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Den stora förintelsen av mänskligheten
Börjar denna betraktelse på 1870-tal med John Taylor Gattos analys.Enligt John Taylor Gattos analys så är orsaken till
vårt nuvarande närmast globala skiktade okunskapande skolsystem det genomslag Charles Darwins andra verk, "The
Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" (1871), fick i salongerna, då han redan var vida känd. ("Människans
härledning och könsurvalet och botanik".) Tanken skulle vara att endast en elit förtjänade att fortplanta sig för annars
skulle människosläktet de-evolvera och försvinna. Se vidare "Egentligen är folkmord onödiga, omtagning" . Metoden
skulle vara inlärd hjälplöshet.Förmågan till skapande förstörs. Som signaturen "Ola Alexander Frisk" beskriver i "Så
knullar staten Din själ - 2: Bli kvitt hjärntvätten - Den Västerländska Förbannelsen - och greppa dina förbjudna
möjligheter", förmågan till tänkande förstördes mycket tidigt och denna förstörelse upprätthålls av skolan, den politiska
klassen och den akademiska traditionen. Se vidare http://staten.co.nr/ och "Vill Du lyda eller förstå?".Viljan att överleva
förstörs. Medan som John Lamb Lash menar att 9-11 är ett angrepp på den mänskliga tankeförmågan, så är
Romklubbens "Tillväxtens gränser" från 1972 ett mycket kraftfullt angrepp på själva mänsklighetens vilja att leva. (Ang.
John Lamb Lash, se vidare "Tio år av konspiration" .) Som en skribent skrev tror det var 2008 i ett vidaresänt mail ang.
"Tillväxtens gränser", "Den visade för första gången rent teoretiskt att obegränsat med energi inte kommer att rädda
samhället. Därefter har man gjort minst tio olika större beräkningsmodeller över mänsklihetens försörjning, och alla jag
hört talas om kraschar kring 2050. Insatta människor hade förstått detta redan från mitten av 1960-talet." Alltså att inte
ens med oändlig energi skulle mänskligheten kunna överleva som den nuvarande utvecklingen ser ut. Nu har jag inte
analyserat deras analyser, men gissningsvis har de bara ändrat en parameter när de testat vad fri energi skulle göra,
inte samtidigt ändrat parametrar för att sopor kan atom-transmuteras till nyttigheter eller att mat och annat kan
reproduceras i Star-Trek liknande replikatorer, o.s.v.. D.v.s. de har närmast garanterat tänkt reduktionistiskt, inte
kreativt.Ingen begränsning är naturnödvändig. Som signaturen "Ola Alexander Frisk" beskriver så är vi inlärda med att
endast statiskt kunna förhålla oss till existerande välkänd kunskap, men vi är helt hjälplösa med att skapa kunskap! Vi
är inlärda att inte kunna skapa nya möjligheter! Varför? Se vidare "Satir om att vara normal". Romklubbens
"Tillväxtens gränser" från 1972 och de övriga "minst tio olika större beräkningsmodeller över mänsklihetens försörjning"
kommer, nota bene, ur den politiska klassen och den akademiska traditionen. Exakt densamma tradition som inte kan
skapa. Vi kan ändra reglerna, om vi tillåter oss att skapa. När reglerna ändras, ändras allt. Men för folk som inte kan,
vill eller vågar tänka själva, så är fortfarande analyser som bygger på gamla tankar det enda de har. Men om vi kan
ändra allt, då är det viktiga istället hur medvetna vi är."I slutet av 1800-talet förutspådde facktidskrifter inom de elektriska
vetenskaperna "fri elektricitet" inom den närmsta framtiden. Banbrytande upptäckter kring elektricitetens natur var
vanligt förekommande. Nikola Tesla demonstrerade "trådlös belysning" och andra fenomen förknippade med
högfrekvent ström. Det fanns en tilltro till framtiden som aldrig förr." Varför stoppades detta? Se vidare "En värld av fri
energi", av Peter Lindemann, D.Sc. eller Backup av plus egna kommentarer till "En värld av fri energi", av Peter
