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Det var for et dage siden, at det store julegaveorgie gik i luften.

Måske var der skruet lidt ned på omfanget. Og prisen.

I år var der faktisk familier, der var så forarmede af elregninger, at der ikke var råd til julegaver.

Men de �este steder var der stadigvæk en møgbunke af gaver under træet, og hvis der var børn i

familien – det var der jo nok – så blev de overdænget. Hvis de oven i købet var skilsmissebørn – og det

var de muligvis også, for det er jo det nye normale – så var der �ere gaver, end de på nogen måde

kunne absorbere endsige værdsætte.

Skabet og resten af kælderen er fuld af dyrt kasseret engangslegetøj, som børnene har ikke-leget med

én gang, fordi det legede med sig selv, når man satte batterier i. Legetøjet onanerede. Det var protein-,

vitamin- og mineralfattigt legetøj med overvældende mange tomme kalorier. Når de i et grådigt

udpakningsorgie juleaften var udmattede, sank de ind i deres iPad med spil, der også leger sig selv,

fordi de er programmeret på forhånd. De stjæler og ødelægger fantasi og forestillingskraft,

kreativiteten forsvinder.

Farligt legetøj
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Lad mig forsøge med et �otladent udsagn:

Børn aner ikke længere, hvad rigtigt legetøj er.

En lige lovlig kæk bemærkning, som jeg straks er klar til at modi�cere.

Men som vi ved, kan det være nyttigt at køre helt ud af en streng.

Og der er desværre noget om snakken.

Da farfar var dreng

OK, hør så her – med fare for at lyde et afsnit af Monty Python.

Vi ønskede os rent faktisk bøger, for vi var i stand til at læse og værdsætte en god bog.

Vi var stadig udstyret med forestillingsevne, for der fandtes ikke Hollywood�lm med CGI-e�ekter og da

slet ikke computerspil, der leverede alle billederne. Der fandtes masser af �lm, men dem så vi i

biografen. Bortset fra 30-40 år gamle sort-hvide og endog stum�lm, som vi kendte og så i fjernsynet

om søndagen. Intet barn i dag kender Fy & Bi, Gøg og Gokke, Buster Keaton og Marx Brothers.

Legoklodser og BiloFix – fattigmands-træ-udgaven af Mecano – var det mest avancerede, vi havde. Og

der var ingen færdige samlesæt, der dikterede, hvordan resultatet blev. Glaskugler og hønseringe var

helt �nt nede på gaden i rabarberkvarteret. Hinkeruder, sjippetove, jojo’er, fodbolde var alt, vi

behøvede. Frisbeen var ikke engang opfundet. Det var rulleskøjterne til gengæld. Ski og slæder og

skøjter var opfundet, for dengang var der vintre. Det var snebolden og snemanden også.

Træ, søm, skruer og elektrikerrør kunne blive til det ondeste drengelegetøj. Bang du er død … naarj for

du ramte ikke, og så måtte man forhandle sig frem. Men her er det så, det farlige legetøj kom ind i

billedet, for vi lavede også spyd og sværd og slangebøsser! Vi sørgede for at få �ngre i nogle kramper,

og vi vidste godt, at vi ikke skulle skyde efter hinanden her, en brugt konservesdåse var rigeligt.
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Selv på de o�entlige legepladser var der gear, der ville være utænkeligt i dag. F.eks et fem meter højt

klatrestativ i facon som en giraf lavet af sammensvejsede jernstænger. Hvis man mistede fodfæstet,

kunne man godt få en seriøs hjernerystelse, men jeg husker aldrig, at det skete. Eller hvad med de

snurrestativer af jern, der kunne generere så meget centrifugal G-kraft, at pigerne råbte, at nu ville de

af. Vi skubbede hinanden i gyngestativer så højt, at det knækkede over i et fald.

Vi klatrede rigtig meget i træer og på garagetage. Må børn overhovedet klatre i træer i dag, uden at

BUPL har været inde og tilrettelægge det og klistret et tykt lag gummi på grunden, så ungerne aldrig

kan falde og slå sig? Vi legede på byggepladser, hvor vi fandt hullet i hegnet. Det burde vi nok ikke, for

det var udgravninger med jernstivere, og vi kunne være endt som spidstegt kylling. Vi løb også over på

den anden side af Ringvejen i Syd-Odense, for der var nogle sjove får inde på Kamgarnsspinderiets

grund.

Drengene begik seriøse slåskampe. Men som det er med drenge, så er den fysiske konfrontation i de

aller�este tilfælde forløsende, og man var meget sjældent sure på hinanden bagefter. Der var regler

for slåskampene, bissetrick var tilladt men kun til en vis grænse. Vi var som hundehvalpe og

kattekillinger, de ved jo lige nøjagtigt, hvor grænsen går og bider aldrig igennem. Ikke desto mindre

lykkedes det mig at smadre �re par briller i min tid som slagsbror. De skulle eddermuggeme ikke kalde

mig for fessor eller brilleabe.
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Stedet var et dengang nybygget rækkehuskvarter, et sted jeg ikke kunne drømme om at bebo

sidenhen. Men når jeg tænker over det, så var der alt, hvad børn kunne ønske sig af buskads, stier,

fodboldbane, huller i hækken – og masser af børn. Der var endda en lille skov på 150×80 m , men det

var nok til at fare vild og gemme sig i.

Vi gravede livsfarlige kæmpehuler i jorden og legede på byggelegepladser, hvor der stak søm ud fra

brædderne. Pladsen forsynede med både træ, søm og værktøj, en sav, en hammer og en skruetrækker

til de, der ikke selv havde, hvad mere er det brug for til at bygge et stykke to-etagers faldefærdigt

klondyke. Og sæbekassebiler – kæft-det-var-sjovt! Vi lærte at bruge hænderne.

Vi skøjtede på isen nede på Skovsøen, det hele var meget fysisk, og grundformen må have været

formidabel. Har det været med til at forebygge senere livsstilssygdomme? Det er jeg ret overbevist

om. 

Nytårsaften var der fyrværkeri, der er forbudt i dag. Der var kanonslag, der sagde seriøst bang. Var det

en skidt ting? Vi vidste godt, at det var farligt. Hr. Thorsen, der hadede børn, �k et seriøst kanonslag

ind af brevsprækken, og vi hørte at spejlet i hans entre blev smadret. Mon han hadede børn mere eller

mindre herefter? Vi siger posthumt undskyld til hr. Thorsen. Så hellere hejse et juletræ op i �agstangen

i nattens mulm og mørke.

2
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Ikke alt, vi gjorde, var en særlig god ide.

Don’t try this at home any longer !!

Det hørte med til almen dannelse at kunne danse. Alle dansede med hinanden til familiefesterne i

forsamlingshuset. Det var også velset i min familie, hvis man kunne spille et instrument, for det havde

faster Jenny, skolefrøken og gammeljomfru og familiens matriark sørget for, at vi �k mulighed for.

Først min far, der var vokset op med hende og �re søskende hos sin onkel, for hans mor og far døde,

inden han var fyldt 10 år. Men han �k en særdeles helstøbt erstatningsfamilie, og de holdt sammen

hele livet. 

Vi blev sendt på ferie på landet hos onkler, tanter, fætre og kusiner, de var bonderøve alle sammen, og

vi glædede os helt vildt, for der var rigtige farlige dyr, rigtig skov og et friluftsbad i 200 meters afstand.

Det var paradis på jord. Om vinteren blev vi smidt 2-3 børn ind i et iskoldt soveværelse under nogle

tonstunge dyner med hver sin varmedunk. Tror du, vi sov godt?

Det var a�æggere af den sønderjyske familie, min onkel (titlen morbror brugte vi ikke) Peter, der var

fodermester på en proprietærgård i Allerup syd for Odense. Men Sønderjylland var en helt anden

barsk-forblæst kultur end den milde fynske. Sproget var hårdt og tyskeragtigt, de havde sand�ugt, når

det blæste, diget ved Højer kunne bryde sammen ved storm�od. De havde oplevet besættelse i to

omgange, for de var også besat mellem 1864-1920. Jeg voksede på en måde op som multikulturel. Når

man tog på ud�ugt i det nyerhvervede køretøj, så gik turen gerne til Jylland. Sjælland var ukendt land,

og København så jeg kun to gange, inden jeg �yttede derover i 1980 med mit sparsomme gods på

bagsmækken af en støvet murerlastbil.
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Sådan var det … næsten

Pladderromantik?

Det er det jo ikke. Det var bare en seriøs god barndom. Vi var ikke fucked-up, vi kendte ikke engang

ordet fuck. Vi var nysgerrige og – holder jeg af at tro – lærenemme. Bevares, det var også de tider

dengang i 60’erne, hvor der var en vis velstand. Men forældregenerationen var bestemt ikke til

quicklån og gæld. De betalte for deres ting, de sparede sammen, de brugte ikke over evne. 

Når vi faldt og slog os – og det gjorde vi hele tiden, for jeg husker, at jeg konstant have sår på knæene

– så græd vi lidt og kom på benene igen. Men vores verden gik ikke i stykker, vi var ikke lammede, vi

vidste godt, at det var vores eget vovemod, der ramte os. Vi var de brændte børn, der lærte at sky

ilden. Vi accepterede modstand og knubs, og bagefter kunne vi godt prale lidt af at være barske. Som

enebarn var jeg nok lidt forkælet, men i forhold til dagens curlingbørn var det for intet at regne. Min

styrke var til gengæld, at jeg kunne være alene med mig selv i mange timer, og at jeg bagefter også

kunne være sammen med �okken på gaden. Når vi trængte til selskab, gik vi bare over til naboen og

spurgte: kommer Mogens og Flemming ud og lege?

Og så er jeg vokset op med dyr. Der var altid en kat i huset, som vi havde fået som katteunge – det

hedder det på fynsk – af min onkel Marius ude på Vestfyen. En af dem var gråmis, en stor tæt hankat,

som jeg kunne have de vildeste slåskampe med, så den sad og hvæsede af mig oven på et skab nede i

kælderen. Bagefter kunne den sove oven på min mave, mens den spandt. Jeg tror, den lærte mig om

den fuldstændig meditative tilstand af dyb afslapning, som er så svær at komme i nærheden af for

børn i dag, hvor alting skal køre i højeste Bubber-begejstrede, overstimulerede gear. Vi evnede

selvstimulering, legen i sig selv var stimulerende.

Det var også katten, der lærte mig om livet og døden, for en dag fandt jeg den kørt over ude på den

lidt større vej. Jeg husker stadig, hvordan jeg grædende bar den hjem i haven, hvor vi begravede den
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og rejste et sammenbundet trækors. Det var altså sådan, døden var. Vi stiller kroppen som et par

træsko, og så er vi der ikke mere, og vi kan ikke længere være sammen med hinanden.

