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Tuesday, June 27. 2006

Alex Jones om regeringsterrorn
Se TerrorStorm av Alex Jones, om du törs. "Alex Jones' latest film covers in detail the proven history of government
sponsored terrorism, and focuses on the 7/7 London bombings and 9/11."
En annan film, en dokumentärfilmserie i tre delar som gjordes av BBC för några år sedan är fortfarande bland det bästa
som har gjorts om varför regeringarna gör denna falskflaggade terror: The Power of Nightmares: Del 1, Baby It's Cold
Outside, spårar ursprungen till de moderna ny-konservativa och islamistiska rörelserna under efterkrigstiden, hur båda
såg modern liberal frihet som ett hot mot samhället och hur Sovjetunionen fick representera "det onda imperiet".
Del 2, The Phantom Victory, utforskar hur två grupper med till synes motsatta ideologier, de radikala Islamisterna och de
ny-konservativa, kom tillsammans för att kämpa mot och besegra Sovjets stridskrafter i Afghanistan.
Del 3, The Shadows In The Cave, ser på hur de ny-konservativa efter terrorattackerna på Manhattan och Pentagon
2001, har målat om de radikala Islamisterna till bilden av deras förra fiende Sovjetunionen, som en ondskefull väv av
terror styrt från centrum av Osama Bin Laden i hans näste i Afghanistan. Och frågar vem som tjänar på detta?``. . . the
nightmare vision of a uniquely powerful hidden organisation waiting to strike our societies is an illusion.
Wherever one looks for this "Al Qaeda" organisation, from the mountains of Afghanistan to the 'sleeper cells' in America,
the British and Americans are chasing a phantom enemy.
But the reason that no-one questions the illusion is because this nightmare enemy gives so many groups new power
and influence in a cynical age - and not just politicians. Those with the darkest imaginations become the most
powerful.'' Googla The+Power+of+Nightmares torrent och se den själv, om du inte redan har sett. Den är en av de
viktigare filmerna för att förstå vår värld efter den 11 september 2001.
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, 911 eller 11 september, Terrorismen, Förnekelse,
Ideologin, Termit, WTC, Regeringsterrorism, 1984, Omvandlingstänkande, USA, Indoktrinering &
hjärntvätt kl 09:07
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Monday, June 12. 2006

Vårt ansvar
På en mailinglista jag är på skrevs dessa rader:Världen ser ut som ett Nazi-Tyskland i globalt format.
Somliga lever i perfekta idyller, med välstånd och uppmuntran, medan det bakom kulisserna begås fruktansvärda brott,
som de lyckliga människorna egentligen anar, men väljer att mer eller mindre strunta i. Kanske känner de ofta
uppgivenhet "vad kan jag göra", eller går de på den subtila indoktrineringen att de som råkar illa ut faktiskt förtjänar
det.Liksom människorna i Nazi-Tyskland inte tyckte att det var deras problem, likadant resonerar människorna än i dag i
det land som är världens sjunde vapenproducent, ett land som kontinuerligt och pliktskyldigt levererar "just in time" till
USA och dess klientländer, för att låna ett par formuleringar från en annan maillistvän.
Vad landet heter? Vad tror du? Om vi kommer på vilket landet är så kanske vi förstår varför man inget vill veta, för om
man vet - då har man samtidigt ett ansvar för det man vet. Det är enklare att förneka. "Plausible deniability..."
I december sade en nobelpristagare i litteratur flera laddade sanningar om våra liv, sanningar vi inte vill höra. Jag ger
några axplock, men besök länken och lyssna eller läs själva, om ni inte har gjort det förut!"För att kunna sitta kvar vid
makten gäller det att hålla folk i okunnighet, så att de lever i okunnighet om sanningen, till och med sanningen om sina
egna liv."
"När befolkningen är kuvad . . . ställer man sig framför kameran och säger att demokratin har segrat."
"Det har aldrig hänt. Ingenting har hänt. Inte ens medan det hände hände det."