Lindemann, D.Sc. .I dag har eliten, som nu vill ha kreativt tänkande, ett stort problem med den politiska klassen och den
akademiska traditionen. Kanske världshändelserna är skapade för att de-legitimera dessa. Alltså för att tydligt för alla
demonstrera den politiska klassens och den akademiska traditionens monumentala oförmåga att förhålla sig konstruktivt
till verkligheten. Bara en tanke.Leif Erlingsson, TankebrytareNär jag ändå har er "på tråden", detta kom i dag:Klicka för
hela dokumentetBESLUT2011-11-21Internationella åklagarkammaren StockholmVice chefsåklagare Lise
TammHandling 98Ärende AM-185260-11Handläggare 109-2BROTTFolkrättsbrottId: COB_BID435095, Ext
ärendenr:BESLUTFörundersökning inleds inteSkälUppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör
under allmänt åtal har förövats.23 kapitlet 1 § första stycket rättegångsbalkenMotiveringDet förfarande som anmälts är
inte brottsligt.Lise TammMen saken är inte utagerad för den sakens skull. Efter kontakt med jouråklagare kommer
saken att överprövas. Namninsamlingen fortsätter därför.Tillägg 2011-11-24:Mer återkoppling från Internationella
åklagarkammaren: - Man anser inte det vara sitt ansvar att bedöma själva krigets laglighet eller olaglighet, utan för
detta lutar man sig på FN...Kort sagt, FN står över all lag?Tillägg 2011-12-09:Överklagan nu iväg - från 5 anmälare till
59 !http://highcrimes.org/doc/sweden/APPEAL_AM-185260-11_2011-12-09.pdf
Inlagd av Leif Erlingsson i Civilisationskritik, LegeNet's insikter kl 15:15

Page 1 / 4

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/

Monday, November 21. 2011

Termit historien ska befästas
Varning. Den verklighet som här diskuteras ligger ett par varv av desinformation ovanför konsensus verklighet. Mod
och förmåga till självständigt tänkande är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig materialet.Susan Lindauers
alldeles äkta historia (se länk längre ned) bidrar till att dölja den större historien om fri energi vid 9-11.Endast det får inte
bli förstått...När jag lyssnar på Susan Lindauer så rapporterar hon vad hon själv sett och hört, men en sak som hon
tydligt markerar är vad hon fått från en vän är bevis för, som hon anser, att de använt Termit för att spränga
WTC-byggnaderna. AHA!, säger jag. Då har jag hittat den lögn som ska smygas ut genom att man tillåter detta
avslöjande: Termit-historien ska befästas!Jag har själv bloggat om den större historien om fri energi vid
9-11:http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/10/17/de-fysiska-bevisen/ eller
http://blog.lege.net/?/316-De-fysiska-bevisen.htmlhttp://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/
eller http://blog.lege.net/?/315-Tio-ar-av-konspiration.htmlÄven på
engelska:http://leiferlingsson.lege.net/2011/10/17/the-physical-evidence/http://leiferlingsson.lege.net/2011/09/20/ten-yea
rs-of-conspiracy/Ett par nyckelcitat från dessa artiklar:"Dr. Judy Wood vet vilka som vet vem som utförde 9-11, och hon
har visat hur vi alla kan ta reda på det" ( http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/ )"Av alla
underkontraktörer så är Applied Research Associates (ARA) den som hade flest anställda som arbetade på NIST
rapporten. Ledaren för deras team har gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser. Det är hans
expertisområde." ( http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/10/17/de-fysiska-bevisen/ referens 7, det engelska
originalet finns också där, samt i referens 7 av den engelska versionen
http://leiferlingsson.lege.net/2011/10/17/the-physical-evidence/ . )"Dr. Judy Wood: "I determined what happened, how it
