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Sunday, September 23. 2007

Nu finns seminariedokumentationen till IRAK : PALESTINA : AFGHANISTAN - Samma ockupation?
Söndag 18 februari skrev jag om IRAK : PALESTINA : AFGHANISTAN - Samma ockupation? Ett seminarium som hölls
söndag 18 mars.
Nu finns seminariedokumentationen för fri nedladdning.

Läs gärna länkarna från IRAK : PALESTINA : AFGHANISTAN - Samma ockupation?.
Läs gärna även den viktiga debattartikeln "Sänd inte fler stridande soldater till Afghanistan" i GP 2007-05-30. Sverige är
i krig, och som artikeln påpekar om Nato:s nya Rules of Engagement, som nu gäller för ISAF, "Ett svenskt kompanibefäl
har beskrivit instruktionen som 'skjut först, fråga sen'."
Andra bloggar om: irak, palestina, afghanistan, ockupation
TILLÄGG, 2007-09-24: I Fredsdagen den 21 september 2007 citerade jag i egen översättning T F F PeaceTips ,
Nagoya, Japan, 21 september 2007, som citerade SOAS: "Ett 'framgångsrikt' amerikanskt anfall, utan FN godkännande
[mot Iran], skulle återföra världen till det tillstånd som existerade i perioden före 1914-18 års krig, men med kärnvapen.
De självutnämnda realisterna hävdar att detta är en oundviklig och hanterbar värld. Naiviteten i att föreställa sig en värld
beväpnad med kärnvapen utan kärnvapenkrig är i extrem grad utopisk."
Mikael Wälivaara rapporterar på sin blogg att en grupp flygvapenofficerare, försvars- och dataexperter sedan i somras
har samlats i ett projekt med namnet Checkmate i syfte att göra slutgiltiga planer för ett anfall mot Iran. Mikael citerar
Brittiska Times Online 2007-09-23, i översättning: "Den leds av brigadgeneral Lawrence 'Stutz' Stutzriem, som räknas
som en av de intelligentaste generalerna inom flygvapnet. Han assisteras av dr Lani Kass, en före detta israelisk officer
och expert på cyberkrigföring." Som Mikael skriver, "Frankrikes utrikesminister, Bernard Kouchner, ska också ha uttalat
sig till stöd för ett anfall. Enligt Times Online ska han ha sagt att det är 'nödvändigt att förbereda sig på det värsta... och
det värsta är krig'."
Som jag själv kommenterade på UUAA Radio, "En av mina vänner har sedan Frankrikes nuvarande president kom till
makten sagt att hans uppdrag är att dra in Europa i krig. Utrikesminister Bernard Kouchner 'sköter bara sitt jobb'. ...
Tyvärr tycks hela det officiella Sverige på något sätt ha pressats eller köpts in på krigslinjen. Men vanligt folk? Vad i
glödheta tänker de på/med?"
Inlagd av Leif Erlingsson i Fred, Irak, Politik, USA, Palestina, Afghanistan kl 22:44
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Saturday, September 22. 2007

