way out through rubble, smoke and dust. She got to the
outside, holding her baby, collapsed on the grass, and woke up later in the hospital.
Officials came to the hospital and asked her what she thought happened. She told them a bomb went off; but they said
no, in fact, an airplane crashed into the building. She asked, and has continued to ask: where were the fighter planes,
that have protected America's skies for so long; that normally go up once or twice a week, at a moment's notice, to
check on off-course airliners? Where were the Pentagon's defenses? Where was the alarm, to get the people out of
harm's way?
These are painful questions, indeed, and Rumsfeld and Cheney have not given good or even decent answers. Their
multiple stories, especially as embodied in the duplicitous Report of the Official 9/11 Commission, controlled by Bush
Administration insider Phillip Zelikow, do not hold water and can be proven false. The Report is full of errors, omissions
and distortions, and has been thoroughly discredited, in the writings of David Ray Griffin and numerous others.
AG went to a special Commission hearing in 2004, open only to survivors, and watched as Donald Rumsfeld gave
rambling, evasive answers about the failure of the Pentagon defenses, particularly the fighter planes. The
Commissioners failed to confront his non-responsiveness, and never pinned him down. Cheney was observed in the
White House bunker that morning by Transportation Secretary Norman Mineta, apparently giving orders that the plane
headed towards Washington be allowed to continue. Cheney has never testified or been reasonably questioned about
his actions.
We brought this lawsuit for AG and her son to hold them to account...
Plaintiffs' Attorneys,
Dennis Cunningham
and
William W. Veale
För länge sedan skrev Barbara Honegger en artikel om Pentagon-attacken, som Mikael Wälivaara 2007-01-18 översatte
till svenska. Tyvärr fick vi sedan inget svar på våra mail till Barbara om att faktiskt få använda den översatta texten, trots
att hon vid vår första kontakt lovat låta någon hon litade på kontrollera översättningen och återkomma. Nu är jag så
fräck att jag ändå lägger ut såväl översättningen som orginalartikeln (vilken jag tidigare lagt ut med Barbaras goda
minne):THE PENTAGON ATTACK PAPERS
Sju timmar i september: Klockan som stoppade lögnen
av Barbara Honegger, M.S.
översättning: Mikael Wälivaara (2007-01-18)THE PENTAGON ATTACK PAPERS
Seven Hours in September: The Clock that Broke the Lie
by Barbara Honegger, M.S.
(Tidigare publicerad här på bloggen 2006-10-30, i "Pentagon under attack och biologisk krigföring mot kongressen", där
det finns mer bakgrund, bl.a. om anthraxbreven, daterade 11 september fast de sändes i mitten av oktober, skickades
ENBART till ledande demokrater i kongressen.)Rae från freeamerica.ning.com: "WAKE UP AMERICA !!!"
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Utarmat uran, Värderingar, 911 eller 11 september,
Folkresning, Grundlagen, Rättsstaten, Terrorismen, Förnekelse, Hyckleri, Revolution, Israel,
Ideologin, Verkligheten, Propaganda, Regeringsterrorism, Konspirationsteorier,
Fosterlandsförrädare, Rättvisa, Manipulation, Andligt uppvaknande, Krigspropaganda, Absurditeter
gör ohyggligheter, Mänskliga rättigheter, Övervakningssamhället, USA, Surrealistisk verklighet,
Indoktrinering & hjärntvätt, Semiter, Zionism kl 01:01
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Thursday, November 20. 2008

Förbannad sanningssägare
av Leif Erlingsson
2008-11-20
Vi som en gång har både fångats och brutit oss ur slutna tankesystem har lättare för att genomskåda manipulation och
'otillbörlig påverkan'. Vår frigörelse gör oss också obenägna att följa sjuka normer, om de så är hela samhällets
normer. Redan genomskådade illusioner kan inte fånga oss på nytt. Jag och andra i liknande situation (exempelvis före
detta Jehovas Vittnen 1) har redan tagit oss igenom 'själens mörka natt' och funnit större ljus än vi förut hade, där vi
förut antog att det 'yttersta mörkret' härskade. Vi har redan övervunnit våra värsta rädslor. Det gör oss till skrämmande
exempel för alla auktoritetstroende, för alla som litar mer på 'Experter' än på sig själva. 2 Auktoritetstroende är
auktoritetstroende, vare sig det handlar om bokreligiositetens och bokstavsmentalitetens rigida och nervösa sneglande
på 'om det är godkänt' av 'en auktoritet' som i begrepp som "Kosher" och "Halal", eller om det är "rekommenderat av
läkare", eller vad auktoritet det vara må. Vi utanför blir värsta sortens 'extremister', sett inifrån alla de slutna
tankesystemen. Vi kommer att bli kallade allt ont. 3 'Gilla läget'. :)
Jag vill rekommendera mina läsare att ta del av "Lying for the Lord" (Min övers.: 'Ljuga för Herren') och andra
videoinspelade sessioner från Exmormon Foundations kongress nyligen. 4 Slutna tankesystem har fångat många, utan
att det därför handlat om några dumskallar. Jag har haft personlig kontakt med flera av talarna i samband med att jag
lämnade det mormonska tankesystemet 2004.
Ofta funderar jag på om inte det som först kan te sig som 'en global konspiration' för den utomstående betraktaren, för
icke-insidern alltså, om inte detta i själva verket kan vara fråga om ett helt stängt perspektiv eller tankesystem. Ett
tankesystem som helt enkelt inte släpper in fria självständiga tankar av vad slag det vara må, ett slutet auktoritativt
fundamentalistiskt tankesystem helt stängt för alla andra tankar är de 'godkända'. Fast det 'prästerskap' som
bestämmer vad som är 'godkänt' kan förstås, om de själva befinner sig utanför tankesystemet, genom denna mekanism
sedan styra hela teatern.
Som filosofiprofessor John McMurtry skriver på sidan 52 i "Value Wars : The Global Market versus the Life Economy" 5,
6 (Min övers.: 'Värderings-krigen: Den globala marknaden vs. livsekonomin'):"The lock-step of the global corporate
programme is not easily understood by those who think in terms of human values. Its fixed mind-set that knows itself as
the final solution of how peoples everywhere must live is inhuman in conception. Its occupation of public consciousness
continues to succeed by what is not seen -- a covert structure of value inversions that transforms all that it demands into
the Free and the Good, whatever its effects, and all that opposes it into the Unfree and Bad."
(Min övers.: 'Traska patrull-beteendet i det globala företagsprogrammet är inte lätt att förstå för dem som tänker i
mänskliga värden. Dess låsta tankesystem som känner sig själv som den slutgiltiga lösningen för hur alla folk måste
leva är omänskligt i sin tillkomst. Dess ockupation av det allmänna medvetandet fortfar att lyckas genom det som inte
ses - en dold struktur av värde-inversioner som transformerar allt som det kräver till det Fria och det Goda, allt det
påverkar, och allt som motstår det till det Ofria och Dåliga.')Att det är själva tanken som måste befrias 7 finner jag även
hos Nicanor Perlas, som med Walden Bello 1996 lyckades övertyga de filippinska frivilligorganisationerna att
Filippinernas framtidfråga är det värdesystemet som uppbär globaliseringen. Detta genom samtal, nätverksbyggande
och en stor civilsamhälleskonferens. Något de båda fick det alternativa nobelpriset för 2003. Perlas varnar att den
utveckling vi ser kräver en djupare, etisk och andlig (spiritual) reaktion, för det vi ser är en systemkris snarare än en
ledningskris. 8"We are in fact faced with very deep spiritual social problems, which require spiritual responses from us.
Ordinary, secular, materialistic answers will not do. For behind every act of social resistance and creativity is a spiritual
act. Spiritual revolution must have happened first within us before we can create the new world we all long for." 8
(Min övers.: 'Faktiskt står vi inför mycket djupa andliga (spiritual) sociala problem, vilka kräver andliga (spiritual) gensvar
från oss. [Ö.a.: Det engelska ordet 'spiritual' har inte ens en direkt svensk motsvarighet, så djupt är problemet i vårt eget
land!] Normala, sekulära, materialistiska svar kan inte hjälpa oss. För bakom varje handling av socialt motstånd och
kreativitet finns en andlig handling. Andlig (spiritual) revolution måste först ha hänt inom oss innan vi kan skapa den nya
värld vi alla längtar efter.')För den som ännu inte genomgått en egen sådan inre revolution som Perlas talar om så
uppfattas en sådan persons tankar helt enkelt som fel, som feltänkande. Medan den som genomgått denna tankens
befrielse, denna andliga revolution, kan uppfatta motståndet som obegripligt. Och söka förklaringar i
konspirationsteoretiska tankar.
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Det finns en läxa här även för mig och andra, som räds 'den stora konspirationen'. Som alltså kan självorganisera ur
den samlade effekten av ett slutet tankesystem, med variationer, som ser sig själv som den slutgiltiga lösningen (det
globala företagsprogrammet, mekaniska materialister 9 , bokreligiositeten och bokstavsmentaliteten 3 , ...) och som inte
kan ta till sig signaler som inte passar in i det förutbestämda enda sanna mönstret, då sådana signaler endast blir
'obegripliga' eftersom de inte kan tolkas i (den enda sanna) mallen. Läxan för oss utanför, som uppfattar 'den stora
konspirationen' i detta beteende, är att vi genom projektion riskerar att skapa just det vi tycker oss se. Där det vi tycker
oss se till i det närmaste 100% utgörs av omedvetenhet. Och en liten del av en del av en promille av mycket medvetna
manipulatörer. Vars motiv, om vi lyckas närma oss dem, kan hjälpa oss själva i vår process till att bli mer medvetna.
Och vår medvetenhet i sin tur kan hjälpa de mer medvetna manipulatörerna, som trots allt måste ha någon blind fläck.
För vi hör ju alla ihop. Vi överlever eller går under tillsammans.
Vilket även innebär att vi behöver finna vägar att hjälpa alla de underbara själar som fortfarande är fångna i de olika
tankesystemen, inklusive de tankesystem med tillhörande tabun som nu används för att täppa till våra munnar. 3
______
Länkar:"http://hjalpkallan.org/"."http://www.google.com/search?q=%22F%C3%B6rbannad+Pacifist%22" - Åke Sandin
kallar sig "Förbannad Pacifist", så jag kallar mig "Förbannad sanningssägare". Med litet "s", för jag har inte sanningEN,
men väl min sanning."De kan inte ta ifrån mig min sanning", av Leif Erlingsson,
2008-11-20."http://www.youtube.com/user/ExmormonFoundation"."http://life.lege.net/viewtopic.php?t=3"."http://life.lege.
net/viewtopic.php?t=107"."Om tankestoppare; befria tanken och tänkandet", av Leif Erlingsson,
2007-11-16."http://rightlivelihood.org/perlas.html".Uttrycket "mekaniska materialister" har jag lånat från Lasse
Wilhelmson, som använder uttrycket om den 'antiimperistiska' rörelsen i Sverige. En rörelse som tror att de nutida
krigen kan förklaras med sådant som olja och andra strikt materialistiska förklaringar._______
Leif Erlingsson
2008-11-20
Läs kommentarer här.
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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Andra bloggar om: andlig revolution, andliga sociala problem, auktoritet, auktoritetstroende, bokreligiositet,
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Stöd Leif Erlingssons 'thinktank' ekonomiskt! Engagemang kostar! PG 452 66 54-1, Leif Erlingsson.
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, Folkresning, Förnekelse, Revolution, Ideologin,
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De kan inte ta ifrån mig min sanning
av Leif Erlingsson -- fristående fortsättning från Förbannad sanningssägare.
2008-11-20
Min sanning i dag är att vi som mänsklighet är begränsade endast av vårt gemensamma medvetande, och av
konsekvenserna av våra val. Tror vi gemensamt att vi är begränsade, att det vi gör måste vara 'godkänt', då är vi
begränsade av auktoritetstroende bokstavsmentalitet. Vi befinner oss i Fantasikris. 1 'Experterna' talar om för oss vad
som är möjligt för oss. Och något annat är verkligen inte möjligt. Om vi tror på dem. Annars är det endast
konsekvenserna av våra val som begränsar oss. Det är endast vi själva som begränsar oss, i båda fallen.
Min huvudsakliga livsmission - mitt livskontrakt, som jag fattat det - tycks handla om att lyfta upp och belysa hur vi

Page 20 / 68

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
hamnar i slutna tankesystem. 2 Och hur vi tar oss ur dem. Hur vi befriar oss. Som jag också skrev i "Förbannad
sanningssägare" 2 , jag vill verkligen rekommendera "Lying for the Lord" (Min övers.: 'Ljuga för Herren') och andra
videoinspelade sessioner från Exmormon Foundations kongress nyligen. 3
Låt mig berätta en sedelärande historia, om människors föreställningar i ett slutet tankesystem, och dess
konsekvenser:Den i mitten av 1800-talet starkt nationalistiska mormonismen, med egen armé, en ledare med
kungaambitioner och sin egen variant av sionism, provocerade den 27 oktober 1838 fram en utrotningsorder 4 från
delstatsguvernören 5 i delstaten Missouri gentemot alla mormoner. Formellt upphävdes denna utrotningsorder först
knappt 138 år senare, 1976, av guvernör Christopher Bond. Detta är historia. Ändå tar mormoner illa vid sig, och
mormonapologetiker vill komma med alternativa förklaringar, om man påpekar hur det var själva det mormonska, taget
till sin extrem, som skapade motreaktionen "utrotningsorder". Detta beroende på omgivningens högst förståeliga rädsla
för de mormonska hotelserna och vapenskramlet. Dynamiken har senare från början av 1900-talet och framåt upprepat
sig, i betydligt större proportioner. Fast nu istället med judisk sionism.Jag läste några länkar från en bloggtext som
svartmålade min vän Lasse Wilhelmson och mig med flera, bl.a. en artikel av Rasmus Fleischer i arena 2005-10-13
"Varning för konspirationen" 6 men även en analys gjord vid Lunds universitets institution för politisk vetenskap HT06 av
en Martin Telinius 7 , som utan att skämmas citerar Simon Wiesenthal Center och andra sannolikt partiska
organisationer och författare som absoluta sanningsvittnen och auktoriteter. Martin Telinius skriver att han dessutom
själv har arbetat vid Simon Wiesenthal Center. Inom mormonkyrkan tillämpas att vara selektiv med sanningen för att
uppnå 'högre syften'. Alla bokreligiösa tillämpar detta. Det är till och med formaliserat i vissa religioner. Att därför
hänvisa till uppenbart eller sannolikt partiska källor (Simon Wiesenthal Center, Forum för Levande Historia 8 o.s.v.) som
enda 'bevis' är att på förhand diskvalificera sig.
"Förintelsen" används för att stoppa oönskade tankar. Varumärket håller dock på att bli utslitet. Folk börjar tröttna på
dem som använder det till allt mellan himmel och jord. Dock, utan ett effektivt 'Förintelsen'-varumärke, så blir allt tal om
ett nutida omfattande oprovocerat judehat bara löjligt. Detta med tanke på att Israel alltsedan Nakba 1948 9 tillämpar
apartheid och terror mot civila. Vilket delvis förklarar varför just folkmordet på judar bland alla andra fortfarande på
många olika sätt stärks som varumärke. Kanske är det också för att det är européer, och inga infödingar. Lite äkta
europeisk rasism, kort sagt, som ligger bakom att allt detta snack om 'Förintelsen' aldrig lugnar ned sig. Och att det
långsamma folkmordet på palestinierna aldrig tar slut. (Det är patetiskt att se hur den svenska vänsterns antiimperialism
är helt impotent att hantera detta då saken inte kan analyseras enligt deras kartor. Se även fotnot 9 i "Förbannad
sanningssägare" 2.)
Tydligast framgick det från Rasmus Fleischer, arena 2005-10-13, "Varning för konspirationen" 6 , men en del av detta
framskymtar även i den vetenskapliga texten: Fleischer/Arena klumpar ihop fri energi, new age, hälsokost,
antiglobalisering (glokalisering), motstånd mot kontrollsamhället, räntefri ekonomi, healing m.m. med judehat, som
benämns 'antisemitism'. Sionismen definierar intressant nog sig själv - iallafall genom vissa av sina apologeter - apart
från allt gott, så som jag ser det. Och visar därmed sin egen patologi.
Den extrema misstron mot allt som 'inte är godkänt' drabbar ju alla mänskliga fält utanför etablissemangets
medieindustri, vapenindustri, läkemedelsindustri, politiska system och 'godkända' organisationer. Alla 'icke godkända'
upptäcker sig befinna sig på fel sida av 'EN MUR'. Misstron mot allt 'icke godkänt' från de auktoritetstroende skapar
alltså i själva verket indirekt konspirationsteoretiska tankar hos alla dessa disparata 'icke godkända' grupper, oberoende
av varandra. Det är först tack vare sionistapologeterna som jag nu riktigt inser bredden och vidden av alla dessa andra
grupper, som genom sina respektive erfarenheter också de 'drabbats' av liknande konspirationsteoretiska tankar som
undertecknad.
Den minsta gemensamma nämnaren är bokreligiositetens och bokstavsmentalitetens rigida och nervösa sneglande på
'om det är godkänt' av 'en auktoritet'. (Bevis för denna typ av tänkande finner vi redan i begrepp som "Kosher" och
"Halal".) Men detta kan de bokreligiösa inte tillåta sig att se. Alltså måste de projicera någon yttre gemensam faktor.
Och så skapar de konspirationsteorin om 'judehatet', och liknande. Alla är emot dem! Det värsta är att när man
projicerar ut sådana rädslor på universum tillräckligt länge, så tenderar de att manifesteras hos mindre medvetna
personer, som reagerar enligt förväntan. Och man har skapat 'judehatet'.
Att skriva som jag skrev i ovanstående stycke är enligt det slutna tankesystemet givetvis det absoluta beviset på min
förmodade absoluta ondska. Jag har undersökt vad sionister och deras mer eller mindre omedvetna vapendragare långt in i Sveriges regering och riksdag - anser om dem som så att säga 'skyller judehatet på judarna'. Ni kan ju gissa.
Det är inte i sak annorlunda än hur mormoner betraktar den som 'skyller antimormonism på mormonerna'. (...Jehovas
Vittnen, ...Scientologerna, ...) Skillnaden är att mormonerna o.s.v. inte har politisk makt att fängsla oliktänkare för detta
tankebrott. Den andra gruppen arbetar för att hela EU ska straffbelägga denna typ av tankebrott. Ni kan ju gissa hur vi
som en gång har både fångats och brutit oss ur slutna tankesystem, och som därför har lättare för att genomskåda
manipulation och 'otillbörlig påverkan' än de flesta 2 , känner inför detta! Om judarna ska ha det, ska då inte
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mormonerna, Jehovas Vittnen, Scientologerna, o.s.v. ha det?
Vi behöver finna vägar att hjälpa alla de underbara själar som fortfarande är fångna i de olika tankesystemen, inklusive
de tankesystem med tillhörande tabun som nu används för att täppa till våra munnar - sionismen alltså. Det är inte
'judarna' som 'är onda'. 'Det onda' är hur vi uppfattar omedvetenhetens konsekvenser. Som jag översatte Nicanor
Perlas i mina andra text, 'Faktiskt står vi inför mycket djupa andliga (spiritual) sociala problem, vilka kräver andliga
(spiritual) gensvar från oss. ...'. 2
______
Länkar:"Fantasikrisen", av Leif Erlingsson, 2007-12-05."Förbannad sanningssägare", av Leif Erlingsson,
2008-11-20."http://www.youtube.com/user/ExmormonFoundation"."http://en.wikipedia.org/wiki/Extermination_Order"."htt
p://en.wikipedia.org/wiki/Lilburn_Boggs"."Varning för konspirationen", av Rasmus Fleischer, publicerad i "arena"
2005-10-13.Martin Telinius, "Online anti-Semitism : A comparison between neo-Nazi and Islamist websites", Lund
University, Department of Political Science, SVT 004, HT 06, Tutor: Bo Petersson."En myndighet för sionistisk
ideologiproduktion?", av Lasse Wilhelmson, 2008-04-24."Nakba-förnekare med öppet slutna ögon", av Tariq Shadid,
2007-04-14, om Nakba 1948._______
Leif Erlingsson
2008-11-20
Läs kommentarer här.
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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Andra bloggar om: andliga gensvar, andliga sociala problem, antiglobalisering, antiimperialism, antisemitism, apartheid,
apologetiker, arena, auktoritetstroende, begränsning, bokreligiositet, bokreligiösa, bokstavsmentalitet, etablissemanget,
EU, Exmormon Foundation, Experter, Fantasikris, folkmord, Forum för Levande Historia, fri energi, fångna själar,
Förbannad sanningssägare, förintelsen, glokalisering, godkänt, Halal, healing, hälsokost, judehat,
konspirationsteoretiska tankar, Kosher, Leif Erlingsson, livskontrakt, livsmission, Ljuga för Herren, Lying for the Lord,
manifesteras, manipulation, Martin Telinius, medvetande, min sanning, mormonism, mormonkyrkan, motstånd mot
kontrollsamhället, new age, Nicanor Perlas, ondska, otillbörlig påverkan, palestinier, patologi, projicering, rasism,
Rasmus Fleischer, regering, riksdag, rädslor, räntefri ekonomi, Simon Wiesenthal Center, sionism, sionistapologeter,
sionister, slutna tankesystem, straffbeläggning, tabun, tankebrott, tankesystem, Tariq Shadid, terror, underbara själar,
universum, utrotningsorder, Varning för konspirationen, varumärke
Stöd Leif Erlingssons 'thinktank' ekonomiskt! Engagemang kostar! PG 452 66 54-1, Leif Erlingsson.
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, Folkresning, Förnekelse, Revolution, Israel, Ideologin,
Verkligheten, Propaganda, Konspirationsteorier, Gemensam berättelse / myt, Sociala fantasisystem,
Rättvisa, Fred, Manipulation, Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Förlåta, Fångar i systemet,
Frihet, Krigspropaganda, Omvandlingstänkande, Surrealistisk verklighet, Indoktrinering &
hjärntvätt, Palestina, Mormonism, Nyliberalism, Zionism, Fri Energi, Civilisationskritik kl 20:00
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Thursday, November