Men jeg vidste jo godt, at de dyr, der endte på madbordet, var levende og også, hvordan de blev

slagtet. Hønen blev fanget ved benene, hovedet blev slynget ned på en huggeblok, så den blev groggy,

hvorefter det blev hugget af med en økse. Og så spænede rundt på jorden, til den skvattede om. Det

hele var overstået på 30 sekunder, alt foregik sobert, og dyret havde haft det bedst tænkelige liv i den

ret store hønsegård. De gik ikke frit, for der var ræve nede i skoven. Dyrevelfærd var en

selvfølgelighed, økologi var et ukendt fænomen, for alt var jo økologisk. Al det selvhøjtidelige præk, der

kører i dag om den slags, er lige til at lukke op og skide i – det har altid været der, vi kunne bare ha’

ladet være med at ødelægge det. Homo Industrialis har savet sin egen gren over. Vi ved det godt

inderst inde, og for at dysse vores latente dårlige samvittighed over, at vi lod det ske, så forsøger vi nu

at gøre os hellige og sende signaler til omverdenen om, hvor gode vi er.

Jeg kunne godt blive stærkt bekymret for fremtiden alene af den grund, at børn vokser op afkoblet fra

natur, indhyllet i en syntetisk virkelighed, hjernevasket af en forloren mediekultur, hooked op til og

lukket inde af en mobil-sutteklud, påvirket af voksen-ideologier med fucked-up sexualiteter, neo-

racisme, skilsmissekultur, politisk korrekthed og klima-svindel, et liv på over�aden af �immeret og sig

selv, uden dybde, uden historie, uden evnen til behovs-udsættelse og med et overforbrug allerede

inden de er 10 år.

Jeg kunne være betænkelig ved den sociopat-tilstand, der er bygget op omkring dem. Hvordan skal de

kunne møde smerte, sorg og modgang i deres liv? Dette er ikke science-�ction-hypotetisk, for det er

der allerede. Børnene er allerede blevet unge og voksne, hvoraf nogle går på Universitetet. Wokeness,

cancel culture, BLM/Antifa, krænkelseskultur, mikroaggressions-sarthed, neo-marxisme, kritisk

raceteori og den sædvanlige gang historieforfalskning, der altid har karakteriseret marxister, er ikke

kun et amerikansk fænomen. Politisk korrekthed med skyld, skam og frygt �k skamløs fuld skrue

under Operation Corona. Det kaldte det for det nye normale. 

HELL NO!!



29.12.2022 14.50 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%5D… 8/3124

De grænseløse børn er blevet unge. De er ALT, hvad de siger, de hader og bekæmper.

Jamen børnene da

Jeg kunne også (vælge at) være optimistisk, for børnenes forældre har nået hegnet ved afgrunden,

hvorfra det kun kan blive bedre. De har solgt så meget ud i deres duknakkethed overfor Staten og den

globale propagandisme, at børnene intuitivt aner, at der er noget, der ikke stemmer her. Og

yderligere: børnene aner, som de fødte intuikere de er, at de voksne også aner det, men forældrene er

bare for e�ektive til at fornægte det. Men de kan jo ikke fornægte noget, de ikke er klar over inderst

inde og dybest nede. Så er der ikke også håb for de fortabte voksne?

Dagens inside-info:

Baseret på et videnssæt, der først er blevet tilgængeligt i de sidste fem år, vil jeg sige, at energien

vender. Og den vender lige nu. Det kan være, at der kommer til at gå op til et år, før alle kan mærke

det, men allerede i juledagene 2022 skete der et gennembrud for en lysere energi. Tiden fra

vintersolhverv 21-25. december har altid været den tid på året, hvor der var en maksimal

indkommende kosmisk energi, den krystalinske energi (krystal, kryst, Krist). Men det var samtidig der,

hvor de mørke kræfter høstede denne energi. I den menneskelige form hedder det lushe, og vi

mistede hvert år den energi, der var beregnet på os.

De mørke kræfters mulighed for at høste vores energi er nu ophørt, og den kommer ikke igen. I det

omfang de mørke kræfter er repræsenteret ved og inkarneret i mennesker, så vil de ikke overleve den

indkommende lysbølge, og de vil få det stærkt ubehageligt. De vil ikke længere slippe af sted med at

gøre, hvad de har gjort, for Multiverset vil ikke tillade det længere, og det mørke energifelt vil ikke

længere belønne dem. Vi vil se de overlevende forsøge et stykke tid endnu, for der er en vis inerti, der

er så at sige lommer af mørke tilbage. Men disse programudslip kører nu på automatpilot, for de er

kun programmer fra en afmonteret AI, og der er ingen egentlig vilje bag. Udøverne af dette enorme

komplekst af hi-tech-sort-magi er nu grund-forvirrede over, at de ikke længere får svar fra Mørkets

Overmagter, da disse har mødt deres Skaber, som det hedder.
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Det er også grundt til at være optimistisk på børnenes vegne. Mørkets Kræfter har arbejdet

systematisk på at fucke børnene op, men børnene er også de mest sensitive overfor energier, så hvis

de ikke har været direkte målsat til et angreb og et overgreb, og hvis ikke de er totalt indhyldet i

sataniske computerspil og andet parasitisk forgiftning, så vil de mærke lysenergien før de voksne. 

De ufattelige overgreb, der er sket mod børn i et omfang, som meget få erkender, vil vi ikke komme

nærmere ind på her. Det vil også ophøre.

Skovbørnene

Her skal lyde en tak til de danske skovbørnehaver for i dagtimerne som minimum at distrahere børn

fra at spille dumme spil på computere, men også for at bringe dem tilbage til den natur, vi hører

hjemme i, hvor de har lov til at rulle rundt i mudder som små grise, falde ned af en væltet træstamme,

kravle op i en ikke-væltet træstamme, få en våd sok og fryse og udvikle den bedst tænkelige motorik –

og masser af modstandskraft til resten af livet. Og et kanon immunforsvar, for de bliver ikke så syge

som andre børn.

Som en jysk børnehavepædagog i en skovbørnehave svarede på spørgsmålet: Hvad siger du til den

skole, der siger, at børn skal lære at læse og skrive og regne allerede før, de kommer i skole, for jo før vi

starter, jo bedre bliver de? Og inden vi lader ham svare, så kan vi allerede ved simpel observation slå

fast, at børn og unge staver værre, skriver værre, læser værre og regner værre end nogensinde. Så

manden svarer: Det er spild af tid at prøve på den slags, for de er ikke klar til det. Nej selvfølgelig er de

ikke det! Det er den samme tanke sat yderligere i system, vi �nder i Steiners skolesystem. Mennesket

udvikler motorik, følelser og intellekt i nævnte rækkefølge. Et sundt følelsesliv kræver en sund motorik.

Et sundt intellekt kræver et sundt følelsesliv. Spiritualitet kræver dem alle. Børn er allerede spirituelle

væsener, men for at blive voksne mennesker, skal de tre niveauer af kropslighed, emotion og tanke

udfolde sig en efter en. Skolesystemet i dag spænder ben for det sunde og hele menneske ved at

forcere en udvikling, hvilket giver totalt bagslag. Læg dertil, at de tvinges til at sidde på deres �ade røv i

indelukker fuld af støj og dårlig luft, hvor de udvikler frustration og aggression. 
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De lavede engang en �lmisk kassesucces, hvor en fyr med slangeskindsjakke og læderhat gik rundt i New York

med en meget stor kniv (You call this a knife? …).

Nu har nypuritanismen og den totale formynderstat overtaget i et land, der består af tidligere stra�efanger,

der var med på den værste med et stort smil.

Så endnu engang tak til skovbørnene og den sunde grundtanke, der nu er ved at sprede sig til �ere

lande i verden. Det er skovbørnene, der vil være de første til at mærke den lysbølge, der nu skyller

indover jorden og menneskene.

Jeg ved det, lysbølge, hvad er det for noget. Det lyder meget NewAge-agtigt. Vid at jeg har den største

skepsis overfor gængs newage’isme. Enhver kan slå sig op som kanalisator af budskaber fra engle,

aliens, højere væsener, Gud for så vidt. Men hey! var det ikke det, som Moses, Muhammed,

Muhammed, Joseph Smith (mormonkirken) gjorde. De gik op på Bjerget, hvor de havde en

privatkonsultation med Gud, hvorefter de kom ned og formidlede Guds ord – uden regning, for ingen

kunne hverken bevise eller modbevise noget.

Jeg ved også og er klar til at indrømme, at jeg endnu ikke kan slå det op på tavlen som et åbenbaret

faktum, som alle kan se. Så langt er vi ikke endnu. Vi bør holde øje med, hvad der sker. Vi bør også

observere, hvordan vi har det, og om der er noget nyt i vores oplevelse af Verden.

Hvad drømmer vi om natten? Drømme vil blive mere virkelige.

Kommer der gamle traumer op? Mærk dem, accepter dem, slip dem.

Pas på, hvad du tænker, siger og ønsker, for ord og tanker bliver mere virkelige.

Lær at bede, så lærer du at manifestere. Bed om det, der gavner Verden og ikke kun dig selv.

Formuler din bønner = dine henvendelser til Livskilden i positive termer. Gud responderer ikke på

negationer (det var en negation), for de tilhører Mørkets Verden. Hvis du tænker: Jeg vil ikke have ..,

jeg vil helst slippe for .., så springes ikke og helst slippe for over, og så får du det modsatte af, hvad du

beder om.

I klippet på internettet med skovbørnehaven fra Skive i Jylland hvor en ung dame fra USA kaldet

HailHeidi reagerer på en dokumentar�lm, er der en scene, hvor børnene sidder og spidser pinde med
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skarpe knive. De lærer som 5-6-årige, at en knive er et redskab og ikke et våben eller et stykke dumt

legetøj. I USA ville man være meldt til politiet, institutionen ville blive lukket, og børnene ville blive

fjernet fra forældrene på grund af misrøgt. Sundhed og naturlig udvikling forbudt. Resultat: for mange

spagpisserkræ, curlingyngel, semi-sociopater og konstant syge og dumme børn, der bliver til dumme

voksne.

Børnene skal have langt mere farligt og rigtigt legetøj, som de lærer at passe på.

De skal lære redskaber, der kan skære og slå. En kniv, der bruges rigtigt, er ikke længere farlig. De skal

lære at håndtere elementerne, vand, ild, jord, luft, is. De skal lære at omgås dyrene og planterne og

træerne. De skal lære at færdes i landskaberne. De skal kende til kulde og varme, regn, hagl og sne og

stiv vestenvind. De skal kende årstiderne. De skal lære, at mad kommer fra naturen, noget kan spises,

noget kan ikke. 

Lederen af den jyske børnehave – eller børneskov burde det hedde – bliver spugt, om han ikke har

haft børn, der er kommet til skade. Han tænker sig om og siger, at der var én gang i løbet af de 17 år,

den har eksisteret. Og det var, da en af forældrene kom til at køre et af børnenes fødder over med et

bilhjul. Altså hverken farligt legetøj eller farlig natur, men en uforsigtig forælder.

