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 Likt Don Quijotes oförtröttliga kamp mot väderkvarnarna utnämner den rådande ordningens
försvarare oförtröttligt nya huvuden för sanningen, som den sedan nedkämpar.  För varje
sanningshuvud den hugger av, växer det så ut många nya.  Jag förstår verkligen hur
skrämmande detta sanningsmonster måste te sig för den rådande ordningens försvarare, och
vilket mod det därför krävs att mot omöjliga odds fortsätta den omöjliga kampen.

 Det är dags att ge erkänsla där erkänsla är förtjänad.  Den rådande ordningen handlar inte om
sanningen och använder därför vilka medel som helst att försvara sig med.  Dess svaghet är att
sanningen alltid vinner i längden.  Dock innebär detta inte nödvändigtvis att mänskligheten
överlever.  Vill vi överleva gör vi klokast i att ansluta oss till sanningen.  Men det ligger något
storslaget i att kämpa mot själva livet.  Trots allt.  Så, en applåd för ett fantastiskt arbete i ordets
rätta bemärkelse, och låt oss sedan gå vidare.

 Som jag skrev i en kommentar till den alltjämt högaktuella artikeln " Krigslegitimerare ", "Det
var aldrig fråga om att vi inte tillräckligt tydligt lyckades kommunicera vad vi förstått.  Nej, felet
var att vi ifrågasatte de 'etablerade sanningar' som uppbygger den rådande ordningen.
"

 Den som inte vill veta sanningen har rätt därtill!  Låt oss erkänna deras rätt till okunnighet! 
MEN...  Alla människor som VILL veta sanningen om våra liv, VI HAR RÄTT TILL
SANNINGEN.  Om våra politiska institutioner och media inte vill ha med sanningen att göra, låt
oss låta bli att rösta på dem eller att betala för deras texter.  De får till sist hållas i ett
"vuxendagis" för "klubben för inbördes beundran".  Låt oss andra bygga samhället på nytt, vi
behöver skapa nya institutioner och strukturer.  Låt de gamla förtvina.  Skapa ekonomiska
föreningar och liknande lokalt som låter oss som vill veta vad som är sant och som vill förhålla
oss till sanning att köpa upp infrastruktur och till sist äga vårt eget land!

Addendum: De sista två bokstäverna i ordet "sanningen" förvillar många.  Bara för att
sanningen är en så tror man att den måste se ut som en.  Sanningen är en fraktal, den är en
men ser ut som och kommer genom många väldigt olika uttryck.  Jag har nu skapat 
en särskild webbsite
för att presentera mitt eget "site map" över verkligheten.  Detta i kraft av "Förvillaren" - jag ska
INTE packetera "charter-rese-paket" åt "resenären", utan skicka iväg denne på EGNA resor. 
MEN jag ska "förvilla" "resenären" att just företa de EGNA RESORNA.

 En annan sådan "Förvillare" är det av den rådande ordningens försvarare bekämpade förlaget
Alhambra.  Stöd detta "hydrahuvud"!  Köp dess böcker!  http://alhambra.se/  .  Och se
videofilmerna i
kommentarerna efter "Krigslegitimerare"
.  Det är Lord Christopher Monckton - både rolig och intelligent - som med torra fakta
presenterade med stor humor sågar klimatvänsterns lögner.  Och talar om varför sanningen är
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viktig!  Det är Bruce Lipton om vad vi verkligen är.   Och därmed samtidigt en liten glimt av
VILKA vi verkligen är.  "
Bruce Lipton - As Above So Below, An Introduction To Fractal Evolution
"  Det är fysikern "
Nassim Haramein's yr 2003 Rouge Valley Metaphysical Library 8 hour lecture
".  En enda dags tittande - och det kan förändra ditt liv!

 Leif Erlingsson
 2009-11-11

  

Orginallänk: http://blog.lege.net/?/253-Man-maste-beundra-den-radande-ordningens-foersvara
re.html
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