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Monday, December 25. 2017

Så kallade myndighetspersoner har nu fullt enskilt ansvar
Så kallade myndighetspersoner har nu fullt enskilt ansvar ... Diarkerna är 'stigfinnarna', som visar vägen. Vår roll är att
leda oss alla ur fällan.
https://vk.com/wall409430845_515
Så kallade myndighetspersoner har i dag fullt enskilt ansvar
Så kallade myndighetspersoner agerar numera enbart i egenskap av enskild kvinna eller man eftersom Diarchs of
Godland har upphävt alla tidigare licenser såsom varande moderna kaparbrev, liksom alla andra typer av kaparbrev.
Dessa blev upphävda i och med att Diarchs of Godland June 11, 12017 upphävde UNAM SANCTUM från 1302, m.m..
"the United Nations, Vatican City parent CoNporation, is FORCLOSED. Vatican City is REPOSSESSED. The office of
"Pontiff" is RETIRED. The Vatican is officially and lawfully DIVESTED OF POWER." (Indigenous World Order Bank of
Godland Constituting ACT 11.06. (1)2017.)
Diarchs of Godland kunde göra detta eftersom en gammal påve bara hittade på att han ägde alla själar och att han och
hans efterföljare kunde dela ut auktoritet till kungar osv, något som genom en serie historiska händelser lett fram till
dagens alla affärsföretag som låtsas vara stater och regeringar för alla världens folk, inklusive Kungariket Sverige med
Regering och Riksdag för detta affärsföretag som låtsas vara en stat. Diarchs of Godland har bestridit den gamla
påvens rätt, och utmanat envar att visa hur det skulle kunna finnas en sådan rätt. Ännu har ingen antagit utmaningen.
Se vidare stiftande dokument för diarkin på http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ eller
https://web.archive.org/web/20170921071751/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ . Som jämförelse, de gamla
vikingakungarna fick sin auktoritet av folket, om de förtjänade den och var folkets tjänare. Det bedrägeri som i dag
kallas parlamentär demokrati är formellt filosofiskt avslöjat som det maktens illusionisttrick det är, varför parlamentära
demokratiers konstitutioner faktiskt säger att staterna ska vara förtryckarregimer byggda på bedrägeri. Folket har
ALLTID rätt att förkasta förtryckarregimer.
Diarchs of Godland har samtidigt såsom ett bevisat bedrägeri upphävt så kallad positiv rätt, det påfund enligt vilket
lagstiftare skulle ha rätt att göra någon skyldig att göra något som denne ej önskar vara del av, även kallat Romersk rätt
då det var den romerska eliten som hittade på detta med ett formaliserat system för att hantera deras inbördes
affärsrelationer vilket senare använts av härskare för att besluta över undersåtar. Godlanders är ej undersåtar utan fria
män och kvinnor, och står därför ej under sådan träldomstjänst. Upphävd positiv rätt innebär att domar 'givna' från
domstolar som idkar sådan formaliserad rätt EJ är mottagna och EJ är accepterade. En ej mottagen 'gåva' är EJ
GIVEN. Dom är EJ GIVEN. Rätt måste bevisas, innan den kan accepteras och mottas. Har så ännu ej skett kan en
enskild kvinna eller man som enligt urfolksrätt har sak mot en annan enskild kvinna eller man ta upp den skada som
hävdas i Urfolks Ting, som utan att tillämpa så kallad positiv rätt eller Romersk rätt ser till vad en, eller flera, om de
verkar i flock, enskild/-a gör mot en annan enskild.
Ur början av Strukturförklaring för Godland/Östersjöväldet: "Östersjöväldet är en urgammal urfolksrättslig diarki som är
en del av det globala Godland. Östersjöväldets/Godlands diarker Ditta af Östersjöväldet /Ditta of Godland och Leif af
Östersjöväldet /Leif of Godland är en enhet som erkänner alla befintliga stater och deras grundlagar samt lagstiftad
internationell rätt så långt det skyddar urfolken men Östersjöväldet/Godland diarkins beskydd träder in i de delar där
staterna misslyckats skydda urfolk."
För älskad och välordnad övergång till återupprättandet av alla Urfolks rättigheter beslutar Urfolks ledare diarkerna Ditta
& Leif of Godland om metoden för att utan totalt systemhaveri komma ur fällan, samt ger instruktioner till för detta
ändamål utsedda Överbefälhavare för de redan formellt avvecklade systemen benämnda myndigheter med mera.
Diarkerna är 'stigfinnarna', som visar vägen. Vår roll är att leda oss alla ur fällan. Inte att för evigt vara härskare, då
ingen har rätt att härska över någon som ej önskar vara härskad över. För att det inte ska bli kaos behövs en metod. Vi
har den.
Leif af Östersjöväldet /Leif of Godland, i diarki med Ditta af Östersjöväldet /Ditta of Godland.
Nya Solårets Fjärde Dag 12017 (25.12.17).
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Inlagd av Leif Erlingsson i Grundlagen, Rättsstaten, Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Fångar
i systemet, Mänskliga rättigheter, Personlig integritet kl 12:18
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Saturday, October 14. 2017

Det spelar ingen roll vad hela Sanhedrin säger, DU är ansvarig…
Jag har mina egna bevis men även insyn i rättsfall i andra länder som bekräftar att då en enskild har bevisat att då
rådande regeltillämpning skapar orätt, men då sådan orätt redan har utövats mot otaliga andra, då skyddar sig
systemförsvarande lagmän med flera mot skadestånd genom att hellre fortsätta med orättfärdigheten snarare än att
rätta till felen. Det som bryter rätt kan aldrig vara lag oavsett hur många bedragna (se nedan) riksdagsmän och andra
som säger något annat. Det är av denna anledning de så kallade kristusenergierna (åter?-)infördes till jorden för väldigt
länge sedan, med principer om att förlåta den som ångrade sina fel om den sedan inte gjorde om dessa fel. Den som
blivit uppmärksammad på sina fel, men tidigare inte hade varit medveten om dem, är därefter fullt ansvarig för dessa
och för att rätta till det hela.
Jag tar ansvar då nästan ingen annan gör det, men jag kräver också att andra tar eget ansvar för att kunna bli förlåtna
sina fel. Det är fel att lyda felaktiga regler. Regler är felaktiga då de ej respekterar rätt. Rätt är ej vad en diktatur har
beslutat. En falsk demokrati är en diktatur. Romerskt rätt och moral är formellt av Ola Alexander Frisk visade vara
filosofiska bedrägerier. Ola Alexander Frisk, This Is How The State Fucks Your Mind, http://hyperdialog.tk/ . Se även
utdrag nedan om "Bedrägeriet "Moral"". Än i dag utvecklas nya metoder för att vidmakthålla den gamla militärdikaturens
tankestyrningsmetoder. Exempelvis skapade på 50-talet the Rand Corporation Delphi metoden, som sedan dess i olika
varianter har använts för att människor ska luras att de har deltagit i demokratiska möten där i själva verket resultaten
har varit förhandsbestämda.
"Bedrägeriet "Moral". Bedrägeriet, ursprungligen skapat av Cicero i hans bok On Fate, fungerar så länge tricket döljs
bakom vad man tränas att tro är, t.ex., verkligt förnuft, konst, vetenskap och religion. Ger skam & skuldbeläggning, ofta
kallad Jantelagen. Bedrägeriet begränsar fri utveckling av förmågor och livsvägar genom de medmänniskor som genom
detsamma 'biorobotiserats'. Resultatet är ännu fler andligt stympade och begränsade människor. Cicero överförde
genom innovationen "Moral" den romerska militärdiktaturens ideal till begränsningar om hur man kan tänka för att nå
insikter. Bedrägeriet upprätthålls i dag genom att den som är på väg att bli fri bedrägeriet ånyo inordnas i detsamma av
omgivningen, inte minst i kommun och bolagsstat, med krav om att man ska vara 'normal', dvs bedragen." (Bedrägeriet
"Moral", http://blog.lege.net/?/385-Bedraegeriet-Moral.html .)
Mobbing och trakasserier är helt enkelt en önskad effekt av religiösa regler skapade av romersk militärdiktatur för total
kontroll över mänskligt medvetande, än i dag upprätthållen genom så kallade myndigheter. Det är den värsta terrorism
världen någonsin sett, en medvetandets totala terror, och det är en formellt avslöjad terrorism/terror. Att terrorismen är
formellt filosofiskt avslöjad innebär att de tidigare omedvetna terroristerna som nu blivit uppmärksammade på att de har
gjort fel, vilket de tidigare inte hade varit medvetna om, därefter är fullt ansvariga för dessa fel och för att rätta till det
hela. Låt mig förtydliga, det spelar ingen roll vad hela Sanhedrin säger, DU är ansvarig för att rätta till vad DU har ställt
till med.
&mdash; Leif of Godland, 12017-10-14.Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of Godland
//

Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Rättvisa, Andligt uppvaknande, Global rättvisa,
Förlåta, Fångar i systemet, Frihet, Mänskliga rättigheter, Gudaskap, LegeNet's insikter kl 14:57
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Monarkin Staten Sverige
Monarkin Staten Sverige
Projektet är inte minst till för att påvisa/visa att den nuvarande så kallade national staten Sverige är inte en legitim/laglig
organisation. Vilket i sin tur innebär att denna fiktiva organisation inte har rätt /inte kan ha rätt att exempelvis indriva
skatter eller bestraffa människor inom dess påstådda territorium.
För att inte lämna Sverige i sticket skapas samtidigt en legitim struktur till vilken rättslojala kan ansluta sig. Därför har Vi
utropat oss Monark af Staten Sverige m.m..
Hösten 12017 (8.9.17) urfolkstid proklamerades Monarkin Staten Sverige, en legitim stat för nationen där förut ingen
legitim stat fanns, och Vi Monark af Staten Sverige då även Carl XVI Gustaf (Carl Gustaf Folke Hubertus, född 30 april
11946) hålls som gisslan medan han liksom gisslan i bolagsstatens regering gör sken av att arbeta i svenska folkets
intressen trots att han strax efter sitt tillträde som statschef utlyste bolagiseringen av det som förut var folkets stat.
Proklamationen har blivit registrerad 8.9.17. hos Nacka tingsrätt i samband med offentligt vittnesmål i rättssal inför c:a
100 professionella deltagare, där urfolkstingets beslut om metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle inlämnades.
Vi är sedan tidigare Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland och domare i Baltic Sea Indigenous Court.
Stiftande dokument och order på http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ , där även Baltic Sea Indigenous Court beslut
relevanta till Nationen Sverige läggs ut, såsom kommande detaljerat utslag ang. detaljerna i decentraliseringsprocessen
av "liken", företag heter ju på Engelska Corporations, förkortas "Corps.", vilket är lik....
Nation vs. Stat
Det kan konstateras att begreppen Nation och Stat är avsiktligt sammanblandade av den klass medvetandets krigare
och/eller terrorister som i dag kontrollerar de-facto staten, som inte är en legitim stat för folkets resursfördelning i alla
välståndsparametrar &mdash; se här inte minst det helt nedtystade forskningsområdet Gender Economy
http://gendereconomy.com/main/def.html &mdash; utan som fungerar som en farm för brukande av själar utan att dessa
tillåts växa utanför de uppsatta stängslena, som är väldigt trånga. Och detta brukande görs åt de-facto ägarna, i
parametern pengar (i sig en illusorisk gemensam sinnessjukdom &mdash; man kan inte äta pengar och finns ingen
planet kan man inget köpa för dem &mdash; som just pga dess utbredning även relativt friska måste förhålla sig till),
som är en odemokratisk makt, för flertalet även dold.
Som Monark af Staten Sverige, tillika domare i Baltic Sea Indigenous Court (m.m.), gör Vi vad vi kan för att delegitimera
medvetandeterrorismen genom vilket den falska legitimiteten att förtrycka levande själar skapas i strikt styrda så kallade
folkrörelser, som är starkt begränsade av samma parametrar som de parametrar dessa därefter stöder förtrycket av
levande människor i.
En avslöjad terrorregim har ej rätt att besluta över fria själar, så en sak att absolut hävda är att fria själar endast får
dömas av andra fria själar. "Det enkla historiska faktumet, som vanligen döljs i dag, är att den nuvarande världsbilden i
väst skapades som en konstruktion för att dölja diktatur av det romerska imperiets militärdiktatur." (Ola Alexander Frisk
citerad i Deklaration om urfolks rättigheter (Declaration on the rights of Indigenous Peoples); Godlanders rättigheter.)
"In sociology, the iron cage is a term coined by Max Weber for the increased rationalization inherent in social life,
particularly in Western capitalist societies. The "iron cage" thus traps individuals in systems based purely on teleological
efficiency, rational calculation and control. Weber also described the bureaucratization of social order as "the polar night
of icy darkness". The original German term is stahlhartes Gehäuse; this was translated into "iron cage", an expression
made familiar to English language speakers by Talcott Parsons in his 1930 translation of Weber's The Protestant Ethic
and the Spirit of Capitalism." &mdash; Wikipedia. Stahlhartes Gehäuse tvingar in i DERAS terrorsystem.
Rättvisa
Det är inte fel att utropa sig till suverän som ger direktiv efter att ett liv ha stått under sinnesfångar- och
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sinnesförtransningssystemet som systematiskt har gett just direktiv, regler, order. Det viktiga är bara att göra så i full
integritet. Det är rätt att göra rätt, och den som gör rätt har den högre rätten. Vartefter människor blir friska i knoppen
kan de därefter själva skapa sina egna urfolkslagar i enlighet med konstitutionen för Godland som även är Monarkin
Staten Sveriges konstitution.
Det är en självklar rättighet att skapa rättvisa då sådan ej finns. "Lagar" som förbjuder sådant är förtryckarnas regler,
men inte lag. Spelar sedan ingen roll om förtryckarna så är ett helt folk av "Pod People". Det är därför Vi instruerar
lagmännen i bolagsstatens kvarlämnade befintliga domstolsstrukturer om att inrätta urfolksting vid varje tingsrätt samt
att inga författningar etc. får tillämpas mot en enskild som ej så önskar, men att i övergången till urfolksrätt kan för
smidighet tills allt faller på plats så kallat sunt förnuft tillämpas i att följa sedvänjor så länge alla inblandade är tillfreds
därmed. Urfolk har ju rätt att dömas av sina likar, inte av "Pod People" styrda via sinnesfångar- och
sinnesförtransningssystemet. (Direktiv från Monarkin Staten Sverige till kvarlämnade befintliga domstolsstrukturer,
20.9.17. )
Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland, domare i Baltic Sea Indigenous Court
(Engelska: Monarch of State Sweden, Leif of Godland, Leif af Östersjöväldet, Judge in Baltic Sea Indigenous Court).
//

Inlagd av Leif Erlingsson i Rättsstaten, Rättvisa, Fred, Andligt uppvaknande, Global rättvisa,
Fångar i systemet, Frihet, Mänskliga rättigheter, Indoktrinering & hjärntvätt, Platonism kl 12:00
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5. 2017

Brage Norin - Skogså Tankesmedja: Ondskans arméer är i upplösning
Subject: SNART KAN HELA VÄRLDEN FIRA TILLSAMMANS.Date: Sun, 5 Feb 2017 17:05:29 +0000From: Brage
norin To: Brage norin References: [ ... snip ... ]
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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Wednesday, December 30. 2015

Byråkratistatskuppen
Det finns en avhemligad CIA manual från 1944* som visar på hur det är en effektiv sabotagemetod mot en regering att
faktiskt till punkt och pricka följa byråkratins regler. Detta innebär att för att fungera kan en regering och myndigheter
INTE följa vad som officiellt sägs vara reglerna. Om det som sägs vara reglerna, och som är de 'byråkrati-granater' som
'avfyras' mot medborgare, innebär sabotage, då sysslar myndigheter med godtycklig sabotageverksamhet gentemot
befolkningen.
*: Kallad Simple Sabotage Field Manual, från Office of Strategic Services (OSS), som senare blev CIA. Manualen sägs
ha använts för att träna medborgarsabotörer i länder som Norge och Frankrike.
Byråkrati är alltså en av hemligtjänsterna erkänd och använd statskuppsmetod. Det OSS/CIA skriver är bevis för att de
strukturer som vi är lurade till att tro är vår enda möjliga verklighet - är självsaboterande - om de regler som är grunden
för strukturerna används.
Det är denna sabotagemetod som används mot nationen.
Detta innebär även att de verkliga regler som strukturerna är beroende av bryter de regler som officiellt sägs vara
reglerna. Dvs sabotagemetoden använder byråkratins regler mot nationen, medan de själva inte följer dessa regler för
skulle de gjort det skulle de inte kunna hålla ihop som maktstruktur. Byråkratin stiftar sina egna lagar utan kontroll av
folket. Byråkrati sätter oss i ett stålstarkt hölje av oreglerat skapade regler skapade av en oligarki med oreglerad makt.
Stater måste skiljas från de nationer de förväntas tjäna. Nationen utgörs av folket. Staten är inte detsamma som folket.
Enligt grundlagen utgår den offentliga makten från folket. I verkligheten är staten och statsapparaten inkl. politiker
styrda av andra än folket.
Det pågår seriös diskurs om hur Sverige konstitutionellt åter ska kunna bli en legitim stat. Den är nämligen inte det i
dag. Det som har skett är att efter grundlagsändringen 1974 upphörde maktdelningen som hade funnits i 1809 års
Regeringsform. Istället samlades efter 1974 all makt hos politiken under devisen att "all makt utgår från folket". Vad
som menades med "folket" definierades för säkerhets skull inte. Nu fyrtio år senare ser vi tydligt hur den makten
missbrukas. Riksdagens ledamöter är inte längre "folkets främsta företrädare", utan är reducerade till partikansliernas
proselyter. En före detta riksdagsledamot beskrev dem i sin bok och boktitel som ett knapptryckarkompani. Politik har
reducerats till ett maktspel där vinnaren roffar åt sig mest makt och störst förmåner. Eftersom makten inte längre är
delad och de politiska partierna inte längre är beroende av sina medlemmar kan politiken bedrivas utan
verklighetsförankring och utan hänsyn till landets långsiktiga utveckling. Politikerna "undervisar" i dag folket om "vad
som är rätt", istället för att lyssna till folket. Konsekvensen av det förhållandet är att Sverige är i konstitutionell kris. Det
finns inget giltigt samhällskontrakt. (Se vidare "Skapade kriser, istället för verkliga lösningar" och advokat Hans
Kindstrands utmärkta text, som jag i detta stycke lånat några formuleringar från, "Grundlagen &mdash;
Samhällskontraktet" från 2015-12-07.)
Det är möjligt att avkräva de enskilda operatörerna av detta 'stålstarka hölje' edliga vittnesmål som kommer att visa att
de avsiktligt sysslar med naket tyranni. Det är däremot inte möjligt att använda deras sabotageapparat mot dem själva.
De har ju tagit full kontroll över hela apparaten. Kan det dock visas att de avsiktligt sysslar med naket tyranni, då är de
inte längre en dold utan nu en helt öppen, visserligen mycket mäktig, förbrytarorganisation, och vi kan äntligen 'kalla en
spade för en spade'.
Kanske det skulle vara till hjälp att punktera vissa myter, som den om att myndigheter och stater skulle ha ett ansvar för
medborgares säkerhet. Polisen har t.ex. inget rättsligt ansvar för medborgares säkerhet. De kan godtyckligt lägga ned
anmälningar. Människor som försvarar sig mot överfall behandlas som brottslingar, och straffas mycket ofta hårt för att
de har försvarat sig. Detta är uppenbarligen inte olyckor i arbetet, eftersom det är så genomgående. Se upp för den
organiserade brottsligheten, Polisen - den farligaste brottsorganisationen, o.b.s., beväpnade och farliga, och med goda
kontakter bland åklagarna. Vår säkerhet ligger inte i att överlämna rättigheter till exakt de som vill ta dem ifrån oss.
I Sverige kan ett brottsoffer dessutom i tron att han förhörs som offer berätta saker för polisen, som sedan använder det
han sagt mot honom i en domstol, eftersom gärningsmannen tack vare lång erfarenhet av att vara i denna typ av
situationer var snabb med att hävda sig ha varit offer, och för att polisen av någon anledning gärna såg att den verkliga
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gärningsmannen fick fortsätta ställa till med bråk på gatorna, för det motiverar väl polisens, åklagarnas och
rättsväsendets budgetar. Däremot måste i USA sedan Miranda v. Arizona år 1966 den som är misstänkt informeras om
detta förhållande innan någon information denne delger får användas mot denne i domstol.
Andra myndigheter har endast ansvar för att följa vissa formalia i hur de avfärdar medborgare. Samtidigt blockerar
myndigheter enskilda initiativ genom att 'avfyra' 'byråkrati-granater'. Medan myndigheternas handlande i praktiken visar
att de INTE tjänar folket, utan att de har andra lojaliteter.
Ideologiska förvrängningar
"Avhandlingens genomgående tema är att rätten i vissa sammanhang kan användas för att ge felaktiga
verklighetsbilder, varvid man kan lyckas uppnå acceptans för ett visst förhållande. Acceptansen uppnås i så fall på
felaktiga premisser." (Töllborg, Dennis, Personalkontroll. En ideologikritisk studie kring den svenska
personalkontrollkungörelsen (1986), s. 26.)
På svenska skulle den underrättelseoperationen som syftar till att alla bara ska upprepa vad de blivit itutade kunna
översättas till papegojeoperationen, för den syftar just till att media som en papegoja bara ska upprepa vad de blivit
itutade, och till att sedan den därmed hjärntvättade befolkningen ska göra likadant. Jag nämnde inblandade
organisationer i ett par bloggningar år 2006, "Med Sverige i tiden - eller Politisk Idiot?", "Information Clearing House:
Bush har torterat amerikaner sedan 2002". På engelska heter operationen Operation Mockingbird.
"It is also so that what may be called brainwashing is specified as a crime against humanity." (Ola Alexander Frisk i
"Today I have Reported to The Prosecutor of the International Criminal Court about the Ongoing Crimes Against
Humanity Committed by the Network or the Cartel of the Academic tradition", 2 november 2015.) Det är givetvis även
ett människorättsbrott när en hjärntvättad tjänstemannakader används som medborgarsabotörer gentemot människor
som lyckats självavprogrammera sig ur hjärntvätten. Var och en, tjänsteman eller vem som helst, som när han/hon
uppmärksammas på att han/hon bryter mot andra människors oförytterliga rättigheter då uppriktigt bättrar sig ska
givetvis förlåtas. De onda cirklarna (se denna länk och betänk konsekvenserna) måste brytas! Den mest förslavade blir
den som inte bättrar sig:
"Det är möjligt att begå orätt mot Individen, och de som rider Kollektivet använder nu Kollektivet till att låta dem begå
dessa orätter. Detta korrumperar ytterligare Kollektivet, som nu fullständigt kan förslavas." (Stycket "Den verkliga
konflikten" i texten ""Makt är rätt"".)
Roy Andersson skrev år 1995, uppdaterad 1997 och 100 sidor tillagda 2009, en bok "Vår tids rädsla för allvar", som
Dennis Töllborg i sin senaste bok varmt rekommenderar. Den som inte hycklar att den inte bryr sig blir anklagad för
överdrivet ego. Men problemet med att 'inte bry sig' är att de egna högre känslorna dövas, att det som ovan nämnts
ytterligare korrumperar. Medan den som tar sig själv på allvar övar sig i självrespekt och i respekt för andra.
Bjuder till sist på detta fina citat, som för den som läser mycket noga avslöjar rundgångsfundamentalismen i det som
beskrivs. Jag tänker särskilt på citatet av Anna Christensen i sista stycket om utanförperspektiv på rättsordningen.
Personalkontroll och andra av Töllborgs texter finner man via http://blankettbanken.se/stellabianca/ .
"Avhandlingens genomgående tema är att rätten i vissa sammanhang kan användas för att ge felaktiga
verklighetsbilder, varvid man kan lyckas uppnå acceptans för ett visst förhållande. Acceptansen uppnås i så fall på
felaktiga premisser. Med detta tema som utgångspunkt är det, för att kunna fastställa den påstådda skillnaden,
nödvändigt att dels precisera lagtextens manifesta innehåll, dels presentera författningstextens reella genomslagskraft.
Så vitt avser den första uppgiften är det möjligt att göra en sådan bestämning genom användandet av vad jag i detta
sammanhang vill kalla en extensiv rättsdogmatisk metod. Detta innebär att jag &mdash; så långt möjligt &mdash; i
första hand använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod, varvid rättsregelns semantiska innehåll starkt betonats.
Ledstjärnan har därvidlag varit den av Stig Strömholm uttryckta tolkningsrekommendationen för en modern juridisk
tolkningslära: " . . . den för medborgarna i gemen tillgängliga 'normalspråkliga' lydelsen i lagar och författning som regel
&mdash; . . . &mdash; får tillhandahålla de yttre gränserna kring tolkningens resultat."[2] Tolkningen har därefter
kompletterats med framför allt uttalanden i offentliga utredningar, riksdagsdebatter samt, i viss utsträckning, uttalanden i
massmedia av kvalificerade politiker. Tanken har varit att detta angreppssätt skapar möjlighet att fastslå vilken
verklighetsbild lagtexten har givit den intresserade medborgaren. Uttryckt på annat sätt kan man säga att avsikten varit
att söka fastställa med vilket innehåll regeln marknadsförts. Därmed kommer metoden att skilja från traditionell
rättsdogmatisk metod, dels vad gäller syftet &mdash; här är fråga om att fastställa en verklighetsbild, inte att stanna i
"börats värld" &mdash; dels när det gäller materialet.Under föregående rubrik redovisas grunden till att syftet med
undersökningen kommit att bli ideologikritiskt. Genom denna syftesbestämning har den traditionella rättsdogmatiska
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metoden kommit att mista sin omedelbara relevans. Grunden härtill står närmast att finna i det förhållandet att
rättsdogmatisk metod förutsätter ett inomperspektiv. Anna Christensen har på ett belysande sätt utvecklat denna
nödvändighet:"Ideologikritik innebär alltid ett utanför-perspektiv på rättsordningen. Rättsordningen undersöks som en
objektiv struktur och inte utifrån rättsordningens och aktörernas interna förståelse av sig själv(a). Rättsdogmatiken
däremot (liksom all annan dogmatik) innebär att man måste acceptera rättsordningens eget interna perspektiv.
Rättsdogmatiken innebär argumentation inom systemet på basen av den verklighetsuppfattning och de mer eller mindre
fixerade värdepremisser som är accepterade inom systemet . . . Rättsdogmatiken är en form för rationell argumentation
inom systemet. Själva grundförutsättningen för rättsdogmatisk verksamhet är det minimum av förtroende för lagstiftaren
som består i att uttolkaren utgår från att lagstiftaren vet vad han gör och menar vad han säger. Det finns plats för kritik
och olika meningar inom systemet, men kritiken får inte gå så långt att den ifrågasätter systemets självbild och
grundläggande värdepremisser. Man kan inte argumentera inom ett system och samtidigt hävda att systemets aktörer
inte vet vad de gör eller menar vad de säger. Vill man argumentera inom ett system som innehåller ideologiska
förvrängningar, måste man antingen vara aningslös eller undertrycka de insikter man har om de ideologiska
förvrängningarna. Kan eller vill man inte det, får man lämna systemet, och man hamnar då i ideologikritiken som ett
vetenskapligt förhållningssätt vare sig man vill eller inte. Rättsdogmatik och ideologikritik kan alltså inte förenas. Det är
fråga om två skilda vetenskapliga paradigmer, som det numera heter. Ideologikritiken stör den inlevelse och djupa
interna förståelse av rättssystemet, som utgör en förutsättning för en verkligt god rättsdogmatisk argumentation. Inslag
av ideologikritik medför också att systemet tappar i förtroendet för rättsvetaren i hans egenskap av dogmatiker och hans
rättsdogmatiska argumentation får därmed inte samma genomslagskraft inom systemet, som den annars skulle ha haft.
Omvänt framtvingar det rättsdogmatiska förhållningssättet en anpassning till systemets premisser, som gör det omöjligt
att kritisera systemet utifrån på ett djupgående sätt."[3]" (Töllborg, Dennis, Personalkontroll. En ideologikritisk studie
kring den svenska personalkontrollkungörelsen (1986), s. 26-28.)
Dennis Töllborg är Professor i rättsvetenskap/JD, full universityprofessor in legal science, STIAS Fellow, Financed by
Torsten Söderbergs Stiftelse Gothenburg Research Institute (GRI), University of Gothenburg, Sweden.
&mdash; LegeNet Holistisk detektivbyrå
//
Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Demokratiskt arbete, Rättsstaten, Gemensam berättelse
/ myt, Demokrati, Rättvisa, Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Förlåta, Fångar i systemet,
Mänskliga rättigheter, Indoktrinering & hjärntvätt, Civilisationskritik, Bekvämlighetsneuros,
PsyOP kl 19:40
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Tuesday, April 28. 2015