En del voksne i den her verden trænger til gengæld til at få kon�skeret deres farlige legetøj, siden de

åbenbart ikke kan lade være med at myrde løs på andre.

En ny skole

Kunne man så ikke forestille sig, at den gode udvikling ikke behøvede at blive afbrudt, når barnet kom i

skole og blev buret inde de næste 10 år i børne- og ungdomsfængsler med tavle-til-røv-undervisning? 

Hvad med én obligatorisk naturdag med en naturvejleder om ugen? OK, så hver anden uge da.
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Hvad med om børn lærte egentlige praktiske kundskaber med et skolelandbrug, et skolegartneri,

skoleværksteder, hvor de vedligeholdt deres egne cykler og restaurerede cykellig, et skole-

elektronik- og programmeringsværksted og et egentligt produktivt skolekøkken, hvor et hold elever

en uge ad gangen lavede mad til resten af skolen?

Hvad med om gymnastiktimerne også indeholdt, bueskydning, klatring, kampsport og diverse

dansehold?

Hvad om de lærte at bruge deres dyre smarphones til virkelig at producere �lm og fotos?

Hvad nu, hvis matematik og fysik blev hæftet op på at fremstille egentlige bygninger, egentlige

brugbare maskiner – f.eks en række minivindmøller, der kunne levere strøm til … nåe nej, for

lokumsaftaler mellem stat og energiselskaber har forbudt den slags, så selskaberne kan køre med

kassen. Men hvad nu hvis de korrupte politikere blev tvunget til at opsige aftalen?

Alt dette ville selvfølgelig kræve en helt anden struktur og et helt andet skoleskema. Klassebegrebet

skulle modi�ceres. Årgangene skulle blandes, så de unge elever kunne lære af de ældre, så

vidensformidling blev optimeret og de ældre elever lærte at formidle. Freinet-skolesystemet har

allerede mange erfaringer med den slags. Lærerrollen og læreruddannelsen skulle modi�ceres. 

Hvad med et musikværksted, hvor man byggede sine egne instrumenter og komponerede sin egen

musik? Det kræver ikke et kæmpe studiegear, for der er billige og e�ektive sequenserprogrammer

på markedet, og enhver tablet kan bruges som optager. Kan man bygge sit eget trommesæt og sin

egen guitar? Selvfølgelig kan man det. Og så har de små wannabe-musikstjerner brug for jordnære

rollemodeller til at vise, hvor sexet det er, at betjene en kasseguitar med forstærker og et

trommesæt lavet af diverse komponenter fra genbrugspladsen og byggemarkedet. Og ja, hvis det

a�øder et ønske hos eleverne om at eje ‘rigtige’ instrumenter og lære at spille på dem, så er

læringsmålet vel nået.

Hvad med et tekstilværksted, hvor eleverne rent faktisk producerede tøj, de havde lyst til at gå i? Når

først stilen med gør-det-selv bliver sexet, altså hvor man kan se syningerne, hvor korsstings-

applikationer trender igen, hvor dele af udslidt tøj kan genbruges, og hvor eleverne – det er nok det

vigtigste – forstår, at alt det opreklamerede og besnobbede mærkevaretøj, der ruinerer deres

forældre og dem selv, er passé.

Danmark er et land omgivet af hav og fjorde og søer og åer. Der er 300 øer fordelt. Hvorfor er det

ikke en del af enhvert skolebarns skoletid at lære at sejle en båd? Skal de så lære at svømme først?

Ja selvfølgelig, men redningsvesten er opfundet.

Hvad med økonomi? Av, den var værre. På sigt vil økonomi blive demokratiseret. Lige nu er bunden

røget ud af det internationale bankvæsen, og et helt nyt system, som kun få har hørt om, er

allerede på plads, og der er ingen vej tilbage til det gamle. Det er for tidligt at sige noget om,

hvordan det vil vise sig, men det står fast, at det intet har at gøre med CBDC-systemet, som det

hidtidige korrupte-globale centralbankvæsen og World Economic Forum havde tænkt sig det.

Jamen-jamen, spørges der derude, er det ikke den slags overbygning på folkseskolen, som fagskoler og

tekniske skoler er til for? Jo-da, men det er alt for sent. Børn er født til at lære disse ting fra starten af.

Alt, der har med motorik at gøre, har optimale betingelser, mens motorikken udvikles. Vi skal have
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motorikken tilbage i vores skoler.  Det er derfor, at der er alt for mange uegnede, der får lov til at

komme i gymnasiet.

Åndens (hjernens) arbejde er intet uden håndens arbejde. Vi kan ikke leve af intellektuelt, spekulativt

og non-produktivt arbejde. Det er globalisternes projekt. Det var grundtanken i 90’ernes globalistiske

outsourcing-projekt: al produktion skulle ud til Udkantsverden, hvor arbejdskraften var underbetalt.

Inderkantsverden skulle reduceres til det teknokratiske lag af servicefag, der dannede det

administrative bu�ersegment af managementstrukturer, der skulle betjene globalisterne og styre

resten af verden. Management-zombierne og produktions-zombierne skulle være lige robot-dumme.

Hvad med – og dette er uspiseligt for det nuværende system – at skoleelever i de ældre klasser lærte

om den rigtige verdenshistorie? Det får de selvfølgelig ikke mulighed for, før der er sket et egentligt

paradigmeskift. Men faktisk har jeg været i stue med en lærer fra Ørestadsgymnasiet, der sneg det

ind ad bagdøren. Hvor modigt!

Hvad med at o�entlig dagskole blev kombineret med hjemmeskoling? Lige nu er man i de

statsfunderede undervisningsfabrikker rædselsslagne ved både hjemmeskoling og privatskoler.

Monopoliseringen skal brydes, og de skal lære at se det som et vigtigt supplement.

Hvad med at skolerne �k langt større frihed til at lave deres individuelle forløb for eleverne? Det er

jo derfor, der er så mange privatskoler. Der er ikke nok op�ndsomhed, frihed og egen-karakter i

skolerne – de ER blevet fabrikker.

Hvad med at man lukkede fagfolk ind. Ingen lærer kan have den optimale faglighed. Jeg ved det

som musikunderviser. De skoler, hvor man inviterede en såkaldt kompagnon-lærer ind, der var

faguddannet i musik fra et konservatorium, �k fremragende resultater. I Ungarn havde man i

forrige århundrede så fremragende musikundervisning pga den berømte pædagog og komponist

Zoltan Kodally. Der blev lavet mange studier af værdien af denne undervisning, og det viste sig, at

eleverne også blev bedre til sprog og matematik. Tænk lige over det!

Hvad med hjemmeskoling? Ja hvad med det – jeg har en ven, der har hjemmeskolet sine børn fra

sin autocamper, mens de kørte Europa rundt. Den ældste dreng var ca. �re klasser over sin

standard. OK, ikke alle har mulighed for og ressourcer til det, men tænk også lige over det!

Man kunne lave et regnestykke på, hvad det ville koste en gruppe forældre, der kunne levere fx 60% af

undervisningen selv og hyrede resten udefra – og sammenlignede det med en privatskole. Her er

amerikanerne faktisk kommet forud visse steder, for corona-operationen sammen med et ulideligt

neomarxistisk overtag af skolesystemet i USA tvang mange forældre til at tage deres børn ud af

skolerne. Men det kræver en forandring af livsstil.

Læs også: Leg kan ikke læres – leg kan a�æres

Og download The Playbook

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/leg-kan-ikke-laeres-leg-kan-aflaeres/
http://nedersteetage.com/transport/the_playbook.pdf
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Forhænget er revnet igen

Apokalypse

Apokalypse er et misforstået ord.
Det er den gode nyhed og ikke den dårlige nyhed.
Tingenes tilstand er ikke forværret. 
Sløret over virkeligheden er blot løftet, så vi kan se, hvor galt det står til.
Apokalypsis på græsk betyder afsløring. 
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Afsløring er i princippet en dårlig ide for de, der bliver afsløret og en god ide for de, der overværer

afsløringen. Altså i princippet, for virkeligheden er kompleks og ikke principiel. Mange, der ikke direkte

selv afsløres, er rent faktisk bange for at se ondskabens strukturer blive afsløret, for så falder den

virkelighed sammen, som de har troet fuldt og fast på. Hvis der afsløres underliggende

sammenhænge, der er skabt via ond vilje i en virkelighedsfortælling, som vi hele tiden har troet på og

accepteret som uafvendelig og endog velgørende, så har vi jo medvirket til at opretholde denne

ondskab, og hvad gør vi så nu, hvis det viser sig at være rigtigt, at … ?

Den gode nyhed er, at afsløringen, apokalypsen, rammer ALLE, men at de, der har opereret bevidst via

den mørke energi, der har forgiftet vores verden i årtusinder, vil blive direkte ramt, når sløret løftes.

Mange vil ikke overleve det. Det er derfor Apokalypsen beskrevet som Dommedag i Johannes

Åbenbaring. Lad os i øvrigt ikke gå i dybden med dette kryptiske omend billedrige stykke literatur, der

er misfortolket og misbrugt i så høj grad. Men læg lige mærke til, at det hedder Åbenbaring. 

Mnjææ, det betyder da bare, at Johannes af Padmos �k en åbenbaring i et syn, gør det ikke?

Ja, det tror vi, fordi det siger man. Man vi glemmer nemt eller har måske aldrig forstået, at bibelske

udtryk er �ertydige og indeholder �ere lag. Når Johannes får en åbenbaring, er det samtidigt en

åbenbaring af, hvad der skal åbenbares = afsløres. Det er en beskrivelse af afsløring. Og så kan det

også godt være, Johannes �k hjælp af en hellig svamp.

Herskerklassen på Planeten Jorden besluttede ved et fællesmøde, at godt kunne tænke sig at hjælpe de �re

ryttere lidt undervejs.

De skulle have tænkt sig lidt bedre om, inden de slap den slags ud.

Ser der de syv slørs dans, altså historien fra Matthæus og Markus, hvor Herodes steddatter Salome

giver et strip-tease-show hvorefter hun som belønning får Johannes Døberens hoved på et fad. Som

de �este andre bibelse scener, �ndes det i forvejen. I den sumeriske mytologi foretager gudinden
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Inanna – babylonisk Ishtar – en nedstigning til underverdenen og må syv gange aftage og a�evere et

smykke eller andet tegn på hendes royale status. Som i den græske Orfeus-mytologi er der tale om

indvielsesritualer, og nedstigning til Underverden er altid et sikkert tegn på det. I den sumeriske

fortælling når Inanna til Underverdenen, hvor syv dommere dømmer hende til døden. Men hendes

mand Tammuz vil redde hende og sender to væsener – vi ville kalde dem for engle – ned for at redde

hende op. Til gengæld bliver han hevet ned i Underverdenen. Da Orfeus vil redde Eurydike op fra

Underverdenen, og de næsten er nået op i lyset, vender han sig om for at se, om hun følger med.