6. 2008

Lurar jag mig själv?
av Leif Erlingsson
2008-11-06
1988 gick jag in i mormonerna för att finna stöd. 2003 visade jag bland mormoner på att det amerikanska anfallskriget
mot Irak den våren byggde på lögner och därför strider mot mormonernas läror. Jag upptäckte då att flertalet mormoner
föredrar att stödja krigsbrottslingar hellre än sanningssägare, som betraktas som onda eller missledda. Så var det med
det stödet.
2005 startade jag ett par forum 1,2 och en blogg 3 för att visa det svenska folket att det inte bara tycks handla om
krigsbrottslighet i Irak utan om ett hot mot själva vår överlevnad. 4 Jag upptäckte då att flertalet svenskar föredrar att
låtsas som att allt är normalt och som att det inte finns anledning till oro.
Det har alltid funnits djupingar, som sett det andra inte ser. Som har sökt stöd i medmänniskor. Som inte har fått det.
Är några av de "elakingar" jag letat efter människor som i tidigare inkarnationer svikits i sina förhoppningar på
uppbackning från medmänniskor, och som av detta har dragit slutsatserna att var och en får ta hand om sig själv. Att
från massan finns inget stöd?
Jag anar att valet mellan "ont" och "gott" kan ligga och balansera ungefär på ovanstående balanspunkt. Det finns också
de som vänder "svaga människor" ryggen; "låt dem dö med det samhälle de är medberoende med", ungefär. Mitt
"problem" är väl att jag är beroende av stöd, jag klarar det inte ensam. Om samhället dör, dör jag. Såvida inte förstås
det går att överleva i mindre grupper utan resten av samhället, och jag tas upp i en sådan grupp.
Att tro på stöd från andra, att tro att det skulle gå att skapa ett fungerande samhälle, är det att lura sig själv? 5 Eller är
det den enda möjligheten, om vi ska överleva på ett värdigt sätt? 6, 7
______
Fotnoter:"http://life.lege.net/" - Diskussioner om etik & politik som tjänar livet, i relation till d:o som tjänar andra värden än
livet och människorna. Kontrasten mellan dödens och livets etik tydliggörs."http://mediekritik.lege.net/" - Diskussioner
och analyser om vad som inte skrivs i media och varför."http://blog.lege.net/" - Intelligentsians blockering; Skapar ny
verklighet, utan att blunda för den gamla."EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD - för hela mänskligheten", av Prof. Jens
Jerndal, 2008-08-25.
Bilagor:"Action Plan For Shifting Paradigm", av Prof. Jens Jerndal.
"Connecting The Dots: to see the picture emerge of the artful "New World Order" agenda", av Thomas Beckford,
2005.Jag funderar på om orsaken att vi inte stödjer varandra kan vara att vi splittrats i så många olika
verklighetsuppfattningar - "olika språk" - att vi helt enkelt inte förstår varandra? Se fotnot 5 i "Tro på liv och död", av Leif
Erlingsson, 2008-10-20."An Interview With Richard C. Cook: The Challenger Disaster, Financial Collapse And Viable
Solutions", av Gary Corseri, 2008-10-23."http://monetary.org/" - American Monetary Institute, AMI.Liknande
texter:"Mental belägring", av Leif Erlingsson, 2008-09-11."Andligt övergrepp", av Leif Erlingsson, 2008-10-01.Se
även:"Konspirationsteorins ursprung", om varför obekväma och ej allmänt accepterade fakta avfärdas som
"konspirationsteorier", respektive varför sanningssökaren inte kan låta bli dem._______
Leif Erlingsson
2008-11-06
Läs kommentarer här.
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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Sunday, September 14. 2008

Den oändliga fräckhetens matematik
av Leif Erlingsson
2008-09-14
Snälla farbror Ingvar Carlsson svarade i torsdags på ABF i Stockholm en frågeställare från publiken som följer: "Men om
du vill påstå att det var amerikanerna själva som bombade World Trade Center då har du missuppfattat ett och annat.
Det är klart att det var terroristangrepp mot World Trade Center." Det var inte jag som ställde frågan, som ställdes i
samband med en paneldebatt på temat "Världen efter 11 september 2001 - Ett samtal om följderna av terrorismen och
kriget mot terrorismen" med Hans Blix, lett av Carl Tham.
Människan måste lära sig tala sanning
En vän kommenterade efteråt: "Människan är en talande apa, men hon måste lära sig tala sanning! It ain't easy!" Just
nu klurar jag på hur det inte är information/fakta utan 'memes' som vi har som motstånd mot sanningen. Akademiker
såsom Erik Åsard och Rasmus Fleischer författar lärda teorier om vilka dolda motiv som 'egentligen' ligger bakom de
olika 'konspirationsteorierna'. När vi därför säger "A" så har 'de lärde' lärt sig att det betyder "B". Vi säger "A" och de
hör "B". Det är därför vi tycker att de inte lyssnar. De tycker att vi säger att vi är fascister, extremister, antisemiter och
allt möjligt hemskt. Aldrig att vi faktiskt inte vill veta av den oändliga lögnens och fräckhetens matematik. I själva verket
"vet" ju "de" att det är de som är de kultiverade och sansade. "Tack vare" Erik Åsard och Rasmus Fleischer med flera.
Vill inte veta, vill inte se, vill inte förstå
I december 2005 bloggade jag om en annan person, som sagt till mig "Att 11 september 2001 skulle ha ett element av
amerikansk regeringsmedverkan är inte särskilt trovärdigt". Detta var i ett privat samtal, men jag ska nu namnge
personen. Det var Sveriges Fredsråds ordförande Valentin Sevéus. Swami Dhyan Giten nämner i en artikel i Tidningen
Kulturen, "11 september - Bluff eller terroristattack?", att svenska Amnesty när han skickade artikeln till dem, de därvid
svarade att "de vänligen ville bli borttagen från utskickslistan". Swami Dhyan Giten: "När jag bad om en motivering till
detta, så svarade Amnesty att denna information inte är av intresse för dem. Amnesty borde vara en av de första
organisationerna att granska dessa fakta - att de inte redan gjort det är anmärkningsvärt."
Straffbar ryktesspridning?
Jesse Ventura, före detta Navy Seal och före detta guvernör för Minnesota i USA, skäller här under en halvtimme ut
[videolänk] alla apologeter i massmedia, och alla andra, som fortsätter att försvara lögnerna om 11 september. Är det
rentav straffbar ryktesspridning även i Sverige att sprida dessa lögnares versioner vidare? Kan man dra ansvariga
utgivare på SVT, politiker och andra offentliga personer inför rätta för detta? Ska vi inte helt enkelt polisanmäla
ryktesspridarna? Vi kan börja med SVT som sänt amerikansk krigspropaganda. Sedan nyhetsbyråer och massmedia
som ensidigt sprider vidare den officiella vandringssägen och ryktet propagerat från krigsbrottslingarna i Washington.
Vandringssägen som använts för att motivera flera krig - och, vilket väl är viktigt för svenskar, har använts för att sända
svenska soldater i krig, med dödsfall som resultat. Alla dessa har rimligen ett ansvar för dessa dödsfall - som lekman är
det min uppfattning att de kan anses delta i en kriminell konspiration.
Konspiration med erkända krigsbrottslingar
Man kan också undra varför alla dessa samarbetar med erkända krigsbrottslingar. Gör inte det dem själva till
brottslingar? Jag har i helgen tittat och lyssnat på stora delar av en konferens i tradition av Justice Robert Jackson,
högste åklagare vid Nürnberg-rättegångarna efter andra världskriget. Jag tittar faktiskt fortfarande medan jag skriver
detta på Justice Robert Jackson Conference On The Planning for Prosecution Of High Level Americal War Criminals i
Andover, Massachusetts, USA, via video-direktsändning [videolänk] över Internet. Förutsättningen är att Förenta
Staternas regim är krigsbrottslingar - de har ju själva erkänt detta - och man diskuterar strategier för att ställa
krigsbrottslingarna - Bush-regimen - inför rätta, hur de ska kunna fängslas efter en rättvis rättegång (kom ihåg, de har
redan erkänt sina brott). (Såg just och lyssnade på Senator Mike Gravel, det var verkligen uppfriskande! :))
Lögnens olidliga lätthet
Det skrevs för några år sedan i Aftonbladet om en ny bok om sanning, jag bloggade om den. Boken hette "Lögnens
olidliga lätthet" av Yrsa Stenius. Jag har mer än en gång tänkt att jag måste läsa den. Sedan borde jag läsa Erik Åsard
om varför sådana som jag "är" paranoida konspiracister. Jag har redan läst Rasmus Fleischers magisteruppsats på
samma tema, "Populism och apokalyps -- Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier". Han påpekade
förresten särskilt att inga av konspirationsteorierna handlar om Ryssland, han tog upp det som att det ytterligare
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misstänkliggör 'konspiracisters' [förmodade dolda] motiv. Detta att inga konspirationsteorier skulle peka på Ryssland är
- om det är sant - i sig anmärkningsvärt, och en sak att undersöka vidare, men det ligger utanför ämnet för denna artikel.
En konspirationsteori om konspirationsteorier
Googla: "Populism och apokalyps Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier"
Läs för allt i världen http://sv.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Fleischer. I min utskrift av Rasmus Fleischers magisteruppsats
"Populism och apokalyps -- Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier" la jag till följande underrubrik med
kulspetspenna: En konspirationsteori om konspirationsteorier. Det genomgående temat är att konspiracism =
antisemitism.
En översättningsmatris till vad 'kultiverade' mottagare uppfattar
Magisteruppsatsen är fantastiskt nyttig att läsa. Inte för Rasmus slutsatser, utan för att få sig till livs en 'matris' varmed
vi kan översätta de ord och begrepp vi 'konspiracister' använder, till de idéer och koncept 'kultiverade' (som politikerna,
etc) mottagare därvid uppfattar. Den riktigt korta summeringen är att konspiracism = antisemitism. Men
magisteruppsatsen måste läsas för att förstå vilka konspirationsteorier som tolkas som vilka förmodade dolda agendor
och religiösa eller new age motiv av den 'kultiverade' mottagaren. En övningsuppgift är att göra ett papper med en
matris ur uppsatsen som gör denna översättning snabb och enkel att göra. Om någon kan hjälpa till med denna uppgift
så kan vi posta den i kommentarerna till denna artikel, som en resurs.
'Konspiracister' förutsätts vara oärliga
Rasmus Fleischer erkänner visserligen att vissa konspirationer kan vara verkliga, men han misstänkliggör MOTIVEN för
dem som skriver om konspirationer. Det FÖRUTSÄTTS att vi har en agenda. Och vilken agenda vi förutsätts ha beror
på vilken teori vi förfäktar. Vi FÖRUTSÄTTS alltså vara oärliga. Det är själva grundförutsättningen. Som man känner
sig själv, känner man andra?... Det är inte tänkbart att vi verkligen oroar oss för våra barns framtid. Det är inte tänkbart
att vi faktiskt blivit rädda när tidningarna vägrar berätta viktiga sanningar. Nej, vi har givetvis alltid en dold agenda.
Rasmus Fleischer egen agenda är f.ö. sionism.... ;) Vilket kanske förklarar att han i praktiken är apologet för
krigsbrottslingar.
Krigsbrottslingskramarna
Kort sagt, dessa akademiker, och de apologeter som tror på dem, är krigsbrottslingskramare. Om detta skett av
bekvämlighet, att man inte orkat ta reda på saker själv utan litat på 'auktoriteter', så är det nu hög tid att ta eget ansvar
och själv ta reda på sanningen. Men den som offentligt propagerat lögner kan inte slippa ansvar för detta i dag. Det vi
förväntar av brottslingar efter att de har fällts i domstol är att de visar ånger. Samma måste gälla
krigsbrottslingsapologeterna.
______
Vi är alldeles för flata. Det vi talar om här är allvarliga brott. En kille från England, från "Make Wars History", som nyss
[skrivet 2008-09-14 20:25 svensk tid] talade i slutet av Justice Robert Jackson Conference On The Planning for
Prosecution Of High Level Americal War Criminals i Andover, Massachusetts, USA, nämnde att de i England
systematiskt och i många hörn av landet polisanmäler politiker för delaktighet i olagliga krig. Givetvis motarbetas de av
korrupta nivåer inom polisväsendet, men genom ihärdighet och att massor av människor anmäler dessa brott hoppas de
att politikerna till sist ska arresteras. Vidare talade denne engelsman om att det är olagligt i England att betala skatt så
länge politikerna använder dessa medel för olagliga ändamål, varför de driver en skatterevolt för att därmed undandra
medel från regeringen så de inte kan bedriva olagligt krig.
Även här i Sverige är det såvitt jag förstår olagligt att medelst lögner påverka politiken till att involvera landet i krig, så
som faktiskt har skett. Vilket innebär att, oavsett att polisen inte lär vara villiga att hantera dessa anmälningar, vi borde
börja polisanmäla dessa misstänkta krigsbrott. Och vi borde dokumentera varje anmälning, och vilka som tog emot
den. Dessa noteringar kan senare användas för att även ställa eventuella trilskande rättstjänare inför ansvar i en
framtida internationell domstol. Samma med organisationer som Svenska Amnesty. Om de inte är intresserade av
sanningen, så ska vi inte lyssna på dem eller finansiera dem. Stöd dem som söker sanningen, sluta ge bort era pengar
till dem som bedrar er!
Det är inte rasism eller antisemitism att förvägra sionister rätten att kriga med hela världen! Det är lika bra att skriva
detta i klartext, för det verkar framför allt vara sionisterna (med medberoende) som verkar se sanningen som sin fiende.
Ingen har rätt att stjäla sanningen! När jag började gräva i detta hade jag ingen aning om att spåret ledde till
sionisterna, men det gjorde det - det är kristna och andra sionister som skapat den nuvarande amerikanska
krigspolitiken - och jag har som konsekvens fått ändra min världsbild.
Ingen agenda är viktigare än sanningen! Ett hopp jag ser är att människor i Israel vaknar inför att de i första hand är
människor, att de så att säga ansluter sig till mänskligheten istället för att låsa in sig i sin separata tankelåda och där
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inne uppleva att 'hela världen är emot dem'. Ett sådant hoppfullt tecken läste jag om i Gilad Atzmons "The Wandering
Who?", nämligen den israeliske historieprofessorn Shlomo Sand som har skrivit en seriös studie över hur 'det judiska
folket' uppfanns av tyska intellektuella på 1800-talet, i samband med de nationalistiska känslor som då florerade.
Observera att han inte talar om religionen utan om hur folket skapades.
Det är som om medlemmar av min tidigare religion mormonerna skulle återvända som ett folk till västra New York om
2000 år och driva bort de befintliga innevånarna där 'för att återta sitt rättmätiga arveland' (som aldrig tidigare var
deras). Kort sagt, 'The Wandering Who' har kört bort dem som verkligen ägde landet med hjälp av vad som verkar vara
en väldigt stor lögn. En väldigt stor lögn som sedan försvaras med otaliga nya lögner. Allt sionisterna behöver göra, är
att sluta se sig själva som åtskilda från resten av mänskligheten, så löser sig en ofantlig knut som just nu håller på att
störta mänskligheten i fördärvet. Allt vi andra behöver göra, är att sluta agera medberoende med deras lögner! Sluta att
falskeligen anklaga muslimer för terrordådet mot World Trade Center 2001, och gör verkliga medborgarutredningar även
på många andra terrordåd, som hittills skyllts på muslimerna. Jag är inte muslim men jag vägrar delta i demoniseringen
- lika lite som jag skulle kunna delta i demoniseringen av judar i 30- och särskilt 40-talets Tyskland. Det är inte judarnas
fel, det som sker nu. Det är sionisternas fel, vare sig sionisterna är svenskar, kristna, amerikaner eller för den delen
israeler och judar. Är du sionist? Dags att sluta! Det finns avvänjningsgrupper för det mesta, så jag föreslår att det
även startas sionistavvänjningsgrupper.
Allt vi behöver göra är att sluta vara medberoende med alla lögner!
______
Leif Erlingsson
2008-09-14
Läs kommentarer här.
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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Saturday, May 10. 2008

Lögnokrati
av Leif Erlingsson
2008-05-10
RÄTTELSE, 2008-09-04: I en kommentar blir jag tillrättavisad att inte blanda grekiska och svenska, antingen "mytokrati"
eller "lögnstyre". Jag väljer "lögnstyre", och tackar för den språkliga innovationen - Google: "Your search - lögnstyre did not match any documents."
(Du som normalt enbart får nyheter från DN, SvD, SVT, SR o.s.v. uppmanas börja här: "Vad massmedia kanske låter
oss få veta om 30 år om attackerna den 11 september 2001".)
Vi har det politiska styresskicket lögnokrati. Jag insåg det nyss, i duschen. Och jag verkar vara först, en Googling i dag
gav svaret: "Din sökning - Lögnokrati - matchade inte något dokument". Politiker kan endast agera inom
'majoritetsverkligheten'; det majoriteten tror är verkligt. Min vän förlagsägaren Hesham Bahari skrev i ett nyhetsbrev från
sitt Alhambra Förlag nyligen (2008-04-29; Alhambras nyhetsbrev / April 08):"Just nu arbetar vi för att inte bara Bush och
hans regering, en vacker dag, skall skaka galler på de koncentrationsläger de har byggt åt dissidenterna i USA, utan för
att alla de politiker runt om i världen som förrått sina folk genom att inte högljutt och offentligt kräva en ny oberoende
undersökning beträffande händelserna den 11 september skall diskvalificeras från att syssla med politik. Det skulle ge
99 procent av våra politiker sparken. Medvetandeströmmen är på uppstigande i världen. Tro inget annat. Vi går
genom en övergångsfas. Den blir svår men oundviklig. Just nu står striden mellan vapenmarknaden och de som
tröttnat på krig.""Dårstämpel" och hederlig, eller medlemskap i lögnligan, är detta alternativen i en lögnokrati som vår?
Läs även "Grupptänkande", som jag lägger ut samtidigt.
Leif Erlingsson
2008-05-10
TILLÄGG, 2008-05-19: Lögnokrati - vårt metapolitiska system. Det system av lögner och manipulationer genom vilket
man bestämmer medvetande-, medie- och verklighetsbubblan inom vilken vi sedan har demokrati och en politisk debatt.
TILLÄGG, 2008-05-31: Missa inte att läsa och/eller lyssna på Elias Davidsson:s "Den farliga 11 september kulten", som
jag själv har översatt och läst in. Fri spridning!
TILLÄGG, 2008-06-30: Elias Davidsson:s viktiga uppsats ""Kriget mot terrorismen": Ett dubbelt bedrägeri mot
mänskligheten" nu också på svenska, tack vare Hans Berggren. Fri spridning!
PS: Glöm inte att hålla ögonen på när Alhambra Förlag publicerar "911 Contradictions: an Open Letter to the Congress
and the Media" på svenska i sommar, och senare även den uppdaterade "The New Pearl Harbor" också den på
svenska. I en lögnokrati ansvarar varje medborgare själv för att söka vad som verkligen har hänt, till skillnad mot vad
'majoritetsverkligheten'/konsensustransen har godkänt såsom verkligt. Är detta ny information för dig, se då även vår
svenske vän Anders Björkman, erfaren marin-haveriutredare ursprungligen från Stockholm, som efter mycket
funderande om 11 september 2001 till sist gjort en egen ingenjörsmässig analys av tvillingtornens fall. Och förstå att
detta ifrågasättande inte på något vis är ett marginellt fenomen, det bara framställs på detta sätt i vår nuvarande
lögnokrati. Läs gärna även Jan-Olof Rönn och vad han initierat skriver om Mediernas uppgift och om hur
Medie-Begravningar går till.
Några tidigare relevanta artiklar:Rädsla eller kärlek?Civilingenjörer eniga med 11 september utredare på 14
punkterIsrael stoppar människorättsobservatör från FNNågra aktuella ickenyheterFilmvisning och diskussion om 11
september 2001 på ABF den 24 november 2007Därför håller media käftMakteliten är nervös, nu kör den med svart
propaganda även i nordenIrrelevanta insikter och onödiga åsikterKänslor och 11 septemberMassmedvetandevapen
funna i Vita HusetDen norska 911-scenenRevolt mot inkvisitionen"Jag har inte sett några övertygande bevis"Media! Ett
förslag hur vi kan bryta tystnaden - det är hög tid!Hur kan hela mediesverige ha missförstått det jag bloggar om?Vad
handlar då det här med "911" om egentligenAlla ni hypnotiserade, ni kan öppna ögonen nu!9/11 and American Empire:
Intellectuals Speak OutSå-var-det-med-detPentagon under attack och biologisk krigföring mot kongressenEn Ljusnande
FramtidDärför är det tystJohan Dahlbäck attackerar Maj WechselmannVad hände 11 septemberThe Terror