Den nya världsordningen
av Mats Sederholm
2007-09-22
Riktningen i världen pekar för varje dag allt tydligare på ett existentiellt likriktande i kombination med människors
oförmåga till att kunna påverka sina liv.
Varje dag inser människor att politiker, media eller andra delar av våra trossystem inte förmår leda mänskligheten mot
en värld där människor kan leva i en större harmoni.
Det här är skeenden som inte tycks gå att påverka via demokratiska metoder. Stress, konkurrens, mindre hjärta,
ytligare underhållning, mer övervakning, mer materialisering går inte att rösta om. Det tycks bara ske.
Men dessa skeenden skapas och styrs av krafter bortom våra demokratiska system. De syftar till att få människor att se
det som "tidens anda", "den mänskliga naturen" och en massa andra argument som bara uttrycker brist på kunskaper
snarare än insikter. Men mest tydligt är avsaknaden av diskussioner bland media eller bland politiker. Och när det här
inte uttrycks av samhällets auktoriteter så finns det heller inte ord, eller tankestrukturer till hands som gör att människor
kan diskutera det här.
Trenden är mer individualisering, mindre samsyn, skenbar frihet och allmän splittring vilket ökar på rädslor och oro som i
sin tur leder till ännu mer individualisering och ännu mer mänsklig kyla.
Den här "globala rörelsen" eller riktningen har ett slutmål. Det är en gigantiskt globalt styre, en ny världsordning eller på
engelska New World Order.
Rörelsen är precis så långsam att den inte kan eller ska kunna uppfattas i sitt sammanhang. Det är människor själva
som puffar på genom att de hela tiden erbjuds och accepterar positiva lösningar som löser mindre problem. Små
lösningar som i ett större sammanhang leder till en negativ utveckling. Övervakningen är ett exempel på detta.
Mikrochippingen av människor kommer att ske på samma sätt. Människor kommer att be om det.
Genom att slå undan trygghet och naturliga gränser så stressas människor. Stressade människor tänker allt mer
kortsiktigt. De söker snabb trygghet och de agerar i rädsla, de tänker inte, de orkar inte, de vågar inte, de söker rädda
sina egna skinn.
Allt detta är medvetet skapade förlopp av de som styr och kan överblicka den här globala "rörelsen". De här styrande
krafterna nöter sakta, sakta ner människors motståndskraft. Människor som inte kan se sammanhangen, människor
som istället vräker i sig psykofarmaka, större chipspåsar, eller andra materiella droger.
Men man vräker också i sig alltmer andliga droger som också går ut på splittra och individualisera människor så till den
graden att det enda de orkar med är kvacksalvare som lovar lösa deras personliga andliga tandverk, deras värkande
hjärtan, deras kärleksbrist och traumatiska barndomsproblem. Andligheten idag är fullständigt korrupt.
Vi lever i sluttider.
Vi lever i tider där människor förlorar sina tolkningsföreträden, där experter inom vetenskap, social expertis, institutioner
alltmer tar över människors egna förmågor till att kunna känna och tänka själva.
Allt det här är medvetet skapat.
Vi människor är menade att genomgå ett paradigmskifte till en alltmer robotifierad värld. Och det är vi själva som gräver
våra egna gravar.
Riktningen är solklar, för de som fortfarande orkar se samband.
Riktningen är miljontals människor som lever som yra höns i en värld som alltmer kallnar. En värld som styrs av allt
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större konglomerat av makt. Vi ser det överallt. Större butikskedjor, större konglomerat av media, politiska inriktningar
som håller på att smälta ihop, länder som ska infogas i unioner och så mycket, mycket annat.
Och...människor som mår allt sämre och som följaktligen inte orkar lyfta sin blick bortom sin egna värkande tanke- och
existens-sfär.
Det här är styrt.
Målet är lätt att se, det är bara att extrapolera dagens riktning och framtiden blir en skräckvärld, med en maktstruktur allt
omöjligare att göra någonting åt.
Den nya världsordningen står för dörren.
Mats Sederholm
2007-09-22
Linda Bjuvgård och Mats Sederholm arbetar f.n. med boken "Robotfolket".
Mats har tidigare författat "Människan - Unplugged".
För den som vågar pröva att se verkligheten ur nya perspektiv kan det vara givande att möta Mats i hans forum "BJ".
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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Andra bloggar om: Den nya världsordningen, New World Order, NWO

Inlagd av Mats Sederholm i Andligt uppvaknande kl 02:22
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Friday, September 21. 2007