Hvorefter det er hende, der bliver trukket tilbage i skyggerne. Og hvordan gik det med Lots hustru, da

de gik ud af de brændende byer Sodoma og Gomorrah. Hun havde fået besked på, at hun ikke måtte

vende sig om, men det gjorde hun – og blev til en saltstøtte.

Brudesløret stadig en reminiscens af disse antikke riter.

Vi kunne fortabe os i sammenlæsning af mytologi, for der er indvielse at �nde her.

Men lad os holde fast i at slør er tilsløring af virkeligheden, og afsløring er det modsatte.

Angst – en case story

Det er måske ikke nogen dårlig ting at blive afsløret, hvis man har været en gåde for sig selv. Hvorfor

er det f.eks, at mennesker har denne angst, som psykologien har beskrevet som grundlæggende, altså

ikke frygt for noget bestemt men uspeci�ceret angst? 

Man har forsøgt at forklare og bortforklare angsten på mange måder. Noget med at der i vores

krybdyrhjerne gemmer sig en evig frygt for at blive spist af rovdyr, dengang vi steg ned fra træerne.

Javel ja, men det er jo en forklaring, der stammer fra et darwinistisk tankesæt. 

Eller noget med det store freudianske underbevidste. Javel ja, men hvor stammer det store fortrængte

underbevidste fra, for det er Freud ikke klar i spyttet om, og det ligner mere en form for
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traumatisering. 

Hvornår og hvordan blev vi i så fald traumatiseret? Det er der så igen teorier om. Disse kan være

interessante, f.eks hos Velikovsky, der som psykiater, myteforsker og selvlærd astronom mente, at det

skyldtes en kosmisk katastrofe, der udryddede det meste af livet på Jorden. Denne katastrofe skabte

et permanent imprint i den menneskelige psyke, der forandrede genetikken og gik i arv. Det er

plausibelt, da vi ved, at Jorden har været udsat for den slags katastrofer. Vi ved også, at traumatisering

kan skabe en split-personlighed, for Tavistock-instituttet har kortlagt det og CIA har brugt det. Men er

forklaringen fyldestgørende?

Afsløring kan lige vel være forløsning. Al forløsning er forbundet med en vis smerte som en primær del

af forløsningen. Ligesom en fødsel. Lettelsen er den sekundære del. Vi har alle været indsmurt i snavs,

men vi har ikke været klar over, hvor snavset kom fra. Det er der bare, sagde de. 

Vi har haft stort set samtlige blåstemplede verdensforklaringer imod os, hvilket forklarer, hvorfor vi

ikke er forklarede i særlig grad.

Kirkens forklaring: mennesket er født som en arvesynder, der allerede skylder fra fødslen, så skyld-

skam-og-frygt er allerede givet på forhånd

Freuds forklaring: mennesket er født med et semi-pædo�lt far-mor-kompleks og et dystert

underbevidsthedsliv, der til forveksling ligner et traume. 

Darwins forklaring: mennesket er dannet af genetiske fejlskud, hvor kun de stærkeste fejlskud

overlever og er derfor født til en evig dyrisk kamp for overlevelse.

Einsteins forklaring: mennesket er født ind i et Univers, der er et produkt af et kosmogenetisk

fejlskud i den store kanon, der sagde bang – men kanonen var der ikke, hvilket giver … stor mening?

Marx’s forklaring: mennesket er et massevæsen, og Darwins dyriske kamp er massernes

klassekamp, og når blot vi afska�er al kapitalisme, alle kongedømmer, al borgerskab (middelklasse)

al arveret, al ejendomsret og al individuel frihed til at mene andet end politbureauet, så bliver alting

godt, og i mellemtiden må du hellere være bange.
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Nypuritanernes forklaring: mennesket – især hvide mennesker – er født som systemiske racister, og

kun sorte liv har betydning, de er født i et giftigt og forkert køn – mandekønnet – og nu må vi heller

ikke de�nere, hvad en kvinde er, og vi skal helst falde på knæ o�entligt og bede om undskyldning

og lære ikke at sige hun og han.

Imperialisternes forklaring: mennesket er en stak dumme får, der ikke aner, hvad der er bedst for

dem, de er nogle lavpandede racer af grovædere, der ikke kan �nde ud af administrere deres egne

ressourcer, så dem må hellere sørge for, kommer et bedre sted hen. Og så kan de ikke �nde ud af

at regere deres egne lande, så derfor må vi arrangere en udskiftning af deres lederskab, når der er

brug for det.

Globalisternes forklaring: mennesket er en database af ressourcer uden nation, etnicitet, køn,

økonomi og muligheder for social adfærd og meningsdannelse, der er uhensigtsmæssig – ja altså i

forhold til det, vi skønner i Den Nye Normale Verdensorden.

Transhumanisternes forklaring: mennesket er en kontrollerbar kødrobot, der ifølge vores plan vil

blive udskiftet med reservedele, som vi har produceret, så dets ydeevne kan optimeres – ja altså i

forhold til den ydelse, som vi kræver.

ALLE verdensforklaringer synes at være til menneskers ulempe. Interessant ikke? Er det egentlig

sådan, vi opfatter os selv? Det er det s’gu da ikke! Dybt omme i baghovedet ved vi godt, at det er en

gang løgn. Propaganda-apparatet har bare kørt i så lang tid og på så mange kanaler, at vi er kommet til

at tro på det. Selv propagandisterne er kommet til at tro på deres propaganda.

Propagandismens epicentrum er Det Britiske Imperium, både version 1, 2 og 3 hvor version 3 er det

skjulte imperium, der opererer inde i maven på Storbritanien, USA, Canada, Australien og New

Zealand + de 52 Greater Commonwealth-lande, de tidligere kolonier (rede�neret kolonialisme). Det

engelske sprog er blevet militariseret til at tjene Imperiets formål. De er verdensmestre i

propagandisme. Problemet er, at propagandaens virkelighed ikke svarer til virkelighedens virkelighed,

men at propagandisterne undervejs er kommet til at tro på propagandaens virkelighedsbillede, for de

har aldrig hørt andet. Det kaldes vistnok hjernevask. I direkte konfrontation med virkelighedens

virkelighed vil billedet imidlertid falde sammen. Det er det, vi ser i Ukraine lige nu. Når løgnen

kollapser, så har de ikke andet at sætte i stedet.

Angsten kan vi imidlertid ikke benægte. Vi kan indtil videre konstatere, at de, der nu bliver afsløret i

den fremrullende Apokalypse som håndlangere for det store antihumane projekt, har en vis forståelse

af brugsværdien af den indbyggede angst. Inderkredsen især har en detaljeret og dyb forståelse. Angst

er det perfekte afsæt for al underkastelse. Skræm livet af folk og forlang lydighed, så simpelt er det.

Det er urgammelt og spritnyt. Når folk er tilstrækkeligt bange, så kryber de til korset (hør blot udtrykket,

det siger alt). Folk kryber, når de er skræmte, der er psykologien bag al krig, al terror (krig ER terror), al

sikkerhedspolitik, al pandemi-propaganda, al koldkrigs-mentalitet, ligesom det var psykologien bag

middelalderens og reformationstidens djævle-frygt, inkvisition, a�adshandel og hekse- og

kætterforfølgelse, ligesom det er psykologien bag al politisk korrekthed, cancel-kultur, udstødelse fra

sociale medier, venstreorienteret neoracisme og neofascisme og højreorienteret neo-stupiditet. 

Der er måske et mønster her, eller hvad siger du?
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Fængselsforsøget

Kender du Stanford-fængselsforsøget? Det gør du næppe. I 1971 blev der rekrutteret 24 studerende til

et socialpsykologisk eksperiment startet af en psykolog ved Stanford University. De 12 skulle agere

fanger, de 12 andre skulle agere fængselsvogtere. Fangerne blev udstyret med fangedragter, og

fængselsvogterne blev udstyret med khakifarvede uniformer og solbriller. Forsøget skulle vare i 20

dage, men blev afbrudt efter seks dage. Hvorfor, og hvad bestod det i?

De egentlige forsøgspersoner var ikke fangerne, for deres adfærd og psyke vidste man tilstrækkeligt

om. Studiet gik på, hvordan folk opførte sig, der blev tildelt rollen som fangevogtere med opgaven at

holde folk fangne og underkastede i fængselssystemet og forhindre dem i at undslippe, og hvor ALLE

midler, de fandt hensigtsmæssige, var tilladt.

Universitetet havde allieret sig med det lokale politi, så de deltog i forsøget. De skulle også bruge

fængselsfaciliteter, så der var afsat en hel afdeling i det lokale fængsel. Fangerne blev afhentet før

solopgang og behandlet af det lokale politi som særligt farlige fanger fra starten af med alle de

hårdhændede ydmygelser, det medførte.

Her kommer det interessante. Fangevogterne faldt gradvist ind i rollen og trådte i karakter som bødler.

Nogle af dem viste sig at blive psykopatiske sadister. Deres fysiske og psykiske adfærd blev nøje

monitoreret. I løbet af seks dage var der �ere fanger, der �k psykisk sammenbrud, så forsøget blev

afbrudt. Initiativtageren til forsøget Phillip Zimbardo vidste godt, hvor det bar hen. Da han blev

interviewet efterfølgende, konkluderede han på baggrund af forsøget, at hvis man placerede folk i en

position, hvor de havde lov til at udøve sadistisk-totalitær magt med alle de midler, de kunne komme

op med og �k at vide, at dette var sanktioneret af samfundet som en del af det større fælles gode, der

a�øder den fælles nødvendighed (utilitarisme), så ville de gøre det.

Har du måske bemærket en vis slående lighed mellem fangevogternes adfærd i forsøget og den

adfærd, som magtens personer udviste under pandemi-operationen?
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De blev pludselig placeret i en position, hvor de havde lov til at udføre totalitær magt med alle de

midler, de kunne komme op med og �k at vide, at dette var sanktioneret af (global)samfundet og alle

højere globale såvel som nationale autoriteter som en del af det fælles gode, der a�øder den fælles

nødvendighed. Den fælles nødvendighed var postuleret-legitimeret i den undtagelsestilstand, der var

kørt i stilling til at overskride alle århundred-gamle forfatninger/erfaringer samt best practice fra klinisk

videnskab (virologi, immunologi) og udradere al sund fornuft. Disse folk var uden nogen som helst

legitimitet, så de fremtvang pseudo-legitimitet via en terrorhandling, der a�ødte en

undtagelsestilstand, der a�ødte krybende accept (pseudo-legitimitet). De nyfødte magtliderligligheder

teede sig som det værste fascistiske øgleyngel og med største entusiasme – nu med svanemærke og

økostempel. 