Page 28 / 68

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
Conspiracy9/11 Press for TruthDesinformera meraAndra varvets tänkande: Eller vågar vi älska?Alex Jones om
regeringsterrornNågon skulle ha talatBubblan läckerHar vi blivit programmerade?Levande människor är vårt hoppLita på
ossModellerVerklighetsbubblanEn lysande framtid är vårDet är historia nuFem dansande IsraelerMänniskor vetKriget
mot terrorismen och rättsstatens förfallVarförLäs kommentarer här.
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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Grupptänkande
av Leif Erlingsson
2008-05-10
(Du som normalt enbart får nyheter från DN, SvD, SVT, SR o.s.v. uppmanas börja här: "Vad massmedia kanske låter
oss få veta om 30 år om attackerna den 11 september 2001" och läs sedan även om vårt politiska styresskick, som just
nu synes vara Lögnokrati.)
Jag har nyligen prioriterat upp hur viktigt jag själv känner det är att motverka manipulativa religioner i det större
perspektivet, då detta är en pedagogiskt utmärkt inkörsport att förklara hur vi alla manipuleras. Jag insåg själv att vi
manipuleras då jag genom eget politiskt engagemang i USA:s presidentval 2004 hade kännedom om valfusket i
detsamma och först försökte intressera svenska massmedia att skriva om det, och sedan, när detta inte gick, själv skrev
om det. Trots att jag erbjöd artikeln gratis blev varken min eller någon annan artikel i ämnet någonsin publicerad av
någon större svensk tidning. Se vidare "Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden" (Leif Erlingsson,
2005-01-16). Senare har jag gjort samma erfarenhet angående attackerna den 11 september 2001, där alla som har
försökt - även jag - har misslyckats att få in seriösa artiklar i större svenska tidningar.
Min vän Hesham Bahari med det svenska förlaget Alhambra är mig veterligen det enda svenska förlag som ger ut
svenska översättningar av litteratur i ämnet 11 september attackerna från annat perspektiv än
'majoritetsverklighetens'/lögnokratins. Alhambra ger i sommar ut teologiprofessor David Ray Griffins verk "911
Contradictions: an Open Letter to the Congress and the Media" på svenska. Senare kommer även den uppdaterade
"The New Pearl Harbor" ut. David Ray Griffin har skrivit flera viktiga böcker som i stor detalj avslöjar hur man sopat
verkligheten under mattan i de officiella så kallade utredningarna. Då denna saga om 11 septemberterroristerna är vad
man bygger hela vår nuvarande terrorist-jagande värld på, så anser jag och många med mig att det är av största vikt att
slå hål på denna myt. Tidigare har Alhambra gett ut CIA och 11 september av Andreas von Bülow samt Bushs okända
värld och Gåtorna kring den 11 september av Eric Laurent.
Just den teologiska kopplingen i 11 september-myten är, menar jag, ytterst intressant. I bloggartikeln Levande
människor är vårt hopp (2006-04-02) introducerar jag ett tal av David Ray Griffin så här:''Lyssna speciellt på Dr. David
Ray Griffin om hur historien om 11 september 2001 fungerar som en gemensam berättelse eller myt för vårt
västerländska samhälle efter detta datum. Det teologen David Ray Griffin beskriver i termer av en gemensam myt med
nästan religiösa övertoner - som inte får ifrågasättas utan endast ska accepteras utan bevis, liksom andra religiösa
trossatser, där ifrågasättanden bemöts med tystnad, liksom religiösa ifrågasättanden brukar hanteras - detta kan förstås
även beskrivas i psykologiska termer.''På samma länk:''I en artikel i Asia Times den 8 juli 2004 förklarar den
kanadensiske psykologen Dr. Daniel Burston att det sociala fantasisystemet blir en källa till tröst och trygghet för en
person som är en del av det, formande ett känslomässigt stödnätverk som förser dess medlemmar med en falsk känsla
av legitimitet. Trots att systemen mänskligt att döma är fundamentalt i strid med våra grundläggande existentiella och
mänskliga behov ("fundamentally at odds with our basic existential and human needs"). Trots att systemet, mänskligt att
döma BORDE generera intern konflikt. Men det gör det inte. Istället deltar och delar systemets medlemmar i
rationaliseringen och får den på så sätt att framstå som 'realistisk' för medlemmarna i en sådan grupp. Och formar
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därigenom det redan omnämnda känslomässiga stödnätverket.''
[ Källa: "U.S.: Patriotic Pride and Fear", Ritt Goldstein, Asia Times, Tue July 8, 2004. ]Jag har själv egen erfarenhet av
att ha fångats i grupptänkande:''Tyvärr hade jag låtit mig fångas i religiösa illusioner hösten 1988. Våren 2004 hade jag
åter befriat mig från dessa. Att detta lyckades måste jag faktiskt tacka religionens ledare för. De skapade nämligen den
omöjliga paradox inom grupptänkandet, som för mig öppnade en liten glipa att öppet ta emot vetande trots att
trossatserna stod ivägen. Detta är normalt inte möjligt för den som är medlem av ett grupptänkande, då informationer
och källor som inte är kompatibla med grupptänkandet a priori saknar trovärdighet.'' (Leif Erlingsson, "Rädsla eller
kärlek?", 2008-04-27.)Just rundgångstänkande/loop-tänkande/självbekräftande tankesystem är mycket vanliga. Jag
behandlar dessa i vår västerländska kultur i texten "Nymedeltid", där jag bl.a. citerar Jan Guillou: "Inte sen korstågstiden
för 800 år sen har Europa genomgått en sådan hjärntvätt, också då försvarades massmord med att araber egentligen
inte var människor, varför kristendomen inte utgjorde hinder för slakten."Inte bara religiösa, utan även politiska och
journalistiska självbekräftande tankesystem låser inne tanken. Jag träffade den kände engelske journalisten Robert Fisk
i Stockholm för ett år sedan, när han presenterade sin bok "Det stora kriget för mänskligheten: kampen om
mellanöstern" - se min artikel "Det stora kriget för mänskligheten: kampen mot förnuftet". Robert Fisk sa bl.a."we have
some dream bubble, in which a narrative is set up by our presidents and our prime ministers and our generals and our
journalists of course." -- Robert Fisk, ABF Stockholm, 2007-05-10.Vi lever alltså, hävdar jag, i olika tankebubblor/
verklighetsbubblor/ självbekräftande tankesystem/ loop-tänkanden /rundgångstänkanden, även om vi inte är medlemmar
av någon viss religiös d:o. Journalisten Maria-Pia Boëthius upptäckte själv för några år sedan sin egen indoktrinering,
och skrev "Mediatan" om hur man som journalist låser in sig själv i ett självbekräftande tankesystem.
Indoktrineringsprocessen är allmänmänsklig, och inte specifik för någon viss religion eller ideologi. Den är bara lättare
att upptäcka för den som tar sig ur ett sådant mer begränsat tankesystem.
Tankeförstoppningen som hindrar människor att se ut ur sina egna
rundgångstänkanden/loop-tänkanden/självbekräftande tankesystem oroar mig. Säkert har jag fortfarande egna
låsningar som gör det svårare för mig själv att förstå andras synpunkter, men i ännu högre grad känner jag mig hindrad
av andras tankeförstoppning när jag försöker kommunicera och göra mig förstådd. Kanske världen behöver en ny
berättelse, en myt som INTE begränsar?
Kanske Inanna myten kan användas? Jag läste för några dagar sedan boken "Inanna: himlens och jordens drottning;
Hennes sånger och myter från Sumer", om denna Inanna myt, som är äldre än gamla testamentet, judendom,
kristendom, islam, etc. Myten tar bl.a. upp att intelligens bryter symmetrin. (Diane Wolkstein & Samuel Noah Kramer:
Inanna: himlens och jordens drottning; Hennes sånger och myter från Sumer, I tolkning av Gunilla Hultgren, Trevi förlag
Stockholm 1995, ISBN 91 7161 142 8.) Den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse och moral om
öppenhet och informationstransparens anknyter bättre till ett öppet samhälle än gamla testamentets moralbegrepp att
konspirera/hålla information hemlig mot icke-troende/icke-medlemmar/icke-invigda.För den som eventuellt inte noterat
detta, ''Med George W Bush fördes landets [Förenta Staternas] maktpolitiska fokus till bibelbältet i den djupa södern.
Religionen blev politik. Laurent noterar att Vita husets personal deltar i dagliga bibelstudiegrupper. Han kallar
presidentresidenset ett "stort bönehus".'' (Eric Laurent, Bushs okända värld.)Läs även "Lögnokrati", som jag lägger ut
samtidigt.
Leif Erlingsson
2008-05-10
Läs kommentarer här.
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Andra bloggar om: lögnokrati, politiska styresskick, majoritetsverkligheten, dårstämpel, konspirationsteoretiker,
regisserad verklighet, Hesham Bahari, Alhambra, 911 Contradictions, The New Pearl Harbor, David Ray Griffin,
dissidenter, förrädare, oberoende undersökning 911 Contradictions, USA, Förenta Staterna, World Trade Center, WTC,
911, 11 september, grupptänkande, rundgångstänkande, loop-tänkande, självbekräftande tankesystem,
tankeförstoppning, sociala fantasisystem, drömbubbla, media, politiker

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Demokratiskt arbete, Värderingar, 911 eller 11 september,
Folkresning, Terrorismen, Förnekelse, Verkligheten, WTC, Regeringsterrorism, Konspirationsteorier,
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De vet vad de måste göra
av Leif Erlingsson
2007-05-04
Efter 500 år av europeisk erövring återerövrar nu latinamerika sitt oberoende. De fattigaste tar kommando över sina liv.
Människor frågar sällan "vad kan jag göra?" De vet vad de måste göra. Detta säger Pablo Navarrete, citerande Noam
Chomsky, och John Pilger i en intervju om John Pilgers nya film The War on Democracy.
I den omtalade filmen visas, berättas det, hur det länge förts krig mot demokratin, bakom en falsk fasad avsedd att
förvända intellekten och moralen hos oss alla. Och hoppet är alltså att de vanliga människorna i latinamerika nu tar
kommando över sina liv, vet vad som måste göras, och gör det!
Här hemma är vi ännu förlamade. Ska vi också behöva utsättas för ett århundrade av terror, för att vi ska vakna? Pilger
anser att journalister bör vara vaktposter mot glömskan, att vanligt folks kamp mot makten är minnets kamp mot
glömskan. (Makt = glömska?) Något säger mig dock att ett moraliskt uppvaknande här hemma är nära, inom något år.
Nämligen att det självgoda tjattret tystnat på de flesta mailinglistor jag är på. Och jag har fått samma signal från andra,
som jag stämt av med. Det finns säkert många forum där tjattret fortfarande pågår, men om det tystnat på så många
håll som jag nu upplever, då är det en signal att människor förstått att invanda referenser inte längre gäller, och att de
håller på att re-orientera sig i tillvaron. Du tystnar, medan du re-orienterar dig. Det har jag gjort, i mina värsta
re-orienteringsfaser. Tycks som många kan befinna sig i riktigt omfattande om-lärning. Det ska bli mycket intressant att
se hur det allmänna medvetandet ser ut, om ett par år.
Leif Erlingsson
2007-05-04
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LÄS MER: Alliansfria rörelsen

Andra bloggar om: Pilger, John Pilger, latinamerika, War on Democracy, moraliskt uppvaknande, propaganda,
demokrati, spin, bolivirianska revolutionen

Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Folkresning, Revolution, Propaganda, Demokrati,
Rättvisa, Fred, Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Frihet, Noam Chomsky, Alliansfria rörelsen,
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Demokratisk psykopati
av Leif Erlingsson
2007-04-14
Jag läste Kurt Vonneguts Custodians of chaos, från hans memoarer, om hur våra ledare har psykopatiska
personligheter - hur de är konstitutionellt oförmögna att ta hänsyn till konsekvenserna av det de gör. Kurt Vonnegut
uppmanar oss att läsa "The Mask of Sanity" av Dr Hervey Cleckley, från 1941. [Länken går till en PDF med hela boken,
1.5 MB.]
En tanke jag diskuterade med Mikael Wälivaara är hur själva det politiska systemet, med korta mandatperioder om
några år, ju SELEKTERAR på psykopatiskt beteende - att inte ta ansvar för konsekvenser, utan vältra över dessa på
nästa i tur. En annat tanke vi diskuterade är att den allt mer skrämmande världsutvecklingen gör att människor
medvetet undviker att hålla sig informerade, eftersom det skulle innebära att de måste ta ansvar för det de vet. När
dessa två processer samverkar leder det om och om och om igen till koncentrationsläger, massavrättningar, medicinska
experiment på utsatta grupper, terrorbombningar, och nu som det verkar, atombombningar på nytt. I efterhand förstår vi
vad som hände, men av någon anledning tror vi inte att det ska hända igen.
John Pilger återberättade nyligen i the New Statesman den israeliska journalisten Amira Hass beskrivning av hur när
hennes mor Hannah leddes av ett boskapståg till det nazistiska koncentrationslägret vid Bergen-Belsen så "var de sjuka
och några var döende", som hon berättade. "Sedan såg min mamma dessa tyska kvinnor som tittade på fångarna, bara
tittade. Denna bild blev mycket formande i min uppväxt, detta avskyvärda 'tittande från bredvid'." (John Pilger, "Iran May
Be The Greatest Crisis Of Modern Times", 2007-04-12.) Jag har själv funderat mycket på hur andra svenskar står ut
med sig själva när de bara 'tittar från bredvid' på det som nu sker mot andra medmänniskor, här hemma och borta.
Eftersom jag själv inte gör det, jag måste för att stå ut med mig själv försöka göra något, försöka förstå vad som händer,
tolka, och skriva, samt kanske hjälpa någon annan att förstå, och förstås protestera. Nu tror jag svenskar och
amerikaner som jag skrev ovan medvetet undviker att hålla sig informerade, just för att smita från ansvar med
motiveringen 'vi visste inte'.
Jag kan avslöja att denna motivering är använd förut. Av tyskarna, efter nazismen.... Efteråt drabbades de av ett
skuldkomplex som det tog ett halvt århundrade att bearbeta. 'Vi visste inte' håller inte, så enkelt är det. Rev. Martin
Luther King sa det väl i "A Time to Break Silence" den 4 april 1967, det tal han troligen blev mördad för: "En tid kommer
när tystnad är förräderi". Vi kan inte skylla på att TV, radio och tidningar inte informerat oss, vi kan inte hävda att vi är
välinformerade genom att läsa dessa medier och de böcker dessa rekommenderar oss. Vi behöver vara
uppmärksamma på vilka böcker och vilka tankar som endast omnämns i negativa ordalag, och bilda oss våra egna
uppfattningar om dessa ämnen genom oberoende studier, genom oberoende medier - både böcker och Internet.
Det finns ännu några mycket små oberoende tidningar i Sverige där man kan läsa sanningen. När du själv har tagit
reda på vad som pågår, stöd de tidningar som skriver om detta. Exempelvis Miljömagasinet. Stöd även bokförlag som
skriver om vad som pågår. Som Alhambra Förlag. Sedan fler av oss har informerat oss, så får vi prata om vad vi ska
göra åt den demokratiska psykopatin och återkommande massmorden i demokratins namn. Innan vi har demokratiserat
mänskligheten till utrotning.
Brasklapp: Jag är demokrat, men demokrati får fördenskull inte utrota livet på jorden, vilket blir en trolig konsekvens om
nuvarande anti-intellektuella massvansinne får råda.
Leif Erlingsson
2007-04-14
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION

PDF "printout"

Andra bloggar om: iran, media, fascism, krig, krigspropaganda, brott mot freden
TILLÄGG, 2007-08-19: Läs om Dr. Norberto R Keppe och "the International Society of Analytical Trilogy (ISAT formerly known as the Society of Integral Psychoanalysis). Through his close to forty books and over fifty years of
clinical research and practice, he has accomplished an extraordinary union of science, philosophy and spirituality (hence
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Trilogy)." Denne Keppe har forskat om samhällets grundläggande psyko-socio-patologi. Och skrivit ett gediget - men
givetvis helt nedtystat - verk om det.