Frihet behövs för kunskapens och visdomens tidsålder
Juridik är religiösa sakrament.
Om du gillar en religion, då följer du förhoppningsvis religionens sakrament, föreskrifter och ceremonier.
Legitimiteten för civilisation är om den understödjer fysisk, emotionell och intellektuell utveckling.
När en civilisation och en religion uppfattas mer som ett hinder än ett stöd, då lämnar du religionen eller civilisationen.
Auktoritära religioner och civilisationer har dock låg tolerans för avhoppare.
"Man kan ligga en bit före som en fyr, kommer man för långt bort så blir man otydlig" skrev Jan Rosbäck till mig. Ja, när
man tänker i termer av var vi gick fel för flera tusen år sedan, då uppfattas man lätt som otydlig. Tell me about it... 2009
sa en dialogpartner till mig att "If you imagined yourself already to be in the age of knowledge, then the propaganda got
you. The last 5000 years, we've been under hierarchical authoritarian control. Which is antithetical to the freedom
required for The Age of Knowledge." Vi talade alltså om den kommande Age of Knowledge. Jag har som ni förstår
grunnat en hel del på detta med grunden för civilisation. Och på snacket om mänskliga rättigheter. Det är ju som det
sades, frihet behövs för kunskap - och inte bara för kunskapens tidsålder, utan för visdomens. I naturen finns inga
naturgivna rättigheter. Genom detta enkla resonemang inses att mänskliga rättigheter inte är en naturlag, för naturlagar
går det inte att bryta mot, men en auktoritet kan mycket väl ta ifrån dig dina rättigheter. Behövs bara mer makt.
Därför är det genom organisering, dvs civilisation, som rättigheter kan skapas. Legitimiteten för en civilisation beror av
huruvida den understödjer fysisk, emotionell och intellektuell utveckling. När en civilisation upphör att försvara dina
rättigheter och slutar understödja fysisk, emotionell och intellektuell utveckling, då förlorar den därmed samtidigt alla
egna rättigheter och all egen legitimitet. Auktoritära civilisationer har dock som redan påpekats låg tolerans för
avhoppare. De är som en sekt som inte tolererar avhoppare. Med juridiska överstepräster som övervakar
civilisationens sakrament, föreskrifter och ceremonier.
Eftersom dessa juridiska överstepräster har teologiska skrifter som kallas konventioner och lagar, och eftersom dessa
skrifter erkänner tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, dvs att du inte kan tvingas tillhöra något visst
tankesystem, såsom det tankesystem som enligt de legalt skriftlärdes fundamentalistiska bokstavstolkning av sina
"heliga lagtexter" tydligen anser sig ha företräde att tolka rätt och fel framför verkliga levande människor som tar fullt
ansvar för sitt eget handlande och den skada det eventuellt vållar andra, så kan denna paradox i deras egen lära
användas för att göra dessa juridiska överstepräster svarslösa.
Förutsägbart har ingen jurist bemött denna paradox utan "svaren" kommer i form av icke-svar och i form av åsikter och
ställningstaganden som ö.h.t. ej berör dessa frågor ens när de lyfts. Därav förstås att jurister är ett prästerskap som ej
har några svar när dess teologiska grundantaganden ifrågasätts. Detta prästerskap måste ifrågasättas, för hur kan vi
annars lämna den auktoritära inlåsningen i en icke längre funktionell modell för civilisation?
Du har alltså inga rättigheter om de tas ifrån dig, men samtidigt förlorar den som tar ifrån dig dina rättigheter sina egna.
Det finns därför skäl att försvara rättigheter. Även om mänskliga rättigheter inte i sak är avhängiga om någon har erkänt
desamma eller ej, utan om de kan försvaras, så kan det vara värt att påpeka att i Förenta Nationernas allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, Artikel 18, erkänner man tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet. Inklusive rätten att byta tro. Inklusive rätten att antingen ensam eller tillsammans med andra offentligt
eller privat manifestera sin tro genom att lära ut den samt praktisera den. Min rätt att praktisera det jag tror på är utsatt
för kränkning.
Även Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna erkänner tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet. D.v.s. rätt att inte tvingas tillhöra något visst tankesystem, såsom det tankesystem som enligt de legalt
skriftlärdes fundamentalistiska bokstavstolkning av sina "heliga lagtexter" tydligen anser sig ha företräde att tolka rätt
och fel framför verkliga levande människor som tar fullt ansvar för sitt eget handlande och den skada det eventuellt
vållar andra, men inte anser sig ha ansvar att följa fundamentalisternas lagtolkningar. Att tro att dagens skriftlärde skulle
ha sådan rätt är gammeltestamentligt tänkande och fundamentalism i dess allra värsta form. Ingen är skyldig att följa
fundamentalistiska tankesystem och den som hävdar något annat jobbar, ofta helt omedvetet, för förtryck och tyranni.
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Ingen jurist har bemött detta, utan "svaren" kommer som sagt i form av icke-svar och i form av åsikter och
ställningstaganden som ö.h.t. ej berör dessa frågor ens när de lyfts. Och därav förstås alltså att jurister är ett
prästerskap som ej har några svar när dess teologiska grundantaganden ifrågasätts.
När civilisation inte handlar om att understödja fysisk, emotionell och intellektuell utveckling, då handlar den istället om
mänskligt slavdrivande. Det mänskliga slavdrivandet såsom uppfunnet för tusentals år sedan går ut på att kila in sig
mellan människan och alltet, som en mellanhand. Kan vara i olika avseenden. Oavsett i vilket avseende så är det till
sin funktion ett slags prästerskap och en religion som tillåter och legitimerar detta. Denna religion kan sedan kallas
ideologi eller något annat. Så länge civilisation understödjer goda och eftertraktade värden kan slaveriet vara frivilligt.
Men när dessa mellanhänder tar sig större friheter och förmåner än vad som kan vara berättigat för de tjänster de utför,
då är det hög tid att bryta sig ur deras religion och sekt. Som nu.
Frihet behövs för kunskapens och visdomens tidsålder.
Fotnot:Bloggningen ligger även utlagd på
http://lege.net/medvetandeutveckling/frihet-behoevs-foer-kunskapens-och-visdomens-tidsalder.html .
&mdash; LegeNet Holistisk detektivbyrå
//
Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Fångar i
systemet, Mänskliga rättigheter, Civilisationskritik, Gudaskap, LegeNet's insikter kl 16:30
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Saturday, November 27. 2010