Fredsdagen den 21 september 2007
av Leif Erlingsson
2007-09-21
Ja, det är FNs fredsdag 21 september 2007 - Mikael Wälivaara har tidigare uppmärksammat det. Utskickslistan T F F
PeaceTips kommer också med en notis om detta ("Nagoya, Japan, September 21, 2007; The UN International Day of
Peace"). Mailet är på engelska, men jag översätter:Date: Fri, 21 Sep 2007 18:31:34 +0900
From: T F F PeaceTips
To: TFF PeaceTips
Subject: Ökande risk att Iran kommer att bombas
Nagoya, Japan, 21 september 2007
FNs Internationella fredsdag
Det må vara fredsdag men krigen fortgår medan nya planeras.
En vägbrytande studie nyligen om möjligheten av ett massivt anfall på Iran uttrycker som en av sina skrämmande
slutsatser:
"USA har gjort militära förberedelser för att förstöra Irans massförstörelsevapen, kärnenergi, regim, väpnade styrkor,
statsapparat och ekonomisk infrastruktur inom dagar, om inte timmar, efter att president George Bush ger ordern. Ett
'framgångsrikt' amerikanskt anfall, utan FN godkännande, skulle återföra världen till det tillstånd som existerade i
perioden före 1914-18 års krig, men med kärnvapen. De självutnämnda realisterna hävdar att detta är en oundviklig och
hanterbar värld. Naiviteten i att föreställa sig en värld beväpnad med kärnvapen utan kärnvapenkrig är i extrem grad
utopisk." "Considering a War with Iran" av Dan Pletsch & Martin Butcher, SOAS, Centre for International Studies and
Diplomacy.
. . . < snip > . . .
Människor som den franske utrikesministern Bernard Kouchner som vad det verkar aldrig har hört talas om
konfliktlösning utan vill förbereda oss för massmord på Iranier borde det inte finnas plats för i ett civiliserat samhälle.
Faktiskt, skulle han inte göra världen en stor tjänst om han avgick?
Med uppriktighet
Jan Oberg
TFF directorSom sagt, det är min översättning. Alla eventuella översättningsfel är mina. Originalet är på engelska,
kontakta mig eller T F F PeaceTips för originalet.
Leif Erlingsson
2007-09-21
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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Andra bloggar om: fredsdagen, FN, fred, fredsrörelsen, 21 september, Gandhi

Inlagd av Leif Erlingsson i Fredsrörelsen, Iran, Kärnvapenkrig, Fred, Strålande tider,
Massförstörelsevapen, Neocons, USA, FN kl 23:55

Makteliten är nervös, nu kör den med svart propaganda även i norden
av Leif Erlingsson
2007-09-21
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Efter 6 års tystnad om 911 tar nu norsk TV - NRK - fram en uppdiktad ledare för Norsk 911 sanningsrörelse, som i TV
får säga att det stora beviset för inside job är den sedan många år mycket marginaliserade pod-teorin. Etablissemanget
måste vara desperat, när de använder uppenbara lögner:VideoAvskriftHär en rapport från den äkta presskonferensen,
den pressen INTE bevistadeInnan den försvann igen, fanns här på ABC Nyheter 20 september nyheten "NRK avslørt i
løgn"Den sista länken ovan fungerar alltså inte längre. Jag tackar Torstein Viddal för nyheten, samtidigt som jag
rekommenderar läsning av hans Truth Movement Suggested for Nobel Peace Prize. På den länken också video från
den äkta presskonferensen, den pressen INTE bevistade.
Leif Erlingsson
2007-09-21
TILLÄGG, 2007-09-24: Miss från mig, här länk till Torstein Viddals artikel "Sensur i annen", på norska Indymedia.
TILLÄGG, 2007-09-23: För att göra hyckleriet ännu tydligare så vill jag nämna att samtidigt som pressen fullständigt
bojkottar alla presskonferenser om utarmat uran (se även här) eller 11 september attackerna 2001 (se även här), så
kommer hela världspressen när det framförs falska dödshot mot dem som riktar provokationer mot muslimer (kopia).
Tydligare kunde det inte visas att vi lever i en regisserad verklighet. Den som börjar ana ugglor i mossen och börjar
ifrågasätta denna regisserade verklighet, omvandlas därför omedelbart till en 'konspirationsteoretiker', och därmed
behöver man enligt ortodoxin inte lyssna på kritiken. Alltså: All kritik är per definition - genom det faktum att det är
grundläggande kritik - diskrediterad enbart genom själva grundförhållandet att det är grundläggande kritik. Härav inses
att vår regisserade verklighet är en slags fundamentalistisk 'religion', som ICKE FÅR IFRÅGASÄTTAS.
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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Andra bloggar om: NRK, fredspriset, 911, 11 september, konspiration, konspirationsteorier
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Propaganda, WTC, Konspirationsteorier,
Manipulation, Surrealistisk verklighet, Indoktrinering & hjärntvätt kl 17:46
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Monday, September 17. 2007