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Folkresning, Förnekelse, Verkligheten, Propaganda, Iran,
Kärnvapenkrig, Gemensam berättelse / myt, Sociala fantasisystem, Demokrati, Rättvisa, Fred,
Manipulation, Andligt uppvaknande, Frihet, Krigspropaganda, Massförstörelsevapen, Patologiska
faktorer, Omvandlingstänkande, Politisk Ponerologi, Absurditeter gör ohyggligheter, Mänskliga
rättigheter, Politik, Surrealistisk verklighet, Indoktrinering & hjärntvätt, Paralyserande feghet,
Paranoida fantasier, Nazism kl 16:29
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Som om
av Leif Erlingsson
2007-04-09
Har du tänkt på att vi i diskussionsforum, i debatter o.s.v. diskuterar som om vi delar ett antal föreställningar om hur
världen hänger ihop? Som om världen såg ut på det sättet.
Om man är medlem av en viss religion, då diskuterar man med andra i den religionen som om ytterligare vissa
föreställningar var sanna. Som om världen såg ut så.
I religionen bestämmer auktoriteter vilka dessa föreställningar är.
I övriga världen bestämmer auktoriteter vilka dessa föreställningar är.
(Här skulle jag kunna göra mig lustig över den oerhörda skillnaden, men då skulle jag förstöra hela upplägget, och vi
skulle antagligen bli själsligt sjuka av det sjuka själsvåldet, så jag uppbringar min oerhörda självkontroll, och låter bli.
(Tack, Robert Newman.))
Om vi tar vår vanliga världsliga verklighet, och 'kriget mot terrorn', så talade våra auktoriteter snabbt om för oss att vi inte
har så mycket val. Antingen accepterar vi deras lägesbeskrivning, eller också är vi fiender. Och man vill ju inte vara
'fiende' (terrorist, kallade de det), eller hur? Vanligt folk, som jag, var lite tröga att förstå det här, men trendkänsliga
journalister snappade säkert omedelbums.
Nu fanns det ju en del olydiga också, som skrev böcker och så. Böcker som naturligtvis tigs ihjäl av mer trendkänsliga
kulturarbetare, såvida deras existens inte måste erkännas i samband med att någon ska hudflängas förstås. Som t.ex.
"CIA och 11 september" av Andreas von Bülow eller "Gåtorna kring den 11 september" av Eric Laurent. Den förra
kallades nyligen för en "pamflett" av ordföranden för Svenska kommittén mot antisemitism Jesper Svartvik, i Expressen:
``Broderskaps tidigare ordförande Evert Svensson rekommenderade ... Andreas von Bülows pamflett "CIA och 11
september" i vilken det påstås att terrorattacken mot USA iscensattes av CIA, möjligen i samarbete med Israel.''
(Detaljerna finns här, sök på "pamflett".) Notera att Svartvik inte drar sig för lögn: Han kallar en ordinärtjock bok som i
min bokhylla har hårda pärmar för "pamflett". Snart är väl "Krig och Fred" en "pamflett"!
Men överlag är folk lydiga sina auktoriteter. Journalisterna lyder auktoriteterna och för andra ÄR journalisterna
auktoriteterna.
I vår vanliga svenska verklighet kallas man lätt "nazzejävel" om man kritiserar sionistisk antisemitism. Som om inte den
största andelen antisemitism någonstans i världen finns just bland Israeliska judar - 68% av Israeliska judar är
antisemiter - de vägrar bo i samma byggnad som arabiska semiter! Se slutet av "Are 40 Percent of All Swedes
"Anti-Semites?"", en CounterPunch artikel där Kristoffer Larsson sågar Henrik Bachners och Jonas Rings undersökning
och tolkning av densamma vid fotknölarna, samtidigt som han visar hur den FAKTISKT bevisar att det finns ett stort och
växande problem med antisemitism i Sverige - mot Muslimer! En seriös tolkning av svaren visar att det faktiskt finns
några procent svenskar som hyser motvilja mot judar, medan det finns en fem gånger större motvilja mot
muslimer/islam. DET är det allvarliga problemet. Men undersökningingen tolkades av Henrik Bachners och Jonas
Rings vänner i svensk och israelisk press som om det nästintill obefintliga judehatet var problemet.
Och de riktigt renläriga mässar om de farliga "fredsänglarna" som vill ha "fred till döds" ("De sista nödvändiga
åtgärderna", Torbjörn Kvist, Nr 86 av Captus Tidning, vecka 13 - 2007.) Den mytologiska urkällan till detta tänkande att
det är "gottgörarna" som är "farligare än någonsin" ("Politiserad upphandling -- en rättslig kollaps", Nicklas Lundblad, Nr
86 av Captus Tidning, vecka 13 - 2007.) kommer ur Ayn Rand, Urkällan, som publicerades 1943. Från en annan
nyliberal tankesmedja:``Ayn Rand, Urkällan, som publicerades 1943, har sedan länge uppnått status av modern
klassiker. Miljontals läsare världen över har trollbundits av Ayn Rands oförglömliga berättelse om den kompromisslöse
arkitekten Howard Roark, om hans kamp för att få skapa på sina villkor, hans passionerade kärlek till den vackra och
bittra Dominique och hans strid mot de dödsfiender som till varje pris vill förgöra honom.
Urkällan ställer invanda föreställningar på ända kring etik, högtidlighet och ett gott liv. Här är den osjälviske humanisten
Ellsworth Toohey en skurk, och den kompromisslöse arkitekten Howard Roark en hjälte. Här beskrivs den maktlystne
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tidningsmagnaten Gail Wynand och den hänsynslöse karriärklättraren Peter Keating som i grunden osjälviska. Och vem
kan rädda den självdestruktiva Dominique Francon från likgiltighetens bojor?''
(http://timbro.se/rand/om_boken.asp.)Uppenbarligen är de människor som offentligt stoltserar med dessa ideal
fullständigt blinda för hur illa det ser ut - att det är fascismens övermänniskoideal utan nämnvärd maskering.
Så nu vet vi, det är i själva verket de som vill fred som är onda. Många sjunger samma sång. Det är ingen ny sång, den
har bara inte varit särskilt populär sedan början av andra världskriget. Förrän nu: Många, många, många sjunger krig,
krig, krig. Många kristna kan inte förstå hur man kan vara kristen och fredsvän! Det beror på att riktiga fredsvänner inte
lyssnar på krigshetsande auktoriteter, och det ska man ju göra, menar sådana kristna.
Och debatten förs som om USA attackerades av muslimska fundamentalister, som om USA själv inte hade någon del i
attackerna, och som om Israel inte visste vad som skulle hända och när det skulle hända.
Ja, debatten förs som om krig inte alltid startades med manipulation, som om krig inte var ett geschäft för att göra några
få väldigt rika på mångas död och lidande. Debatten förs som om den verkliga sjukan inte hade varit förakt för svaghet,
dyrkan av stöveltrampen på de lidandes kroppar. 'Tack vare' förakt för svaghet och ovilja att se 'den andre', är det lätt
att uppväcka hat och förakt mot t.ex. araber i dag. För några årtionden sedan var det judar, homosexuella, zigenare
o.s.v.. (Där begick jag avsiktligt 'dödssynden' att inte särskilja just judiskt lidande som något exceptionellt, ej jämförbart
med något annat lidande.) Och så kan manipulationerna fortgå. I grunden är dock förakt för svaghet och ovilja att se
'den andre' vår - mänsklighetens - andliga sjukdom. Som ger symptom lite varstans.
Tänk om debatten istället hade förts utifrån verkligheten!
Tänk om debatten istället fördes utifrån verkligheten att brott mot freden är det grövsta av tänkbara brott, det brott som
folk hängdes för efter andra världskriget. Tänk om debatten istället fördes utifrån verkligheten att krigspropaganda psykologisk förberedelse för krig - är just ett sådant brott mot freden. Tänk om debatten istället fördes utifrån
verkligheten att en hel del svenskar med inflytande över opinionsbildningen med all säkerhet är sådana
krigsbrottslingar? Tänk om det fanns rättvisa? (Läs gärna lite resonemang här.) Vår egen utrikesminister Carl Bildt
påstås ha lobbat för krig - i så fall ett brott mot freden, det grövsta av tänkbara brott - vilket en lämplig domstol bör
utreda. Flera svenska tidningar har arbetat för krig - klart ett brott mot freden. Åter något för domstolar att utreda.
Captus Tidning som jag länkat till ovan lobbar kristallklart för krig. Uppenbart skyldig till det grövsta av tänkbara brott,
det brott som folk hängdes för efter andra världskriget.
Som ett exempel på brott mot freden i svenska tidningar kan ges att UNT:s Håkan Holmberg den 5 april 2007 påstår att
"Britterna befann sig på irakiskt territorialvatten och på FN-uppdrag." När sedan en läsare ringde upp för att undersöka
vilket detta uppdrag skulle vara utspann sig följande samtal:Läsare: Vilket FN-uppdrag var det?
Håkan Holmberg: ..."Dom brittiska och amerikanska truppernas närvaro är numera sen ett par år sanktionerad av FN"
Läsare: "Det är inte FN-uppdrag va?"
Håkan Holmberg: "Det är möjligen hårklyveri ... det är möjligt att man skulle ha uttryckt det lite annorlunda"Samme
läsare skrev i en kommentar:Ett riktigare sätt att uttrycka saken hade varit att den brittiska ockupationsmaktens soldater
utan något som helst uppdrag från vare sig FN eller det så kallade världssamfundet skickades ut på en expedition på
vatten, där gränsen mellan det redan ockuperade Irak och det hotade Iran är omtvistad. Någon internationellt erkänd
gräns finnes icke. Samt att soldaterna - då expeditionen inte var godkänd av båda de inblandade ländernas regeringar togs till fånga.
Detta hade dock inte kunnat bygga under den centrala tesen i Håkan Holmbergs ledare: Att den iranska politiken liksom förut den irakiska - är "konfrontationspolitik mot väst". En tes som i dag innebär krigshets.Enligt Convention of
Civil and Political Rights, CCPR, är war propaganda förbjudet. Det faller därför under allmänt åtal. Finns det några
allmänna åklagare bland tidningarnas läsare, eller måste vi påtala dessa brott för dem?
Tänk om folk inte var så förbannat lydiga! Tänk om rättvisa och ansvar utkrävdes!
Men nu misstänker 84% av amerikanerna att det är något fuffens med "911", och en tredjedel av amerikanerna att deras
egen regering är inblandad i terrordåden. (New York Times/CBS News poll October 14, 2006.) Om alltfler tänker 'det
otänkbara' - ett 'otänkbara' vilket, det hävdar jag med bestämdhet, är sant - då har vi nått en vändpunkt i "911".Antingen
kommer västvärlden i stort och politiker, media, kultur i synnerhet att bli blottade som delaktiga i en sådan här bluff - i så
fall ett gigantiskt steg framåt för alla som kämpat mot osannolikt starka krafter och som vågat gå mot strömmen för en
mer kärleksfull och fredlig värld.Eller så kommer de delaktiga - som målat in sig i ett hörn - att skapa ett "nytt" inside jobb
som anledning till en massiv kärnvapenattack på Iran, etc.De kan känna att de inte kan backa ur, att alternativet är att
förlora allt, krigsförbrytartribunaler och galgen. Och att Ryssland och Kina flyttar fram sina positioner. Kanske man
hoppas kunna samla människor kring nya "altruistiska" investeringar kring miljökaos och klimathotet inte minst, som
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skapar nya möjligheter för dem som regisserat detta att tjäna pengar på och kontrollera oss? Det kan vara planen. Men
håller de inte på att köra av banan? Hur många TROR egentligen på dem, att det inte är ett inside jobb, när det kanske
smäller en atombomb utanför en amerikansk hamn, eller sprids en dödlig biologisk smitta? Hur många kommer att
reagera som om delegitimerade auktoriteter hade talat sanning? 16% ? 20% ? Vad är siffran? Och vad skulle de
andra göra? Man kan inte sätta 80% av USA:s befolkning i koncentrationsläger, oavsett hur många och stora sådana
man har byggt...
Leif Erlingsson
2007-04-09
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PDF "printout"

Andra bloggar om: auktoriteter, media, Svartvik, antisemitism, sionism, zionism, Israel, Captus Tidning, Captus, Ayn
Rand, nyliberalism, fascism, krig, krigspropaganda, brott mot freden, 911, 11 september
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Nymedeltid
av Leif Erlingsson
2007-02-12
När jag kom på begreppet "nymedeltid" Googlade jag det genast, för att se om jag var först. Det var jag inte. Det blev 4
unika träffar. Det visade sig att samtliga dessa unika träffar kom från Blogge Bloggelitos regeringsblogg, med starka
Kina-influenser. Det kan inte vara en slump. Ljuset kommer från öster. Och som Erling Nilsson frågar sig, Vad kommer
efter USA? Vilket han själv besvarar: ``"Jätten i öster" håller på att vakna.''
Självaste Trilaterala kommissionens förste direktör, en av de främsta drivande krafterna bakom dess tillkomst och tillika
Jimmy Carters "rådgivare i nationella säkerhetsfrågor" samt arkitekt bakom "The Bear Trap", den Afghanska fällan, har
nu i vittnesmål inför Förenta staternas senat den 1 februari 2007 mycket tydligt förklarat hur farligt rundgångstänkandet
är, där slagord används som vore de rationella argument. [Kopia] [Orginallänk]
Zbigniew Brzezinski, denne gamle konspiratör bakom al Qaeda (ordet betyder förresten 'toalett'), författare av "The
Grand Chessboard" om hur USA skulle ta kontrollen över naturresurserna i Asien, nämner i sitt vittesmål mycket
allvarliga ("profound") reservationer mot den förda politiken från ett antal ledande republikaner, inklusive president
Gerald Ford. Brzezinski anser inte att Irak-kriget (långt mindre det förestående Iran-kriget) är försvarbart. Han vittnar
inför Förenta staternas senat att det är en total flopp, historiskt, strategiskt och moraliskt.
Hans vittnesmål tyder på insikt om att krigshetsarna är inne i 'en loop', ett självbekräftande system, som de ej kan ta sig
ur.
Två gånger nämner han "sloganeering", att slagord ersätter rationellt resonemang. Jag har läst att det var så det gick till
i Europa inför första världskriget. I dag förstår jag hur ett 'skott i Sarajevo' kan sätta en värld i brand. Han nämner även
de svart-vita vanföreställningar om ont och gott (Manichean delusions) som administrationen så passionerat uttrycker.
Kanske inte så förvånande att en av mina tidigare mormonska trosbröder uttryckt att G. W. Bush skulle vara den bästa
ledare världen haft...
När Zbigniew Brzezinski säger att flertalet muslimer inte är fundamentalister, att al Qaeda är en isolerad
fundamentalistisk avvikelse, då är detta ett auktoritativt uttalande. Han om någon vet att "jihad" försvann ur Islam på
1000-talet, för att med nordamerikansk uppmuntran efter den sovjetiska invasionen av Afghanistan 1979
återuppväckas. Då för att driva en internationell all-Islamsk rörelse. (Källa: Special Report in The Economist, "Why
Afghanistan is the way it is", 13 Sep 2001. Cited by Sander Hicks on AlterNet 2007-02-02.) Om vi fortsätter på den
inslagna vägen, säger Zbigniew Brzezinski, så blir det krig med i stort sett hela den Islamska världen. Världskrig, alltså.
Nyjakobinismen
Redan år 2003 la jag ut "The Ideology of American Empire" av den svensk-amerikanske professorn i politik vid ett
konservativt amerikanskt universitet, Claes G. Ryn. Jag hade i mellantiden glömt bort hur viktig den är. Här en sida
med mina markeringar i texten, "Hilights". Såsom:``The new Jacobins are trying to clear away obstacles to the triumph
of their ideology and of their own will to power. They exhibit a revolutionary mindset that will inexorably lead to
disaster.''Vilket översatt blir:``Nyjakobinerna försöker undanröja hinder för deras ideologis och maktambitioners triumf.
De uppvisar en revolutionär inställning som oundvikligen kommer att leda till katastrof.''Den som påminde mig var Gore
Vidal, "Evigt krig för evig fred", s. 56.....``Det är ytterst träffande att ordet terrorist (Enligt Oxford English Dictionary)
anses ha myntats under franska revolutionen för att beskriva »en anhängare eller supporter till jakobinerna, som
förordade och tillämpade som metod partisanförtryck och blodsutgjutelse i spridandet av demokratins och jämlikhetens
principer«. Fast våra härskare har återupplivat ordet för att beskriva våldsamma motståndare till Förenta staterna, kan
flertalet av dagens terrorister faktiskt återfinnas i våra egna federala, delstatliga och kommunala förvaltningar. Byrån för
alkohol, tobak och skjutvapen (förkortat ATF, The Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms),
narkotikabekämpningsorganet DEA, FBI, IRS etc, har så många jakobiner ute i krig mot våra medborgares liv, frihet och
egendom. FBI:s massmord på oskyldiga i Waco var ett förebildligt jakobinskt företag.'' (Gore Vidal, "Evigt krig för evig
fred", s. 56.)Eftersom nyjakobinerna "ju" kämpar för det rätta så kan inga medel få stå i deras väg. I Aftonbladet den 23
februari 1998 skriver Jan Guillou under rubriken "USA och dess allierade förbereder ännu ett massmord på araber"
att:``Inte sen korstågstiden för 800 år sen har Europa genomgått en sådan hjärntvätt, också då försvarades massmord
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med att araber egentligen inte var människor, varför kristendomen inte utgjorde hinder för slakten.''I dag stöder Sverige
genom utbildning det Irakiska mord-inrikesministeriet. Det som skickar ut dödspatruller. Det pågår i Irak ett mycket
omfattande mördande av intellektuella. Samtidigt menar många kommentatorer självrättfärdigt att Irakierna inte kan
styra sig själva. Efter tillräckligt många mord, kommer de kanske att få rätt.
Målet är - som alltid - makt och inflytande. Västvärlden utkämpar ett energiskt krig för utökat Lebensraum. Ska vi döma
Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler? Vår humanism ger förfalskad legitimitet åt vår måttligt maskerade
rasism. Att dehumanisera eller demonisera "den andre" är ett nödvändigt steg för att ge falsk legitimitet åt att senare
begå olika former av övergrepp. Det är t.ex. därför soldater inte ska 'fraternisera med fienden' - för då skulle de
upptäcka att de är som vi själva. Det är också därför vi ska splittras upp i olika ideologier och religioner.
I Afrika är det ständiga oroligheter, terrorism och krig. Förklaringarna kan vara enklare än man tror. Inte något man
läser i DN, precis?...
Många fattar förstås precis vad som pågår, som t.ex. Maria-Pia Boëthius i "Svenska mediers lurade rebeller", ETC
2006-01-02, eller historikern Wilhelm Agrell, som hon citerar:``Varje tid är blind för vad som egentligen sker''Som för att
illustrera detta bloggar min vän Mikael Wälivaara i dag om Magnus Norell, på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, och
dennes verklighetsfrånvända uppfattning om varuti hotbilden består. Ett strålande exempel på det jag skrev längre upp,
att att krigshetsarna är inne i 'en loop', ett självbekräftande system, som de ej kan ta sig ur.
Maria-Pia Boëthius skriver även:``varje motberättelse -- för det rör sig inte ens om motmakt -- mot den härskande,
groteska råkapitalismen ska tystas och det är svenska medier som agerar torpeder.
Den bästa beskrivningen på tillståndet i den svenska medievärlden gav Pierre Bourdieu redan på 90-talet:
»Den nyliberala revolutionen är en konservativ revolution. En märklig sak är att det är en revolution som återställer det
förflutna, men som presenterar sig som progressiv, en revolution som omformar tillbakagång till framsteg, till den grad
att de som motsätter sig denna tillbakagång kallas bakåtsträvare. De som motsätter sig terror kommer snart att kallas
terrorister.«
IT-utvecklingen får mannekänga som framsteg medan ett gammalt klassamhälle återställs.''Kristen fascism
I en AlterNet artikel den 8 februari 2007, "The Rise of Christian Fascism and Its Threat to American Democracy", skriver
Chris Hedges om sin etikprofessor Dr. James Luther Adams vid Harward Divinity School, och vad denne professor med bakgrund i en tysk anti-nazistisk kyrka - såg för starka likheter mellan den kristna högern i USA och den tyska
kristna kyrka som arbetat tillsammans med nazismen. Men viktigare, denne Adams varnade enligt artikeln för den
blindhet som orsakas av intellektuell snobbism. Och för institutioners och medias självupptagenhet och ovilja att ta tag i
fundamentala moraliska frågor och orättvisor. Han kände vanmakt inför liberalers blindhet inför hur världen egentligen
fungerar.
Det pågår något mycket sjukt "over there", och plattityder om "USA-hat" bevisar att avsändaren är en löjlig figur, utan
verklighetskontakt. Vilket måhända kan förlåtas alla andra, men inte personer i media, som är själva orsaken till vår
djupa okunnighet. Som exempel: När Sun Myung Moon smorde sig till den nye Messias, då``deltog ett 40-tal djupt
kristna amerikanska kongressledamöter. En judisk rabbin inledde ceremonin genom att blåsa i ett bockhorn! En
mormonsk senator, Orrin Hatch, var försångare när Moon symboliskt grävde ned ett kors i Jerusalem...''För den kristna
nyjakobinska högerns "högre mål" gäller en "högre moral". Vilket har getts falsk legitimitet genom religiös och/eller
ideologisk övertygelse att 'de' är bättre än vi andra oinvigda eller oförstående. Kanske måste man själv ha haft
närkontakt med sådant tänkande för att kunna föreställa sig det. Det är så långt från vad som annars betraktas som
normalt och mänskligt.
Iran - klockan tickar
Några citat, översatta till svenska, ur "Iran Clock Is Ticking" av Robert Parry, 2007-01-31:``Medan kongressens
demokrater prövar hur långt de bör gå i att ifrågasätta George W. Bush's särskilda krigstidsbefogenheter, så kan tiden
rinna ut för att kunna förhindra Bush från att beordra en större eskalering av mellanösternkonflikten genom att anfalla
Iran.
. . . Bush och hans neokonservativa juridiska rådgivare har gjort helt klart att de i stort sett inte ser några begränsningar
i Bushs "fullständiga" befogenheter som Överbefälhavare i krigstid. Enligt deras synsätt står det Bush fritt att agera
militärt utomlands och att förbigå juridiska och konstitutionella begränsningar hemmavid eftersom Förenta Staterna
befunnits vara en del av "slagfältet".
Inget utom ett direkt förbud mot ett krig med Iran utfärdat av kongressen, och ett allvarligt hot om riksrätt, ser ut att
kunna få Bush att tveka mer än ett ögonblick. Men kongressens Republikaner skulle säkerligen obstruera sådana
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åtgärder, och Bush skulle mycket väl kunna inlägga veto mot vilken som helst lag som beslutades.
Ändå, om inte kongressen eskalerar konfrontationen med presidenten - och snabbt - så kan det vara för sent för att
förhindra vad som kan bli en mycket farlig upptrappning.''Hukandets horder
Kjell Alinge myntade begreppet. Dessa hukandets horder förstår nog hur det är ställt, men överlåter åt andra att ta
ansvar. Detta kan rättfärdigas inför sig själv och andra med att man inte tror att det som händer händer, eller att det
som händer i varje fall inte skulle innebära någon moralisk skyldighet att ta ställning.
Många människor känner i dag att de personer som protesterar, de får skylla sig själva när de råkar illa ut. Den som
inte stillatigande rycker på axlarna åt den diktatur som är på väg att införas i världen skulle alltså, enligt detta sätt att
känna, få skylla sig själv. Även detta är en tydlig signal att upplysningstiden för länge sedan är förbi.
Åsiktsförbuden i väst
En annan tydlig signal om att upplysningstiden för länge sedan är förbi - den tid då vittnesmål, regler och empiri hade
något bevisvärde - och att vi nu befinner oss i inledningen av nymedeltiden, är att våra grundläggande myter inte får
ifrågasättas. En myt är ju något som - sant eller falskt - förmedlar en djupare symbolisk innebörd till människor. När en
berättelse blivit en myt, om den dessutom har samhällets beskydd, då är det förbjudet att presentera fakta som
motsäger den mytiska 'sanningen'. Våra egna grundläggande myter åtnjuter skydd i detta avseende. Man får ej häda
mot de egna myterna, då begår man tankebrott. Endast mot andras. På motsvarande sätt får man i muslimska länder
inte häda mot sina egna skyddade myter, men väl mot våra. Som exempel på tankeförbud i olika Europeiska länder mot
olika offermyter kan nämnas:Statistiska/historiska uppgifter som motsäger element av förintelseberättelsen får ej
nämnas. Flera personer har fängslats för denna typ av tankebrott. Ännu fler har avskedats från sina arbeten.Det
numeriska resultatet av folkräkningen av assyrier i Turkiet år 1914 får ej redovisas, då året efter betydligt många fler
assyrier mördades av Turkarna. Hade det varit upplysningstid hade insikten infunnit sig att minst en av siffrorna är
felaktig, men i nymedeltid får sådana tankar ej tänkas.Natos bombningar av Jugoslavien 1999 som "det goda kriget".
Diana Johnstone begick det i Sverige mycket allvarliga tankebrottet att söka nyansera bilden. Sök på "Ordfront" i denna
länk, och läs länkarna som har med Ordfront/Ordfrontskandalen att göra. Se särskilt den här länken. Och från den
länken plockar jag detta citat:
Clarté 1/2004, Sören Sommelius, Den självutnämnda godhetens krig:``Det såg ut som ett slags enhällig reaktion från
det svenska intellektuella etablissemanget. Dock förhöll det sig inte så. De som tyckte annorlunda refuserades av
samma tidningar.''I vår egen tid kan vi om vi vill studera hur ännu en ny offermyt skapats. Det är inte svårt att förutsäga
att även tankebrott mot denna i en nära framtid kommer att bestraffas. Myten planterades som denna film visar.
(Vidareläsning här (AlterNet/Sander Hicks), här (UQ Wire/Philip J. Berg, Esq.) och här (UQ Wire/Peter Dale Scott,
pensionerad kanadensisk diplomat). En mycket frispråkig f.d. MI5-agent kan det också vara intressant att lyssna till,
David Shayler på SkyNews.)
Men det finns fler åsiktsförbud än offermyterna:I Israel är det förbjudet att arbeta politiskt för att avskaffa statens
apartheid-karaktär (en stat "för judar" - inte för sina bortdrivna palestinier, vilket flera oförytterliga FN-resolutioner
kräver).En ny FN-resolution 1624 uppmanar till censur, genom att länder enligt resolution ska skapa lagar som
förebygger uttalanden till stöd för terrorism - ett begrepp som ju tolkas Orwellskt... (Den som bekämpar den verkliga
terrorismen blir 'terrorist'.)Legitimitet
När är en regim legitim, och när är den inte det? I "Evigt krig för evig fred", s. 82-83, citeras domare Brandeis:``domare
Brandeis: »Vår regering är den mäktige, ständigt närvarande läraren. På gott och ont lär den folket genom sitt
exempel.« [...] Brandeis fortsätter i sin reservation: »Brott är smittsamt. Om regeringen blir lagöverträdare föder den
förakt för lagarna; den inbjuder varje man att bli en lag för sig själv.« [...] Men en laglös regering, skrev Brandeis,
»inbjuder till anarki. Att hävda att ändamålen helgar medlen vid tillämpningen av straffrätten -- till exempel om
regeringen skulle påstå att den kan begå brott i syfte att se till att en enskild brottsling fälls -- skulle framkalla en
fruktansvärd vedergällning.«
Man undrar om Opus Dei-flertalet i Högsta domstolens nuvarande majoritet på fem mot fyra någonsin har begrundat
dessa ord som skiljer sig så starkt från Machiavelli, en tänkare som är oumbärlig för dem som hävdade att Fursten
framför allt måste ingjuta fruktan.'' (Gore Vidal, "Evigt krig för evig fred", s. 82-83.)En regim kan regera med terror.
Detta är Machiavelli-receptet. Eller Nyjakobinismens. Alltså NATO/den Atlantiska Alliansens strategi att skapa
känslomässig oro och stress hos de egna befolkningarna. Detta görs med olagliga handlingar, där skulden läggs på
andra. Detta skapar en form av falsk legitimitet för regimerna, då dessa ses som garanter för något minimum av lag och
ordning. BBC gjorde för några år sedan en utmärkt dokumentär i tre delar, som alla som inte redan sett den bör se,
"The Power Of Nightmares - The Rise of the Politics". Jag beskrev filmens delar i "Alex Jones om regeringsterrorn"
2006-06-27. Jag har bläddrat lite i skriften "Sions Vises Protokoll". Såvitt jag kan förstå, är den nu implementerad. Det
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finns ett modernare dokument, "Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century" av
The Project for the New American Century ("PNAC"). På denna Wikipedia-länk kan man läsa vilka som ligger bakom.
Ganska många av dem bildade senare Förenta staternas nuvarande administration. Även PNAC-dokumentet har i
mycket genomförts eller blivit av. Som "ett nytt Pearl Harbor". Det är den nya offermyt jag nämnde, med några länkar,
högre upp. När "Sions Vises Protokoll" först uppdagades, beskrevs dess innehåll som djupt omoraliskt. Oavsett vem
som skrev det, kan vi i dag se att det beskriver vår faktiska verklighet. "Rebuilding America's Defenses" är i samma
mening omoralisk. Liksom hela nyjakobinismen/terrorväldet.
Det finns ett alternativ. Ett alternativ som ger regimerna legitimitet. Nämligen att regimerna följer och upprätthåller
lagarna. Att lag går före makt (länken går till Åsa Linderborgs och Erik Wijks polis- och JO-anmälningar av fem
vapendirektörer och två generaldirektörer för terroristbrott och uppmaning till riksdagen att ställa Göran Persson, Ulrica
Messing och Gunnar Lund inför konstitutionsutskottet, Aftonbladet 2005-09-29, "Vi anklagar!").
Teologisk blindhet
Hela den svenska politiska skalan är fast i sina politiska kartor, och därför inkapabla att uppfatta verkligheten. Jag har
tidigare använt uttrycket "Teologisk blindhet". Även flertalet svenskar är sannolikt omedvetna om den verkliga
situationen. En god människa sa nyligen till mig:``Man måste tro på det goda samhället.''I en mening har hon rätt och i
samma mening gör jag ju också det, jag arbetar för och vill tro att ett gott samhälle är möjligt. Som Alexander
Chamberland, språkrör för Grön Ungdom, brukar signera sina mail: "¡Ya Basta! - En annan värld är möjlig!" Eller som
jag slutade en artikel om Det andra valfiaskot - och den pinsamma tystnaden den 16 januari 2005:``Det tycks ännu en
gång vara dags att samlas kring de grundläggande parollerna fred, frihet och rättvisa!''Eller som Sander Hicks (förf. till
"The Big Wedding: 9/11, The Whistle-Blowers, and the Cover-Up.") avslutade en debattartikel på AlterNet nyligen (9/11:
The Case Isn't Closed), ``We, the resistance, must drive them out with a little something stronger: peace, truth,
revolution. We know history. We have a mission. Taste the clash of history, and you'll know which side you're on.'' Att
vilja fred, frihet, sanning och rättvisa i en tid när nyjakobinernas moralkodex är att ändamålen helgar varje medel, om så
är massmord på det egna landets medborgare när dessa står ivägen för de 'högre' syftena, DET är förvisso att vara
revolutionär. För som Gore Vidal skriver i "Evigt krig för evig fred", s. 56:``flertalet av dagens terrorister [kan] faktiskt
återfinnas i våra egna federala, delstatliga och kommunala förvaltningar. Byrån för alkohol, tobak och skjutvapen
(förkortat ATF, The Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms), narkotikabekämpningsorganet DEA, FBI, IRS etc, har
så många jakobiner ute i krig mot våra medborgares liv, frihet och egendom. FBI:s massmord på oskyldiga i Waco var
ett förebildligt jakobinskt företag.''Trots allt tror många människor fortfarande på att ställa upp för varandra, etc. Goda,
mänskliga värden. Inte alla prioriterar lagbundet egennyttan på det sätt som jakobinerna resonerar. I en helt underbar
ledare i Miljömagasinet nr 42 årg 26, 20 oktober 2006 om hur vi ska bekämpa den "undermåligaste dräggen som
innehar både den reella och den formella makten", "den människohatande 'elit' som regisserar våra olyckor", utan att
gräva ned oss i producerandet "av dystopier, som Kafka och Orwell" skriver Torbjörn Säfve att han "tror ... att vi finner
ett gemensamt svar. Vi måste bara bli en aning mer filosofiska och lägga dystopierna åt sidan." I grunden tror de flesta
av oss på att bete oss anständigt mot varandra, inte sparka på svaga eller sjuka, inte håna och trampa på andra. De
som beter sig så eller försvarar dem som beter sig så är sjuka, och vi behöver genomskåda och förkasta sådant. Nu
som förr. Vi behöver gå till vår kulturs källor, påminna oss om vad vi egentligen tror på, genomskåda dem som inte
delar dessa värden - se dem för vilka de är - och vända dem ryggen. GE DEM INTE FALSK LEGITIMITET GENOM
ATT RÖSTA PÅ DEM ELLER LÄSA DERAS TIDNINGAR.
Ifrågasätt inte min verklighet
Zbigniew Brzezinskis vittnesmål, som jag berättade om i inledningen, visar att det finns insikt bland medlemmar av eliten
om att farligt inkompetenta ledare är farliga för varenda människa på jorden. Även för den yttersta eliten. Att det
ingenstans finns där de kan gömma sig. Att det inte finns någon alternativ planet att rymma till.
Men de svart-vita vanföreställningar om ont och gott (Manichean delusions) Brzezinski nämner, har fångat alltför
många. Han bär själv stor skuld till detta, då han är en av dem som bedragit oss. Människor har sin stolthet att
försvara. Många bedragna föredrar att låtsas som att inte är lurade, att de i själva verket är kloka, informerade,
rationella, förnuftiga, o.s.v.. Vadsomhelst, hellre än att erkänna att de är grundlurade. Jag tänker helt enkelt att vi alla
är sektoffer. De flesta har bara inte insett det ännu. Och uppvaknande är tufft. Det kräver mycken energi/kraft och
ansträngning. Som i alla sekter försiggår en hel del projicerande. Den som ifrågasätter min verklighet, den 'är ond'.
Men det måste göras. Det kommer att behövas många avprogrammerare. Nästan alla riksdagsmän, regeringen,
media, o.s.v. behöver avprogrammering. Fast catch-22 är att de måste be om det. Och då har de redan kommit mycket
långt i sin avprogrammering...
Leif Erlingsson
2007-02-12
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Saturday, October 21. 2006