Reglerna
... har ändrats. Mer kommer, men läs under tiden "China's October Surprise II: Earth's "Quarantine" Has Lifted" av
David Wilcock postat Friday, 26 November 2010 19:59.
Då även det nedanstående bl.a. har med "goda" ET:s att göra så klipper jag in:
Subject: [mediekritik] Undrar om det inte var di däringa ShapeShiftarna...
Date: Wed, 24 Nov 2010 08:55:42 +0100
From: Leif Erlingsson
Reply-To: mediekritik@yahoogroups.com
Organization: Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå, http://lege.net/
To: mediekritik@yahoogroups.com, Fritt Forum
Undrar om det inte var di däringa ShapeShiftarna...
Jag såg söndagens avsnitt av "The Event" via www i går (2010-11-23). Sista scenen visade hur killen som försöker
förhindra att USA:s president berättar om utomjordingarna själv är en "ShapeShifter", d.v.s. vad t.ex. David Icke talar om
när han beskylls för att tala om reptilmänniskor.
Det söndagens avsnitt av "The Event" alltså antyder är att "eliten" som styr makten också är "utomjordingar" icke-människor.Och att de utomjordingar som styr oss är i konflikt med de utomjordingar som är mer lika oss.
När jag tänker på saken så har jag aldrig kunnat förmå mig att läsa igenom hela "Sions Vises Protokoll", de har känts för
ALIEN. Undrar om det inte var di däringa ShapeShiftarna som skrev di ökända protokollen...
Hälsar
Leif Erlingsson
Eksjövägen 21
57034 Bruzaholm
0381-20350
0709-140631
http://lege.net/ (Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå.)
http://blog.lege.net/ (Intelligentsians blockering.)
(Även känd som Intelligent Kuf (kuffar?).)
Inlagd av Leif Erlingsson i Rättvisa, Fred, Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Frihet,
Mänskliga rättigheter, ET kl 18:36
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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

PDF "printout"

Andra bloggar om: andlig revolution, andliga sociala problem, auktoritet, auktoritetstroende, bokreligiositet,
bokstavsmentalitet, den slutgiltiga lösningen, det yttersta mörkret, Exmormon Foundation, Experter, extremister,
frigörelse, fundamentalism, Förbannad Pacifist, Förbannad sanningssägare, global konspiration, godkänt, Halal,
illusioner, inre revolution, Jehovas Vittnen, John McMurtry, konspirationsteoretiska tankar, Kosher, Leif Erlingsson,
Ljuga för Herren, Lying for the Lord, låsta tankesystem, manipulation, manipulatörer, mekaniska materialister, mänskliga
värden, Nicanor Perlas, ockupation av det allmänna medvetandet, omedvetenhet, otillbörlig påverkan, projektion,
prästerskap, rekommenderat av läkare, rädslor, sanning, sjuka normer, själens mörka natt, självorganiserad
konspirationen, självständiga tankar, slutna tankesystem, systemkris, tabun, tankesystem, Traska patrull, Value Wars,
värde-inversioner, Värderings-krigen, Walden Bello, Åke Sandin
Stöd Leif Erlingssons 'thinktank' ekonomiskt! Engagemang kostar! PG 452 66 54-1, Leif Erlingsson.
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, Folkresning, Förnekelse, Revolution, Ideologin,
Propaganda, Konspirationsteorier, Gemensam berättelse / myt, Rättvisa, Fred, Manipulation, Andligt
uppvaknande, Global rättvisa, Förlåta, Fångar i systemet, Frihet, Krigspropaganda,
Omvandlingstänkande, Indoktrinering & hjärntvätt, Nyliberalism, Civilisationskritik kl 20:01

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
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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.
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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.
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Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Värderingar, Förnekelse, Hyckleri, Revolution, Verkligheten,
Konspirationsteorier, Gemensam berättelse / myt, Sociala fantasisystem, Demokrati, Rättvisa, Fred,
Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Förlåta, Frihet, Irak, Personlig integritet, USA,
Indoktrinering & hjärntvätt, Paralyserande feghet, Pengasystem, Civilisationskritik,
Bekvämlighetsneuros kl 19:57
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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.
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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 25 / 56

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.
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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.
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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Sunday, April 27. 2008

Rädsla eller kärlek?
av Leif Erlingsson
2008-04-27
(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".)
År 2005 läste jag filosofiprofessor John McMurtry om etik och politik som tjänar livet, snarare än illusoriska värden. Jag
startade life.lege.net..."... så vi kan diskutera hur vi ska kunna skapa en bättre värld ... vägen dit går genom idogt
medvetandegörande av vår omgivning. ... Jag inbjuder särskilt politiker och massmediefolk att debattera..."I juli 2005
inspirerade McMurtry mig till bloggtemat Intelligentsians blockering, om vad det är för slags blindhet/förnekelse som gör
att vi försvarar illusoriska värden gentemot sådana verkliga värden som riskerar förstöra illusionerna. En klok man sa till
mig att illusionerna är mer konkreta och enklare att förstå, medan verkligheten är mer svårfångad. Och att detta är
orsaken att så många människor bekämpar verkligheten, när denna hotar favoritillusionerna. T.ex. hotar 'fri energi' vår
illusoriska pengaekonomi. Det verkliga värdet hotar illusionen, och 'måste' därför förstöras. Hursomhelst har jag på de
här tre åren kommit fram till att den stora frågan här i livet är rädsla eller kärlek. Att alla betydelsefulla val är
konsekvenser av dessa två. För något år sedan, då jag redan insett detta, fann jag faktiskt en engelskspråkig webbsite
som exakt handlar om detta: Fear or Love.com, alltså "rädsla eller kärlek".
Mitt eget val är "kärlek".
Det förpliktigar förstås. Mitt tidiga engagemang kommer ur en tidig moralisk upprördhet över det jag i skolan fick veta att
nazisterna gjorde mot judarna, under andra världskriget. Jag lovade mig själv redan som barn att jag i mitt liv skulle
göra vad jag kunde för att detta aldrig skulle upprepas. När jag som vuxen finner att sionisterna, dessa judiska rasister,
är lika skyldiga som nazisterna, då har jag därför inget annat val än att reagera.
Detta val förpliktigar även att söka förstå vad som verkligen pågår, för att inte av oförstånd ge stöd till fel sida. Det
förpliktigar alltså att riva illusionerna. Hela den Islamiska/muslimska terrorismen är t.ex. skapad av oss här i väst - det är
vår skapelse - och med hjälp av denna radikaliserar vi en del element hos 'den andre', så vi har någon att projicera vår
rädsla på. Men sann kärlek bortdriver rädslan, så har vi kärlek, då behöver vi inte någon ond fiende. Då kan vi sluta
projicera. :) 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. (Utmärkt artikel på engelska av Neil Kramer om att
trossatser står ivägen för att bara öppet ta emot vetande: "What Lies Beneath: Is Belief A Big Con?" [Tack
"ibeoDesign" på "Kärlekens Cirkel" för länken.])
I går hittade jag en blogg som faktiskt heter vad jag antagligen själva skulle ha valt som bloggnamn, om jag börjat
blogga i dag, "yeslove". Jag skrev så här i en kommentar där,"Jag vill även gratulera till det utmärkta namnet på din
blogg, "yeslove". Det är summeringen av mina egna slutsatser: Kärlek eller rädsla, där jag sagt ja till kärlek; "Yes
Love". Hade jag själv börjat blogga i dag, hade det kanske varit det namn jag valt. :)"Rädsla är förstås inte obefogad.
Förenta Staterna har CIA/al Qaeda för att skapa terror mot den egna civilbefolkningen. Storbritannien har MI-6, som är
kända för att ha genomfört falska IRA-auktioner, och vars angrepp mot Londons tunnelbana och en buss den 7 juli 2005
är väldokumenterade. Dokumentären "7/7 Ripple Effect" presenterar en mängd för flertalet okända omständigheter och
visar ett sannolikt scenario över vad som troligen hände, medan organisationer som J7: The July 7th Truth Campaign
fokuserar på att dekonstruera den officiella mörkläggningen. Tre veckor efter 7 juli 2005-attacken i London berättade
terroristexperten och tidigare federala åklagaren John Loftus i en TV-intervju att den misstänkte huvudmannen bakom
dåden arbetade åt den Brittiska säkerhetstjänsten, MI-6. ("Haroon Ashid Aswat is an MI6 double agent"
http://www.youtube.com/watch?v=MoxPY3H5EqA - artikel på svenska:
http://yeslove.happysoft.com/2007/11/10/mi6-och-demokratins-dodgravare/ )
MI-6 ansvarade vad jag förstår för Olof Palmes säkerhet när denne blev mördad. Göran Persson oroade sig för att bli
mördad under den senaste valrörelsen. SÄPO-chefen Klas Bergenstrand avled oväntat sedan han gått ut i pressen och
kritiserat Tomas Bodströms övervakningspolitik. (Tack, YesLove!) Det är förståeligt att svenska politiker och mediefolk
är rädda. Det är förståeligt att de prioriterar personlig säkerhet, framför sanningen. Om vi inte alla försvarar sanningen,
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då blir vi sittande med de politiker och mediefolk som är lika rädda som vi andra. För de få modiga går snabbt åt, om de
lämnas åt sitt öde. Som Kjell Alinge skrev på en mailinglista för ett par år sedan, "Se upp med dom som tror sig veta
sämre - hukandets horder". I en epost-intervju [PDF] för snart ett år sedan skrev jag:"Jag tror inte orsakerna till
massmedias medlöperi och feghet är riktigt så enkelt som hierarkisk struktur och ägarskap. I Storbritannien och i en del
andra länder i Europa är journalister betydligt mindre muslika än i t.ex. Sverige. Jag talade med en man som när han
tipsade en arrogant svensk journalist om en riktigt het sak, fick kommentaren att om han fortsatte gräva i det där skulle
han gå en tidig död till mötes. Istället för att journalisten alltså kunde ha blivit intresserad. Vad beror sådan
bekvämlighet och ovilja att vara besvärlig på? I november 1984 försvann den grävande Rapportjournalisten Cats Falck,
och hittades senare med sin väninna Lena Gräns i Hammarbykanalen. I februari 1986 mördades Olof Palme, Sveriges
statschef.
Det har även skett ett antal andra förmodligen politiska mord i Sverige. Dessa mord har antagligen fungerat som en våt
filt på tidigare ganska naiva svenskars vilja att gräva i sådant som stinker. Man har förstått att det kan vara farligt, utan
att man har förstått riktigt hur farligt det är att inte avslöja det som ligger och ruttnar under fasaden."Det finns inget
farligare än rädsla. Detta är paradoxen. Låter vi rädslan styra våra val, då blir konsekvenserna de värsta tänkbara. En
annan klok person sa till mig att världen är perfekt. För den speglar tillbaka på oss vad vi behöver för att bli mer
medvetna. Ju mer envist vi förnekar det världen försöker få oss att se, desto tydligare blir konsekvenserna, så att vi ska
tvingas vakna....
Mediefolk och politiker vågar inte, om inte du och jag vågar. Prioriterar du alltid din personliga egennytta, då gör de
likadant. Men prioriterar du att riva illusioner och lögner, om 1000-tals svenska bloggar skriver sanningen, om 100-tals
landsortstidningar skriver sanningen, om 10-tals lokalradiostationer sänder sanningen, då vågar även riksmediefolk och
politiker säga sanningen. Oavsett CIA/al Qaeda, MI-6, AIPAC, Ziocons, Mossad och allt vad de heter. Och oavsett alla
lokala konstaplar och pultroner, som tror att makten gillar och respekterar dem.
Leif Erlingsson
2008-04-27
Läs kommentarer här.
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Andra bloggar om: John McMurtry, Value Wars, Life Economy, New World Order, NWO, rädsla eller kärlek, rädsla,
kärlek, etik, politik, verkliga värden, illusioriska värden, projicerad rädsla, grupptänkande, CIA, al Qaeda, MI-6, Mossad,
AIPAC, Ziocons, 7 juli 2005, John Loftus, Haroon Ashid Aswat, Olof Palme, Göran Persson, Klas Bergenstrand, Tomas
Bodström, Kjell Alinge, hukandets horder, massmedia, Cats Falck, Lena Gräns, bloggar, landsortstidningar,
lokalradiostationer, sanningen, lögnen, verkligheten, Leif Erlingsson

