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Vem bryr sig?
Jag har funderat mycket på vilken rätt jag kan ha att lägga mig i andras föreställningar om hur världen fungerar.
Föreställningar jag alltså lätt kan slå sönder.
Kommer därvid hela tiden tillbaka till att i grunden kommer all rätt ur det folken stöder.
Om folken därför stöder att låsa in rättsvetarna i interneringsläger* för att rättsvetarna inte ska kritisera lagligheten i
terrorhandlingar i andra länder då har rätten blivit terroristens.
Och jag har rätt att försvara mig mot terrorism.
Därför har jag också rätt att lägga mig i andras föreställningar om hur världen fungerar, så att dessa andra inte blir till
omedvetna vapen för terroristerna.
Ovan kan möjligen låta aningen överdrivet, men det behövs endast ett lite längre tidsperspektiv i betraktelsen för att det
ska vara ett helt rimligt resonemang.
För 11 år sedan påtalade massmedia att etablissemanget begår terroristbrott. Etablissemangsstöd är därför
Terroriststöd. (Aftonbladet 2005-09-29, "Vi anklagar! Åsa Linderborg och Erik Wijk polis- och JO-anmäler fem
vapendirektörer och två generaldirektörer för terroristbrott &mdash; och uppmanar riksdagen att ställa Göran Persson,
Ulrica Messing och Gunnar Lund inför konstitutionsutskottet." &mdash; Men vad gör då folket, när polis och andra
myndigheter uppenbarligen inte tar tag i missförhållandena? Svar: Ingenting.)
I dag hjälper regeringen och EU Saudiarabien med vapen och annan hjälp, Saudiarabien som är den största
finansiären av historiens mest bestialiska terrorgrupp, Islamiska staten.
I dag hjälper massmedia till att "hypernormalisera" människor i en alternativ men genomfalsk medieskapad
Hyper-Normalized (Adam Curtis) "verklighet" som inget har att göra med den verkliga verkligheten. (HyperNormalisation
by Adam Curtis&mdash;A perfect intro to Perception management https://thoughtmaybe.com/hypernormalisation
&hellip; But depth missing&mdash;http://hyperdialog.blogspot.com/2016/10/hypernormalisation-by-adam-curtis.html
&hellip;)
*: Inte ens låsa in rättsvetarna i interneringsläger är i dag överdrivet, då detta i dag på allvar diskuteras i USA: "we are
going to have to start putting law professors into military detention" &mdash;
http://www.activistpost.com/2016/10/army-major-says-everythings-place-round-antiwar-dissenters-military-detention.html
.
Att göra människomassor till vapen har gjorts många gånger. Alla krig använder människor som vapen, men dessutom
kan som exempel ges kulturrevolutionen i Kina och hur man samlar de politiskt korrekta i dag genom t.o.m. Svenska
Kyrkan och andra gamla folkrörelser mot de oliktänkande, eller bolsjevikerna i Ryssland i början av 1900-talet. (Ang.
svenska folkrörelser så har jag dokumentation genom vad de själva skrivit och skickat ut på senare tid.)
Därför:
http://lege.net/affaersiden-med-den-holistiska-detektivbyran.html
Affärsidén med den holistiska detektivbyrån
2016-10-31 17:00 LegeNet
Min hela affärsidé med det företag Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå* jag för snart sju (7) år sedan registrerade var
just att hjälpa människor med övergången mellan den enligt BBC dokumentären med det namnet "hypernormaliserade"
men helt falska "verkligheten" och den verklighet som håller på att skapas. Jag överskattade uppenbarligen därvid hur
snart människor skulle börja efterfråga denna hjälp. Se gärna http://lege.net/bollplank-utan-baktankar.html som jag
satte upp på anslagstavlor i trakten där jag bor 2009-11-07. Något av anslagen sitter fortfarande uppe! Den här texten
försöker också skissa lite: http://lege.net/att-navigera-nasta-paradigm.html . Den pekar på hur min egen livsresa
förberett mig för detta arbete.*: Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå: Holistisk Detektivbyrå, Multidimensionell
informationsanalys, Multidimensionell stigfinnare.
Nu kan det dock vara nära. Verkligheterna kan snart inte hållas isär längre&hellip; Rekommenderar att se BBC
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dokumentären HyperNormalisation av Adam Curtis för hur en helt falsk "verklighet" görs till "det normala", så verklig
verklighet känns overklig, https://thoughtmaybe.com/hypernormalisation . Sedan bör man givetvis gå ännu djupare i
analysen, för Adam Curtis beskriver ju vad som är och hur, men inte det djupare bedrägeriet så som Ola Alexander
Frisk gör: "However, Curtis stays on the surface and is therefore stunned to find that everything appears to be so
hollow." (Ola Alexander Frisk, http://hyperdialog.blogspot.com/2016/10/hypernormalisation-by-adam-curtis.html ).
Det är alltså "kriget om verkligheterna" som är det verkliga kriget, och där tar man nu till alla medel. Den verkliga
censuren är menad att vara dold, det är därför man i det privata oftast kan gå runt den, men i det offentliga är censuren
stenhård. Makten låtsas att den inget begriper&hellip; Spelar dum! Det håller dock nu på att slå tillbaka, genom att
människor är allt mindre rädda för att bli kallade allt möjligt klet, vilket har varit sättet att mobba in människor till lydnad
till de verkliga brottslingarna.
Egen nätkommentar 2016-10-24:
När diskrepansen som nu är total mellan verklighet och narrativ blir också den mentala kortslutningen total. Det blir
ständiga kollisioner med tankeblockeringar vilket hos flertalet resulterar i mental kortslutning, i oförmåga att hantera
korrekt information. Korrekt information och sunt tänkande blir därmed obegripligt för flertalet. I praktiken blir deras
intelligens negativ i dessa lägen. (Se t.ex. HyperNormalisation av Adam Curtis på BBC som en bra introduktion till
perceptionshanteringen. Eller som Investeringsanalytiker Catherine Austin Fitts konstaterar, "It's Fiction, Folks!".)
Ola Alexander Frisk har senaste månaderna jobbat hårt med ny ännu opublicerad text om "det mystiska förnuftet" där
allt ska bli kristallklart och med klara definitioner av alla begrepp. Se hans tidigare arbete på hyperdialog.tk, där du även
finner Adam Curtis HyperNormalisation. Det Frisk redan har visat i det tidigare publicerade är hur västs vetenskap har
eliminerat dynamiska relationer för att människor ska ta för givet att endast statiska relationer konkret kan förstås. Detta
är alltså inledningen av den "gas-lighting" (jmf. Catherine Austin Fitts text) vi alla sedan århundraden är utsatta för.
Dessutom visar nu även "Big Data Analysis" att verkligheterna inte länge kan hållas isär:(clif high gör big data analysis
för att se vad som snart kommer att vara ute i det öppna.)