United for Truth Bryssel den 9 september 2007
av Leif Erlingsson
2007-09-17
Under parollen "United for Truth" tågade den 9 september 2007 hundratals aktivister från hela Europa genom Bryssels
gator för att få tillstånd en ny utredning av 11 september 2001 händelserna. Många tror att deras regeringar och
massmedia ljuger om detta. Lyssna på några kloka röster från denna mycket värdiga manifestation...
Leif Erlingsson
2007-09-17
Andra bloggar om: united for truth, 911, 11 september, konspiration, konspirationsteorier
TILLÄGG, 2007-09-18: Jag var själv med på ett hörn av vaken.se's fina manifestation i Stockholm den 11 september
2007, och träffade många människor som ville veta mer och som köpte böcker om 11 september från Alhambra Förlag
och fick DVD-filmer. Se vidare vaken.se.

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, 911 eller 11 september, Regeringsterrorism,
Konspirationsteorier, Rättvisa, Fred, Frihet, Personlig integritet, USA kl 17:40
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Friday, September 14. 2007

Irrelevanta insikter och onödiga åsikter
av Leif Erlingsson
2007-09-14
Jag funderade också på att sätta rubriken till "Bli en galning du också". För de som tycker sig se något utöver det
normala i ett gradvis skeende, betraktas ju - det säger erfarenheten från historien - som galna. Detta omdöme fälls av
koncensus, av vad alla andra tycker. Man frågar varandra, och när dem man brukar fråga säger samma, så är det
utrett. Det var kanske vad som hände Gore Vidal som - det fick jag veta först häromdagen - redan år 2002 fick in en
mycket lång och mycket insiktsfull artikel om hur skumt det är med 11 september 2001 i Ordfront. Fantastisk sak. Som
jag har fått kämpa för att komma till samma insikter, flera år senare. Men så är jag ju inte med i samma kretsar som
Gore Vidal - han är ju kusin till Al Gore, som i sin tur var han som vann presidentvalet år 2000 i USA, men där högsta
domstolen helt olagligt beslutade att George W. Bush ändå skulle bli president, och där Al Gore för att inte bråka gav
med sig. Ingen frågade vad folket ville.
Men den där fantastiska artikeln, som redan 2002 sa allt som behövde sägas. Varför är inte det som står där sedan
dess "fakta" i Sverige? Ja, man kan faktiskt fråga sig hur artikeln alls kom i tryck här... I USA får Gore Vidal numera inte
skriva annat än i sina egna böcker - som dock är mycket lästa, jag har själv flera. För han håller sig ju inte till
manuskriptet. Han säger sanningen. Och den som säger sanningen är en galning. Iallafall om den samlade
intelligensian synes ha annan åsikt.
I Lewis H. Laphams bok "Gag Rule: On the Suppression of Dissent and the Stifling of Democracy" (NY: The Penguin