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Värderingar, Förnekelse, Hyckleri, Verkligheten, Propaganda,
Gemensam berättelse / myt, Sociala fantasisystem, Manipulation, Andligt uppvaknande, Global
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Wednesday, February 27. 2008

Jag går inte med på det
av Leif Erlingsson
2008-02-27
Det ligger inte för mig att ställa mig på skorstenen med en megafon som en nutida undergångsprofet. Jag försöker med
hela min kraft att hålla huvudet kallt, trots all den kunskap jag samlar på mig. Somliga tycks ta det som att jag inte vill att
människor ska förstå, att jag undanhåller kunskap. Det är tvärtom. Jag har stött på en större agenda - en agenda där vi
små människor anses sakna värde. Och jag går inte med på det. Inte heller ser jag det så.
Själv blev jag helt överväldigad när jag yrvaket vaknade upp för några år sedan inför att vårt samhälle är på väg käpprätt
åt h-e. Jag kunde då inte känslomässigt ta in alltför koncentrerade sanningar. För att vara till nytta för andra som håller
på att vakna så försöker jag gå någon slags balansgång mellan att förklara och att inte aktivera allas mentala
försvarsmurar. Det finns de som pumpar på med allt de vet, på en gång, samtidigt. Som GlobalWorldNews. Sådana
källor är användbara för de redan vakna, men antagligen värre än värdelösa för att hjälpa nya människor att vakna, då
de sannolikt ofta ger motsatt verkan - hårdare förnekelse. I dag har dock det allmänna uppvaknandet kommit så långt
att jag känner att jag mer tydligt kan länka dit.
I samband med mitt eget uppvaknande har jag engagerat mig i olika sammanhang där jag hoppades finna tecken på
medvetande. Dessa sammanhang har i det stora varit besvikelser, men jag har knutit personliga kontakter, och
fortsätter mycket medvetet att nätverka med medvetna människor. Jag knyter alltså mycket medvetet hela tiden nya
kontakter - globalt. Nätverkande är en mycket viktig del av det ingående paradigmet. Vi står nämligen inför ett
paradigmskifte där ickereligiös andlighet samt fri energi - det hänger ihop - kommer att bli en praktiskt och vetenskaplig
självklarhet.
Leif Erlingsson
2008-02-27
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Monday, February 18. 2008

Trådar möts
av Leif Erlingsson
2008-02-18
EU parlamentet ska (äntligen) ha en temakväll om 11 september 2001. "Europe for 9/11 Truth Evening at the European
Parliament !" Det föranleder att knyta samman några till synes lösa trådar.Christopher Bollyn skrev för ett par veckor
sedan om vilka som smugglade in Israeliska spionprogram i de amerikanska luftfartsmyndigheternas datorer, så att
Israel hade möjlighet att vilseleda USA:s luftförsvar den 11 september 2001. "How Did Israeli Spy Software Get Onto
Critical FAA Computers?"
Dr. Judy Wood och John Hutchison har laborerat med den så kallade John Hutchison Effect, och fått resultat liknande
dem vi såg den 11 september 2001 (se bilderna på smälta bilar, etc, på hennes webbplats). "Anomalies at the WTC
and the Hutchison Effect".
De flesta ingenjörer vet inte om vad fysiker redan rigoröst bevisat såväl teoretiskt som experimentellt: Att
Energiprincipen (termodynamikens första huvudsats) kan kan brytas genom att excitera vakuumet. Denna exitering kan
styras ingenjörsmässigt - i enlighet med David_Bohms dolda variabel-tolkning av kvantmekaniken, men inte enligt
Köpenhamnstolkningen - genom tillräckligt stora magnetiska eller elektriska fält. Fält som skapar koherent bruten
symmetri i vakuum-potentialen, vilket möjliggör att ingenjörsmässigt ta ut användbara energier ur vakuumet, ut ur den
virtuella världen och in i vår materiella verklighet. (Om man plussar på några dimensioner så gäller givetvis fortfarande
Energiprincipen, men den som får gratis energi bryr sig nog inte hur det går till. Redan 1921 lanserades med Einsteins
välsignelse Kaluza-Klein Unified Electromagnetics and Gravitation Theory, som alltså ger en 5-dimensionell rum-tid med
fyra rums-dimensioner, där vår elektromagnetism är den del av det femdimensionella gravitationsfältet som arbetar i den
femte dimensionen.)
Super-insidern Andrija Puharich - som bl.a. jobbade för CIA med att skapa New Age rörelsen på 1970-talet, då han
ingick i Puharich-Whitmore-Schlemmer gruppen som kanaliserade 'de nio', och med de bästa kontakter i den innersta
eliten, stoppades personligen av självaste David Rockefeller från att kommersialisera U.S. patent # 4,394,230 ''for a
"Method and Apparatus for Splitting Water Molecules."'' - alltså från att kommersialisera energi från vatten. ("Actual
Case Histories of Suppression Occurrences by Leslie R. Pastor, PESWiki.com -- Pure Energy Systems Wiki.)
Rockefeller-familjen anses i sin tur vara underhuggare åt Rothschild-familjen, som grundades av Mayer Amschel
Rothschild, som var fanatisk sionist. Jag nämner Puharich för att han själv tillhörde eliten, och ändå stoppades.
Fortfarande är det tvärstopp för de forskare som inte följer etablissemangets direktiv. En känd forskare som har gått ut
offentligt med detta är Ruggero Maria Santilli, se mina länkar till hans böcker i PDF-format från "Fantasikrisen". (Jag
blev förresten hedersmedlem av the Santilli - Galilei Association on Scientific Truth efter den artikeln.)
Likuds Netanyahu sa spontant om den 11 september 2001 att "det är mycket bra", innan han rättade sig."Fem dansande
Israeler" firade tvillingtornens fall med en glädjedans, efter att ha filmat händelsen. En av dem berättade i israelisk TV
att de sänts till New York för att dokumentera händelsen.
Anders Björkman, erfaren marin-haveriutredare ursprungligen från Stockholm, har efter mycket funderande om 11
september 2001 till sist gjort en egen ingenjörsmässig analys av tvillingtornens fall.Trådar möts. Fri energi skulle kunnat
ge energi till att pulvrisera betongen i WTC-tornen, och samtidigt för förövarna ha fördelen att det är så otroligt att folk
inte kan tro det även om det avslöjas. Sionisterna saboterade amerikanska flygvapnets försvar, och envar som pekar
på Israel döms genast ut som 'antisemit'. Denna händelse verkar vara uppsäkrad mot insikt med ett antal 'säkra'
tankestopp.
Frågor:Varför skapades den eviga varbölden i arabvärlden, Israel, som saknar såväl konstitution som fasta gränser?
Vems/vilkas syften tjänar denna 'blob', Israel?
Är det bara fråga om religiös fanatism hos några ytterst rika, ytterst mäktiga män, som i sin tur använder sin makt för att
manipulera 30% av amerikanerna att ekonomiskt och politiskt stödja Israel, för att Israel i sin tur ska tjäna vilka syften
då? Det militärindustriella komplexet, eller något fundamentalistiskt religiöst intresse?
Och varför denna 'fördumning' av vår vetenskap? Kan det vara så att fundamentalister önskar låsa fast oss i rigida
mönster, för att vi inte ska upptäcka vår oändliga förmåga? Göra oss till robotar, istället för till oändliga skapare och
upptäckare? Är det av rädsla för vår storhet, vårt ljus, vår kraft, vår talang, att vi ska briljera, som gör att verktygen för
detta döljs, och vi får höra att världen inte räcker till, att vi är för många, o.s.v.?
Är det rädsla för livet, rädsla för kärleken, som binder världen i rädsla, skräck och krig?Den 12 juli 2006 postade jag
denna text, den håller än:
Andra varvets tänkande
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Eller vågar vi älska?
"The powers that be" är som en Trollkarl från Oz, som manipulerar kasperdockor, en kasperteater av fiendebilder. Ett
sekel är det Morerna. Ett annat är det Judarna. Åter ett annat är det Muslimerna - som råkar vara Morerna igen fast
med ett annat namn. Och det är Terroristen, fast det är Morerna, eller Muslimerna/Araberna. Och vi tittar än hit, än dit.
"Var är terroristen?!", spekulerar vi. Men vi ser inte Trollkarlen från Oz, som drar i trådarna. Trådarna av finansiering.
För Trollkarlen från Oz startade en Bank of England i London för hundratals år sedan, och lånade ut pengar de inte
hade mot ränta ("fractional banking"). Och Trollkarlen från Oz startade Federal Reserve i USA. Och tillverkade pengar
av ingenting som han sålde till USA. Och han finansierade sprattelgubbar på höga politiska poster. Och han lobbade
mot och mutade för att få bort alternativa valutor, som den mycket framgångsrika alternativa valutan på kanalön
Guersney t.ex..
Kopplingen till andlig medvetenhet är, känner jag, att om många, många, många blir medvetna om hur det fungerar,
utan att bli cyniska, och ser rakt igenom sprattelgubbarna/gummorna och rakt igenom fiendebilderna till den som drar i
trådarna/finansierar teatern, alltså genomgår en moralisk och kunskapsmässig mognadsprocess - jag tänker mig detta
som en andlig mognadsprocess, där jag ser sann andlig mognad som att man bryr sig om andra och ser verkligheten
som den är snarare än de kulisser, gobelänger av lögner, illusioner som "kasperteatern" försöker skapa - att man ser
rakt igenom ideologisk och religiös indoktrinering - att vi då uppnår det "andra varvets tänkande" som en filosof som
citerades för en tid sedan i Miljömagasinet talar om, där vi ser allas behov, över alla gränser. (Se Ken Wilber och Global
rättvisa.)
Om vi uppnår denna klarsyn ser vi att vi alla är ett, det är inte en som är muslim, en som är sikh, en som är kristen, en
som är israel, en som är palestinier, en som är afghan, en som är irakier, o.s.v., utan vi är alla ett. När vi ser detta kan vi
inte kriga. Att arbeta för fred kräver mod. Det är enklare att hata kasperdockor, fiendebilder. Att hata den andre. Men
sann kärlek bortdriver rädslan. Vågar vi älska? Vågar de hukande svenska horderna ta kontant med sig själva, älska
sig själva och sin nästa?
Leif Erlingsson
2008-02-18
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Friday, May

4. 2007

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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Monday, February 12. 2007

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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UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
Andra bloggar om: nymedeltid, nyliberalism, nyliberalismen, tanketerrorism, omvandlingstänkande, massvansinne,
folkmordspolitik, fattigdomspolitik, rättsstaten, rättvisa