"USA gör sig inte längre besvär med att bedriva lågintensiv krigföring. Det finner inte längre någon mening i att vara
återhållsamt eller ens vilseledande. Det lägger korten på bordet utan prut. Det ger helt enkelt blanka tusan i Förenta
nationerna, internationell rätt eller fördömande kritik, som det betraktar som kraftlös och omotiverad. Det har också haft
sitt eget bräkande lilla lamm traskande efter i ledband, det patetiska och fogliga Storbritannien."Än vårt eget land,
då?..."Vad har hänt med vår moraliska medvetenhet? Har vi någonsin haft någon? Vad betyder de orden? Står de för
ett nuförtiden sällan nyttjat ord - samvete? Ett samvete som inte bara rör våra egna handlingar utan också vårt
gemensamma ansvar för andras? Är allt sådant dött numera?"
"Trots synnerligen dåliga odds tror jag att en orubblig, bergfast och hårdnackad intellektuell beslutsamhet för att
fastställa vad som verkligen är sant i våra liv och samhällen är en fundamental förpliktelse, som åligger oss alla som
medborgare. Den är i själva verket tvingande."
(Harold Pinters Nobelföreläsning 7 december 2005, "Konst, sanning & politik" i översättning av Eva Sjöstrand ©
NOBELSTIFTELSEN 2005)Är vi människor eller möss?
Våra egna medier serverar oss en smickrande, editerad omskrivning av den faktiska situationen. USA hymlar inte
längre, har kastat masken och struntar såväl i den egna befolkningens moral som i vad resten av världen tycker och
tänker. Ungefär som den senare halshuggne Marie Antoinettes "Låt dem äta kakor".
Varför är då så många av oss svenskar så angelägna - långt mer angelägna än ens de största och mest regimtrogna
tidningarna i USA - att skönmåla och till nästan varje pris ursäkta det som inte kan ursäktas? Två skäl är att vi redan har
försvarat det oförsvarliga, och vi vågar inte erkänna att vi har gett stöd till något som nu visar sig långt värre än
Nazi-Tyskland, att vi till och med bidragit till denna cancer. Det andra att om vi erkänner så måste vi av moralisk
nödvändighet ta konsekvensen av vår insikt, antingen erkänna att vi är slavar och att vi inte förmår stå upp mot vår
ägare - om vi ser oss som slavar - eller stå upp, kritisera, säga vår uppriktiga mening.
Men vad har USA sagt? Antingen är ni med oss, eller så är ni mot oss. All kritik är en ovänlig handling.
Vågar vi ta ansvar?
Se även Världsdiktatur, Någon skulle ha talat och Bubblan läcker, för att nämna några. Det finns många fler relevanta
artiklar på den här bloggen, prova kategorin Regeringsterrorism och förstås min essä Verklighetsbubblan.
Att ta itu med lögnerna, att säga sanningen om våra liv, känner jag är det primära.
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Men att alls förstå hur de som har förrått oss överhuvudtaget kan tänkas ha kunnat komma på att genomföra så
fruktansvärda brott är samtidigt viktigt, för att så att säga själv "få ihop det" i huvudet. Där är inte minst den följande
kommentaren jag har fått i epost (som jag publicerar med tillstånd) belysande för vilka föreställningar som kan ligga
bakom. (O.b.s. att när det gäller "judar" nedan så är ämnet på tapeten p.g.a. en kontroversiell artikel vi båda just sett,
som ingen av oss är ense med.):Mycket konstigt har skett i USA, med hemligstämplade projekt av alla de slag. Jag har
inte läst just de rapporter som du refererar till [från Disclosure Project], men jag har länge haft människor runtomkring
mig som tror att en stor konfrontation med utomjordingar kommer att äga rum, och att kärleken kommer att härska i en
folkförtunnad värld redan om ett 20-tal år.
De som står bakom dessa historier är ekonomer, som jet-settar runt i världen, och de är mycket intresserade av
mass-psykologi av just den typen som experimenterades med i Rockefeller Foundations understödda Radio-utsändning
"the War of the Worlds" den 30e oktober 1938 http://www.mackwhite.com/tv.html . Vad jag ser med mina ögon Leif, är
mycket illusions-skapande, och rån på en skala som aldrig tidigare har setts på denna jord. Rånarna har redan ofattbart
mycket pengar och makt, men de behöver ligga ett steg längre fram i sitt bedrägeri för varje dag som går, för att hålla
ryggen fri!