Press, 2004) sidorna 163 - 165 citeras ur Milton Mayers "They Thought They Were Free: The Germans 1933-1945".
Det är ett mycket viktigt citat, som beskriver den gradvisa tillvänjningen av befolkningen till ökad kontroll och minskade
rättigheter. Det kunde vara skrivet för att beskriva det jag och andra ser hända i dag. "Att leva i den här processen
innebär absolut att inte kunna märka den - snälla, tro på mig - såvida man inte har en mycket högre grad av politiskt
medvetande och uppmärksamhet än de flesta av oss någonsin haft anledning att utveckla", står det bl.a. I mitt fall har
jag haft anledning att utveckla sådant medvetande.
Föreställ dig att du efter den tyska riksdagshusbranden, den som förde nazismen och Hermann Göring stabilt till makten
(på motsvarande sätt som i dag Dick Cheney är vid makten), föreställ dig att du efter denna hade ifrågasatt om det
verkligen var den där sinnesslöa pojken Marinus van der Lubbe som Göring såg till blev avrättad för branden som låg
bakom, skulle du då inte automatiskt bli betraktad som galen du också - eller kommunist, som de ju spärrade in... (Det
funderade man på även här i Sverige förresten.)
Tänk om "galningarna" med sina irrelevanta insikter och onödiga åsikter hade fått råda... Då hade det kanske, hemska
tanke (OBS: IRONI), inte blivit någon judeutrotning! Något att tänka på, en dag som i dag, den 14 september 2007 som
- om försynen är oss nådig - inte innebär nya hemskheter. Dock finns oroande tecken: USA har kärnvapen på vift - de
ska leta efter dem i dag, då hela deras flygvapen i USA ska stå på marken av denna anledning - och förra onsdagen
mördades den republikanska kongressledamöten Paul Gillmor från Ohio i sitt hem. Det som gör detta oroande är att
han undersökte en serie misstänkta optionsaffärer där någon satsade miljarder dollar på att marknaden skall falla med
50% till den 21 september...
Leif Erlingsson, "galning", och stolt över det! :)
2007-09-14
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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Andra bloggar om: 911, 11 september, konspiration, konspirationsteorier
TILLÄGG, 2007-09-19: Fler "Irrelevanta insikter och onödiga åsikter" iLars Vilks, Expressen och den virtuelle
terroristenLars Vilks, Expressen och den virtuelle terroristen II
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, 911 eller 11 september, Förnekelse, Verkligheten, Propaganda,
Regeringsterrorism, Konspirationsteorier, Gemensam berättelse / myt, Manipulation,
Krigspropaganda, USA, Indoktrinering & hjärntvätt kl 04:03
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Tuesday, September 11. 2007