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, 911 eller 11 september, Folkresning, Rättsstaten, Terrorismen,
Förnekelse, Hyckleri, Revolution, Israel, Verkligheten, Propaganda, Iran, Regeringsterrorism,
Gemensam berättelse / myt, Sociala fantasisystem, Fosterlandsförrädare, Rättvisa, Fred,
Manipulation, Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Frihet, Krigspropaganda, Irak, Dödsskvadroner,
Absurditeter gör ohyggligheter, Mänskliga rättigheter, Politik, Neocons, USA, Surrealistisk
verklighet, Indoktrinering & hjärntvätt, Paralyserande feghet, Paranoida fantasier, Mormonism,
Nyliberalism, Zionism kl 23:46
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Thursday, November 23. 2006

Vi måste stoppa terrorismen
Terrorism definieras i Nationalencyklopedin 18:e bandet sidan 189 såsom "våldshandlingar som är politiskt betingade
och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas."
Vi måste stoppa terrorismen.
En av de få organisationer som VERKLIGEN arbetar i det VERKLIGA "kriget mot terrorn" är B/Russell/s Tribunalen.
Deras logga säger vad det handlar om, folket mot krig Inc.:
Vill du själv göra nytta i kriget mot terrorn - det riktig kriget mot terrorn - läs detta upprop - sprid det så mycket som
möjligt, och skriv under det!
Länken är alltsåLokalt dokument:http://blog.lege.net/content/TheWayOut__BRussells_Tribunal.htmlPå B/Russell/s
Tribunalens hemsida:http://brusselstribunal.org/WayOut.htmDen första undertecknaren:Denis Halliday (Former UN
Assistant Secretary General & United Nations Humanitarian Coordinator for Iraq 1997-98 - Ireland)Mycket
senare:246. Leif Erlingsson Sweden blog.lege.net Eternal war for eternal genocide? NO! Let's demask the
strings behind war, Cui bono?PS: Terroristkramarna har förstås ett annat perspektiv, att man inte kan vinna krig innan
dessa eländes fredsälskare kolat vippen allihop: Hippies still trying to ruin the country.
PS2: Och de civila och förlorare som har varit i krig måste förstås också försvinna, för de vet vilket helvete det är - även
i åratal efter. Läs Ve de besegrade från början till slut. Det gjorde jag. Sedan kan ingen normal mänsklig varelse kunna
tänka tanken att avsiktligt skapa krig.
Inlagd av Leif Erlingsson i Terrorismen, Rättvisa, Fred, Global rättvisa, Frihet, Irak, Politik
kl 02:51
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Tuesday, August 29. 2006

Växlarna
Några funderingar om "växlarna".
Växlarna (jmf. Johannes 2:14-15) finansierade t.ex. Adolf Hitler för att med hjälp av H. styra det tidigare tyska
ledarskapet. Fast jag anar att herr H. vände sig mot sina "välgörare". Det är växlarna (i dag de bedragare som står
bakom de internationella pengasystemen som bygger på delsäkrad bankdrift ("fractional reserve banking") där pengar
tillverkas av luft - eller rättare av skulder - som ger mer vinst och mer pengar till de privata ägarna ju djupare världen
kommer i skuld, vilket effektivast åstadkoms genom krigsskulder (bankerna ser till att båda sidor går med på att betala
motståndarens krigsskulder så bankerna vinner alltid på krig, oavsett utgång).
Jag försöker förstå vad "ondskan" håller på med och försöker förutse nästa steg. Jag har precis förstått att de snart
kommer att krascha världsekonomin. Just nu kastar bankerna pengar på folk. Det är klassiskt. Det har de gjort före
varje krasch. Kraschen kommer när de sedan drar in "drogen" / krediterna. Då kraschar ekonomierna. Den som
bestämmer pengamängden kan själv styra konjunkturerna (ju mer krediter som ges ju större blir pengamängden
eftersom pengar skapas exakt av krediter i det parasitiska "växlarnas system" - delsäkrad bankdrift - som världen i dag
lider under). Den som bestämmer pengamängden kan själv styra om det ska vara goda tider eller svält. Allt tyder på att
det snart är dags för svält: På så sätt kan människor förhindras att fortsätta använda jordens resurser, så det blir lite
kvar åt "växlarna", medan andra svälter och kanske dör.
Undra på att Jesus enligt Bibeln nyttjade fysiskt våld mot dem.... Den ondska det handlar om är större än all annan
ondska på jorden. Och ligger bakom alla krig och all falskflaggad terror sedan systemet kom i drift. Somliga menar att
det även använts i tidigare civilisationer, som gått under p.g.a. det. Man kan säga att det är "djävulens" (antingen bildligt
eller bokstavligt, beroende hur man tror) gåva till mänskligheten. Som i sig innefattar all annan ondska.
Det är underrättelse-samfunden som är växlarnas (och därför "djävulens") hantlangare. Som ordnar så att det ser ut
som N gör det onda när det i själva verket är N som man vill ge sig på. Vem som vinner krigen spelar ingen större roll "djävulen" / "växlarna" / bankerna vinner alltid. Det vi kan göra för att skydda våra egna familjer är att omvandla alla
tillgångar till likvida medel - det vi behöver för att överleva och guld, silver. Och först göra sig av med alla skulder. Man
får inte räkna med att ha någon vidare inkomst under c:a ett år eller mer i samband med kraschen, när den nu kommer
(före 2012 skulle jag tro - kanske riktigt snart). Man får räkna med att det går åt h-e. Svält och farsoter. Antagligen kom
man fram till att folk inte skulle kunna ta till sig hur det verkligen ligger till och agera rationellt för att lösa situationen, och
att "det bästa" var att krascha allt på detta sätt. I ett sådant perspektiv blir all falskflaggad terror (9-11 o.s.v.),
storebrorssamhälle/övervakning och nya koncentrationsläger i USA helt begripliga. Och att man mörkar allt för folk.
Och låter folk titta på sina idiotiska TV-program helt oförberedda, medan katastrofen närmar sig. Man tänker offra dem.
Har de inte fattat så får de skylla sig själva, så att säga.
Och efter det ovanstående: Det finns hopp. Catherine Austin Fitts skriver om hur man vänder den negativa ekonomin
en person, en familj, ett samhälle i taget:
Mapping the Real Deal: The American Tapeworm (Part 1)
Wednesday, 30 April 2003, 12:56 pm
Mapping the Real Deal: The American Tapeworm (Part 2)
Thursday, 1 May 2003, 11:53 am
Real Deal: Economic Resurrection for My Neighbors -- SOLARI RISING
Wednesday, 23 April 2003, 11:49 am
Hennes Solari site
Hon talar om att vända den korrupta och negativa ekonomin en person, en familj och ett samhälle i taget. På så sätt
kan man så småningom beröva "Besten" sitt livsblod. Vilket förstås är anledningen att den slåss med alla medel, som
med "det terroristiska kriget", som det så kallade "kriget mot terrorn" rätteligen bör kallas.
I "Part 2" ovan skriver Catherine Austin Fitts bl.a. om sina erfarenheter från sitt arbete för "United States Department of
Housing and Urban Development" (HUD) och beskriver där hur USA i dag sköts exakt enligt samma principer som vilket
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brottsyndikat som helst. Eftersom det är det det är:
``My worse fears of the illegality of the government financial operations were confirmed when the chief of staff to the
chairman of the HUD appropriations committee told me in the summer of 2000 that HUD was being run "as a criminal
enterprise." HUD can only be run as a criminal enterprise if the Department of Treasury, the Department of Justice, the
NY Fed as depository and a group of contractors like Lockheed, DynCorp, AMS, & JP Morgan Chase run it as a criminal
enterprise.
If the lead attorneys and accountants for the US government are running HUD as a criminal enterprise, that means that
the US government is being run as a criminal enterprise. In short, the accounting, finances and the securities issuance
operations of the US government are part of a criminal enterprise.´´
Det hon säger är att USA är ett brottsyndikat. Alla som har att göra med ett brottssyndikats affärer och operationer
riskerar att själva bli kriminellt belastade. (Givetvis är inte USA det enda land som sköts på detta sätt, men det ÄR det
farligaste landet på jorden på grund av
a) dess oerhörda lager av massförstörelsevapen och
b) dess oerhörda antal av genomindoktrinerade medborgare.)
Genom att FN är så beroende av detta brottsyndikat (med dess Brittiska, Israeliska och andra delar), så är även FN
belastat. Man kan inte rimligen hävda att åtgärder är rätt enbart för att de är beslutade av FN, vilket Gunnar Olofsson så
utmärkt visar i sitt brev till Sveriges Radio som kan läsas på valfri följande länk:
[Gunnar Olofssons brev till Sveriges Radio samt delar av ovanstående text har postats på följande länkar:
http://blog.lege.net/?/86-Godtrogna-amerikaner.html#c1169
http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=675#675
http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=676#676
http://life.lege.net/viewtopic.php?p=371#371
Det kan finnas följdkommentarer under var och en av dessa länkar.]
Notera också vad Catherine Austin Fitts säger: Systemet KAN INTE ÄNDRA SIG. Det är alldeles för upptaget. Det är
DU OCH JAG som måste rätta till detta. Ett hushåll och ett samhälle i taget. Jag ska börja läsa vad hon skriver! Låt det
döende systemet dö - OCH LEV!
Andra bloggar om: växlarna, konspirationsteorier
Notera att "Andra bloggar om" fortfarande inte indexerar den här bloggen. Länka gärna själv!
2006-11-30: "Andra bloggar om" har åter börjat indexera den här bloggen.
Missa inte UUAA Radio: En septembersaga!
2006-09-01: UUAA Radio: Auschwitzfångar stämmer familjen Bush
Ännu viktigare, ta del av resurserna i denna diskussionstråd, för att få bakgrundskunskaperna klart för dig!
Ett besök på Globalworld News kan också ge ett och annat att klura på. Läs gärna även om boken Pengar utan ränta
och inflation.

Inlagd av Leif Erlingsson i Konspirationsteorier, Fred, Andligt uppvaknande, Global rättvisa,
Politik kl 15:09
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Monday, August 14. 2006

To the President of the UN General Assembly
Date: Mon, 14 Aug 2006 18:22:35 +0200
From: T F F PressInfo
Subject: TFF Open Letter to UN General Assembly President
TFF Sweden, August 14, 2006
Open Letter to Jan Eliasson
President of the UN General Assembly
Uniting for Peace: Strengthen the General Assembly.
The international board of the Transnational Foundation, TFF sends an Open Letter that aims to stimulate a wider
discussion about the preconditions for a genuine peace process also after UN Security Council Resolution 1701.
Some of the points:
Invigorate Uniting for Peace. Plan a comprehensive all-inclusive OSCE-like conference under UN leadership. Provide
genuinely impartial mediation and conflict-resolution. Implement Security Council resolutions on the Middle East as a
Nuclear-Free Zone.
Involve civil society, push reconciliation. And give the UN a clear mandate and adequate resources.
This - not bombs, extremism and hate - can help peace break out in the region.
The Open Letter already enjoys the support of distinguished civil society leaders. We encourage everyone to sign it.
Read and support the Open Letter here:
http://transnational.org/forum/meet/2006/OpenLett_UnitForPeace.html
Media contact:
Jan Oberg
+46 46 145909
© TFF 2006
You are welcome to reprint, copy, archive, quote or re-post this PressInfo.
But please retain the source and copyright.