1000’er af skabstotalitære beslutningstagere trådte i karakter og realiserede for en stund deres våde

drømme.

Var det, hvad det hele gik ud på? En konceptuel hvidvaskning af fascisme! 

(I må forstå, at det herefter er det nye normale) HELL NO!!

Tror vi måske, at medicinal�rmaerne og globalisterne har studeret Stanford-fængselsforsøget og

alle de andre forsøg/studier, de selv har �nansieret i tidens løb? Hvis svaret er ja, så har du ret.

Behavourisme er forudsætningen for deres business case. Hvordan pokker kan de ellers få folk til at

vælge at forgifte sig selv som en del af deres business-strategi? 

Den personlige apokalypse

Hvad er en person? En person er ikke et individ, en udelelig enhed. En persona betyder en maske. Det

er interessant, at hvis man gør et opslag i et leksikon eller en ordbog fra 1800-tallet, så er det, hvad der

står. Hvis du gør det samme i en tilsvarende bog fra i dag, så er en person et individ, et enkelt

menneske. Hvorfor er den rigtige forklaring skrevet ud? Har nogen ønsket og tilstræbt en hær af

personaer i et stort teaterstykke? Var det allerede dengang, transhumanismen startede? Når et ord, et
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begreb forsvinder ud af menneskesproget, forsvinder der et stykke greb om virkeligheden for

mennesket.

Personaen er en over�adisk udskiftelig maske, vi kan tage af og på. Det er en facade, vi kan dække os

bag, og bag denne facade kan vi gøre usynlige ting – mens vi bevarer facaden. Når denne maske

krakelerer, taber vi ansigt = persona. 

Apokalyse på individ-planet er tabet af persona. Afsløring er maskefald. Lige om lidt kan vi ikke længere

gemme os bag facader. Vi er nødt til at komme overens med os selv. Vi vil blive gennemskuet, ligesom

vi nu gennemskuer os selv (det sværeste af alt). For sammen med tabet af facade får vi en gave: evnen

til at gennemskue. Den vil ankomme hos mennesker, og det inkluderer os selv og andre, vi møder. Det

inkluderer også gennemskuelse af de, der broadcaster/projicerer sig selv på diverse �adskærme. Det

inkluderer regeringer, institutioner, medier og andre hyklere i landskabet. 

Hollywood og med dem Disney-koncernen har en mega-krise for tiden. Ikke nok med, at de havde

status og funktion som verdens dominerende persona-fabrik, men så ønskede de at tage den endnu

videre. De ønsker direkte politisering-ideologisering af deres �lm og medieprodukter og deres

persona-gallerier. De stillede sig til rådighed for promovering af alt indenfor wokeness, LGBTQ’isme,

pervertering, familie-dysfunktionalitet, krigspropaganda, semi-porno, you-name-it. Desværre for dem,

blev de gennemskuet af deres publikum, der ikke brød sig om at blive belært og besudlet, når de bare

ville underholdes. Deres årsregnskaber beskrev en stærkt dykkende kurve. De holdt krisemøder, de

fyrede chefer natten over, de fyrede ansatte i hobetal.
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Medie-apokalypse

Medierne har en lignende krise. De skulle have beskæftiget sig seriøst og kritisk med virkelighedens

virkelighed, men de valgte under særligt pres at formidle en præde�neret fortællingsvirkelighed

befolket af personaer, folk der bærer maske. Også deres publikum gennemskuede dem hen ad vejen,

og også deres årsregnskaber beskrev en negativ kurve. Også de fyrede chefer og medarbejdere i

hobetal, for når dagen, måneden og året er omme, så er deres business afgjort af publikums villighed

til at betale for deres produkter.

Som i teatrets tæppefald, falder sløret. Teatrets tæppefald er et sundt ritual, for når tæppet falder, og

skuespillerne kommer frem på scenen og modtager applaus, kan folk se, at de er mennesker og ikke

personaer. Alle kan således oplyste gå hjem med teaterstykket in memoriam uden at forveksle �ktion

med virkelighed. I �lmens medie bliver grænserne mellem �ktion og virkelighed en anelse udvisket. I

mediernes, de sociale mediers og computerspillets virkelighed bliver grænser yderligere udvisket.

Homo Medialis karter rundt i et limbo af uvirkelig virkelighed. Og nu ønsker illusionisterne den totale

udviskning med en virtuel metaverse-uvirkelighed, som DE kan tænde og slukke for, når de vil. Teatret

holder distancen, så virkelighederne ikke blandes. Som �lmskuespiller kunne man risikere at blive

overfuset på gaden, hvis man havde spillet en ond skurk i en �lm. Det er mig bekendt aldrig sket, at en

teaterskuespiller er blevet udsat for noget lignende. 

Hollywood har svælget i såkaldt apokalyptiske �lm spækket med computergenererede speciale�ekter

og dårlige skuespillere, der ikke evner karakterskuespil. Som Tarantino udtalte for nyligt, så �ndes der

ikke længere �lmstjerner. Der slipper ikke andet en klichee-bras ud af maskinen længere, �lmens

personae er kønne, talende dukker uden sjæl men altid politisk korrekt kønsfordelt og fordelt over

diverse etniske kulører, og handlingen/budskabet er ligeså klamt og politiseret. Det er nu også

almindeligt, at de kønne dukker stiller sig op til diverse awards og mener – eller har fået besked på, at

de skal belære deres publikum om wokeness. Det �k så komikeren Ricky Gervais til at fyre af som

toastmaster til en Golden Globe-event: Så, hvis I vinder en pris i aften, så lad være med at gøre det til en
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platform for at holde en politisk tale. I er på ingen måde i en position, hvor I kan belære folk om noget som

helst, for I aner intet om den virkelige verden, de �este af jer har brugt mindre tid i skolen end Greta

Thunberg, så hvis I vinder, kom op og modtag jeres lille pris, så sig tak til jeres agent og jeres Gud og hold så

i øvrigt jeres kæft (eng. shut the fuck up!).

Men Hollywood har ikke engang forstået, hvad apokalypse betyder, for de tror, der betyder

Armageddon, masseødelæggelse og jordens undergang. Francis Ford Coppola forstod, hvad det betød.

I hans mesterværk Apocalypse Now baseret på Joseph Conrads Mørkets Hjerte fra 1899, oplever den

hvide mand den rædsel, der er indbygget i hans fortrængte imperialishjerte. Han oplever dér langt

oppe af �oden dybt inde i junglen rædslen, rædslen, som Marlon Brando med sin storladne

underspillethed mumler i mørket. Dengang hyrede Hollywood �lmstjerner til karakterroller. Hos

Coppola er det Mekong-�oden, hos Conrad var det Congo�oden. I begge tilfælde er rejsen til mørkets

hjerte apokalyptisk for de fremmede indtrængende. Werner Herzog gjorde noget lignende i �lmen

Aguirre, den gale erobrer – kedelig dansk oversættelse af Aguirre, the Wrath of God. Igen en historie om

den hvide mand, imperialisten, der sejler sin egen død i møde, for hele hans projekt er dømt til en dag

at mislykkes, for han har ingen ret til at ankomme som en plyndrer til et sted beboet af mennesker,

han ikke forstår eller respekterer. Han ved det inderst inde, og derfor er han bange.

Hjertets Apokalyse

Apokalypsen foregår både på scenen og i hjertet. Når sløret løftes og teaterrøgen letter, så afsløres

aktørerne derude, deroppe og også derinde. Skeletterne i skabet byder op til afdansningsbal. Lad os

tage den sidste dans, inden vi slipper dem ud af døren. 

Man kan godt sammenligne Apokalypsen med dødsøjeblikket, som det er beskrevet af folk, der troede,

de skulle dø men overlevede efter at de, som de beretter, så deres liv passere revu for dem på et par

sekunder. Andre har beskrevet noget lignende i nærdødsoplevelser, hvor de er vendt tilbage. Her må

vi stærkt formode, at vi i dødsøjeblikket ikke kan lyve for os selv og andre længere, for sløret er revet

væk og livsillusionen ligeså.
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Jeg har før foreslået konstruktiv desillusion som en metode til at forberede det virkeligheds-

sammenbrud, vi er vidne til lige nu. Vi er midt i Apokalypsen, der er et kæmpe energiskift i gang. Det er

ikke Hollywood, det er virkeligt, det er mærkbart. Undervejs vil det også blive synligt, hørbart og

håndgribeligt. Konstruktiv desillusion er at optræne os selv i at afmontere illusionen og tage et kig på

virkeligheden bag skærmen – men på en måde, der ikke gør os bittert frustrerede eller hadefulde.

Taler jeg om tilgivelse her? Når den tid er kommet, og folk er i stand til at modtage den, så er det på sin

plads. Til folk, der har gjort utilgivelige ting uden at angre det mindste, er der ingen grund til at spilde

tid og energi på det. Lad dem gå ad helvede til, hvor de hører hjemme. Det vil heller ikke kunne

overleve i en post-apokalyptisk ny virkelighed. Jeg taler om at give slip. Som de sagde engang: Lad fare

hvad ej kan bestå. Eller som den kinesiske ungdomsbevægelse siger: Lad det rådne!

Igen et misforstået begreb: post-apokalyptisk. Det bliver brugt forkert med en forestilling om et Mad

Max-univers eller som i The Road, hvor byer og landskaber ligger hen i ruiner efter en eller anden

katastrofe eller atomkrig. Som der står på imdb.com om The Road: In a dangerous post-apocalyptic

world, an ailing father defends his son as they slowly travel to the sea. Altså fuldstændigt misforstået som

en verden i ruiner befolket af zombier, kannibaler og mennesker, der er blevet til dyr. At

underholdningsbranchen har denne �ksering med en ødelagt verden siger mere om, hvad der foregår

inde i deres beskidte hjerner. At der så er så stort publikum til det, viser at folk ikke er et hak bedre.

Hollywood kunne noget med det salgbart spektakulære. Den katastrofale bilpark havde kostet mere en en hel

svensk custom car-park tilsammen.

Og så var de, de �k den geniale ide, at det hele skulle være politisk korrekt og belære folk i wokeness. Det var

her, det gik galt.

Det kan meget vel tænkes, at der går Mad Max i den sine steder i en overgangsperiode. Lige nu er

Vesten ved at ofre den ukrainske befolkning i deres proxykrig mod Rusland. For det er, hvad det er.

Politikerne i Vesten er 100% ligeglade med ukrainerne, og deres hykleri har en fæl stank. Samtidigt har

de også vist, at de er 100% ligeglade med deres egne befolkninger, og at deres stupide arrogance

ingen grænser kender. Hele bylandskaber i Ukraine ligner noget fra det, de kalder en post-apokalyptisk

http://imdb.com/
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verden. Det gjorde Syrien også, da deres lejesvende ISIS havde været der. Det gjorde Libyen, da de

havde sønderbombet det. Det gjorde Irak, da de smadrede landet. Det gjorde alle større tyske byer

efter WW2, da de allierede havde smadret beboelseskvarterer overalt. Ingen har efterspurgt en

forklaring på, hvorfor de allierede primært bombede civile mål. Churchill leverede svaret, men

historiebøgerne har ikke været særligt glade for citatet: This is not a war against Nazi Germany, this is a

war agains the German people.