Känslor och 11 september
av Leif Erlingsson
2007-09-11
Hej läsare.
Jag bestämde mig för att skriva ett personligt brev till dig. Jag lägger ut det här så att du kan hitta det, det är just till dig.
För jag antar att du har svårt för de många konspirationsteorierna om 11 september och de raserade tvillingtornen i
USA? Om inte, ber jag om ursäkt att det kommit fel.
Min vän Mikael Wälivaara skrev klokt i en bloggartikel i dag att"De flesta människor vill inte tro att världen skulle ledas av
kriminella. Vi varken vill eller kan föreställa oss att folkvalda politiker skulle kunna mörda egna medborgare bara för att
göra privata vinster till sig och sina kompisar. Själva premissen för en konspirationsteori kring den 11 september strider
mot hela vår trygghet som medborgare i en huvudsakligen god och rationell värld."Och så är det ju.
Att känslomässigt ta till sig att andra människor vill dig illa, vill ha dig död eller sjuk, är jobbigt. Det är därför du har svårt
för de många konspirationsteorierna om tvillingtornen 2001. Ändå finns det bara en av konspirationsteorierna som är
helt omöjlig att försvara rationellt. Och det råkar vara den officiella. Konflikten är att alla andra förklaringar är
känslomässigt omöjliga att försvara för de flesta människor. Och där står vi i dag: Rationellt tänkande mot
Känslomässigt. Jag menar inte att känslor är fel - känslor är viktiga. Utmaningen är att förena känslor med förnuft. Att
vi har svårt för det vet de som manipulerar, du kan hitta fina citat om att ju större lögnen är ju lättare är den att trycka på
folk.
Faktum är att man tillämpar principen 'ju dummare nyheter ju fler tror på dem' fullt ut i vår medieverklighet. De flesta
väljer att gå på det - och gör sig därmed samtidigt moraliskt medskyldiga i lögnerna. Om man tror på lögner en gång må
vara hänt, det är lögnaren ansvarig för. Men om man tror på upprepade och avslöjade lögner, då bär man själv hela
ansvaret. Nå, det är därför de ljuger så genomsynligt och uppenbart för oss: För att göra oss helt och hållet moraliskt
medansvariga i det som sker, t.ex. med kärnvapenanfall mot Iran.
Så, du kan välja att svälja lögner - men du kan inte välja bort ansvaret för att du sväljer lögnerna om och om igen.
Den förre professorn vid University of Wisconsin, Madison, Joel S. Hirschhorn skrev häromdagen denna lilla fina text om
detta med att det gör ont, på engelska:Painful 9/11 Truth
By Joel S. Hirschhorn
10 September, 2007
Countercurrents.orgMin vän Mikael Wälivaara skriver om motiven bakom att man själva skulle göra en så hemsk sak,
och om du förstår talad engelska och om du är mycket modig, lyssna på Leuren Moret om en avsiktlig plan att göra
människor sjuka och att minska världens befolkning med minst hälften. Som Mikael skriver, "Kärnvapenprogrammet
startade som ett led i en planerad befolkningsminskning -- men inte främst av bombernas explosioner utan av det
radioaktiva nedfallet, som till exempel kan förklara förekomsten av flera olika cancerformer, men även
diabetesepidemier!"Med anledning av medias behandling av utarmat uran, se Strålande tider: Torsdagen den 17
november 2005 talade Chris Busby PhD vid ett seminarium i riksdaghuset (modererat av miljöpartiets Lotta Hedström)
bl.a. om de globala hälsoriskerna med utarmat uran. Jag var där och förde anteckningar, se länken nyss. Miljöpartiets
Lotta Hedström sa att "Detta är mörkat." Hon har försökt få intresse för motioner kring detta i riksdagen, utan resultat.
Gábor Tiroler från Uppsala, som ibland skriver i medicinsk fackpress, talade om ett aktivt förnekande. Det går inte att få
minsta notis införd om den handlar om utarmat uran, har han fått veta. Det aktiva förnekandet innebär att man inte bara
struntar i att berätta, utan att man också FÖRHINDRAR att informationen kommer ut. Ingen journalist var närvarande
på seminariet. En journalist från TV4 intervjuade visserligen Busby före - men inget sändes. Busbys forskning
avfärdades givetvis av den närvarande representanten från SSI - Svenska Strålskyddsinspektionen. Eftersom den inte
stämde med deras modeller.... SSI killen kunde dock inte svara på varför så många människor utvecklade skador efter
att utarmat uran använts i krigföringen.
Se även & ta kontakt med ARK = Aktionsgruppen mot Radioaktiv Krigföring!
Det jag visar med mitt agerande att såsom bloggare besöka ett mörkat seminarium, och sedan skriva om det, är ett
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mönster för hur vi måste göra: Vi måste aktivt delta och rapportera om censurerade händelser. Det är enda sättet.Här
kan du läsa en bra sammanfattning av de många oförklarade händelserna runt 11 september.
Det finns hjältar överallt. Bli en, du också!
Leif Erlingsson
2007-09-11
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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Andra bloggar om: 911, 11 september, konspiration, konspirationsteorier

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Utarmat uran, 911 eller 11 september, Förnekelse,
Verkligheten, Propaganda, Iran, Regeringsterrorism, Kärnvapenkrig, Konspirationsteorier, Gemensam
berättelse / myt, Manipulation, Strålande tider, Krigspropaganda, USA, Indoktrinering & hjärntvätt
kl 16:11
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