happened - some kind of energy weapon. And I know those who helped covered it up. The contractors on the NIST
report. Some of them are familiar with energy weapons. They develop and manufacture energy weapons. It was one
of them who also have a contract with the US government to know who anywhere is developing such weaponry, any
weapon of mass destruction. Who has developed it. So not only would they know what weapon it was but they would
pretty much know who's weapon it was. If they know who is developing whatever they would know what the capabilities
of various entities. So that's why I went after them. But I think it's so important to first figure out what happened."" (
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/ och
http://leiferlingsson.lege.net/2011/09/20/ten-years-of-conspiracy/ referens 6. )En observation som Susan Lindauer
hjälper oss med -- och notera, jag uppfattar henne som alldeles äkta -- är att, som hon berättar om, hon och många
andra "tillgångar" ("assets") upprepade ggr. förbereddes sedan kring år 2000 att New York Manhattan WTC skulle
angripas med kapade flygplan. Hon berättade också att hon varnats för att vara i New York inför 9-11 för att det kanske
skulle bli aktuellt med mini-kärnvapen där den dagen.Alltså hade man planterat föreställningen om flygplan och
eventuellt även kärnvapen vid 9-11 i en massa medvetanden i underrättelsevärlden.Sedan har Susan Lindauer själv i
efterhand "köpt" bilden av termit.Deras handlers vet mer...När jag förresten lyssnar på Q & A i videon nedan så förstår
jag varför jag inte gillar Amy Goodman. Lyssna, så förstår ni. Amy var inte intresserad av att få ut Susan Lindauers
historia, och den historien är äkta. Det känner man i hjärtat. Den är äkta, men trots det eller kanske just därför så bidrar
den till att dölja den större historien om fri energi vid 9-11.Endast det får inte bli
förstått...http://www.youtube.com/watch?v=GxJTwbHdH6k&sns=fbCIA Asset Susan Lindauer.. Can Now Speaks 10
years after 2001-9-11Uploaded by pleng72 on Nov 11, 2011Kommenterade själv denna video på den blogg där jag
hittade länken:Det ligger i tidplanen med en disclosure nu som rycker undan taket för vår nuvarande kulissverklighet,
men jag tror att man under tiden har byggt nya kulisser på en helt annan nivå.Läs även recension av hennes bok
"Extreme Prejudice - The Terrifying Story of the Patriot Act and the Cover-Ups of 9/11 and Iraq - The Ultimate
Conspiracy to Silence the Truth" "The smoking gun in this book is its documented evidence that the White House knew
full well that 9/11 was coming, and leveraged that event, overlooking the 3,000 murdered"
http://www.phibetaiota.net/?cat=39 .
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Terrorismen, Termit, Regeringsterrorism,
Irak, USA, Fri Energi kl 14:32
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Åsiktsdeklaration, Leif Erlingsson, 2011-11-19
Kände att jag borde deklarera hur jag tänker om "den judiska staten".
Många tänker från typ 1948 och framåt, och det gjorde jag också tills för några år sedan.
I dag tänker jag det brittiska imperiet och iallafall från slutet av 1800 tal.
D.v.s. världskrigen som medel och inte orsak till att Israel i dag finns.
Och brittiska imperiets gamla härska genom att söndra trick som de ju så framgångsrikt hade använt för att uppnå
världsherravälde, använt i alla delar av världen, och nu hemtaget till Europa... D.v.s. inte sionismen som orsak utan
som medel.
Min egen väg till förståelse har däremot gått via att ifrågasätta sionismen. Det är ju den verklighet vi lever med. Detta
har givetvis skapat ovänner. Och från deras sida som härskar genom att söndra så har ju detta hela tiden varit avsikten.