Med Sverige i tiden - eller Politisk Idiot?
Ja, det är frågan. De flesta följer med sin tid. Det är naturligt. Så gjorde journalisterna i Hitlers Tredje Rike. Bo I.
Cavefors berättade för några dagar sedan att:`` I en bok som utkom 1992, Birgit Rätschs Hinter Gitten. Schriftsteller und
Journalisten vor dem Volksgerichtshof 1934-1945 (Bouvier Verlag, Bonn 1992), konstateras, med eftertryck, att
journalisters och andra massmedialt arbetande skribenters relationer till Hitlers Tredje Rike, var... gott! Om tyska
officerares motstånd, om kristna människors motstånd, om arbetares och modiga ungdomars motstånd, om judars och
homosexuellas motstånd, vet vi idag besked. Men det har, som i graven, varit tyst om journalisters motstånd mot
regimen under Tysklands bruna år. Varför? Det fanns inget motstånd! Birgit Rätsch konstaterade, efter att ha
undersökt 1.342 processer förda vid "Folkdomstolen", att endast 2 (två) procent av de som ställdes inför domstolen
anklagade för högförräderi, var publicister. Flertalet journalister och fria skribenter som dömdes, var outsiders och
tillhörde ideologiskt marginaliserade grupper.''Kort sagt, journalister "har vett" att följa med tidsandan.
Annat är det med sådana "Politiska Idioter" som Harold Pinter, och alla vi andra som hävdar såsom en grundläggande
självklarhet nödvändigheten att återerövra mänsklig värdighet:``Trots synnerligen dåliga odds tror jag att en orubblig,
bergfast och hårdnackad intellektuell beslutsamhet för att fastställa vad som verkligen är sant i våra liv och samhällen är
en fundamental förpliktelse, som åligger oss alla som medborgare. Den är i själva verket tvingande.
Om en sådan beslutsamhet inte innefattas i vår politiska vision har vi inget hopp om att återupprätta det som vi nära nog
har förlorat -- människans värdighet.'' (Harold Pinter, "Konst, sanning & politik", Nobelföreläsning 2005.)Och för all del,
med sådana kategorier som Bo I. Cavefors nämnde: "tyska officerares motstånd, om kristna människors motstånd, om
arbetares och modiga ungdomars motstånd, om judars och homosexuellas motstånd". I Sverige av i dag kan Överste
Bo Pellnäs få representera "svenska officerares motstånd":``Den amerikanska administrationens agerande står i strid
mot allt vad som kan kallas humanism och ett rättssamhälles krav. En moralisk gräns har överskridits och all
anständighet är undergrävd av lögner och en maktpolitik som står i de amerikanska oljebolagens tjänst. Ingen av oss
andra, vare sig vi är amerikaner eller européer, har något att vinna på den politik som George W Bush bedriver. Han
och hans administration utgör i stället en belastning för hela den västliga kulturen.''I USA kan en lång rad kända och
respekterande namn från underrättelsetjänsterna, militären och tidigare regeringar få representera "USA-officerares
motstånd": "Patriots Question 9/11 - Responsible Criticism of the 9/11 Commission Report". Det är nämligen helt seriöst
så att många helt allvarligt tänker att USA kan ha utsatts för en statskupp, och inte ett utländskt terrordåd, den där
dagen i september för fem år sedan. Det är inget svenska "journalister" låtsas om: För dem är det "propellerhatt" som
gäller för den som tänker så. Och det går ju bra, när alternativa åsikter censureras. Aldrig någonsin, att de skulle
släppa in något som Barbara Honeggers "THE PENTAGON ATTACK PAPERS", där det klart visas att det bara kan
handla om en statskupp. (Hon finns även med på Patriots Question 9/11 länken. Och dessutom kan jag berätta att en
svensk översättning är på gång. Se gärna blogginlägget "The Terror Conspiracy" för information om boken med samma
namn, där Barbara Honeggers artikel ingår som bilaga.)
Exempel på att följa med sin tid är det av naturliga skäl mycket lättare att finna i våra medier. Som en professor i
praktisk filosofi vid Högskolan i Kalmar, t.ex. Eller en "författare och filosof". Den senare - Roland Poirier Martinsson är av särskilt intresse för oss genom att Mikael Wälivaara skrev ett öppet brev till honom som replik, och genom att han i
sin tur faktiskt svarade på detta brev. Läs dessa tre sista länkar, särskilt på den sista! Det är mycket upplysande om
hur förnekelsens mekanismer fungerar. Man kan därvid även läsa om den förföriska nyordning som växte fram i mitten
av det förra seklet. Låter inte dessa artiklar (klicka!) från "Tidsrevyn" årg. 1944 som hur våra nutida presstituerade
försvarar "det goda USA"?
Från Jan Viklund, vars egna RingP1 inlägg för ickevåld refuseras, han är väl på 'svarta listan', fick jag i ett mail veta att
"Däremot fick Ali Moubharaki sina knappa fyra minuter och ställde frågan varför inte bara svensk regering och svenska
"opartiska" medier, utan även svensk fredsrörelse håller käft om förestående anfallet mot Iran. Men när han började
ställa Bushadministrationens nya tortyrlagar till svars var det tack och hej, leverpastej." För det var förstås "utanför
scriptet"... Ja, Iran-kriget får inte diskuteras. När Jan försökt diskutera det på SVT-forum har han censurerats. Det
skulle diskuteras under temat "Irans kärnenergiprogram", vilket skulle handla om hotet från Iran. Men det var ju inte
hotet från Iran det gällde, utan det mer verkliga hotet från USA! SVT är dock pedagogiska, och förklarar efteråt i den
tråd censuren gripit in i, vilka ramarna för tillåten debatt ska vara:``Moderator_SVTOpinion
Nordkoreas kärnvapenprov - 11 okt 2006 12:19
Ett antal inlägget i forumet är borttagna eftersom de inte håller sig till ämnet som är Nordkoreas kärnvapenprov.
Diskutera frågorna som ställdes i inledningen av forumet:
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Vad betyder Nordkoreas kärnvapenprovsprängning? Hur påverkas säkerheten i världen av provspräningen? Finns det
en risk att det sker en upprustning i regionen? Vad bör FN göra? Vilka möjligheter har omvärlden att pressa Nordkorea
till att avbryta sitt kärnvapenprogram?
/Moderator_SVTOpinion''
[Se även fortlöpande censur av inlägg på nästa sida av samma tråd.]Det var ju pedagogiskt och bra, så att de
intelligenta debattörerna inte ska råka debattera fel. En del kanske behöver lite hjälp, för att vara Med Sverige i tiden, så
att säga. Och inte av misstag råka bli (en mänsklig och kännande) "Politisk Idiot".
SVT är långtifrån ensamma om att hjälpa oss att tänka rätt. I min förra bloggning skrev jag om underminerandet av
svensk demokrati från diverse infiltratörer, som National Endowment for Democracy" (NED), och om Swedish
International Liberal Centre (SILC), ett lokalt utskott i Sverige av NED, som står bakom en rad mer eller mindre direkta
försök att störta främmande regeringar. Främst genom inblandning i samband med val. Genom NED, Clear Channel
och Hill & Knowlton är det högst troligt att även Sverige nu infört "Imperial Democracy". En vän påpekade att Hill &
Knowlton har sitt skandinavien-kontor i Stockholm, och att de samarbetar med allt och alla inom "folkrörelsesverige".
Med alla partier, med Vin & Sprit, privatisering av sjukvård, valupptakt i Almedalen, överallt. Samma Hill & Knowlton
som diktade ihop storyn om nyfödda barn som Sadistiske Saddams soldater slet ur kuvöserna i Kuwait. Sverige har
verkligen ingen brist på män och kvinnor som är "Med Sverige i tiden". Googla "Jenny Lindahl Hill & Knowlton". Hon
lämnade Ung Vänster för att bli PR konsult åt dem.
Operation Mockingbird - det är vad vi har blivit utsatta för. En underrättelseoperation som går ut på att styra den
allmänna opinionen genom att styra den information vi får in. För som man kunde läsa i DN Kultur Nätupplagan 30 juli
13:02, Medier utan minne: ``Till slut fogar sig verkligheten i det mönster som återgivningen lagt fast på förhand.'' (Kors,
jag lyckades hitta en mening som slår hål på medielögnen, i en publikation från självaste sanningsministeriet!) Googla
"Operation Mockingbird". Googla "Operation Mockingbird Hill & Knowlton". Och som jag föreslog redan ovan, Googla
"Jenny Lindahl Hill & Knowlton". I "The Mechanics of Mental Occupation" beskriver Al Burke redan i mars 2000 hur
åsiktsförtryck infördes i Sverige - hur det fria ordet släcktes ned. Med tillstånd från Al Burke har jag lagt ut ett annat
exempel, "ATTACK OF THE ZAREMBITES", en sida ur en längre artikel om hur tidningen Ordfront dresserades. Strax
ovanför på samma sida utdrag ur en artikel på Svenska, om hur oliktänkare systematiskt refuseras. Strax nedanför på
samma sida kan man läsa rader med mycket kända internationella intellektuella vars åsikter censureras lika mycket i vår
"fina demokrati". Så, vänstern är köpt, korrumperad eller skrämd. Finns inte. Inte i Sverige.
Men inte bara vänstern verkar köpt. Med stor energi har olika versioner av Krigskrönikan grävt i "brunskjortifieringen" av
Sverige. Fascism är nämligen en strategi (klicka!). (Lyssna gärna även till historikern Michael Parenti om fascism,
scrolla ned till "Michael Parenti: Part three of four: The Functions Of Fascism" på länken.) Och det är våld, vapen, krig
som är "i tiden", eller "inne". Det är så "naturligt" att det närmast känns onaturligt att ifrågasätta. Censur döljs bakom att
alla har rätt att själv bestämma vad de tillåter respektive tar bort. Och svish, svish, svish, bort med oönskade fakta och
åsikter. Men hur mycket språklig dynga som helst, det är helt OK. Som sagt, vi har vant oss, så det känns inte ens "fel"
när vi konfronteras med censur. Men dock, att avslöja identiteten bakom en "brunaktig" blogg gillades ej av ett forum
som säger sig stå för total informationsfrihet. Överhuvudtaget finns där en "brun smet", som INTE hänger ihop med
gamla "nationella" kretsar. Några få exempel... Edit: Några av de siter jag länkade till här har visat sig vara "planterade"
i artistiskt syfte, som avsiktliga SABOTAGE mot brunskjortifieringen, för att just TYDLIGGÖRA det annars outsagda fascism sprider sig ju just genom att INTE säga ut vad det eg. handlar om, att INTE förklara. Jag ska undersöka detta
närmare och blogga om det, men tills vidare, och för att undvika missförstånd, tar jag bort några länkar här. Slut Edit.
http://forum.liberaldebatt.com/, http://forum.soldf.com/ och starta gärna här på den sista länken. ...Men eg. räcker det att
gå in på nästan vilket "liberalt" forum som helst, och se hur man tror sig vädra morgonluft. Totalt omedvetna om det
"annalkande godståget i tunneln". Man tror man ser ljuset - det är lokets lyktor. I liknelsen är tunneln censuren, som
hindrar det verkliga ljuset att tränga fram. Här om en till som vill avskaffa offentlig öppenhet för att Operation
Mockingbird ska kunna köpa upp rubbet, kantänka: Fredrick Federley. (Riksdagsman i Centern.)
Angående ljuset i tunneln, där tunnelmörkret är censuren & åsiktsförtrycket och ljuset är de önskvärda och därför icke
censurerade åsikterna, så vill jag nämna något professor Immanuel Wallerstein skrev i "The Tiger at Bay: Scary Times
Ahead"; Commentary No. 192, Sept. 1, 2006, som jag läst via en mailinglista. Det slutar:``Everyone worries about civil
war in Iraq. How about in the United States?
Scary times ahead!''Censuren förblindar så, att få svenskar inser att detta är en högst rimlig utveckling! De flesta är som
tysk-vännerna 1944, som inte kunde se några större problem. Särskilt vänstern och högern och alla andra. Fast mest
"liberalerna".
Blindheten är mindre utbredd i USA, trots omfattande censur även där. Det beror på att människor dels är mer vana vid
att myndigheter ljuger där. Dels att man tar reda på själv i högre grad. Det är mycket färre amerikaner som litar på
media och myndigheter än i Sverige. Vilket säkert håller på att utjämnas i och med att censuren har blivit väldigt tydlig
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även här. Men iallafall, en amerikansk nära vän skickade mig en artikel om de nya tortyrlagarna, och
kommenterade:``The dream may live on in our hearts, but this has to be the last nail in the coffin of American
democracy as we knew it. Will my neighbors inform on me for listening to NPR or reading liberal publications?
Travelling hopefully in such dark times is challenging.Jag svarade:Date: Thu, 19 Oct 2006 15:02:23 +0200 (MEST)
From: Leif Erlingsson
To:
Subject: Re: Fwd: Bush Signs Gulag Torture Law
What I earlier hadn't been able to figure out is how Sweden had been "quieted down" for so long. That is, until recently.
It's been a coup. By the brownshirts - "liberals" called, in the spirit of Orwell. Some of the players are no doubt the
Rendon Group, Hill & Knowlton, Clear Channel and NED - National Endowment for Democracy (Orwellian sense), et al.
"Imperial Democracy" is here. Also compare "The Mechanics of Mental Occupation" on how Sweden was quieted down
well in advance for Pax Americana. (Written March 2000.)
The latest here is the total dismantling of all society-analyzing programs in TV and Radio. All in one fell swoop. Heil to
the leader!
The media has been neutralized. Google "project mockingbird CIA" -- there you have it. Job well done. Some Swedish
institutions must have been subverted from the inside in order to pull this off. Like "Styrelsen för Psykologiskt Försvar",
who's job description it is to defend against these kinds of attacks. The last 20 years they have changed agenda, and
are now a prime player in the manipulation and quieting down of Sweden.
The "irony" is, one could write an exposé on how this was done, and have nowhere in Sweden to publish it. (People
don't read websites and blogs here, they've been propagandized into mistrusting such sources, just like the LDS
are....;)). It would have to be translated to Spanish and printed in a free country. It could also be printed in Arabic. And
perhaps in English in whatever free publications there exist.
Greetings from the colonies! (Albeit one of the most important of those, where no doubt much planning & preparation
has been going on.)
// Leif Erlingsson, http://blog.lege.net/Tillägg: Mycket viktiga länkar ut från Krigskrönikan: Manifestation mot krig, del 1:
Norrköping 26/7-28/7 - Händelseförlopp och efterspel samt Manifestation mot krig, del 2: Kulturella fårors analys.
2006-10-27: I en "Edit" ovan skrev jag att några av de siter jag tidigare länkade till har visat sig vara "planterade" i
artistiskt syfte, etc.Jag har nu tittat mer på några av dem, och vill efter detta helt enkelt inte skriva någon på näsan vad
de är av för sort. Istället listar jag dem åter här nedan, med uppmaning till alla och envar att själv studera. Min egen
reflektion är att de är uttryck för försök att tolka tillvaron, samtidigt som Bo I. Cavefors uppenbarligen genom flera av
dem "för en dialog med sig själv" - iallafall är det min tolkning att det är han som står bakom, att han "är" flera olika
författarnamn. Detta kan i så fall tolkas såväl som experimentlusta - tillvaron är sannerligen inte lätt att tolka just nu som ganska manipulativt. Men ändå med glimten i ögat. I ett flertal experimenteras med att propagera för olika grader
av fascism. Det svårtolkade är huruvida detta sker för att avslöja eller för att förespråka. Jag lämnar frågan öppen till
mina läsare. Här följer de tidigare länkarna, och ytterligare några:Tillägg 2006-10-29: The Eagle of Sweden - tillika
Anarken.
NY, och en nyckel: http://bossespanvonsvinhufvud.webblogg.se/.
Tillägg 2006-10-29: Per se - Heil Hynkel!
Särskilt: En vikaries bekännelse - "I'm the Crank"
``Vi är vad vi låtsas vara, så vi ska nog vara noga med vad vi låtsas vara.
Kurt Vonnegut, Slakthus 5''.
Precis.
http://oskorei.webblogg.se/
http://oskorei.motpol.nu/
Tillägg 2006-10-29: Anarken och politiken.
http://forum.skadi.net/
Som en till nyckel, se denna arkiverade krigskrönike-sida från 20061018, med fascist-inspirerade bilder från
ovanstående forum. Frågan är, är det för att avslöja eller för att förespråka - eller är det för att experimentera och
förstå? I vilket fall så är det ett utslag av att världen går mot fascism.
Tillägg 2006-10-31: Enligt Tidskriften Analys & Kritik avsnitt 2003-06-29 är Cavefors tydligen numera en "konservativ
anarkist", från att förr ha varit vänstermänniska. Intressant hur han tydligen gått från vänster till auktoritetstroende och
konservativ anarkism (är mannen en vandrande själmotsättning, eller vad?!). Här en länk från hans blogg om barn &
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sexualitet där han själv finns på en bild som verkligen ger "bruna" vibbar: Bo I. Cavefors: Barns rätt till sexualitet.
Däremot skriver han i Bo I. Cavefors: Franz Xaver von Baader något jag helhjärtat kan instämma i: ``alla inflytelserika
politiska partiers rötter finner sin näring i ockult underground''.
Jag har avsiktligt hållit mig borta från Krigskrönikan några dagar, för att inte råka färgas av hans perspektiv innan jag
först dragit mina egna slutsatser. Nu ska jag dock dit igen, för att även intaga [private information] perspektiv på dessa
ting, som jag är ganska säker på att han har kommenterat.
Tillägg 2006-10-29: Under mellantiden har Krigskrönikan mer eller mindre slaktat sin blogg. Jag har en hel del
arkiverat, som jag privat kan redogöra för.
TYSTNAD PLUS TORTYR ÄR DELAKTIGHET
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, 911 eller 11 september, Sverige gillar tortyr, Folkresning,
Förnekelse, Propaganda, Regeringsterrorism, Gemensam berättelse / myt, Demokrati, Manipulation,
Andligt uppvaknande, Krigspropaganda, Mänskliga rättigheter, Politik, Neocons, USA, Indoktrinering
& hjärntvätt kl 06:30
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Tuesday, October 17. 2006

