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Saturday, October 24. 2009

Desillusionistblogg
av Leif Erlingsson
2009-10-24
Min personliga medvetandeprocess har lett till insikten att detta numera rätteligen bör benämnas "Desillusionistblogg".
Att jag så att säga bedriver en "Holistisk Detektivbyrå" och att mitt mål är att bli en "Multidimensionell vägvisare".
Mer kommer - jag häver ej ur mig dessa ord som tomma floskler. Som förberedelse har jag arkiverat det som förut
fanns här under i högermarginalen, och bara behållit lite mer än minimalt. De tidigare högermarginalerna är länkade,
den senaste med dagens datum - 2009-10-24 - så inget har egentligen försvunnit, jag har bara flyttat bort fokus från
"snårskogen" som skulle skymma sikten från helheten.
Läs gärna även "Begynnande visdom" från 2009-09-11.
Leif Erlingsson
2009-10-24
Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 23:00
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Tuesday, October 20. 2009

Stalin värre än Hitler
av Ulf Erlingsson
2009-10-19 publicerad här 2009-10-20
Introduktion av Leif Erlingsson: Det är särskilt roligt att få ha denna artikel även på min blogg då den handlar om vår
farfar. Medan vår morfar fick sina barndomsvänner med familjer mördade av bolsjevikerna 1917, i Kotka, så kom farfars
dust med revolutionens något mer mogna frukt 1933.
Tidigare publicerad på blog.erlingsson.com.
Stalin var värre än Hitler. Den som säger nåt annat är okunnig. Och Gudarna skall veta att det finns många okunniga i
världen.
Tänk er Tyskland fyllt med statyer och hyllingsdikter för Hitler på allmänna platser. Så är det med Stalin i dagens
Ryssland.
I kalla siffror hade Stalin livet av långt fler oskyldiga än Hitler hade. Han utrotade alla självägande bönder.
Min farfar, Knut "Attarparn" Nilsson, besökte Sovjetunionen vårvintern 1933 på inbjudan av Stalin. Han var där i flera
månader. De förevisade bland annat de utländska gästerna en kolchos, en storbruksfarm, i Ukraina. Där fanns
moderna maskiner, traktorer och plogar. De flesta gästerna var kommunister med arbetarbakgrund. Men min farfar var
en småbrukare från Halland, så han förstod att de som använde maskinerna inte visste något om jordbruk: De hade inte
ställt in plogen utan släpade den ovanpå jorden. Han gick fram och ställde in den så att den började plöja. Då erbjöd de
honom att stanna kvar och jobba där. Han tackade för erbjudandet och sa att om han bara fick en liten täppa att själv
odla grönsaker och så på, så kunde han väl bo där. Men se det gick inte för sig.
Hans slutsats av detta besök var att det inte fanns några bönder kvar i Ukraina. Om det inte fanns en enda kompetent
bonde ens på den finaste mönsterfarm, och de inte tillåter något privat jordbruk, ja då måste ju bönderna vara ur livet.
Först sextio år senare erkände Sovjetunionen, vid sitt sönderfall, att alla bönder hade mördats. Det var långt fler än de
som dog i förintelsen.
Attarparn höll ihop med en annan av de utländska gästerna. Vid ett tillfälle anmälde de båda att de var sjuka, och
ämnade stanna på hotellet istället för att åka på dagens utflykt. Farfar knöt ihop lakan och klättrade ut genom fönstret,
för att se sig om på egen hand. Då såg han att allt de förevisats var kulisser, vilka han kallade Potemkinkulisser med
referens till den ryska historien.
Kvällen före hemresan bjöds alla gästerna på en middag i Kreml, med Stalin. Attarparn hade fått en avskild
bordsplacering, men hans vän satt nära politruckerna. Eftersom Attarparn kunde lite ryska (från då han bodde i
rysktalande delen av Alaska), beslöt de att byta plats, i hopp om att farfar skulle kunna höra vad de pratade om. Mitt i
middagen blev det stor uppståndelse hos hans vän. Ryssarna hade tydligen förstått att det var fel person, och de tog
honom till sjukhus och magpumpade honom.
Den slutsats de drog av detta var att maten hade varit förgiftad. Som bekant försvann både den danska och den
bulgariska kommunistpartiledaren spårlöst vid besök hos Stalin i Moskva.
Väl hemkommen köpte Attarparn en T-Ford (en bilmodell han tidigare kört som taxi i Los Angeles) och började köra land
och rike runt för att hålla föredrag om "Sanningen om Sovjetunionen". Det var inte populärt hos kommunisterna, och
han utsattes för ett flertal mordförsök innan han bytte ämne och började prata om miljövård och varnade för att valarna
höll på att utrotas (han hade jobbat som valfångare i Sydatlanten direkt efter Första Världskriget).
Nu, efter Sovjetunionens sönderfall, så har farfars misstankar besannats att ordern att döda honom kom från Moskva.
De försökte slå ihjäl honom, men han hoppade ut genom ett stängt fönster och lyckades värja sig med en rörtång
medan bilen rullade igång (den hade ju vevstart). De flyttade bilen så att den stod framför ett stup, i hopp om att han
skulle rulla igång den utan att märka något. De sköt mot honom då han körde, men kulan flög igenom kupén utan att
träffa honom.
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Vid det förstnämnda mordförsöket fick han igång bilen och kunde köra ifrån kommunisterna. Han körde hela natten och
kom på morgonen hem till Falkenberg. Där stannade han vid sin vanliga kiosk för att köpa dagens tidning. "L..l..lever
du?", stammade kioskägaren. "Det står i tidningen att du är ihjälslagen!" Så berättade han i alla fall för mig att det gick
till, om jag inte missminner mig.
I relativ nutid finns det en svensk kulturpersonlighet som har påstått att Attarparn var nazist. Det var dock inte något
som någon i hans familj hade märkt något av. Det hade ju också varit omöjligt för honom att få en inbjudan av Stalin om
det hade varit sant, så påståenden är helt absurt. Han var lika mycket mot all auktoritetstro. Kanske hade han tagit
intryck av anarkosyndikalisterna i San Diego på det tidiga 20-talet, det internationella fackförbund som hade sin största
styrka i tid och rum just där och då. Han var i alla fall skeptisk mot alla organisationer, även partier. Fast det finns ju
anledning. Som han brukade säga, "Har du en dollar och femton cent, kan du muta både guvernör och president."
Att han hade läst Mein Kampf är däremot en annan femma. Det betyder ju inte att han var nazist. Tvärtom, han läste
Hitlers program - till skillnad från de flesta - och försökte sedan varna folk för Hitler. Det var ju ingen hemlighet att Hitler
hatade judar. Det var bara det att folk inte iddes att ta reda på vad han verkligen planerade göra.
Därmed åter till nutid. Hugo Chávez planer och göranden och låtanden är också allmängods, men svenska
"kulturpersonligheter" ids inte ta reda på fakta. Därför kan de helhjärtat stödja FN och USA i att kräva att en bona fide
diktator med våld sätts in som president i Honduras, och att den konstitutionella demokratin därmed upphör. Det är
samma intellektuella lathet som gjorde förintelsen möjlig, och som gör att många fortfarande ser förintelsen som värre
än Stalins mord av bönder i Ukraina.
Ulf Erlingsson
2009-10-19 publicerad här 2009-10-20
Tillägg i samband med denna publicering, av Leif Erlingsson:
Fick i dag, 2009-10-20, DSM Nr 4 / 2009 Årgång 64 i brevlådan. I ledaren, s.3, citeras Olof Palme, min
understrykning:"Man ["68-vänstern"] drömmer om konfrontationen och polariseringen, som kunde skapa en revolutionär
situation i vårt land. Man utnyttjar den medvetna lögnen och kallar den samhällskritik och talar om en yttrandefrihet,
som man i grunden förmenar alla andra än sig själva. Dessa extremister bär diktaturen i sitt hjärta."Vurmen för
revolution i Sydamerika och föraktet för demokratins regelverk bland dagens extremvänster gör Palmes ord lika aktuella
i dag.
Läs gärna denna text av "Attarparn":"Det naturliga Manifestet""The natural Manifesto"Knut "Attarparn" Nilsson var långt
före sin tid. I dag börjar en del så smått inse det han fattade för 50 år sedan.
Inlagd av Ulf Erlingsson i Hugo Chavez, Nazism, Honduras, Adolf Hitler, Attarparn, Josef Stalin,
Vänstern, Kommunism, Marxism kl 23:17