Inlagd av Leif Erlingsson i Fred, Global rättvisa kl 21:22
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Tuesday, June

6. 2006

Freds- och konfliktparadigm
Handlings- och Andligt paradigm
Andlig Politik, kanske?
Denna blogg har fokuserat på hyckleri, lögner och manipulation. Att förstå problemen är nödvändigt, men utan att se
ljuset i tunneln kan det ta de sista krafterna man har. Det är förståeligt att många därför inte orkar höra, se eller riktigt ta
in. Det har aldrig förr i världshistorien hänt så mycket så snabbt som nu, och samtidigt varit så farligt.
Ändå är det samtidigt sant att läget aldrig förr har varit så lovande som nu. Detta kan tyckas paradoxalt. Och svårt att
fullt ut ta in båda aspekterna samtidigt.
Kriget mot Freden, så kan situationen summeras. Att det finns starka krafter som på fullt allvar menar att våld och
våldsmonopol kan lösa konflikter, och som dessutom inte är intresserade av andra synsätt, det är naturligtvis
skrämmande. Dessa krafter är dessutom bland de största miljöförstörare världen någonsin har skådat, inte minst
genom radioaktiv nedskräpning av stora delar av vår jord, men även genom de enorma mängder kemikalier och ett krig
sprider och petroleum det förbrukar.
Man kan se deras krig som ett krig mot att behöva tänka i nya banor. Som ett krig för det gamla sättet att utöva makt
över jorden, människorna, naturtillgångarna. Inte minst celler i vissa större religioner arbetar av ideologiska och
eskatologiska skäl bakom kulisserna för att Harmageddon "äntligen" ska komma till stånd. Genom att skynda på
förstörelsen av Moder Jord och destruktiviteten i de omvälvande händelser vi nu ser framför oss så vill de TVINGA
verkligheten att följa deras manuskript och föreställningar.
Det finns en annan verklighet. Samtidigt med krigsparadigm- och Harmageddon-folkets paradigm, som ironiskt nog
även har stöd från dem som styr svenska nyhetsmedier och därför den svenska officiella verkligheten, så finns det en
ökande medvetenhet bland många att verkligheten inte är så fyrkantig som de förra vill tänka. Tyvärr vet de flesta av
dessa människor inte vad de ska göra av sin insikt. Att personligen bli mer medveten - mer andlig - är inte fel, men man
kan göra så mycket mer, om man genomskådar och talar med andra om den falska verklighet som bakåtsträvare av
själviskhet och rädsla försöker tvinga på oss.
Det de flesta människor inte förstår är att lösningarna på energikris, oljekris, miljöproblem, svält o.s.v. har funnits på
plats här på vår jord mycket länge. Men dessa lösningar för med sig nya sätt att tänka, det går inte att undvika. Och
starka intressen - som de ovan skissade - vill inte tänka i nya banor. Man vill ha kvar sitt Harmageddon, så att säga.
Samtidigt är vi nu i en situation som är så prekär, det är sannolikt värre än ni förstår, att till och med kring hälften av de
riktigt svarta hemliga grupperna - grupper helt bortom all demokratisk kontroll som bildats kring dessa hemligheter - nu
sägs stödja att sanningen om dessa lösningar avslöjas. Det kommer att bli oerhört omvälvande för såväl religion som
vetenskap.
Jag tror inte att de följande böckerna hade funnits i handeln utan stödet från en del av de hemliga grupper som har suttit
på många av dessa insikter, men nu finns de i handeln, och det är enligt mitt förmenande mycket klokt att försöka förstå
vad detta handlar om:

The Holographic Universe ... explains the latest frontiers of physics and the unsolved riddles of brain and body. Denna
bok av Michael Talbot rekommenderas varmt av en person från ett av USA:s viktigaste militära forskningslabb, Hilary D.
Burton, Lawrence Livermore National Lab., Livermore, Cal. Lustigt nog har jag en minnesbild av detta labb, jag har åkt
förbi, det var 1980. Det denne person skrev var att det finns bevis för att vår värld endast är projektioner från en annan
verklighet bortom både tid och rum. Plötsligt blir lösningen på energikrisen inte svårare än att vara medveten om hur
universum fungerar och hämta hit energin med en lämplig generator. Och det värsta är att denna teknik redan sedan
länge funnits, den har bara hållits hemlig för att den skulle vara alltför omstörtande för våra förutfattade meningar:
The Fantastic Inventions of Nikola Tesla
by Nikola Tesla
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... in Tesla's own words:
His plan to transmit free electricity into the atmosphere.
How electrical devices would merely have small antennas on them.
Why unlimited power could be utilized anywhere on earth.
How his inventions could utilize this free energy in the atmosphere.
How anti-gravity airships could draw power from the towers he was building.
How radio and radar technology can be used as death-ray weapons in Star Wars.
Includes an appendix of Supreme Court documents on dismantling of his free-energy towers.
Tesla's Death Rays, Ozone generators, and more...Tyvärr är de allra svartaste hemliga cellerna mer intresserade av
oöverträffade vapen än fredliga syften, men den följande boken ger insikter i båda delar, och är betydligt nyare. Det är
förresten ingen mening med att ringa upp det närmsta universitet eller kyrka och fråga om dessa ting, för de
omkullkastar hela den gamla världsbilden... Det är helt enkelt för kontroversiellt, de vågar inte ta i det. Säger
förmodligen att det är nonsens.
Angels Don't Play This HAARP
by Dr. Nick Begich and Jeane Manning
Angels Don't Play This HAARP : Advances in Tesla Technology by Dr. Nick Begich and Jeane Manning is a book
gaining wide publicity throughout the United States having been featured on hundreds of radio programs, news reports
and television programs. This book was named one of the most important books of 1996 by Project Censored : The
News that Didn't Make the News. The book is the subject of talk radio programs six to twelve times a month on both
national and regional programs. The book is in its third english printing since being released in September, 1995.
Translations were released in Japan and Germany in 1996.
The U.S. Military's first target is the electrojet: a river of electricity that flows thousands of miles through the sky and
down into the polar icecap. The electrojet will become a vibrating artificial antenna for sending electromagnetic radiation
raining down on the earth. The U.S. military can then "X-ray" the earth and talk to submarines. But there''s much more
they can do with HAARP. This book reveals surprises from secret meetings.Steven M. Greer, MD, har startat Space
Energy Access Systems, Inc. (SEAS) i syfte att på ett säkert sätt - olika skyddsstrategier mot de allra svartaste hemliga
cellerna som skulle kunna sabotera arbetet finns på plats - samla in existerande "over unity" lösningar, och
industrialisera dessa.
Samme man har sedan början av 1990-talet drivit ett projekt för att sprida kunskap om detta. Först internt gentemot
eliten, statschefer, kungahus, FN, och även gentemot de olika grupper som bevarat kunskapen hemlig till och med för
de flesta regeringschefer. Och sedan början av 2000-talet direkt mot allmänheten, efter att de förra - presidenter,
regeringschefer och FN - bangat, inte vågat gå emot de allra svartaste hemliga cellerna som i dag håller på teknikerna.
Varför de håller på sina hemligheter? Antagligen är MAKT och den berusning den kan ge en viktig faktor. Här kan man
besöka The Disclosure Project:

Se gärna även den här filmen: The Untold History of The Disclosure Project 48 min 32 sec - May 3, 2006
http://video.google.com/videoplay?docid=-3186692959588220313&q
"Dr. Steven Greer speaks out against the secret government, their days are numbered."
Om man känner sig riktigt modig så kan man beställa och läsa Steven M. Greers senaste bok:
Hidden Truth - Forbidden Knowledge
by Steven M. Greer, MD
Gör man det kan man samtidigt få tillgång till en special access avdelning av http://disclosureproject.org/, där man kan
hämta hem bl.a. ett nästan 500 sidor långt dokument med insider-vittnesmål och ett nästan 100 sidor långt Executive
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Summary. Man kan också betala $5 USD för denna tillgång, om man inte vill köpa någon bok.
Se även Eliten är förvirrad samt om ett nytt sätt att tänka, förstå, förlåta, Global rättvisa.
VIKTIGT
Som väl flertalet läsare har förstått, är det utomjordsteknologi vi talar. Den gör enligt många vittnesmål det möjligt att
färdas genom tid och rum. Och den har enligt samma vittnesmål använts så av besökare från andra världar. Dr. Greer
är mycket noga med att i sin senaste bok understryka att de riktigt svarta cellerna av den hemliga regeringen, de som
håller på hemligheterna, de som arbetar på att Harmageddon "äntligen" ska komma till stånd av ideologiska och
eskatologiska skäl - så att de ska bli upptagna till sin föreställning av Gud och vi andra förgås - att dessa grupper sedan
ett halvt sekel har haft egna "UFO:n" och att de har genomfört "abductions" och "cattle mutilations" för att skrämma
människor att bli rädda för utomjordingar. Många av dessa är tydligen fortsättningen på Nazisternas projekt i
Peenemünde. Med projekt Paperclip transplanterades nazistiska krigsbrottslingar och vetenskapsmän direkt från att
tjäna Hitler till att fortsätta tjäna den mörka sidan, fast nu i USA. Redan på 1930-talet köpte tyskarna enligt vittnesmål
antigravitationsteknik stulen från Nikola Tesla. De jobbade tydligen med bl.a. detta i Peenemünde. Det är ingen
tillfällighet att nazisterna nästan utvecklade atombomben först. De sägs även kunna hur man med olika droger och
andra mind control tekniker kan förmå personer att uppleva t.ex. skrämmande bortrövanden som inte händer i den
fysiska världen. Och nu till det riktigt farliga: De har, hävdar Dr. Steven M. Greer, inget emot om alla "tror på UFO:n",
för de har en plan som de kan komma att sätta i verket som går ut på att FEJKA "Världarnas Krig". De tänker sig,
skriver han, att fejka att utomjordingarna anfaller, med egna UFO:s, och med biologiska entiteter skapade i provrör som
ska föreställa utomjordingar, ja, hela köret. Som "X-Files" x 10... Vad var det "cancermannen" sa till agent Fox Mulder?
Jo, "You can't handle the truth." Är det så för oss också, kan vi inte hantera sanningen?
Eller kan vi tänka i nya spår, fri energi, galaktisk fred, andligt mognande? Till priset av att kasta rasism, förutfattade
meningar, favoritkäpphästar på sophögen. Vilket väljer vi? Vilket vill vi? Och är vi beredda att visa att "kejsaren är
naken" när han vill dra oss ut i krig eller vill övervaka oss när vi inbördes diskuterar hans hyckleri? Vågar vi arbeta för
en bättre värld, eller stöder vi Harmageddon-projektet och hat, rasism och "vi måste invadera andra länder för att lära de
stackars okunniga utlänningarna hur man styr sitt land"-paradigmet? Vågar vi avslöja varför och av vem "kriget mot
terrorn" skapades den 11 september 2001? I dag förstår jag det som att det var just av den typ av svarta celler i den
globala skuggregeringen vi talar ovan.
Mörkret tål inte ljuset. Vi behöver bara rikta strålkastarna på mörkermännen så springer de och gömmer sig. Vågar vi
tända strålkastarna och rikta dem med precision på mörkermännen och deras planer och gärningar?
Andra bloggar om: paradigm, andlig politik, global rättvisa, förlåta, andligt uppvaknande, andlighet, verklighetsbubbla,
usa, konspiratörer, energi, disclosureproject, utomjordspolitik, exopolitics, religion, ufo
PS: Hur motiverar Dr. Greer att utomjordingarna inte skulle kunna vara krigiska? Enkelt: För att färdas tvärsöver
universum med tankens hastighet måste de behärska tid, rum och att kvant-hoppa förbi ljusets hastighet. Om de
behärskar denna fysik, då skulle de kunnat förinta jorden eller för den delen sin egen planet på en nanosekund. Vi finns
fortfarande kvar, alltså är de inte krigiska. Men även om de inte är krigiska så kan det ju vara klokt att inte skjuta mot
dem, som vissa tydligen gör.
2006-08-05: I juni bloggade jag här ovan om Steven M. Greer och The Disclosure Project. Jag har i dag bestämt mig
för att rigorös intuition säger som det är: Inget gott kan komma av att fästa vårt hopp vid underrättelsetjänsternas
informationskrigare - och att det är det Dr. Greer i själva verket är.
2007-11-13: Steven M. Greers agerande på sista tiden, och hur han hanterats, får mig att tänka att jag kan ha haft fel
om honom i det jag skrev 2006-08-05 här ovan. Han kan vara alldeles äkta.

Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, Förnekelse, Hyckleri, Ideologin, Verkligheten,
Propaganda, Fred, Manipulation, Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Förlåta, Personlig
integritet, Politik, USA, Indoktrinering & hjärntvätt, ET kl 19:52
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Sunday, April 30. 2006

Global rättvisa
Vägen till global rättvisa är att förlåta, heter rubriken på Åsa Brandbergs översättning av John Bunzls text Why
Forgiving Ourselves and Each Other is the Path to Global Justice (sidan 76 i The Synthesist: Journal of
Psychosynthesis, nr. 2), som finns publicerad i Miljömagasinet 28 april 2006, s. 12.John Bunzl är grundare av The
International Simultaneous Policy Organisation (ISPO).
Jag citerar ur slutet av artikeln - hela är mycket läsvärd:
I botten på världens tillstånd ligger en ond cirkel av destruktiv konkurrens som ingen kan kontrollera eller hållas ansvarig
för. Även globala institutioner som WTO, IMF och Världsbanken, som vi förväntar oss kunna kontrollera skeendet, lever
med villfarelsen att konkurrens alltid är välgörande.
Detta är en illusion som tvingats på dem genom deras högst begripliga oförmåga att kontrollera det fria flödet av kapital
och företag. Genom oförmågan att kontrollera den fria rörligheten kommer ovannämnda världsinstitutioner att betrakta
tillståndet som naturgivet. De drivs följaktligen att föreskriva mer konkurrens och fundamentalistisk privatisering, för att
kurera världens elände, inte mindre. När kuren inte lyckas blir konkurrensen ännu mer destruktiv, eftersom det saknas
adekvata globala regelverk som skydd för samhällena och klimatet. Därför accelererar problemen som man i WTO, WB
och IMF tror sig lösa. Dessa institutioner, och som vi vanligen anser ha makt över systemet, är därför relativt maktlösa
och utom kontroll över de krafter som driver på konkurrensen.
Genom att anklaga regeringar, företag eller internationella institutioner tillskriver vi dem mer inflytande än de har. Det
kan kännas omtumlande, men faktum är att alla som vi anser mäktiga är fångar i systemet, precis som alla vi andra.
Det betyder inte att våra protester ska tystna - långt därifrån! Vad det betyder är, att vi inte ska tro att det bara är
protester och konventionella NGO-metoder som är lämpade att frambringa i längden hållbara lösningar. Det betyder att
var och en som på allvar bryr sig om denna värld måste söka en annan, ny väg.
Det största misstaget i vår kamp för global rättvisa är att anklaga andra för vår sorgliga belägenhet - som om vi inte
själva vore medskyldiga, eller som om vi skulle kunna göra ett bättre jobb själva. Om vi inte inser detta, så permanentar
vi splittringen, osämjan och förbittringen och bygger upp fientliga barriärer. På så sätt omöjliggör vi den atmosfär av
samarbetsanda, förståelse och förlåtelse som behövs för att uppamma ett världssamhälle där konstruktiva avtal för
lämpliga lösningar kan utvecklas. När vi tar till oss detta och inte överväldigas av desperation, kan vi paradoxalt nog
uppnå en intellektuell och andlig vändpunkt, varifrån vi kan nå en befriande nivå i vårt tänkande och varande. Vi rör oss
då från det som den amerikanske tänkaren Ken Wilber [se "Filosofiska hörnan" i bloggens högermarginal för lämpliga
vidareläsningslänkar] kallar "första varvets" tänkande till "andra varvets" tänkande, det vill säga från ett nationscentrerat
tänkande till ett världscentrerat tänkande, från det han kallar "slättlandsreduktionism" till integral holism. När vi slutar
skylla på varandra, börjar vi inse att vi alla sitter i samma båt.
Artikeln fortsätter ännu en spalt - den täcker hela sidan 12 i Miljömagasinet 28 april 2006 - men jag slutar citera här.
Den engelska orginaltexten kan nås på länken i början, eller också kan ni köpa Miljömagasinet, en oberoende och
mycket bra svensk tidning: Miljömagasinet - Alternativet i svensk press, Skånegatan 93, Box 11 203, 100 61
Stockholm, 08-640 82 80, redaktionen@miljomag.se. Det är inte dyrt, då den endast utkommer en dag i veckan.
Detta citat vill jag dock också ha med, från Miljömagasinets publicering:

Det finns fler som hellre vill få till dialog än konfrontation med dem som har gett oss sådant som "kriget mot terrorn",
nyliberalismen, etc:

Jag tror faktiskt att ett andligt uppvaknande är mycket starkt på gång. Kommer Sverige att försova sig, eller kommer vi
att hänga med? [Till dig som blir nervös av begreppet andlighet: Blanda INTE ihop begreppet andligt uppvaknande
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med religion!]
Andra bloggar om: fångar i systemet, förlåta, global rättvisa, andligt uppvaknande, Ken Wilber
Inlagd av Leif Erlingsson i Rättvisa, Ken Wilber, Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Fångar i
systemet kl 12:27
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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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Wednesday, March 15. 2006

Brott mot mänskligheten
av Jan-Olof Rönn
Professor Michael Mandel (MM) var tidigare kollega med professor Louise Arbour (LA) vid Yorkuniversitetet i Toronto,
Kanada. LA inledde som åklagare vid Haagdomstolen åtalet mot Milosevic. MM har tillsammans med övriga
professorer på fakulteten lämnat in ett åtal till samma domstol. Åtalet i sin helhet finns på nätet; sök på Michael Mandel.
I detta åtal, som även har skrivits under av flera andra internationellt kända professorer och advokater runt om i världen,
anklagar de Clinton, Blair, Albrigth och andra höga generaler och tjänstemän i NATO för brott mot mänskligheten.
Samma åtalsdefinition som LA använt mot Milosevic. De preciserar noga varje åtalspunkt, på samma sätt som åtalet
mot Milosevic är definierat i olika punkter. Bland dessa punkter kan nämnas bombningar av skolor, sjukhus, broar,
elektriska anläggningar, vattenverk, oljecisterner och religiösa byggnader samt användande av splitterbomber och
granater/bomber med upparbetat uran.
De paragrafer som de stöder sitt åtal på är samma paragrafer i Internationell lagstiftning, där det sägs att det största
brottet är att starta krig - brott mot freden. Lagstiftningen poängterar att inget skäl kan motivera brott mot freden.
NATOs bombningar av fd Jugoslavien, som inte sanktionerats av FN säkerhetsråd, är samma typ av brott som Hitler
gjorde sig skyldig till och som utgör grunden för denna lag.
Ingen skall kunna ostraffat starta krig mot ett annat land.
Jag har i medierna förgäves sökt denna information om prof Mandels et als åtal mot Clinton, Blair m fl. i kommentarerna
om rättegången mot Milosevic.
Såvitt jag kunnat se har detta åtal inte rapporterats.
Vad kan det bero på?
Jan-Olof Rönn
2006-03-15
(Publicerat med tillstånd.)
Inlagd av Jan-Olof Rönn i Hyckleri, Global rättvisa kl 19:50
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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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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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Om rektorn säger att det är OK
Om rektorn säger att det är OK, och alla lärarna, och alla eleverna säger att det är OK att sparka på hackkycklingen mitt
på skolgården, är det då OK? Skulle Görings rätt vara vår? (Se även Preventiv rättvisa.)
I dag - när brittiska pansarfordon används för att frita polismördare i Basra - är bevisligen inte Irak ett suveränt land,
vilket undergräver deras trovärdighet som vägrar se den Irakiska motståndsrörelsen som en helt och hållet folkrättsligt
legitim kraft, för att istället ställa sig på den olagliga ockupationens sida. Det våra svenska reportrar och politiker stöder
är ungefär detsamma som Göring försvarade den 18 mars 1946 vid krigsförbrytarrättegången i Nürnberg. Uttalanden
från soldater som är åter hemma från Irak-kriget på Video.Google.com (Soldiers Back From Iraq: Support Cindy
Sheehan's Antiwar Stance) (genom Metropole Filmworx LLC) visar att mord på civila är uppskattat, avsiktligt och
systematiskt. Och definitivt inga olyckor.
Det säger en hel del om västvärldens tillstånd att man beskyller den som försvarar ett folks rätt att göra motstånd för
stöd till terrorism. Se även min sammanfattning av det som nu händer som jag postat i ett av mina diskussionsforum,
där jag konstaterar att man kallar dem som kritiserar krig och hat för onda, för terrorist-kramare. Att krigs- och hatdemagoger i dag klumpar ihop minsta antydan till krigs-kritik med att man måste vara på Pol-Pots sida, allra minst. Och
att alla som inte vill krig (och massmord på civila) påstås i demagogin vara korrupta, farliga och avskyvärda. Att det
piskas upp HAT mot dem som vågar protestera. Det skulle kunna bli så att allt färre vågade protestera av rädsla för sin
egen säkerhet, men tack och lov så håller det amerikanska folket på att vakna upp ur sin dvala - medan mediesverige
och politiker fortfarande befinner sig i nästan total förnekelse.
Tack till "Olydig"; Historien upprepar sig. Jag vill också varmt rekommendera Suveränt; om hur främmande styrkor gör
som de vill i Irak. Besök dessutom - för vad som pågår i det uppvaknande USA - Gandhi TODAY!
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, Förnekelse, Hyckleri, Rättvisa, Global rättvisa, Irak,
Politik, USA, Paralyserande feghet kl 10:42
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Dags att skapa en sant internationell stad för FN
Venezuelas president Hugo Chavez har i FN sagt att det är dags att fundera på att skapa en internationell stad med
egen överhöghet för att representera världen: ``We believe it is time to think about the creation of an international city
with its own sovereignty, with its own strength and morality to represent all nations of the world. Such international city
has to balance five centuries of unbalance. The headquarters of the United Nations must be in the South.''
Hugo Chavez verkar vara en handlingskraftig ledare för framtiden, om han får leva och inte USA startar krig med honom
(se Eva Golingers The Chavez Code: Cracking U.S. Intervention in Venezuela). Jag glädjer mig åt hans positiva
framåtanda och framtidstro. Vi behöver världsledare som honom.
Och han har rätt, USA är en terroriststat och FN kan inte vara beroende av en sådan stat! Det är dags att göra något
positivt istället för att bara deppa över hur illa det är ställt!
Se även "Hurricane Hugo at the U.N." av Mike Whitney, September 17, 2005, på http://uruknet.info/?p=15839 !
Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Demokrati, Fred, Global rättvisa, USA,
Alliansfria rörelsen, FN, Venezuela, Hugo Chavez kl 13:00
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Folkmord är bara dåligt när den som utför det är ond
Folkmord är bara dåligt när den som utför det är ond. För när folkmord utförs av den som är god, ja då är folkmord något
väldigt bra.
Läs om den svenska regeringens hyckleri och flathet på http://life.lege.net/viewtopic.php?p=123#123.
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, Hyckleri, Gemensam berättelse / myt, Global rättvisa,
Paralyserande feghet, Nyliberalism kl 02:02
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Folkrätten och de mänskliga rättigheterna
Folkrätten och de mänskliga rättigheterna, eller Varför USA är en skurkstat (lägg till listan) - Denna artikel citerar New
York Times den 10 augusti 2005 som rapporterar att regeringens jurister hävdar att främmande medborgare som byter
flygplan på amerikanska flygplatser lagligt kan arresteras och hållas utan någon anklagelse, att de kan hindras kontakta
advokat eller domstolar, och att de till och med kan förnekas grundläggande nödvändigheter såsom mat. Se
http://life.lege.net/viewtopic.php?p=94#94.
Inlagd av Leif Erlingsson i Global rättvisa, Frihet, Mänskliga rättigheter, Personlig integritet,
USA kl 09:58
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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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