Information Clearing House: Bush har torterat amerikaner sedan 2002
Padilla Update: Bush has been Torturing American Citizens since 2002
By Mike Whitney
Från http://informationclearinghouse.info/ länksidan:"Jose Padilla is an innocent man. His story tells us everything we
need to know about the Stalinist regime currently operating in Washington and their utter disdain for human rights, civil
liberties and American citizenship."Kort sagt, de alternativa medierna (här hemma finns de inte?) pratar helt öppet om
den nuvarande amerikanska regimen som stalinistisk.
Underminerad svensk demokrati: Jag ska kvalificera det jag skrev ovan om alternativa medier: Krigskrönikan och
några bloggar som samarbetar mycket intimt med den talar om stalinistiska metoder från USA-infiltratörer, som ska ha
underminerat den svenska demokratin. Jag har inte följt upp just de skriverierna, men jag skrev själv redan för ett år
sedan om ett möte "om demokrati" i Sverige som hölls den 28-30 augusti 2005 i en för allmänheten stängd konferens
med bl.a. den svenska regeringen. På denna konferens var Carl Gershman från CIA-fronten "the National Endowment
for Democracy" (NED) med. Den organisation alltså, som sökte störta Venezuelas president! Och panelen han satt
med i? - "Supporting regime change - democratic support or intervention".... Som kuriosa så var även Eva Golinger från
början med på programmet, men Carl Gershman vägrade delta om hon skulle vara med, och därför fick hon strax ett
brev om att hon trots att hon var inbjuden nu inte längre fick plats i programmet då hon enligt brevet var "demokratiskt
tvivelaktig", då hon skulle ha uttalat sig nedlåtande om NED:s president, Carl Gershman. Det var alltså viktigare att ha
med en person som störtar främmande regeringar, än en person som försvarar dem. Förstås. (Är jag den enda som
tycker att vi lever i Bizarro world? Nej, några andra sådana har ju skrivit här på bloggen, så helt ensam är jag kanske
inte. Men nästan?)
Det var för ett år sedan. I en mailinglista jag deltar i påpekades att Swedish International Liberal Centre (SILC) är ett
lokalt utskott i Sverige av NED, vars uppgifter tidigare sköttes av CIA, men nu står direkt under den amerikanska
kongressen. Och NED har alltså bl.a varit aktiva i att organisera de "oranga revolutionerna" i Ukraina, Georgien och de
finansierade även flaggviftande demonstranter med krav på att syriska trupper skulle lämna Libanon. Och finansierat
oppositionen mot folkrörelsen Lavalas på Haiti och aktiva på Balkan när Jugoslavien styckades. Carl Gershman,
ordföranden för denna fina organisation, är - får jag veta - nära personlig vän till Bush. Och som sagt, för ett år sedan
"instruerar" han Persson-regeringen. Som sedan i stort sett gör en läggmatch, Han-som-bestämde säger att han är trött
på att vara statsminister (eller något liknande). Kanske har sedan även alliansen fått hjälp från NED, Clear Channel och
Hill & Knowlton. Samma krafter påstås ligga bakom valfusken i USA 2000 och 2004. Hursomhelst hade alliansen här i
Sverige media på sin sida. Kort sagt, "Imperial Democracy" är införd i den svenska lydstaten.
Om man är lydstat till en stalinistisk regim, vad är man då? Det är kanske för att svaret på den frågan är så smärtsamt,
som Sverige inte står upp för mänskliga rättigheter, mot tortyr, längre. Men ynkligt är vad det är. Fegisar! Som sagt,
Krigskrönikan har en del funderingar om hur Sverige har manipulerats, men jag har inte kunnat bedöma det materialet
och överlämnar därför till läsaren att själv forska vidare. Google är din vän! Var kreativ! Uppdatering: På den
krigskrönike-sida jag har arkiverat på denna länk, från 20061018, finns mycket intressant material om denna
manipulation.
"Liberalerna" samarbetar genom Swedish International Liberal Centre (SILC) med kretsar inom Cuban American
National Foundation (CANF) kopplade till exilkubansk maffia i Miami, och den för sprängningen av ett kubanskt
passagerarplan fängslade, från Venezuela förrymde, men av USA beskyddade terroristen Luis Posada Carriles. Hade
man tillämpat den nuvarande stalinistiska amerikanska logiken även på denna terrorist så skulle detta göra folkpartiet till
en terrororganisation - tillsammans med Bush-regimen, förstås.
I vilket fall så är snart "de ondas" dagar räknade i USA. Det håller på att ladda upp till en mycket stor urladdning. Eller
också blir det en "punka", energin rinner ur "the chaos masters", och världen böjer av mot en mer sund och kärleksfull
framtid. Jag hoppas det. Jag vill det. Vi sitter alla i samma båt, och går den i kvav går vi alla i kvav. Somliga har glömt
det. Vi som kommer ihåg, måste hjälpas åt. Göra världen vackrare. Se det onda, och välja bort det. Inte vara
omedveten. Vara medveten. Och välja bort.
TYSTNAD PLUS TORTYR ÄR DELAKTIGHET
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Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Sverige gillar tortyr, Folkresning, Demokrati, Andligt
uppvaknande, Mänskliga rättigheter, Neocons, USA kl 00:06
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Sunday, October

1. 2006

Att sätta sin karriär på spel
Tankar från inbox och webbrowser, med tack till Jan Viklund, Mikael Wälivaara, Ethan Heitner, Daniel Ellsberg, Ray
McGovern med flera.
Daniel Ellsberg (som läckte dokumenten från Pentagon som fällde Nixon under Vietnamkriget) skriver:"Jag hoppas att
fler personer är villiga att fatta det nyktra beslutet att sätta sin karriär på spel, till och med riskera fängelse - för de
personliga riskerna är ändå betydligt mindre än det mänskligheten riskerar inför de militära aktioner som väntar."
(Ellsberg Calls on Insiders to Leak Critiques Of Possible War on Iran, Editor & Publisher, September 16,
2006.)McGovern påminde om medeltida teologen Thomas Aquino, som citerade prästen John Chrysostom:"Den som
inte känner vrede, när det finns rättfärdiga skäl till det, syndar."
"Oskäligt och fegt tålamod göder försumlighet och frestar till dåliga handlingar."Tyvärr inget som de flesta tyskar på
30-talet hörde talas om, kommenterade McGovern. (I Put My Money On War, Ethan Heitner, TomPaine.com, Sep 20,
2006.)
Mikael Wälivaara om nya tortyrlagarna i USA:"Men det viktigaste är ändå, att USA nu har blivit en nation som både
tillåter dödsstraff och tortyr. Därmed kan vi utan minsta debatterande avfärda landet från listan över civiliserade,
demokratiska länder.
Punkt slut."(Inlagt av Mikael Wälivaara | 23 september, 2006 23:29.)
Jag hade själv anledning att citera Milton Mayers "They Thought They Were Free: The Germans 1933-1945" (de trodde
de var fria...) redan den 29 december 2004, efter att två borgerliga svenska partiledare inte såg något som helst
anmärkningsvärt med att tala klarspråk på radio om att vi i Sverige måste ge vika för de stora grabbarnas
säkerhetstjänster och acceptera tortyr, etc. (Se länken.) Mayers beskriver där den gradvisa förlusten av frihet och
säger att leva i denna process är att absolut inte kunna lägga märke till den om man inte har en långt större
medvetenhet än de flesta någonsin har behövt träna upp. Nu hittade jag ett längre utdrag tack vare en länk från Mikael
Wälivaara, citatet kommer strax men eftersom det är på engelska och jag inte hinner översätta så vill jag understryka
det som just nu känns mest igen: Att samtalen i politiska forum tystnar, alternativt ihärdigt ignorerar varje alarmistiskt
inlägg med största möjliga tystnad. Samtidigt som tjattret om yta, illusion, är ivrigare än någonsin. Även på bloggarna.
Här kommer den engelska texten:"You see," my colleague went on, "one doesn't see exactly where or how to move.
Believe me, this is true. Each act, each occasion, is worse than the last, but only a little worse. You wait for the next
and the next. You wait for one great shocking occasion, thinking that others, when such a shock comes, will join with
you in resisting somehow. You don't want to act, or even talk, alone; you don't want to 'go out of your way to make
trouble.' Why not?--Well, you are not in the habit of doing it. And it is not just fear, fear of standing alone, that restrains
you; it is also genuine uncertainty.
"Uncertainty is a very important factor, and, instead of decreasing as time goes on, it grows. Outside, in the streets, in
the general community, 'everyone' is happy. One hears no protest, and certainly sees none. You know, in France or
Italy there would be slogans against the government painted on walls and fences; in Germany, outside the great cities,
perhaps, there is not even this. In the university community, in your own community, you speak privately to your
colleagues, some of whom certainly feel as you do; but what do they say? They say, 'It's not so bad' or 'You're seeing
things' or 'You're an alarmist.'
"And you are an alarmist. You are saying that this must lead to this, and you can't prove it. These are the beginnings,
yes; but how do you know for sure when you don't know the end, and how do you know, or even surmise, the end? On
the one hand, your enemies, the law, the regime, the Party, intimidate you. On the other, your colleagues pooh-pooh
you as pessimistic or even neurotic. You are left with your close friends, who are, naturally, people who have always
thought as you have.
"But your friends are fewer now. Some have drifted off somewhere or submerged themselves in their work. You no
longer see as many as you did at meetings or gatherings. Informal groups become smaller; attendance drops off in little
organizations, and the organizations themselves wither. Now, in small gatherings of your oldest friends, you feel that
you are talking to yourselves, that you are isolated from the reality of things. This weakens your confidence still further
and serves as a further deterrent to--to what? It is clearer all the time that, if you are going to do anything, you must
make an occasion to do it, and then you are obviously a troublemaker. So you wait, and you wait.