Netop fordi bøger og medier og andre undhængsskabe for præ-, medio- og postkrigspropaganda

undgår den slags citater, så er det nødvendigt at vi gentager dem og gentager dem igen. 

Apokalypsis er: at hive bukserne ned på de, der begår forbrydelser mod menneskeheden

Apokalypsis er: at vende de sten, der er groet til og åbne de døre og vinduer, der skjuler

ugerningerne

Apokalypsis er: at stille magthavere og korrupte beslutningstagere til regnskab for deres forræderi

Apokalypsis er: at kræve fuldstændig transparens om alle beslutninger, der vedrører landets

indbyggere – vi kræver o�entlighedsloven restaureret

Apokalypsis er: at bedrive ægte undersøgende og open-source-journalistik, hvilket journalister ikke

har lov til i de korrupte propaganda-medier i dag – if you wan’t things done, …

Apokalypsis er: at sætte fokus på vores egen understøttelse af et korrupt-råddent system med et

forfalsket virkelighedsbillede – lad være med at understøtte pushernes forretningsmodel

Apokalypsis er: at kræve skolepengene tilbage og genbesøge det åbne universitet for viden, der ikke

er militariseret, politiseret, ideologiseret, �nansialiseret, korrumperet, perverteret

Alt dette handler om, at sløret falder og lad os hjælpe det med at lade det falde. Som da Berlinmuren

faldt, og folk hev mukkerter og mejsler ud af redskabsskuret og tævede løs på bæstet.

Det er vigtigt og nødvendigt, og hvis du mener noget andet, er du muligvis … et fjols.

Det kan kun undervurderes, så lad være med det.

Når DET så er sagt er der hele det post-apokalyptiske projekt i ordets egentlige betydning.

Det handler om alt det, der skal gøres, når sløret er faldet, kakerlakkerne har taget ruten gennem

hullet i panelet, og rotterne er �ygtet tilbage til kloaksystemet.

Det handler om healing, afgiftning, restaurering, genetablering, revision, oprydning, genuddannelse

– og at sørge for at skadedyrene ikke �nder vej tilbage.

Det handler om afglobalisering – en multipolær verden.

Det handler om genopdagelse af selvforsyning – tilbage til jorden.

Det handler re-humanisering af industrien – rationaliser så meget I vil, så længe I ikke spytter lort ud.

Det handler om demokratisering af energi – energikartellerne har krydset den røde streg.

Det handler om sundhedspolitik og ikke sygdomspolitik – medicinkartellerne har overskredet samtlige

grænser, og regeringerne har været deres små stik-i-rend-drenge/tøser.

Det handler om afmontering af kartel-fascismen – slut med regeringernes subsidier til de

multinationales skattefrihed på skatteydernes bekostning.

Der blæser helt nye vinde. Og der bliver nok at se til.
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Hvad vil du have?

Kold lytning

Hvad er din historie?

Dette er de tre regler eller psykologiske metoder til at opnå ind�ydelse over andre.

Vi kan også kalde det for manipulation.

Lad det være sagt up-front: Det er ikke en �n ting at manipulere, tværtimod.

Manipulerende mennesker en pain-in-the-ass, de er underskudsmennesker, eller også er de småsyge i

hovedet. I visse tilfælde storsyge.

Men lad os ikke være naive. Vi lever i en verden befolket af beregnende typer.

Der er nogle, der er formidabelt gode til den slags. Nogle af de nogle er endog begavet fra starten,

andre har lært sig kunsten ved at studere den. 

Man kan tage kurser i den slags. NLP er en af disse metoder. Er det så en ondsindet metode? Den er

ligesom alle redskaber, der havner i hænderne på folk. Det kommer helt an på intentionen. 

Er en pistol et ondt redskab? Den er hverken god eller ond, den ER. Hvis du er en kriminel, så ER den et

redskab for overgreb på andre. Hvis du er en beskytter af dig selv og dine nærmeste i forhold til et

sådant overgreb og er i besiddelse af en pistol, så ER den et redskab til selvforsvar og beskyttelse.

Hvad vil du have?
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Ind�ydelse er ikke som udgangspunkt en dårlig ting. Med pistolen som afsæt, så er det sværere at løbe

om hjørner med en person, der er bevæbnet. Overtalelsesevne kan udmærket være en hjælp for

andre, hvis det anvendes med en god intention og et stykke etik. Propaganda kan udmærket være for

den gode sag. En god sælger kan sagtens have en kvalitetsvare bag disken. Gode undervisere er nødt

til at have overtalelsesevner. Forældre er nødt til at overtale deres børn til at træ�e de rigtige valg –

om de følger de gode råd er så en anden sag, men så er der jo den hårde måde at lære på: de brændte

�ngres pædagogik.

Vi må dog konstatere, at gode hensigter ikke altid hænger på træerne. Særligt begavet på det

manipulerende område er psykopater. Man kunne være fristet til at bruge ordet naturligt begavet,

men det ville være forkert, da en psykopat bærer rundt på en hjerneskade, som er pådraget indenfor

de to første leveår, hvorved det naturlige bliver et tvivlsomt prædikat. Det er en anomali. Det kan

yderligere diskuteres, om skaden kan være sket allerede i fosterstadiet, men det er sværere at påvise. 

Psykopater er formidable til kold lytning. De spotter instinktivt ud, hvad folk vil have = deres begær, og

de får dem til at røbe sig ved at fortælle deres historie. Folk er villige til at opgive deres begær = det de

lyster for deres behov = det de har brug for og dermed forråde sig selv, deres identitet og deres

livsprojekt.

SÅ: Vel vidende, at disse metoder �ndes, og at du udsættes for dem, så står du alt andet lige stærkere i

dit forsvar mod manipulation ved at kende dem. Ved at kende dem, vil du være i stand til at opdage,

når de træder i aktion. Det er det samme som kendskab til de falske logikker (logiske fejlslutninger). Ved

at kende dem og gennemskue deres falskhed, kan du beskytte dig imod dem. Lad gerne være med at

bruge dem selv, hvis du ikke vil have snavs på �ngrene.

Hvad vil du have?

Dette er den venetianske metode. 

Venetianerne var mesterspillere i diplomati = manipulations-politik. Derudover var de totalt

ryggesløse, og deres �loso� var, at alle kneb galt, når blot det var i deres interesse. De var absolut
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uden samvittighed og højere etik, alt handlede om pragmatisme = anvendelighed. De var den perfekte

parasitkultur.

Når de ønskede ind�ydelse over folk med magt eller velstand for at bemægtige sig deres velstand, så

placerede de sig i deres nærhed for at �nde ud af, hvor de svage punkter var. Og vores svage punkter

er ALTID der, hvor vi giver efter for vores begær. Det er en meget stærk og nærmest dyrisk drift, der er

i stand til at styre vores liv i alle de retninger, der i sidste ende ikke gavner os som mennesker men

fører til vores undergang. Det beskadiger vores mentale immunforsvar og blotter os for både

tilfældigheder og dårlig ind�ydelse.

Venetianerne kendte denne psykologiske mekanisme til bunds. Når de havde identi�ceret en persons

svage punkt, hans eller hendes begær og potentielle tragedie, så ankom de med et tilbud om

opfyldelse af dette begær. Hvad vil du have? Nå, det er DET, du vil have. Det tror vi godt, vi kan arrangere.

Behøver vi næsten at sige, at der altid var vedhæftede tråde (strings attached)? Der var altid visse

betingelser, noget for noget. De behøvede ikke at fremgå up-front, de kunne sagtens ankomme

senere, når begæret var opfyldt. Hvilket det som bekendt aldrig er, for begær a�øder altid mere

begær. Det er som tomme kalorier, for et par timer senere er du sulten igen.

En særlig ondsindet ydelse er, at forføre en person til en perverteret nydelse. Det er derfor, at pædo�li

er så udbredt blandt magteliten. Overgreb på forsvarsløse børn er utilgiveligt. Her bliver det både

komplekst og dystert. Mange blandt det elitære afkom er selv blevet traumatiseret og misbrugt som

børn. Der �ndes metoder til at skabe psykopater, og de bruges med vilje og stor dygtighed og i et langt

større omfang, end de �este gør sig klart. Når afkommet som voksne selv tilbydes positionen som

misbruger, vil de være meget tilbøjelige til at tage imod den. O�er-bøddel er vendt om til bøddel-o�er.

Herefter er deres liv fucked-up, for blot et lille fejltrin kan betyde, at deres tilbøjeligheder kan

o�entliggøres. De ved det, og blot truslen om det gør dem til manipulerbare individer, der aldrig

rykker sig i tøjret. De er nødt til at køre linen ud. Dette gælder ikke kun kernen af elitære afkom, for de

er for så vidt fucked-up fra starten, men alle, der kommer indenfor deres sfære af ind�ydelse. 

Man kunne sige, at de skulle have tænkt på det noget før. På den anden side gik det galt for dem så

tidligt, at de var forsvarsløse. Vi skal ikke undskylde dem som sådan, men psykopater er uhelbredelige,

for evigt. Man kan ikke gøre andet ved dem end at holde konstant distance og om muligt indkapsle

dem eller ekspedere dem ud. De kan ikke overtales til bedre opførsel.

Anderledes er det med de, der er kommet indenfor en sfære af psykopatisk ind�ydelse. Sociopaterne.

De er ikke uforbedrelige, for hvis man river dem ud af deres miljø og konfronterer dem seriøst, bryder

de sammen. Men her kan man sige, at de skulle have tænkt på det noget før, for de valgte at give efter

for ind�ydelsen, de lod sig forføre, de fulgte deres begær frem for deres behov. De er mere tragiske

end psykopaten, der bare er en maskine, et monster. Sociopaterne ved inderst inde, at de har handlet

egoistisk på andres bekostning, psykopaten har ingen anelse om sin egen tilstand, der er intet forkert i

vedkommendes optik.

Metoden er anvendlig også i mindre skala. 

Vi kan også kalde den for: Hvis du rækker Fanden en lille�nger, tager han hele armen.
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Så hvordan beskytter vi os imod det? Hvad er skjoldet?

De af os, der kender vores Fadervor, ved, at der er en sætning, der hedder: Led os ikke ind i fristelse

men fri os fra det onde. Det kan vi som fromme mennesker bede om, der er bare ikke noget, der

garanterer for at vi får det, for Gud giver os det, vi behøver og ikke det, vi begærer. 