Leif Erlingssons Holistiska Detektivbyrå
av Leif Erlingsson
2009-10-20
Tack till Douglas Adams för artikelrubriken, från "Dirk Gentlys Holistiska Detektivbyrå", en berättelse från 1987 som på
fodralet beskrivs som en "thumping good detective-ghost-horror-who dunnit-time travel-romantic-musical-comedy-epic".
Jag tycks inte kunna lokalisera mitt eget exemplar, så jag tog texten nyss från Wikipedia.
Utan intuition - eller kanske det snarare är predation, det skickliga idrottsmän och rovdjur använder för att lyckas - är det
inte möjligt att överhuvudtaget förstå verkligheten. Artikeln "Det moderna samhället en förutsättning för förintelse" var
jungfru-bloggartikel på bloggen "Intelligentsians blockering". Se även "Intelligentsians blockering", Leif Erlingsson,
2005-08-16 och -17. Det moderna samhället med dess systemklättrare (se Tage Danielssons "Coloradoskalbaggar på
samhällskroppens potatis") kan liknas vid myror i en myrstack. Ställ en myra mot väggen: Är det du som är ansvarig för
denna myrstack? - Nä, jag bara gjorde vad som kändes naturligt.Som jag skrev i ett mail tidigare i dag:
En myra till en annan: Jag anklagar dig för att vara ansvarig för denna myrstack!
Den andra myran: Näe, jag är oskyldig, jag bara gjorde vad som kändes naturligt för mig!
Ett system kan ha en egen intelligens. Denna intelligens kan ha avsikter och intentioner som inte delas av någon av de
djupt inblandade enskilda aktörerna.Stupiditet förklarar tillsammans med systemklättrande det mesta av hur vår värld
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ser ut. De som förstår spelet kan enkelt dirigera klättrarna genom små diskreta hintar.
Leif Erlingsson
2009-10-20
16:00 samma dag:
Såg efter att jag skrivit texten ovan att min bror Ulf lagt ut en mycket bra redogörelse för farfars erfarenheter av Stalin.
Ulf har bättre minne för detaljer än jag, men jag har också hört denna redogörelse som barn. Läs alltså "Stalin värre än
Hitler", Ulf Erlingsson, 2009-10-19.
Inlagd av Leif Erlingsson i Rättvisa, Fred, Andligt uppvaknande, Frihet, LegeNet's insikter,
Spaning kl 13:56
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Thursday, October