Page 48 / 68

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

"But the one great shocking occasion, when tens or hundreds or thousands will join with you, never comes. That's the
difficulty. If the last and worst act of the whole regime had come immediately after the first and smallest, thousands,
yes, millions would have been sufficiently shocked--if, let us say, the gassing of the Jews in '43 had come immediately
after the 'German Firm' stickers on the windows of non-Jewish shops in '33. But of course this isn't the way it happens.
In between come all the hundreds of little steps, some of them imperceptible, each of them preparing you not to be
shocked by the next. Step C is not so much worse than Step B, and, if you did not make a stand at Step B, why should
you at Step C? And so on to Step D.
"And one day, too late, your principles, if you were ever sensible of them, all rush in upon you. The burden of
self-deception has grown too heavy, and some minor incident, in my case my little boy, hardly more than a baby, saying
'Jewish swine,' collapses it all at once, and you see that everything, everything, has changed and changed completely
under your nose. The world you live in--your nation, your people--is not the world you were born in at all. The forms are
all there, all untouched, all reassuring, the houses, the shops, the jobs, the mealtimes, the visits, the concerts, the
cinema, the holidays. But the spirit, which you never noticed because you made the lifelong mistake of identifying it with
the forms, is changed. Now you live in a world of hate and fear, and the people who hate and fear do not even know it
themselves; when everyone is transformed, no one is transformed. Now you live in a system which rules without
responsibility even to God. The system itself could not have intended this in the beginning, but in order to sustain itself it
was compelled to go all the way.
"You have gone almost all the way yourself. Life is a continuing process, a flow, not a succession of acts and events at
all. It has flowed to a new level, carrying you with it, without any effort on your part. On this new level you live, you have
been living more comfortably every day, with new morals, new principles. You have accepted things you would not have
accepted five years ago, a year ago, things that your father, even in Germany, could not have imagined.
"Suddenly it all comes down, all at once. You see what you are, what you have done, or, more accurately, what you
haven't done (for that was all that was required of most of us: that we do nothing). You remember those early meetings
of your department in the university when, if one had stood, others would have stood, perhaps, but no one stood. A
small matter, a matter of hiring this man or that, and you hired this one rather than that. You remember everything now,
and your heart breaks. Too late. You are compromised beyond repair.
"What then? You must then shoot yourself. A few did. Or 'adjust' your principles. Many tried, and some, I suppose,
succeeded; not I, however. Or learn to live the rest of your life with your shame. This last is the nearest there is, under
the circumstances, to heroism: shame. Many Germans became this poor kind of hero, many more, I think, than the
world knows or cares to know."
I said nothing. I thought of nothing to say.
"I can tell you," my colleague went on, "of a man in Leipzig, a judge. He was not a Nazi, except nominally, but he
certainly wasn't an anti-Nazi. He was just--a judge. In '42 or '43, early '43, I think it was, a Jew was tried before him in a
case involving, but only incidentally, relations with an 'Aryan' woman. This was 'race injury,' something the Party was
especially anxious to punish. In the case at bar, however, the judge had the power to convict the man of a 'nonracial'
offense and send him to an ordinary prison for a very long term, thus saving him from Party 'processing' which would
have meant concentration camp or, more probably, deportation and death. But the man was innocent of the 'nonracial'
charge, in the judge's opinion, and so, as an honorable judge, he acquitted him. Of course, the Party seized the Jew as
soon as he left the courtroom."
"And the judge?"
"Yes, the judge. He could not get the case off his conscience--a case, mind you, in which he had acquitted an innocent
man. He thought that he should have convicted him and saved him from the Party, but how could he have convicted an
innocent man? The thing preyed on him more and more, and he had to talk about it, first to his family, then to his
friends, and then to acquaintances. (Thats how I heard about it.) After the '44 Putsch they arrested him. After that, I
don't know."
I said nothing.
"Once the war began," my colleague continued, "resistance, protest, criticism, complaint, all carried with them a
multiplied likelihood of the greatest punishment. Mere lack of enthusiasm, or failure to show it in public, was 'defeatism'.
You assumed that there were lists of those who would be 'dealt with' later, after the victory. Goebbels was very clever
here, too. He continually promised a 'victory orgy' to 'take care of' those who thought that their 'treasonable attitude' had
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escaped notice. And he meant it; that was not just propaganda. And that was enough to put an end to all uncertainty.
"Once the war began, the government could do anything 'necessary' to win it; so it was with the 'final solution of the
Jewish problem,' which the Nazis always talked about but never dared undertake, not even the Nazis, until war and its
'necessities' gave them the knowledge that they could get away with it. The people abroad who thought that war against
Hitler would help the Jews were wrong. And the people in Germany who, once the war had begun, still thought of
complaining, protesting, resisting, were betting on Germany's losing the war. It was a long bet. Not many made it."
From here: http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/511928.htmlKort sagt: Det är meningslöst att vänta på att alla
plötsligt fattar. Det kommer inte att ske. Inte samtidigt. Inte förrän det är försent. Var och en som fattar måste själv ta
ansvar för sin insikt. Många gör det redan i dag, som Patriots Question 9/11 - Responsible Criticism of the 9/11
Commission Report "Senior Military, Intelligence, and Government Critics of 9/11 Commission Report..." Eller som
Daniel Ellsberg skriver, se citat längre upp. Det finns redan otaliga hjältar. Att vi inte har hört talas om dem beror på att
vi lever i sådana tider där hjältedåd krävs - och där verkliga hjältedåd tystas ned.
PS: Det var onsdagen den 22 december 2004 som moderatledaren Fredrik Reinfeldt i radions P1, Studio Ett
17:00-17:45 sa exakt så här:``Jag tror att styckevis fördelt så har nog i slutändan det mesta kommit fram, det landar mer
i kvardröjande känslor av att dom inblandade statsråden vetat mer än de kanske vidgår. Men jag är också beredd på att
skriva under på att Sveriges del i kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser .. eh .. för vad vi än så länge
uppfattat vara korrekta sätt att agera. Det finns legal grund för detta. Jag tror att Svenska folket [ska] ställa in sig på att
det kan hända igen. Både att utländsk säkerhetstjänst opererar på plats i Sverige. Och att det kan ske avvisningar till
länder som använder annat än allmän domstol för att pröva skuldfrågan. .. eh .. Och ibland kan det vara bra att vara rak
över det, snarare än det vi har upplevt, tycker jag, för att försöka .. eh .. komma undan diskussion i den här frågan.''Man
får verkligen säga att han är en man i tiden - lite före, till och med! (Se andra inlägg om att tortyr nu är laglig i och av
USA.) Strax efter denne föregångsman men i samma program sa så Lars Lejonborg:``Jag vill försvara Fredrik Reinfeldt.
Jag har suttit ned med honom en lång stund i dag och diskuterat det här, och vi är kritiska på ett antal punkter, och
precis som han sa, vi har en känsla av att hela sanningen om statsrådens agerande inte har kommit fram. < ... snip ... >
Vi är skrämda av vilka dåd som utförs runt om i världen och vi tror att demokratierna måste samverka för att freda sig
mot den här typen av attacker.''Intervjuare (ej citerad ovan): Ekots Erik Ridderstolpe . Ljudfilen fanns en gång i tiden på
http://sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?ProgramID=1637 men den är inte kvar nu. Påannonsen för programmet var:
"Vad sa Göran Persson i utrikesnämnden? Statsministern möter partiledarna i utrikesnämnden i eftermiddag - och
ämnet är affären med de torterade egyptierna."
TYSTNAD PLUS TORTYR ÄR DELAKTIGHET
Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Folkresning, Andligt uppvaknande, Personlig
integritet kl 03:03
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Monday, September 25. 2006

Fredsdeklarations aktionsveckan 21-28 sep 2006
The Declaration of Peace Week of Action IS NOW September 21-28 2006
PÅGÅR JUST NU:

Civilmotstånd, Washington D.C.
DECLARATION OF PEACE
21 - 28 September 2006:
http://declarationofpeace.org/

SE FILMERNA! Vita Huset, från den 21 juli NÅGRA AV TALARNA:
Kelly Dougherty, Iraq Veterans Against War (IVAW.org)
Rev. Lennox Yearwood - MED GLÖD!!!
Medea Benjamin, CodePink Women for Peace
AKTIONER:
Civilt motstånd, Vita Huset - 36 arresterade
Med tack till Gandhi TODAY för nyhetstipset!
Tillägg: Fredsdeklarationens femte dag
Läs mer i detta email, som jag just fick.
Kort utdrag: Declaration of Peace: Day 5
Since last Thursday, people have declared peace in hundreds of Declaration of Peace events across the United States.
Vigils and protests have taken place in many places, including Stroudsburg, Penn., Long Beach, Calif., Nashua, New
Hampshire, and Brooklyn, New York. Nonviolent civil disobedience events have taken place in many cities and towns,
including Portland, Ore., Bangor, Maine, Washington, DC, and at the Indian Island Weapons Base near Seattle, Wash.
For the latest news, visit www.declarationofpeace.org.
Today, September 25, events will take place in California, Florida, Iowa, Montana, New York, Ohio, Pennsylvania,
Rhode Island, Washington and Wisconsin.
TYSTNAD PLUS TORTYR ÄR DELAKTIGHET
Inlagd av Leif Erlingsson i Folkresning, Fred, USA kl 01:56
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Monday, May

1. 2006

Vårt samhälle har vänt rationaliteten ryggen
Jag hörde att i tisdags besvarade utrikesministern en interpellation från Alice Åström (v) om risken för krig mot Iran, och
att det i den efterföljande debatten framkom att det råder fullständig politisk enighet riksdagspartierna emellan om att det
är Iran som är den stora boven i detta drama, och att man var rörande ense om att om inte Iran backar så stöder man
ett väpnat angrepp såsom en sista utväg.
Dr. Lobaczewski lär oss i sin bok Political Ponerology: The Scientific Study of Evil Adjusted for Political Purposes hur
processen ser ut då ett samhälle vänder rationaliteten ryggen. På länkarna i den förra meningen kan man dels hitta till
en blurb om hans bok, från en tidigare kommentarskedja - man kan behöva trycka return en extra gång för att komma till
rätt ställe på sidan, och dels ett stycke i min essä om verklighetsbubblan som jag nu ska citera helt kort ur: Dr.
Lobaczewski lär oss i sin bok om hur ett samhälle vänder rationaliteten ryggen - "Politisk Ponerologi" - att när vanan att
göra undermedvetna urval och utbyten av tankedata har spridit sig till den makrosociala nivån så utvecklar samhället
ifråga ett förakt för kritik byggd på fakta och förnedrar envar som slår larm. Förakt visas även gentemot andra nationer
som har behållt ett normalt rationellt tankesätt, liksom för deras åsikter. Egoistisk tanketerrorism genereras av samhället
självt och dess processer av "omvandlingstänkande". . . . 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. En variant på en sådan tragedi är att en så kallad
patokrati skapas.Att hela vårt samhälle befinner sig i ett psykiskt sjukdomstillstånd bevisas enkelt genom att jämföra de
varningar som finns - se forumet Stoppa USA/Israels Iran-krig 2006 för exempel på detta - med vår egen riksdags
reaktion. Och bristen på folkstorm på detta. För att se detta får man givetvis inte själv vara drabbad av
sjukdomstillståndet ifråga, då det ju just orsakar total brist på sjukdomsinsikt.
Eftersom media gör vad de kan för att förvirra oss så hänvisas i ämnet Iran till Iran was not ordered to Stop Enrichment
av Mike Whitney, 04/16/06 "ICH", samt till kommentarer från mot_krig listan. Seymour Hersh - han som avslöjade
massakern i My Lai och släppte storyn om USA-tortyren i Abu Ghraib - varnade i the New Yorker den 17 april för detta
krig. Och liksom förra gången - mot Irak - så är det de hemska massförstörelsevapnen som vi ska vara rädda för. Och
det fungerar - varje gång! Den som går på vad det står i tidningen blir programmerad av krigspropaganda. Hur många
gånger tänker du låta dem programmera DIG? Risken är överhängande för kärnvapenkrig denna gång - och den
svenska politiska enigheten är närmast total. Friskt?
Förresten så är Orwells 1984 en bra kokbok, för dem som lurar oss vart de vill. Jag har numera en Comment Search
funktion i bloggen. Matar man in "Goldstein" där så får man några intressanta träffar: "Emmanuel Goldstein är [i George
Orwells 1984] den evige kontrararevolutionären som "siktas" närhelst folkets vrede måste eldas ytterligare, för att de inte
ska komma ihåg att deras egen frihet har stulits från dem.'' En annan träff rör ``Zarqawi-gate: viktigare än du tror...'' "Zarqawi Goldstein?" Abu Musab al-Zarqawi är nämligen, som faktiskt har avslöjats i Washington Post, mest en
Pentagon psyop operation. Skandalen i USA är att även amerikaner har lurats. Att vi svenskar och andra ska luras är
däremot själva meningen med det hela. Här är då det senaste om "Zarqawi Goldstein": Al-Qaeda leader plans an Iraq
army. I artikeln talas det om att "kopplingarna" till Iran blir starkare" - vad förvånad man blir! Och han har bestämt sig
för att bygga en riktig armé, och vilka hjälper honom - jo, the Iranian Revolutionary Guards! Nu använder Pentagon
honom alltså för att vi ska bli mer villiga att gå med på att anfalla Iran. Här i Sverige tycks vi sakna beredskap att
hantera att media ljuger för oss genom att undanhålla eller förvränga fakta och relevant bakgrund. Jag skrev att Orwells
1984 är en bra kokbok, för dem som lurar oss vart de vill. Men de måste väl inte följa den så slaviskt, det blir ju löjligt: I
"1984" så är ett stående tema att man nästan fångat den evige kontrararevolutionären Emmanuel Goldstein. I
Pentagons psyop nyheter som våra medier serverar oss om al-Zarqawi så har de också hela tiden nästan fångat
honom. Så också i den sista artikeln jag länkade till.
Andra bloggar om: Iran, Politisk Ponerologi, omvandlingstänkande, patologiska faktorer, massförstörelsevapen,
krigspropaganda, manipulation, Zarqawi, psyop, Emmanuel Goldstein, Orwell, 1984

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Demokratiskt arbete, Värderingar, Förnekelse, Hyckleri,
Revolution, Israel, Propaganda, Iran, Kärnvapenkrig, Gemensam berättelse / myt, Sociala
fantasisystem, Fosterlandsförrädare, Demokrati, Manipulation, Osama bin Goldstein, 1984, Emmanuel
Goldstein, Zarqawi, Krigspropaganda, Massförstörelsevapen, Patologiska faktorer,

Page 52 / 68

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

Omvandlingstänkande, Politisk Ponerologi, Irak, USA, Paranoida fantasier kl 17:45
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Friday, April 28. 2006

Bubblan läcker
Vilka som ligger bakom terrorist-attackerna på New York för några år sedan är i dagens USA på inget sätt besvarat.
Starka ifrågasättanden om vilka som egentligen ligger bakom diskuteras numera öppet.
Läckande Verklighetsbubbla
Detta debatteras i USA och Tyskland bl.a. men här är det tyst:Av 50 000 tittare som svarade på en CNN webbfråga
trodde 83% att USA:s egen regering ligger bakom terrorattackerna i New York den 11 september 2001.
"Stand down". Den tidigare chefen för stjärnornas krig programmet under presidenterna Ford och Carter, Dr. Robert M.
Bowman, Lt. Col., USAF, pensionerad, säger att vicepresident Dick Cheney är den huvudmisstänkte för terrorattackerna
i New York eftersom normala rutiner annars skulle ha förhindrat en sådan här sak per automatik, men vicepresidentens
agerande stoppade detta.
Det är inte vem som helst som ifrågasätter: Tidigare försvars och senare teknologiminister Andreas von Bülow och den
tidigare engelske parlamentsledamoten Michael Meacher, för att nämna två i en mycket lång rad framstående personer.
Byggnad 7; de små bränderna, tidpunkten för "fallet", HUR perfekt "fallet" var, inget motstånd i fallet, vad ägaren till
byggnaden sa om "pull it". Enda förklaringen till tornens och byggnads 7 "fall" är att de var preparerade för demolitionssprängning. (De enda hyresgästerna var finansinstitutioner samt regeringsinstitutioner som CIA och Secret Service.)
WTC 1, 2, 7 - [orginal: http://www.physics.byu.edu/research/energy/] Prof. Steven E. Jones./smält metall, etc + fritt fall =
inget ivägen. Flygbränslet, hur hett var det egentligen när människor står i gapande hål och viftar?, vittnen till
explosioner etc.
För att bara nämna några punkter.
Men vad beror det på att amerikaner är mer ifrågasättande än t.ex. svenskar gentemot maktens berättelser? Jo, flera
av den amerikanska verklighetsbubblans olika pyspunkor (se illustration ovan) har redan avslöjats. Som tidigare
konstaterats här på bloggen, så är det i USA sanning - till och med officiellt - att Kennedymordet i Dallas 1963 var en
konspiration, och majoriteten amerikaner har också denna uppfattning. Medan det här i Sverige finns
"konspirationsexperter" som använder Kennedymordet som exempel på "det dunkelt tänkta". (Se Lita på oss.) Det
finns fler pyspunkor som i USA är avslöjade. Därför ifrågasätter amerikaner. De vet att deras högsta ledare inte har
deras bästa för ögonen. Medan många svenskar tycks tro att våra ledare har vårt bästa som främsta prioritet.
Ta dig tid att se och lyssna på såväl de olika trafikutskottsdebatterna (TU12, TU13) som statsministerns frågestund i
riksdagen 2006-04-27. Börja med en del av inläggen om Estonia från TU12. Lyssna sedan på statsministern och hur
han bemöter frågor. Man får intrycket att det är "han som inte kan ifrågasättas" - han bemöter alla ifrågasättanden lite
avmätt som att det rinner av honom som av en gås, ingen kritik kan egentligen nå honom. Han är immun, kantänka.
Och tack vare lydmedia så är han faktiskt det. Om man har pli på media, det har han lärt sig från sin idol i väst, så
behöver man inte oroa sig för opinionen.
Se även SvD citat av Carl Bildt i ämnet Estonia och lögn:``Alternativet är att lögnen som medel tyst accepteras, och att
undersökningskommissioner i framtiden får finna sig i att alla och envar försöker att ljuga sig ur situationer. Om den ena
har rätten att ljuga så har rimligen den andre samma rätt. Om en kommer undan efter att ha beslagits med lögn finns det
ingen anledning för andra att i framtiden inte pröva samma metod....
I grunden handlar det om framtiden. Accepterar vi lögnen i dag har vi sanktionerat lögnen också i morgon. Då handlar
det om ett systemskifte in i lögnens rike.''
Carl Bildt, statsminister 1991-1994
SvD 060221Men som sagt, "over there" så har bubblan flera allt större pyspunkor. Man kan fråga sig när och om
svensken vaknar. Under vietnamkriget vaknade svensken långt efter amerikanen. Det är väl samma igen. Vi fattar inte
om inte amerikanarna talar om för oss hur det är, genom MEDIA. Och den här gången är kanske kontrollen på svenska
media bättre, kommer vi alls att vakna?
Medlöperiet
av Astrid Boman, Boden
(Tidigare publicerad i Miljömagasinet 28 april 2006, s. 14, Debatt.)
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Nu rannsakar Sverige sig själv på grund av medlöperiet till nazismen under andra världskriget. Historik behövs men den
är till ingen nytta om man inte tar lärdom. Nu behöver man fokusera på den nuvarande regeringens medlöperi till den
nya nazism som sprids över världen. Den är en farsot mer dödlig än fågelinfluensan och kallas nyliberalism.
Precis som Sverige anammade nazismens lagar då anammar man den nya diktaturens lagar nu. Jag avser de så
kallade terrorlagarna. Dessa lagar hör hemma i hårda diktaturer ej hos de länder som kallar sig demokratier. Nu kan åter
militär sättas in mot civila. I brådskande fall behöver ej regeringen tillfrågas. Polis och säkerhetspolis kommer att
lagligen att kunna bugga och telefonavlyssna även ej brottsmisstänkta. Det räcker att man finner miljön intressant.
Vår arbetsrätt har tagits ifrån oss och fackföreningarnas inflytande försvagats.
Det hände, gott folk, medan vi sov. Det är dags att vi vaknar nu och tar vårt ansvar. Våra förfäder fick slåss för vår
demokrati, för folkets rättigheter. Ska vi bara låta vår demokrati rinna ut i sanden? Till er unga vill jag säga: Demokrati är
ingen självklarhet och den kommer inte med bomber vilket nyliberalerna vill göra gällande. Den växer från rötterna och
uppåt, från den tänkande och upplysta människan och upp till de folkvalda som folket valt att styra.
Demokrati betyder folkmakt dvs all makt utgår från folket. Idag utgår makten från statsministern och Bryssel. Kan vi
längre kalla oss demokrati?
(Publicerad med tillstånd från författaren.)
Den tidigare tyske försvarsministern (under tiden Väst och Östtyskland återförenades, så han fick djup insikt i båda
sidors hemliga säkerhetstjänsters arbete), och senare teknologiministern Andreas von Bülow:Vår viktigaste prioritet
borde vara kampen mot manipulationen.Video Andreas von Bülow: “Our priority should be the fight against
manipulation”
Andra bloggar om: 911, 11 september, verklighetsbubblan, Kennedymordet, konspirationsexperter, Estonia,
medlöperiet, manipulation
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Demokratiskt arbete, 911 eller 11 september, Folkresning, WTC,
Kennedymordet, Konspirationsteorier, Gemensam berättelse / myt, Fosterlandsförrädare, Demokrati,
Manipulation, Osama bin Goldstein, Andligt uppvaknande, Emmanuel Goldstein, USA kl 12:00
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Sunday, April

2. 2006

Levande människor är vårt hopp
Det är levande människor som är vårt hopp. Det finns sådana i Northern California 9-11 Truth Alliance. Carol Brouillet
hjälpte till att starta alliansen, och många andra lovande projekt för att bryta igenom psykologiska barriärer, klicka:

Carol var en av de första - och mycket starkt lysande - talarna före Dr. David Ray Griffin vid Grand Lake Theater den 30
mars 2006. Lyssna speciellt på Dr. David Ray Griffin om hur historien om 11 september 2001 fungerar som en
gemensam berättelse eller myt för vårt västerländska samhälle efter detta datum.
(2 hours - 27MB MP3)
Det teologen David Ray Griffin beskriver i termer av en gemensam myt med nästan religiösa övertoner - som inte får
ifrågasättas utan endast ska accepteras utan bevis, liksom andra religiösa trossatser, där ifrågasättanden bemöts med
tystnad, liksom religiösa ifrågasättanden brukar hanteras - detta kan förstås även beskrivas i psykologiska termer. Jag
har kommit i kontakt med den kanadensiske psykologen Dr. Daniel Burstons teorier om "sociala fantasisystem", som ger
en alternativ semantik för att beskriva vad nog faktiskt är samma sak som vår vän teologen beskriver utifrån sin
"verktygslåda":I en artikel i Asia Times den 8 juli 2004 förklarar den kanadensiske psykologen Dr. Daniel Burston att det
sociala fantasisystemet blir en källa till tröst och trygghet för en person som är en del av det, formande ett känslomässigt
stödnätverk som förser dess medlemmar med en falsk känsla av legitimitet. Trots att systemen mänskligt att döma är
fundamentalt i strid med våra grundläggande existentiella och mänskliga behov ("fundamentally at odds with our basic
existential and human needs"). Trots att systemet, mänskligt att döma BORDE generera intern konflikt. Men det gör det
inte. Istället deltar och delar systemets medlemmar i rationaliseringen och får den på så sätt att framstå som 'realistisk'
för medlemmarna i en sådan grupp. Och formar därigenom det redan omnämnda känslomässiga stödnätverket. [ Källa:
"U.S.: Patriotic Pride and Fear", Ritt Goldstein, Asia Times, Tue July 8, 2004. ]Oavsett vilka ord som används är
verkligheten en och densamma: Vi lever i en berättelse som inte ska ifrågasättas och som inte behöver ha någon
kontakt med objektiv verklighet. Denna blogg handlar om huruvida vi ska leva i denna myt eller om vi ska leva i
verkligheten. Mycket få har kommenterat denna fråga. De människor jag uppfattar som levande - som Carol Brouillet
ovan - tycks välja verklighet. Men det finns tvivel. Hade t.ex. Galileo Galilei fel i att ifrågasätta myten? Är all rationell
kunskap fel? Borde vi hålla fast vid de gemensamma berättelserna, inte ifrågasätta auktoritet?
Andra bloggar om: sociala fantasisystem, gemensam myt, gemensam berättelse, 911, 11 september
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, 911 eller 11 september, Folkresning, Verkligheten,
Gemensam berättelse / myt, Sociala fantasisystem, Fred, Osama bin Goldstein, Andligt uppvaknande,
Global rättvisa, Frihet, Emmanuel Goldstein kl 00:49
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Sunday, December 11. 2005