Det underlige ved det kristne moralsæt er, at det fuld af indlysende rigtige anvisninger på, hvad vi skal

gøre. Men der mangler noget. Der mangler anvisninger på, hvordan vi skal gøre det, for at det virker.

Hvor blev det af, hvor røg det af i svinget?

Vi er nødt til at udvikle en tæft, et instinkt for det. Men den ultimative metode er at konfrontere os selv

med vores begær. Vi har alle vores svage punkter, men i hvor høj grad styrer de vort liv, vores livsvalg,

det vi hengiver os til, vores relationer? Hvad er vi villige til at gå med til at gå med til i vores privatsfære,

vores arbejdsliv, vores politiske udsyn? Hvad siger vores samvittighed, og lytter vi i det hele taget til

dens indre stemme? Går vi på kompromis med den indre stemme for at opnå visse fordele? Er vi

korrumperbare. Den venetianske metode bygger på korruption.

Metoden er den samme som forebyggelse af sygdom. Det er ved simpelthen at være sund. Det er ved

at have opbygget et psykisk immunforsvar, en etik, en selvrespekt-selvværd, ved at tale sandt (ikke ved

at fyre sandheder af som våben). Fysisk sundhed kræver god ernæring og fysisk aktivitet. Psykisk

sundhed kræver indtag af sunde impulser fra rigtige mennesker. Vi ska omgås de rigtige mennesker

med den gode ind�ydelse. Ikke de korrekte, det er noget andet men de gode. Kombineret med ikke at

være naiv men konstant observant. De dårlige ind�ydelser �ndes, og du udsættes potentielt for dem,

hvor du færdes. Som parasitter, vira og infektioner. Vi kan også kalde dem for psykiske vampyrer eller

narcissister. De æder af andres energi, og dit eneste sikre modsvar er et psykisk immunforsvar, et

skjold. De er ikke onde mennesker, de er underskudsmennesker.

Når vi har det på det rene, så kan vi begynde at observere, hvordan mennesker i vores omgivelser

agerer. Hertil har vi brug for en gang kold lytning.

Kold lytning

Hvad menes der med KOLD lytning? Det lyder lidt kynisk, men det er det ikke – med mindre man er

kynisk. Det er bare en metode eller en attitude, en position. Det handler om nøgternhed, distancering.

Den varme lytning er den indfølende, empatiske lytning. Ih, jeg forstår dig så godt, jeg kender det, jeg har

det på samme måde, ja du kan tro, jeg føler med dig. Det er kunsten at græde i kor. Metoden er

patotogisk i den forstand, at vi bliver med-lidende. Når-og-hvis vi ønsker at hjælpe andre, så bør vi

gøre os klart, at medlidenhed / empati er et tveægget sværd. Har lidende personer overhovedet brug

for, at vi lider med dem? Eller har de bare lyst til det (begær)? Lidende personer har ofte forelsket sig i

deres lidelser og søger blot bekræftelse. Ved at lide sammen med dem, risikerer vi at forstærke deres

lidelser + vi risikerer samtidigt at absorbere dem og blive smittet med dem. Det er fx healerens

problem, for de opsuger de dårlige energier, og hvis de ikke omgående ska�er sig af med dem, så

bliver de selv syge.
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Tænk på det med empati, som når vi trøster børn. Medlidenheden nåå-såå-deer er kun den primære

smertestilling, så de kan komme sig over knubset fra den hårde virkelighed, de lige er stødt ind i. Den

har sin rette plads her, for den kommer af kærlighed. Den store bommert, som generation-curling-

forældrene gør, er at sive helt ind de smås lidelser og gør den primære smertestilling til en permanent

tilstand. De må aldrig opleve smerte herefter, de skal udstyres med en mental kuvøse, så de aldrig skal

falde og slå sig sidenhen. 

Årsag: folk får alt for få børn i vor tid og i vores kultur, og det ene kostbare afkom skal have det aller-

aller-bedste i hele verden. Der er ingen grænser for, hvor sidelæns mor og far vil ligge for ungen. I en

større børne�ok regulerer den slags sig selv, for ingen har mulighed for at stjæle den totale

opmærksomhed fra forældrene. De lærer at gøre tingene selv, ordne kon�ikter, give plads og kæmpe

om pladsen på samme tid. Rollefordeling og hakkeorden, javel, men er det ikke netop det, de vil møde

resten af deres liv i samfundet, arbejdslivet og privatlivet? De curlingramte børn kommer ikke så godt

fra start, for når de møder modstand, så knækker de sammen eller bliver aggressivt hysteriske. De er

udstyret med sociopatiske træk fra starten, og hvis de ikke får fanget op på det, så vil det vare ved til

langt op i deres voksenliv. Måske resten af livet, vi har ikke set det endnu.

Vi har alle en snert af det. Uden at være decideret sociopatiske har vi alle blinde punkter, uforløste

felter og følelser, frustrationer over noget, vi aldrig �k fuldført, ambitioner der ikke blev til noget,

drømme vi mistede undervejs. I løbet af en samtale med et andet menneske, vil disse felter-følelser-

frustrationer vise sig. Især hvis vi udøver kold lytning. 

Kold lytning er at holde øje med de små fortalelser. Intet menneske kan tale helt nøgternt om sine

oplevelser, erfaringer, sin historie. På et eller andet tidspunkt vil der snige sig formuleringer ind, der er

behæftet med emotioner. Emotionelle ord vil dukke op, når vi nærmer os følsomme punkter. Vi

fortæller vores livshistorie i en nøddeskal for den opmærksomme lytter. Har vi tillid til, at den bliver

værdsat for, hvad den er? Forhåbentlig.

Det fører os til det tredje punkt:

Hvad er din historie?

Igen �ndes der både nyttig anvendelse og misbrug.

Et eksempel på nyttig anvendelse er i konversationer med folk, man ikke kender godt i forvejen. Hvis

man kan undgå klicheerne overfor bordherren-damen med: Og hvad laver du så til dagligt? så er der

muligheder. Vi oplever nogle gange situationer, hvor den lange pause opstår. Det sker ikke for

intelligente mennesker, der allerede er interesserede i hinanden, for de har allerede tænkt i forvejen. 

Men hvad nu, hvis interessen ikke helt er der, fordi vi er placeret i samme rum uden at have valgt,

hvem vi sidder overfor eller ved siden af? Uden at der er garanti for noget, så kunne man måske

forsøge sig med et par åbninger i stil med:

Og hvad er så din vinkel på det?

Hvad er din historie i forhold til … ?
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Misbrugeren vil interessere sig for de emotionelle vedhæftninger, de huller som de kan stikke deres

tentakler ind i. De skaber et tillidsforhold for at udnytte det. De lytter måske interesseret i dag, men i

morgen opdager du, at de har brugt det bag din ryg til at stille dig i et dårligt lys. Man kan godt fortælle

sin historie uden at blotte sig.

Blandt venner er disse historier, der kan være blottelser af ens svagheder, fejltagelser, pinligheder, en

form for terapi. Det hjælper stærkt, hvis man blander sine bekendelser med humor, for det er en del

af skjoldet eller immunforsvaret. Hudløs, selvudleverende ærlighed kan godt være en klam a�ære,

som andre ikke ved, hvad de skal stille op med.

Det er farligt at overforsimple, for der er et helt lag af kropssprog, der kan og skal læses. Det er kun

psykopater, der er ulæselige i kropssproget for andre. Altså, de kan læses, men de kan simulere alle

udtryk og følelser, også dem de ikke ejer, for eksempel medfølelse, så man kan aldrig vide, om det er

ægte. De er iskolde, de har ingen samvittighed, de er mennesker uden menneskelighed. Til gengæld er

deres psykologisk-sociale læseevne ekstremt udviklet. Det siges, at der kun går sekunder, før en

psykopat har genkendt en anden, hvis der er to i samme rum. De har rovdyrets evne til at læse et

bytte (alle andre), og om der er et andet rovdyr tilstede.

Da de er uhelbredelige, kan man kun behandle dem som aliens. Send dem tilbage til det ydre rum.

Og lær dig at forstå manipulationssproget og -attituden = teknikken. Hvorfor?

For at beskytte dig og dine.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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De�nér frihed

Emnet / titlen skulle måske have være rede�ner frihed.

For det er jo ikke, at der ikke er de�nitioner derude, engang, dér.

Det er forsøgt, det er også lykkedes for nogle og ikke for andre.

Et hurtigt spørgsmål som udgangspunkt: 

Har vi overhovedet fortjent frihed, hvis vi ikke engang kan de�nere, hvad det er?

Frihed
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Vi kan nå et stykke ad vejen ved at minde os selv om, hvad det modsatte af frihed er.

Frihed er ikke slaveri.

Frihed er ikke afhængighed.

Frihed er ikke unødvendig begrænsning af det menneskelige råderum og aktionsfelt.

Frihed er ikke tyranni og underkastelse.

Der �ndes ikke frihed for hverken bøddel eller o�er.

Men hvad ER frihed så?

Er det Pinocchios Der er ingen bånd, der binder mig …? og det var der så alligevel.

Er frihed som hos Aleister Crowley: Gør hvad du vil ? Altså den ultimative amoral.

Kan man adskille frihed fra ansvar?

Generation -68 slyngede om sig med begrebet, men da de blev voksne – i det omfang det overhovedet

lykkedes dem i deres forlængede pubertet – blev det ret tydeligt, at deres forestillinger om frihed var

temmelig tågede. Det lykkedes dem ikke at de�nere og dermed at forstå, hvad frihed var. Efter et årti

eller to sad de med ufrihed til op over ørerne. De og deres afkom betalte prisen for deres forlorne

frigjorthed. Interessant er det, at de næsten udelukkende brugte ordet frigørelse. De var et redskab i en

proces. Hvis man udspurte en kommunist om, hvordan verden så ud efter frigørelsen, så blev det hele

meget tåget.

Frihed blev et kuppet ord, det blev misbrugt til at betyde det stik modsatte. 

Frihed fra ansvar for de rette personer.

Nogle er mere frie end andre, ligesom nogle er mere lige end andre – fx dem i partitoppen.

Måske generationen ikke var i position til at forstå frihed. De forvekslede behov med begær.

De glemte også eller havde aldrig set, at de forvaltede et implantat, som de ikke selv havde opfundet.

Gad vidst, hvad op�nderne egentlig havde tænkt sig som mål? skulle de måske have spurgt sig selv

om.

Deres forældre havde nok en vis forståelse af frihed, for de havde dog oplevet befrielsesdagen 4. maj

1945. Og deres oldeforældre+ oplevede stavsbåndets ophævelse og rejste en frihedsstøtte – som deres

tipoldebørn ikke aner, hvorfor står der.

Vi derimod har glemt, hvad frihed er. Vi ved ikke som �sk, at det er en form for vand, vi har svømmet i.