Radio-utsändningen av Andrew Grove gave många specifika detaljer för att hjälpa till att identifiera de kriminella (
http://911blogger.com/2006/05/911-whistleblower-andrew-grove-comes.html ) [ se kopia på http://911.lege.net/ ] ) men vi
vet mycket väl att dessa kriminella hjälps från högsta ort av Pentagon och Vita Huset, eftersom hela projektet, kartorna
på Iraks olje-fält, gas-pipe-lines i Afghanistan med mera sedan länge har diskuterats i PNAC och i diverse utskott av
State Department och Energy Council. Det är alltför lätt att skylla på bara judar som styr bankerna, men det är korrekt
att tidningarna själv-censurerar sig för de är rädda för hur bankerna och affärsvärlden skulle reagera om de skulle sätta
igång och rapportera om dessa högst förrädiska handlingar.
För att styra vad som händer med de ofantligt stora mängder pengar som förskingras med dessa kriminella handlingar,
så har man också behov av kriminella medarbetare inom bankerna, och som Silverstein så talande illustrerade så finns
det också judar bland dessa hög-kriminella. Jag är ense med Kaminski's analys av det absurda som försiggår idag [en
artikel vi diskuterade], men jag knyter inte ihop allt till en grupp judar [vilket alltså var vad Kaminski's analys istället
gjorde]. Däremot med en grupp högst kriminella miljardärer, associerade med kriminalitet från högsta ort inom det
Amerikanska Ruttna Politiska systemet (inklusive mordet på JFK, och Iran Contra droghandeln) och äckliga typer från
grupper som Yale's "Skull and Bones" bl.a..
Jag har också träffat fd Vietnam veteraner i USA som sedan jobbade med polisen i Washington DC och som klart hade
en Harmageddon-filosofi, där det gällde att delta i att driva landet åt helsicke, eftersom man så klart redan valt lag med
"syndarna", och var, enligt deras tro, ändå lovade en plats i Helvetet när slutet skulle komma... Man behöver möta den
här typen av person för att kunna tro att de finns, de är ännu mer bort-tappade än Ku-Klux Klan följarna, och de har
absolut inget att göra med judarna.
Eftersom insatsen nu är så stor, så kan vi förvänta oss ett nytt stort 911, så som t.ex. i samband med de kommande 19e
juni övningarna. Det är alltså dags för oss att vara MYCKET MYCKET FOKUSERADE, för att få ett maximalt antal
människor att förstå den verkliga faran, som behöver stoppas snarast.Det går förstås inte att göra det hela begripligt för
andra om det inte framstår som psykologiskt möjligt. Det är just det som är det "fantastiska" med detta brott, det är så
fruktansvärt makabert att sanningen döljer sig själv. Man kan helt enkelt inte förmå sig att tänka att medmänniskor
skulle kunna begå ett sådant förräderi, att man förrådde sina egna genom att kapa flygkapningarna den 11 september
2001 för falskflaggad terror. Trots att det i så fall inte är det första terroristbrottet "Made in the USA". Inte ens det första
med regeringsinblandning. Det är ett dokumenterat faktum att FBI var inblandat och drivande redan i den förra
WTC-attacken, 1993. Även om det inte talas så mycket om det.
Sedan finns ju andra - mindre hedervärda anledningar - att förneka, nämligen att det man inte vet behöver man inte ta
ansvar för, som jag började detta bloggentry med att behandla.
Det om det. Jag vill även rekommendera denna Googling: "military-industrial complex" "cui bono".
Och jag vill nämna en intressant artikel/kolumn jag hittade, mest för personens militära bakgrund och allmänna
reflexioner: May 27, 2006 9-11 Re-Visited --A Classic Case of Clandestine Smoke and Mirrors by Robert 'Standing
Eagle' Marshall.

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, 911 eller 11 september, Terrorismen, Hyckleri,
Regeringsterrorism, Gemensam berättelse / myt, Fosterlandsförrädare, Andligt uppvaknande,
Mänskliga rättigheter, Politik, USA kl 11:34
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