Vägra välja verklighet
(Publicerades i Miljömagasinet 2005-12-16 under rubriken "Svik inte USA!")
"Trots synnerligen dåliga odds tror jag att en orubblig, bergfast och hårdnackad intellektuell beslutsamhet för att
fastställa vad som verkligen är sant i våra liv och samhällen är en fundamental förpliktelse, som åligger oss alla som
medborgare. Den är i själva verket tvingande.
Om en sådan beslutsamhet inte innefattas i vår politiska vision har vi inget hopp om att återupprätta det som vi nära nog
har förlorat - människans värdighet."Så sa vår senaste nobelpristagare i litteratur i slutet av sin nobelföreläsning.
Verkligheten tycks dock alltför skrämmande för att vi ska våga möta den. Det officiella USA har sagt att antingen är vi
med dem eller också - hävdar de - är vi med terroristerna. Sanningen är givetvis att det officiella USA har blivit en
internationell brottsorganisation som själva är terrorister, och att någon form av motstånd mot denna brottsorganisation
är det enda människovärdiga förhållningssättet. Lögnen är att man därmed skulle vara terrorist. I en mördares ögon är
kanske domaren terrorist, men detta är ett förvridet och sjukt perspektiv som vi i så fall måste vakna upp ur.
Svik inte det goda USA, de många miljoner som modigt motarbetar den nya amerikanska totalitarismen! Svik inte USA!
(Se även en längre kommentar om detta på den förra debattråden, klicka.)
PS: Detta är vad det goda USA kämpar med, klicka.
Andra bloggar om: folkresning, verkligheten

Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Folkresning, Verkligheten, Gemensam berättelse /
myt, Demokrati, Fred, Andligt uppvaknande, USA, TRYCK kl 12:47
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Sunday, December

4. 2005

Hopp för demokrati
Under den rubriken publicerade i fredags (2005-12-02) Miljömagasinet ett av mig i oktober insänt debattinlägg. För dem
av er som letar efter texten här på bloggen så är det alltså bara att följa länken. Jag ska inte upprepa den här, utan
endast lyfta fram att "sju hela stater i USA och totalt 389 samhällen i 43 stater representerade 62 miljoner amerikaner
som har skrivit lokala resolutioner och lagar mot olika delar av USA:s anti-medborgarrättsliga så kallade patriot-lagar!"Vi
som älskar USA måste visa vår sympati med alla dessa goda krafter, särskilt när nu centralmakten vill förbjuda lokal
demokrati i dessa former av protest och demokratiskt motstånd. För om vi inte stöder det amerikanska folket så förråder
vi dem och demokratin och freden!
MayorsForPeace.org
I detta sammanhang vill jag särskilt lyfta fram ett viktigt gräsrotsinitiativ, Borgmästare För Fred. Vi kan glömma Bolton
och FN, de kommer inte att göra något. Boltons uppdrag är att se till att de inte kan göra något. Så vi struntar i dem.
Istället arbetar vi mellan Individer. Mellan Människor. Vi formar allianser och kontakter på gräsrotsnivå. Vänorter och
hela köret. Demokrati kan inte komma uppifrån. EU kan inte ge oss demokrati. Bush kan inte ge någon demokrati.
Demokrati kommer underifrån. Demokrati kommer från gräsrötterna. Gräsrötter, organisera er! Men inte som
marxisterna en gång, för det materiella, utan denna gång för att uppnå samsyn. En andlig revolution. Nedifrån. Som
går uppåt. Om folket leder så följer ledarna.
Andra bloggar om: folkresning, borgmästare för fred
Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Folkresning, Revolution, Borgmästare för fred,
Demokrati, Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Frihet, USA, TRYCK kl 23:25
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Friday, December

2. 2005

Amerikanarna har gjort revolution förr
Vet du varför de amerikanska nybyggarna en gång gjorde revolution mot England?
- För att England då betedde sig som USA gör i dag, med en krigsmakt som agerar alltmer oberoende av demokratisk
kontroll.
Amerikanerna har gjort revolution förr, inte undra på att USA förbereder sig med koncentrationsläger o s v, som jag har
bloggat om tidigare....
(Amerikanska koncentrationsläger: bakomliggande värderingar.)
(Eller iallafall skräms med sådana, om man får tro Michael C. Ruppert, som menar att omfattningen av eventuella
förberedda koncentrationsläger är mycket överdriven, att det är till för att skrämma och därför kontrollera (psyk-krig...)
människor.)
PS: Under rubriken Tröttnat på lögnerna? la jag i högermarginalen ut denna länk till viktig nutidshistoria: Maureen
Farrell: Tired of Being Lied to? Modern History You Can't Afford to Ignore. På svenska kan jag rekommendera en
diskussionstråd i ett av mina forum: Svårkontrollerad dynamik som ganska väl sätter fingret på var vi i dag står. Redan
i juli 2003 publicerade jag denna fakta-essä om läget på engelska: The Facts Are All Important -Appeal For An Enlightened Public Opinion. Jag anser att den fortfarande står sig mycket bra, och har en hel del
matnyttig referensinfo. (Jag var medlem av The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints när jag skrev den senare
texten. Sedan den 15 mars 2004 är varken jag eller min familj längre det. För den som vill veta mer om det hänvisar
jag till Varför jag och min familj gick ur "Kyrkan".)
Andra bloggar om: folkresning, revolution
Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Värderingar, Amerikanska koncentrationsläger,
Folkresning, Revolution, Demokrati, Frihet, England, USA kl 10:42
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Saturday, November 26. 2005

Människor vet
Människor vet - egentligen - vad som händer. Men vill inte låtsas om det. Vill inte höra. Det är ju fråga om det nya
romarriket, där demokrati bara är på låtsas och där det är USA-militär och USA-hemlig polis - FBI och CIA - som
bestämmer i hela världen, med hemliga fängelser, tortyr och mord. Och om man vill vara med i leken på vinnarnas sida
så gör man säkrast i att stödja detta. Vilket inte minst den svenska regeringen gör när den lägger sig platt för Vita Huset
och det nya romarrikets hemliga polis. Man hycklar alltså demokrati - och gräsrötter som du och jag insisterar
revolutionärt på att lag, rätt och demokrati fortfarande ska gälla - medan de som är sig själv och sina privilegier närmast
föredrar att sitta still i båten och att låtsas som om allt är som det ska. Man hycklar och låtsas att man är för mänskliga
rättigheter, mot tortyr, för demokrati, medan man i själva verket gör vad man kan för att motarbeta dem som verkligen
arbetar för fred, frihet, välstånd och mänsklig rättigheter åt alla - det mest subversiva man kan tänkas sträva efter.
11 september 2001 händelserna måste sättas i sitt sammanhang. Det är en nyckelhändelse. "Alla" säger att "911" är
"det nya Pearl Harbor". Chalmers Johnson, President of the Japan Policy Institute, har t ex skrivit en viktig bok "The
Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic" som jag äntligen har hunnit fram till i mitt
texttuggande. Chalmers Johnson är en gammal insider och hök som har bytt sida. Läs eller lyssna gärna också på
övriga fördjupningsrekommendationer från denna sida: http://life.lege.net/viewtopic.php?p=77#77 (En bit ned, under
rubriken "Ytterligare fördjupning".) Jag anser att det är viktigt att förklara varför demokratin och de mänskliga
rättigheterna "måste" avskaffas och hur "911" var en nödvändig komponent i att snabba upp denna process eftersom
tiden är kort - oljan snart är slut.
Jag har börjat tänka att vilken sorts förnekelse man som människa väljer beror i grund och botten på om man i grunden
är självisk - "jag ska ha och var och en får klara sig själv" och "stjäl vad du kan och skit i andra" - respektive om man i
verkligheten är så "naiv och dum", om man får tro den förra kategorin, att man i verkligheten strävar efter någon slags
jämställdhet och allmän välfärd.
Den förra kategorin känner sig själv, och tänker att den senare utopin är omöjlig eftersom det alltid finns själviska
människor (de känner nämligen sig själva) som kommer att rubba jämvikten. Alltså resonerar de egentligen att det är
allas krig mot alla. Men eftersom detta är jobbigt så försöker de luras att de i själva verket är goda - hyckleri - och att de
vill samma som den andra kategorin, de "naiva och dumma". Detta gör de rövande och stjälande till lögnare, mördare
och hycklare. Om inte i gärning så i hjärtat. Det är så man ska förstå de attackpudlar som söker manipulera den
svenska debatten så att vi alla frivilligt ska låta oss förslavas, utan protester. Så att vi, eller iallafall eliten, ska kunna
vara med i leken på vinnarnas sida.
Post Scriptum: Självfallet vet människor vilka som ordnade vår tids Perl Harbor, när tunga namn såsom den tidigare
tyske ministern för teknologi och forskning Andreas von Bülow och USA:s egen kommunikationsminister Norman Mineta
talar klartext. Att man ändå inget låtsas om visar att man inte vill - inte att man inte förstår.

Titta gärna på förhöret med den senare ministern:
4 minuter video i .mov, .3gp eller .wmv format.
+ 6 minuter video i .rm eller .wmv format.
Citat: ``...during the time that the airplane was coming into the Pentagon, there was a young man who would come in
and say to the Vice President, "The plane is 50 miles out." "The plane is 30 miles out." And when it got down to "the
plane is 10 miles out," the young man also said to the Vice President, "Do the orders still stand?" And the Vice
President turned and whipped his neck around and said, "Of course the orders still stand. Have you heard anything to
the contrary?" Well at the time, I didn't know what all of that meant.'' Således visste hela tiden vicepresident Cheney
var flygplanet som träffade Pentagon befann sig, trots att USA-myndigheter hela tiden hävdat motsatsen.
Vicepresidenten inte bara visste, han ledde flygplanet mot Pentagon.
(Se även The Mineta Testimony: 9/11 Comission Exposed. (PDF, 2 A4-sidor.))
Med så tunga namn - och många andra - så förstår givetvis människor detta. Det går inte att hålla hemligt - det är inte
hemligt. Man vill bara inte veta.
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Post Scriptum II: Snart kan CIA beordra svensk polis att bryta sig in hemma hos mig p.g.a. det jag skriver här.
Post Scriptum III: http://flight77.info/
Post Scriptum IV: [2006-01-02] http://911truthmovement.org/archives/2005/11/ - här finns orginalet till "The Mineta
Testimony: 9/11 Comission Exposed" och även Tim Roemers korsförhör med Mineta där Roemer försöker deskreditera
honom, 6 minuter video i .rm eller .wmv format. Inte förrän nu, 2006-01-02, har jag till fullo fattat hur explosivt
kommunikationsminister Norman Minetas vittnesmål egentligen är! Låt mig förklara:
Efter att ha lyssnat på båda förhören med Norman Mineta drar man slutsatsen att Mineta faktiskt lämnade frågan öppen
om vad den stående ordern gick ut på. Vid tidpunkten gissade han på att det kunde ha varit en nedskjutningsorder, men
han ville inte spekulera mer än så. Mineta hade inte fått höra vad den stående ordern gick ut på förrän man efteråt sagt
honom att det var en nedskjutningsorder. Men han säger samtidigt i detta andra förhör att han inte känner till om
militärflygplanen som var på väg mot huvudstaden hade order att skjuta ned det flygplan som krashade in i Pentagon.
Notera också vilken fråga det är Mineta besvarar nedan: "Would your inference be that they scrambled the jets to shoot
down the commercial airliner, it failed, and the commercial airliner then crashed into the Pentagon?" Dvs frågan är om
Mineta tror/gissar/drar slutsatsen att militärflygplanen hade order att skjuta ned det flygplan som var på väg mot
Pentagon, och att de misslyckades med detta.
Det är på denna fråga som som kommunikationsminister Norman Mineta väljer att inte, vilket hade varit det enkla om
han trodde såsom frågan antog att det var fråga om ett misslyckande, endast säga "javisst, så trodde jag", utan han
väljer avsiktligt att svara:
"I'm not sure that the aircraft that were scrambled to come up to the D.C. area...were under orders to shoot the airplane
down".
Alltså mycket medvetet - och om det inte hade varit avsiktligt, helt i onödan - inför han här ett mycket starkt tvivel på att
det fanns någon avsikt att skjuta ned något plan. Han kunde ha sagt: "Ja, jag trodde att avsikten var att skjuta ned
planet men att de inte hann", och det hade inte kunnat bli fråga om mened eftersom ingen kan veta vad han egentligen
tror. Men som sagt, han uttrycker tvivel på att det fanns någon avsikt att skjuta ned något plan. Och tidigare har han
berättat hur Dick Cheney sagt att ordern gäller och att Dick Cheney hela tiden vetat var planet som träffade Pentagon
befann sig.Jag gjorde en svår tabbe som inte tog med båda förhören från början. Tillsammans är de dynamit. Mineta
har senare vägrat att på något sätt kommentera detta och videoförhöret "kom bort" och kom inte med i den officiella 9/11
utredningen.
Andra bloggar om: 911, 11 september, hyckleri, förnekelse
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Förnekelse, Hyckleri, Revolution,
Verkligheten, Fosterlandsförrädare, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Neocons, USA, Paralyserande
feghet kl 21:02
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Wednesday, October 26. 2005

Sanningen ska göra dig frisk
Eller Ljuga sig sjuk
Jag tror att man kan säga att eliten har drabbats av psykisk sjukdom - och riskerar att dra med oss andra också i
galenskaperna. Men vi måste behålla eller återerövra våra sunda vätskor och sätta stopp för galenskaperna.
Är Sverige en sluten "sekt", som måste skyddas från verkligheten? Man undrar ju. Någon skrev "Sverige en sluten
anstalt". Det kanske är så - även om jag inte i övrigt delar uppfattning med den som skrev det.
Jag funderar om det är så att liken i garderoben - som den hemligstämplade sanningen om Palmemordet, eller
Estoniakatastrofen - till sist har gjort att eliten har förlorat förståndet... De kanske tror att de är bättre än folk är mest på
att hantera kriser. De kanske har fel. Vi kanske alla måste hjälpas åt. Vi kan börja med att tala sanning och att säga
som det verkligen är. Att sluta ljuga så för varandra.
I Sanningar om lögnen i dagens Aftonbladet (26 oktober 2005) noteras att ``det är hos mördare hon märkt den största
benägenheten att ljuga. Lögnen är alltså en fortsättning på våldet med andra medel'' (Thomas Anderbergs recension av
Yrsa Stenius bok "Lögnens olidliga lätthet".)
Jan Viklund berättade att "Lina Grundström om jag uppfattade namnet rätt" hade ringt in till tisdagens "ringP1" och sagt
att skiter medierna i att berätta - jaa, då är det stendött, knäpptyst i det här landet. Sedan la han till: ``För så Vist är
hierarkin beskaffad:Överstepräster politiker styr samhället.
Adeln, journalisterna observerar samhället.
Vi andra stackars satar ÄR själva samhället.Förutom anonyma döende folkmassor i Pakistan eller Irak, så ägnar
svenska journalister just nu mycket kraft att lägga locket på om folkresningen i USA.''
Men vi måste alla sluta tiga. Kommer ni ihåg "En Svensk Tiger"?
DET ÄR SLUT MED DET NU!
Andra bloggar om: folkresning, media
TILLÄGG, 2007-07-12: Vad som 'är sant' i Sverige bestäms av de få utvalda ur överheten som har benämningsmakten,
som bestämmer vad som 'är legitimt'.
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Folkresning, Verkligheten, Andligt uppvaknande, Frihet, Irak,
Politik, USA, Paranoida fantasier kl 23:55
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Monday, October

3. 2005

Dags för en bred debatt om vad som skrivs i massmedia
Det är dags för en bred debatt om vad som skrivs i massmedia. Jag inbjuder alla: Debatt om vad som skrivs i
massmedia.
Här finns debattrådar som behandlar t ex vems intressen de tongivande svenska medierna försvarar eller att den
svenske invandrarministern tydligen vill tillbaka till häxprocesserna - förmodligen utan att ens fatta vad hon själv säger
och mycket annat som behöver genomlysas i ett öppet demokratiskt samtal. Det är bara att börja debattera!

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Demokratiskt arbete, Folkresning, Hyckleri, Gemensam
berättelse / myt, Demokrati, Manipulation kl 11:04

Page 63 / 68

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

Thursday, September 29. 2005

Om mänsklighetens självmord - och alternativen
Om mänsklighetens självmord - och alternativen: Venezuelas president Hugo Chávez inför FN:s generalförsamling 15
september 2005. I talet, som på denna länk är översatt till svenska, inte bara talar Chávez klartext om problemen, utan
visar även lösningarna, med de stora ekonomiska framgångar hans egen politik kan uppvisa, som exempel. Se slutet
av talet. Ett kort utdrag: Herr president, efter loppet av endast sju år kan den bolivariska revolutionen, det venezolanska
folket, uppvisa viktiga sociala och ekonomiska framgångar. 1.406.000 venezolaner lärde sig att skriva och läsa på ett
och ett halvt år, och vår befolkning är inte större än 25 miljoner människor. Om några veckor kommer vårt land att kunna
deklarera att analfabetism är utrotat i hela vårt territorium.Samtidigt vill jag notera att Gröna Korset Sverige häromdagen
sände ut ett pressmeddelande om att en internationell insatsstyrka för miljön behövs, där de också skriver att
sambanden mellan klimatförändringar, oväder och global säkerhet måste tas på allvar. Kontakta Tonia Moya, ordf.
Gröna Korset Sverige, t 031-146 111, greencross@swipnet.se för ytterligare information. I takt med att klimatet
förändras kommer allt fler mellanmänskliga konflikter att handla om brist på rent vatten, odlingsbar mark, hus och
föda.... skriver de bl.a.
Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Revolution, Global rättvisa, Politik kl 12:47
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Wednesday, September 28. 2005

Lite äkta nyheter
Lite äkta nyheter. Om helgens demonstration i Washington, större än 1968 (under Vietnamkrigets dagar), DETTA ÄR
STORT! Besök gärna även T_r_u_t_h_o_u_t.
Inlagd av Leif Erlingsson i Folkresning, Fred, Andligt uppvaknande kl 00:42
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Friday, September

2. 2005

En oliktänkares exempel
En person som genom sin protest verkligen gör skillnad, och som tycks ha startat en ny fredsrörelse i USA, är ju Cindy
Sheehan. Jan Viklund (han med Gandhi TODAY) citerade i går Amy Goodman, nyhetsankare vid Democracy Now, på
mediekritik@yahoogroups.com, med att ``Man måste ha levt i ett nyhetsvakuum, för att inte ha hört talas om Cindy
Sheehan och Camp Casey vid det här laget''. Och det är förvisso alldeles sant. Som i Sverige, t ex. Som Jan Viklund
skrev, ``Håll i dig, Amy! Här i landet är det gott om vakuum...''
För den som i någon mån vill råda bot på detta tomrum (med annat än rumlande kändisar) så är detta några länkar:
The Passion of Cindy Sheehan : The protest in Crawford has far greater meaning than just one woman sitting in a ditch.
Ett bra reportage med Amy Goodman (Real Media). I slutet av reportaget kommer bonus: Cindy berättar om planerna
att sätta upp ett Rehabiliterings-center för invalidiserade krigsveteraner - PÅ TOMTEN BREDVID BUSH's
TEXAS-RANCH.
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Demokratiskt arbete, Folkresning, Demokrati, Fred, Frihet, USA
kl 17:15
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Saturday, August 20. 2005

Mönstret för vad oliktänkarna har att göra
... gav Mark Twain för över 100 år sedan, se denna artikel, teckningar, m.m.:
http://life.lege.net/viewtopic.php?p=113#113.
Inlagd av Leif Erlingsson i Folkresning, Fred kl 19:01
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Historiker mot kriget
Amerikanska Historiker mot kriget (2209 stycken från hela USA den 28 april 2003), se http://historiansagainstwar.org/,
planerar en konferens om Irak-kriget i Austin, Texas 17-19 februari 2006, se http://historiansagainstwar.org/hawconf/.
De är självfallet mot kriget. Se även deras Historians Against the War Statement on the U.S. Occupation of Iraq
(September 21, 2003) på http://historiansagainstwar.org/.
Inlagd av Leif Erlingsson i Folkresning, Fred, Global rättvisa, Irak, USA kl 12:27
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