En ny kapitalism föds:
"When cronyism crashes (late 2016, early 2017), shit will happen.
In the midst of the verbal, politically 'correct' social media manure that will be spewing out of people expousing, at the
top of their desperately heaving minds and lungs, the 'end of capitalism', the fertilizer will already be doing its work, and
real capitalism will be breaking out at the level of the real economy here in USAPop. People, here as in the failing
USSR, will, once the msm-propaganda pressitutes are gone from their tv stream, get moving vertical again, letting
'capitalism' erupt in a way that has not existed since the days of the Yankee traders racing across the Pacific in clipper
ships.
Capitalism is ALWAYS seeded by desperation! Trade between humans IS captialism, and trade can only be stifled,
never stopped.
The eruption of capitalism here in USAPop will be your local temporal marker for the germination of what we have called
AMRev2 (American Revolution 2) here at halfpasthuman since 2004. This will NOT be a revolution like any ever before
manifest on this planet. It is a thinker's and a maker's revolution, not a warrior's fight!" (clif high, Welcome to YOUR
AMRev2!, 5:32 PM - 30 Oct 2016, http://www.halfpasthuman.com/#timetalks . (Arkiveras senare på
http://www.halfpasthuman.com/essay_access.html .))
&mdash; LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2016-10-31
Bonus, skrivet Tue, 01 Nov 2016 17:04:02 +0100, men därvid endast sparat som mail-Draft:
Det verkliga kriget är mellan "att bry sig" (hjärtat, kopplingen till högre intelligens), och att inte bry sig.
Det pågår ett mycket djupare spel, där sedan det som spelas upp i det offentliga endast är en teater för att ge en
"förklaring". Det verkliga kriget är mellan "att bry sig" (hjärtat, kopplingen till högre intelligens), och att inte bry sig. "Vem
bryr sig?", var ett mycket vanligt uttryck då jag växte upp. Den som bryr sig, denne försvarar hjärtat OCH JORDEN, och

Page 2 / 3

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
är därför ett hinder i införandet av den totala hjärtlöshetsagendan. Det verkliga skeendet tycks ske i 4D / drömtiden, och
sedan spelar man bara upp teatern i 3D efteråt för att ge de 3D programmerade en 3D "förklaring". Det här verkar vara
"det gamla kriget", jmf. myterna om Atlantis och krig på Mars.
Cremation of Care, Bohemian Grove / kremering av bry sig om - ceremonier innebär Betrayal / förräderi mot Hjärtat.
Likaså Baal-dyrkan & Baal-cerermonier. Att andra inte blir upprörda av sådana innebär också förräderi. Att en
utrikesminister som tycker det är värt det med en halv miljon döda barn inte genast förpassas till lägsta möjliga manuella
tjänstgöring utan varje administrativt ansvar innebär också förräderi mot Hjärtat. Att den som talar från Hjärtat förlöjligas
innebär GIVETVIS förräderi mot Hjärtat.
Förräderien är nu genomgående. Är du också förrädare? Om inte, stå upp mot förtryckarna.
Jag har alltså tänkt en del på senare tid på ett uttryck som var vanligt både på amerikanska TV-serier och bland
grannpojkarna då jag växte upp: "Vem bryr sig?" Den esoteriska frågan är naturligtvis precis denna, vem bryr sig - för
denne försvarar hjärtat, och är ett hinder i införandet av den totala hjärtlöshetsagendan. Max Spiers talade lite innan
han gick bort i vad som tycks ha varit en svartmagi-attack om hur de verkliga händelserna sker i 4D / drömtiden, och
sedan spelar man bara upp teatern i 3D efteråt för att ge de 3D programmerade en 3D "förklaring". Han talar även om
hur man vill ha kontrollen över 5D - hjärtat?
Jag har själv drömt om dessa ting:
E20080831 I dreamtS20080831 Jag drömdeE20090404 Going to the SourceE20090531 Entering the bio-suit ?Dvs jag
har upplevt detta i 4D&hellip; Och kanske i 5D, se drömmen 2009-05-31&hellip;
&mdash; I Am Who I Am
//
Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Media, Värderingar, Amerikanska koncentrationsläger,
Terrorismen, Förnekelse, Regeringsterrorism, Sociala fantasisystem, Absurditeter gör
ohyggligheter, Mänskliga rättigheter, Surrealistisk verklighet, Indoktrinering & hjärntvätt,
LegeNet's insikter, Yttrandefrihet, Dödskult/Satanism kl 12:54
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