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Piratfästet Israel
C:a 04:30 - på internationellt vatten - bordade israeliska kommandosoldater från helikopter däcket på en Turkisk färja i
hjälpsändningskonvojen Ship to Gaza, öppnade genast eld mot obeväpnade civila och mördade tio av dem. Enligt
Israelisk radio ska [kaparna efter massakern] bogsera in [bytet] till Haifa. Israelisk TV ska ha sagt att tio har dödats
(mördats) av israeliska kulor. Följ den fortsatta händelseutvecklingen på http://witnessgaza.com/ . Man kan nog lugnt
säga att detta är "stormen" som jag drömde natten till i går att den kommer typ inom ett dygn - det kändes så i drömmen,
för jag gör alltid allt i sista stund, men nu kändes det som att det inte fanns mer tid att vifta på. Se gårdagens
bloggningar, som väl skulle komma före detta.
Genom detta har Israel i praktiken lämnat varje försök att framstå som en nation bland andra, utan är för alla att se ett
piratfäste som världssamfundet måste upplösa.
Tydligen har det Turkiska folket dragit denna slutsats, för de respekterar inte längre piratfästet Israels befästning där.
Den så kallade Israeliska ambassaden i Istanbul har stormats för cirka en timme sedan.
Leif Erlingsson
2010-05-31 07:30
Inlagd av Leif Erlingsson i Terrorismen, Israel, Palestina, Zionism kl 07:30
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Vansinnet
Jag har omvandlat vansinnet i världen till kärlek i mig själv. Transmuterat. Det är en självklarhet att det är en psykisk
press i att självavprogrammera sig ur konsensustransen, men denna och andra av mina siter är dokumentationen och
beviset för att jag har gjort det. Jag visar härvid stolt upp http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/ och
http://leiferlingsson.lege.net/ . Min "praktikperiod" var härvid min självavprogrammering ur mormonismen vintern 2003
och våren 2004. Allt finns dokumenterat - ett fantastiskt material.
När någon verkligen tar tag i vansinnet som försöker kontrollera världen så kan man tro att det är personen som är
galen. Jag hade inte tagit tag i detta vansinne när jag kom hit 1958. Många andra hade full koll när de kom hit. Och
har därför inte i sin nuvarande livstid haft anledning att genomgå någon liknande inre helandeprocess. Sedan har vi
dem som så att säga surfar i baksuget efter "vågen", som gjort allt de kunnat för att förneka den accelererande
förändring i medvetande som pågår. Eftersom jag själv så nyss vaknat upp och helat mig själv så kan jag helt och fullt
förstå denna process.
Leif Erlingsson
2010-05-30 18:40

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 18:40

Vems paranoia?
Häromdagen kom det en kommentar på en två år gammal text [2]:"Rädsla eller kärlek vet jag inte, men du verkar helt
klart galen. Det skriker paranoia om din sida. Sök hjälp! Jag menar det inte som en förolämpning." [1]Det var en
påminnelse om hur traumatiskt uppvaknandet är för dem som just nu vaknar. Som någon formulerat, bara för att du är
paranoid så betyder det inte att de inte är ute efter dig. Jag känner mig inte övertygad om att den ordinarie psykvården
är kompetent att hantera plötslig klarsyn, och har därför affärsidén att tillhandahålla såväl känslomässigt stöd som
bekräftelse till människor som (liksom jag själv gjorde för några år sedan) genomskådar kulisserna [3].
Läs gärna även mina reflektioner i den två år gamla tråden, efter kommentaren ovan. [4, 5, 6, 7]
Noter:
1. "#8", "John", 2010-05-27 23:17.
2. "Rädsla eller kärlek?", 2008-04-27.
3. "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå".
4. "#8.1", Leif Erlingsson, 2010-05-28 11:03.
5. "#8.2", Leif Erlingsson, 2010-05-29 09:12.
6. "#9.1", Leif Erlingsson, 2010-05-28 21:02.
7. "#9.2", Leif Erlingsson, 2010-05-29 09:53.
Leif Erlingsson
2010-05-30 08:10
Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 08:10
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World Peace Foundation till SVT
Subject: Jag kräver en dementi av SVT!
Date: Sun, 16 May 2010 08:33:10 +0200
From: Ove Svidén
To: Christina Johannesson , Jan Axelsson , Mikael Pettersson , JK Justitiekanslern , Åklagarmyndigheten
CC: Publicistklubben , PK Expressen , Publicistklubben sth , Eva Kopito , Per Ankersjö , Vice Prime Minister Maud
Olofsson , Solveig C Ternström
World Peace Foundation

Stockholm, 16 maj, 2010

till: SVT
kopia: Advokat Leif Silbersky AB, Box 12706 Stockholm
Jag kräver en dementi av SVT!
Journalistens Mikael Pettersson program om mig är ett skickligt hopkommet förtal.
Programmet från fredagen den14 maj är kraftigt vinklat
Inslagen är hårdklippta
SVT rubriksättning av texterrna är en ren provokation
Jag framställs med ett antal felcitat som en antisemit
Motsatsen gäller! Min beundran för det judiska folkets mångtusenåriga kamp för rättvisa är helt intakt!
(som tex, när jag till en grupp gymnasieelever från den Judiska Skolan i Stockholm talade om att Jehovah gav sitt
utvalda folk de svåraste uppgifterna, så fick jag en applåd)
Min aning om de 13 finansfamiljernas inblandning i de senaste tusen år av krig har bekräftats av David Rockefeller med
ord såsom: 'Ove Svidéns scenarier om pengaväldets uppkomst stämmer till 95%.'
SVT desperata hänvisningar till 'konspirationsteorier' är talande för ER mottaglighet för indoktrinering.
Det kränkande förtalet från SVT smutskastar mitt arbete för World Peace Foundation
Jag kräver en kraftig dementi från SVT!
Ove Svidén
Ordförande, Insamlingsstiftelsen World Peace Foundation
ove@peace.se www.peace.se 08-25 86 43
P.S. Jag tackar för att SVT med den här 'affären,' hjälpt mig att pröva devisen: 'I kriser prövas vännen'
[Alternativ länk: http://lege.net/avprogrammeringen/world-peace-foundation-till-svt.html]
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Propaganda, Manipulation, Indoktrinering & hjärntvätt,
Kryptosionism, Yttrandefrihet kl 08:33
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Den marxistiska världsrevolutionen
av Leif Erlingsson
2010-05-01
EU är inget demokratiskt projekt, det är uppenbart för varje eftertänksam observatör. I England leds EU:s "Common
Purpose" (Gemensamt syfte) organisation av the Office of the Deputy Prime Minister, som har använt Frankfurtskolans
tekniker för att lära upp 30 000 ledare för vad de skrämmande nog kallar "the post democratic era" (den
post-demokratiska eran).
Det jag nyss insåg var att EU är den marxistiska världsrevolutionen.
Leif Erlingsson
2010-05-01
Vidareläsning: http://eutruth.org.uk/subversion.htm Det nämns traumatisering genom att ta ifrån oss våra barn på
länken. Dessa kriminella krafter gör det även här hemma, se http://www.peace.se/a_report_on_the_corrupt.html Den
s.k. Frankfurtskolan för social forskning förkastade värderingsfri samhällsforskning för en moraliserande, kastade ut
oliktänkare bland sina egna, och användes för teoribygge för politiska mål. Den är en icke-empiriskt grundad
tolkningsstruktur som utger sig för att vara vetenskap. Se gärna även kap. 5 av Kevin MacDonald, Kritikkulturen.

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 19:45
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