8. 2009

Manifestation mot vaccineringen på Sergels torg 9/10 kl 14
av LunaRuna aka Ingis
2009-10-08
PÅ SERGELS TORG i Stockholm
Ladda ner manifestationsbladet här
Propagandan nu imorse - på nyheterna hela morgonen i Växjö lokalradio, som gick ut på att man skulle TA vaccin för att
man annars skulle bli smittspridare - kom från en icke i telefonkatalogen existerande fd sjuksköterska "Karin Ljunghede
på Söder i Växjö", som vill vaccinera hela Kronobergs befolkning med detta oprövade vaccin, som innehåller toxider
som kvicksilver, squalene och mycket mycket annat högst livsfarliga kemikalier, biologiska produkter och virusar. Hon
påstod att det är de ovaccinerade som sprider sjukdomen.
Det är de VACCINERADE som får viruset i sprutan. De ovaccinerade lär ju inte ha det och skulle de få det funkar deras
immunförsvar så de kan försvara sig och därmed sluta sprida det. De vaccinerades immunförsvar däremot nollställs vid
vaccinationstillfället och är helt satt ur spel i ca 2 veckor, under vilka de glatt sprider viruset - som de fått injicerat - runt
sig. Därefter riskerar de - när deras immunförsvar börjar funka igen - att bli långt sjukare än några ovaccinerade.
Detta är vad som döljs bakom statistiken. Någon jämförelse med vilka som fått sprutor och vilka som blivit sjuka görs
inte av denna anledning. Endast fristående forskare har forskat på sammanhanget och funnit att så är det. Men de som
äger media äger medicinerna och de sponsrar och äger universiteten idag. De äger alltså utbildningen, låter trycka
kurslitteratur, allt med samma propaganda.
TA INTE VACCINET - ta inga vaccin, för alla är rena giftsprutorna och alla som säger annorlunda är antingen lögnare
eller själva helt hjärntvättade av propaganda, som kan vara nog så övertygande med sin hop av knollrig statistik och
staplar.
Alla har undrat över när TREDJE VÄRLDSKRIGET kommer bryta ut. Tänk om det redan är här - om dessa tillsatser,
glutamat, aspartam, fluorid, alla vaccin, barium/aluminium partiklar i vår luft och mycket mer är själva "kriget"? Ett krig
mot livet - ett krig mot vår fertilitet. Länge har man ju vetat att plasten beter sig som kvinnligt könshormon och gör
varelser enkönade och infertila. I slutändan, om inte detta upphör, borde resultatet bli total DÖD. Och något större krig
än det mot själva livets källa kan inte jag tänka mig. Något mer ondskefullt är helt otänkbart.
Kramar, LunaRuna aka Ingis
2009-10-08
PS:
http://www.youtube.com/watch?v=CMqYlnAiIUU
Kolla in mot slutet - militär tränar på att spöa upp folk som vägrat ta svininfluensa vaccinet. Hur i helvete tänker de
egentligen? De är ju själva - och deras familjer - offer för denna galenskap. (Visst, de fick veta att de tränade att ta
hand om de som VILL ha vaccinet så mycket så de slogs för det, men eftersom ingen vid sina sinnes fulla bruk skulle
slåss om att få skiten så måste de ju fatta att den verkliga anledningen är tvärtom.)
Kan bara hoppas att militären själva är så sjuka att de inte orkar spöa någon. Om det är sant att majoriteten av de
vaccinerade blir sjuka, vill säga. En annan teori är att deras immunförsvar satts ur spel och de är smittospridare, varför
de inte märker att de bär på sjukan förrän långt senare när de får andra immunbrist åkommor.
Kramar, LunaRuna
Hemsida: http://vetteljus.org/odjuren
En hälsning från Leif Erlingsson: BESÖK för all del länken nyss. Det är en helt fantastisk sida! Och när en viss andel
av befolkningen (zombies?) sprider influensa genom att låta sig smittas av nålarna, då går det att skydda sig genom en
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kombination av C, D vitamin och kollodialt silver (silverjoner). Ja, man kan göra receptet ännu effektivare också, men
det jag nämnde är en mycket bra start.
Inlagd av LunaRuna aka Ingis i Propaganda, Manipulation, Andligt uppvaknande, Indoktrinering &
hjärntvätt kl 19:46
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