Så mitt (och andras) ifrågasättande av sionismen och Israel har inte varit särskilt populärt. Jag röt t.ex. om det orimliga i
att tassa på tå runt den sionistiska frågan i följande kommentar postad av undertecknad 2010-01-11 18:19 på
vaken.se:"Har läst hela tråden.Är äcklad.Hur i h-e kan man diskutera om man kanske inte visar tillräckligt mycket
respekt för judar, när deras grupp har en egen kriminell terrorstat som terroriserar sin omgivning och även ickejudiska
egna medborgare? Ja, som alla borde känna till slog Zionisterna i Palestina sig för bröstet år 1946 för att ha uppfunnit
själva terrorismen. Detta genom Menachem Begin, efter attacken på brittisk säkerhet på King David Hotel.Och när det i
dag står klart att denna terroriststat enligt långsiktig spelteori "spelar" oss alla, sedan lång tid tillbaka. Medberoendet i
deras perversion visas till och med i tråden ovan.Visst, judarna är själva de största offren för denna hjärntvätt, den mest
utnyttjade gruppen. Men vi hjälper dem definitvt INTE genom att vara medberoende. Vi måste säga med hög röst: "Det
räcker nu!" "Ge er!" "Ni är avklädda, och vi ser att ni är avklädda!" Människorna i Israel och alla judar är offer. Offer för
propaganda och för att inte vara fria att uttrycka sina tankar och utveckla sitt tänkande, utan vara tvugna att anpassa sig
till trånga normer. I vårt eget land kan vi studera detta åsiktsförtryck i dessa led genom kommentarskedjor i bloggar som
försvarar officiella sanningar av olika slag. Signalerna om att inordna sig till den som tycks närma sig gränserna för det
tillåtna är mycket tydliga. Detta är social kontroll och åsiktsförtryck, för går man ändå över gränsen så blir man därefter
censurerad, ignorerad, bortstött. Åsiktsförtryck krymper själar. Vi måste vara fria att uttrycka vår tanke, att utveckla vårt
tänkande.Ska väl tillägga att när man börjar nysta, så hittar man ofta en jude bakom förmenta "muslimska terrorister".
Kort sagt, judarna är terroristerna, och vi ska inte inskränka våra eller deras mänskliga rättigheter för att skydda oss mot
dem. Vi ska bara genomskåda dem. Det är för allas vårt bästa, att så sker. Alltså inte minst deras egen befrielse ur
deras egna unkna fundamentalistiska idéer om överlägsenhet, etc. Jag tycker förresten att vaken.se kunde vara mer
öppna med att det är Israel och Israel-lojala landsförrändare i USA som närmast ligger bakom 9/11. Här en rättfram text
om detta, utan hyckel eller hymmel:
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Israel, LegeNet's insikter kl 15:30
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high crimes [dot] org
Regering, riksdag och försvarsmakt under utredning för krigsbrott i Libyenhttp://highcrimes.org/ Anmälan:
http://highcrimes.org/doc/sweden/war-crimes-report_en_anon.pdfMan kan stödja den, om man vill:
http://highcrimes.org/sv/action/let-the-prosecution-know-how-important-this-is/Här en lista på svenska misstänkta:
http://highcrimes.org/sv/filed-reports-2/sweden/suspects/Skulle det visa sig att de misstänkta inte visste vad de gjorde
eller inte insåg vilka konsekvenser deras handlingar skulle få, så behöver detta förhållande tydliggöras för det svenska
folket. Alltså att dessa personer är oansvariga, och att det därför är oansvarigt att ge dem makt.Politiker måste lära sig
att antingen grundligt sätta sig in i frågor, eller avstå från att rösta. Den som följer partipiskor har inte där att göra.Leif
ErlingssonPS: Se gärna mina kommentarer på Sourze sedan Oslo-händelserna i juli:
http://freedom.lege.net/sourze_records_Leif_Erlingsson_efter_Oslo_20110722.htmlTillägg 2011-11-18:Bra Libyen
rapportering på Motvallsbloggen, http://www.alba.nu/motvallsbloggen/Här något att skicka till sovande bekanta:Vakna
med Rep. Dennis J. Kucinich och Motvallsbloggen:http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=8320 Kan behövas en
muslim för att genomskåda hur CIA, Z-gänget och Saudierna använder en gren av Islam för att bekämpa resten av oss,
inkl. resten av den Islamska världen. Mycket intressant, nu förstår jag ännu mer hur farlig Mu'ammar al-Qadhdhafi var
för det brittiska imperiets sentida hantlangare Saudiarabien och Wahhabismen med dess CIA Al-Qaida fotsoldater och
även för Israel: http://alazerius.wordpress.com/2011/11/17/overste-gaddafi-och-wahhabiterna/ . Det känns gott att ha
stött åklagaranmälan av misstänkta krigsbrottslingar.
Inlagd av Leif Erlingsson i Fred, Mänskliga rättigheter kl 01:36
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