Ikke før den dag, vi bliver hevet op af det og gisper efter vejret. Er det ikke som om, vi er nået dertil?

Nu har vi fri fra skole, siger skolebørnene. Det siger de, fordi de overhovedet ikke er fri men har siddet i

børnefængsel i fem-seks timer, og nu er de på vej videre hen på til skole-fritids-ordningen den daglige

prøveløsladelse, for deres forældre – der heller ikke er frie men stadig knokler på en eller anden

slaveanstalt for lønmodtagere og har gjort det siden klokken otte – ikke er kommet hjem endnu.

Og så er Nicolai fritaget for gymnastik på grund af fodsvamp – og hvor �k han lige den? 

I gymnastiksalens baderum.
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Man tænker som gammel gymnasielærer, at der vist aldrig har været en undersøgelse om, hvor mange elever

der er startet i gymnasiet på eget valg. Altså 100% eget valg. Ikke forde forældrene eller familien pushede. Ikke

fordi kammeraterne pressede på, og så vil man gerne være med på vognen. Men virkeligt fordi de har gjort op

med sig selv, at de vil arbejde med etellerandet i deres voksenliv, og så er de villige til at lære det, der skal til –

hvilket i første omgang er gymnasiet.

Et bud? Under halvdelen i hvert fald. Jeg tror færre og skyder på 25%.

Jeg har til gengæld en søn, der fravalgte gymnasiet, fordi han blev pushet af sin mor. Så gik han hen og blev en

dygtig cykelmekaniker i stedet og tillykke med det valg, for det var 100% hans eget.

Og når børnene bliver større og bliver til gymnasieelever, fordi deres forældre siger, at de jo skal blive

til noget, går de til eksamen med mulighed for en fristil – der ikke er spor fri, for lærerne har de�neret

emnet med en klar forventning om, at det bliver besvaret indenfor rammerne af det skolemæssigt

korrekte. Korrekthed a�øser frihed.

Og i frikvarteret bliver de overvåget af gårdvagterne, der skal sikre, at de ikke tager sig deres friheder.

Vi kunne blive ved et par kilometer endnu og fordybe os i alle de ord, hvor frihed indgår for at betyde

noget andet:

friværdien i huset, der kan belånes, så dit gældsslaveri = ufrihed bliver endnu værre

frit tag-selv-bord, spis så meget du kan – du har sådan set betalt ved indgangen

fri sex i ægteskabet – det kan godt være, at børnene er uenige i de voksnes lystige frivole friheder, for

der gik ikke lang tid, inden de mistede den ene af deres forældre og betalte en høj pris for de

voksnes frihedstrang

fri som i liberal, på angelsaksisk venstreorienteret – alting skulle være frit og kvit = gratis, staten og

samfundet og alle de andre betalte for misundelsens frihedsorgie

fri til at vælge, hvilken besynderlig kønslighed man måtte have lyst til og dernæst kræve, at folk skal

ligge vandret for at lovprise og servicere deres forskruede valg

frihedsbevægelsen et sted i det mørke Afrika-Sydamerika-Østasien hvor-som-helst er kun så fri, som

de imperialister, der betaler for deres Kalashnikov’er mener, at de har lov til at være
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som kunstner har jeg kunstnerisk frihed – til at lave en installation med human-fækalier i en

glasmontre

Gud fri os for friheden og må vi være fri!?

Den dag, de kommer og siger, at vi bliver lukket ud i friheden, vil mange af os sige: hvad er det for en

tingest? hvorefter vi bliver siddende i fængselscellen og nægter at forlade den.

De lavede et forsøg på aber. De lukkede dem inde i et rum uden vinduer i længere tid. 

De nægtede at komme ud, da døren blev åbnet, for det var fanden�seme for mærkeligt!

I Platons lignelse om hulen nægter huleboerne at forlade hulen, da den undvegne kommer tilbage for

at fortælle dem om deres ufrihed. De slår ham ihjel for at fortælle dem, at de lider af selvbedrag – eller

et bedrag solgt til dem, og som de nu er de ulykkelige ejere af.

I Oriana Falacis bog Un Uomo (En mand – forkert oversat til dansk? skulle det ikke have været Et

menneske?) nægter den ellers ukuelige politiske fange i juntafængslet at forlade sit mørkelagte

hundehul. Han er blevet ét med det. Han har i det mindste sin uovervindelige indre frihed, sin

hårdnakkede sejr over sine bødler, der var mindst lige så ufri som ham selv, men den indre sejr kunne

ikke længere transformere til det ydre.

Liber er latinsk for fri. Liber er en bog, et librarium er et bibliotek. Kun frie mænd = ikke slaver havde

adgang til biblioteker i Romerriget. Det giver os et hint om, hvor friheden starter: i tanken.

Kan vi så læse og studere os til frihed? Næppe. Men hvis vi intet aner og ikke har gjort os vore tanker

om friheden altså de�neret den, så vil vi ikke være i stand til at skelne frihedsberøvelse fra frihed.

I Schær�gs berømte bog om Den forsvundne fuldmægtig er bogholdermennesket efter sin afskedigelse

så utilpas ved sin ufrivillige fritstilling, at han føler sig nødsaget til at begå et mord for at genindtræde i

rollen som bogholder – i fængslet.
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I den lige så berømte �lm The Shawshank Redemption (En verden udenfor) lykkes det ikke gamle Brooks

at overleve sin løsladelse. Han er bibliotekaren, altså den forsvundne fuldmægtig 2.0. Efter en serie

ydmygelser i den kyniske verden udenfor, hænger han sig selv i en loftbjælke i sit pensionat.

Da muren faldt og kommunismen kollapsede, var der mange, der derefter oplevede en ny form for

ufrihed = friheden til grådighed, som de i mellemtiden (den Store Nedlukning i Den Kolde Krig) havde

perfektioneret i Vesten. De længtes efter friheden i Vesten dengang i østregimet. Så kom

vesterlændingene i deres store Mercedes’er og sagde, at østlændingernes hus var deres. Snart længtes

de tilbage til kommunismen, for der havde de i det mindste et hus til deres fattigdom.

Der gik ild i et S-tog 23 april i det Orwell’ske år 1984.

Passagerne �k et ufrivilligt stop på Friheden Station.

Medicinsk frihed

Det er frihed til at bestemme over vores egen krop. Denne frihed er blevet stjålet, og den

laboratorieskabte, planlagte corona-pandemi rykkede alle grænser og har givet medicinal�rmaerne og

de regeringer og institutioner, der var villige til at lade sig korrumpere og indrullere i operationen, frie

hænder til enhver menneskekrop, hvor end den måtte be�nde sig.

Vi kræver frihed til at vælge og fravælge, hvad vi vil udsætte vores krop for.

Det er mere end frit sygehusvalg eller frit lægevalg, pest eller kolera.

Det er frihed til at helbrede kroppen og sindet. Fri os fra behandlinger, der ikke helbreder.

Det er frihed til folkesundhed og frihed fra kommercialiceret drug-pusheri.

De�nitionen er ikke de�nitiv. 
Vi kan ikke nøjes med de�nere den antitetisk = frihed er ikke …
Vi er nødt til at de�nere den i positive termer: frihed er …
Frihed inkluder selvfølgelig frihed fra … men det er ikke tilstrækkeligt.
Vi er nødt til at formulere det som: frihed til at …
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Ytringsfrihed

Som om det ikke allerede var stadfæstet i forfatninger overalt i Verden, ser vi ikke desto mindre, at

friheden til at ytre sig bliver stålet for tiden. Tyveriet udøves af en klam blanding af BigTech og

regeringer, der bruger dem som redskaber til at censurere, karaktermyrde, blokere og socialt udstøde

mennesker, de ikke bryder sig om. Selvom det primært er et amerikansk fænomen, mærker hele

verden det, for dets udøvere er netop de globalister, for hvem menneskelig frihed i enhver form er

højest irriterende.

Vi kræver retten til at kunne åbne munden om hvad som helst. Der �ndes allerede vedtagne regler for

anstødelighed, injurier og opfordringer til overgreb. Den slags skal ikke tolereres, og folk skal stilles til

ansvar for det. Vi taler om noget andet her. Vi taler om retten til stille spørgsmål og fremvise

indlysende data om alle slags emner, ISÆR de emner, som de ikke bryder sig om. Jo mindre de bryder

sig om det, jo mere snavs har de at skjule. 

Det er en del af et puritansk tankesæt, at man kan være åh-så-ren i sine holdninger. Ingen er ren, og

gudskelov for det. Nogen vil efterfølgende altid kunne �nde noget snavs på puritaneren, og så har han

netop den ballade, han bidrog med, denne gang på egen banehalvdel. 

Vi kræver retten til at spørge, når udøvere af magt og kontrol gribes gentagne gange i at lyve, skjule

viden de har, skjule aftaler de har gjort med hinanden på vores bekostning.

Alle skal kunne ytre sig, selv de, der har ekstreme holdninger. Lad deres meninger konkurrere på

meningernes markedsplads, for det vil vise sig, at deres holdninger ikke er bæredygtige. Det er helt

forkert at sætte et apparat i sving for at forhindre en eller anden forvirret Johnny-nazist i Greve at køre

en radiostation. Han når et vist begrænset publikum, og så går han død. Hvis man censurerer ham, så

forærer man ham et martyrium. Det er af samme grund, at cancel-kulturen, det ekstremistiske,

nymarxistiske, nyracistiske projekt er dømt til at rådne op i egen sovs.
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Som man siger: Den, der prøver at ride på tigerens ryg, kan nemt ende i dens mave.

Datafrihed

De siger, at de kræver at vide alt om os, for de vil jo så gerne hjælpe os, og mere de ved, jo bedre kan

de gøre det. Eller også siger de, at privatlivet er et sikkerhedsproblem for samfundet. Der er

selvfølgelig de, der tror på den megaskrøne, men folk, der ikke er faldet helt i søvn i timen, har for

længst opdaget, hvad overvågningskapitalismen har gang i.

Vi kræver frihed fra, at nogen roder igennem vore data, stjæler dem og tjener penge på dem. Om det

så er stat eller virksomheder er underordnet. Ligesom de heller ikke – endnu – har ret til uden en

vægtig grund at låse sig ind i vores private bolig, løfte dyner, åbne køleskabe og rode i sku�er efter

forgodtbe�ndende, så skal den ret, de mener de har til at gøre det online, tages fra dem, for vi har ikke

givet dem den ved informeret samtykke.

Og nu vil de også kræve vores biologiske data.

Javel ja, kunne vi så til gengæld få de fulde data om, hvad de bruger dem til?

Nå, det synes de ikke, vi har brug for at vide noget om.

Næste spørgsmål: hvorfor synes de ikke det?

Hvis de har rent mel i posen, så har de vel ikke problemer med at være åbne om det.

Så vi kræver, at de spytter ud med, hvad det bliver brugt til. Der SKAL svares på spørgsmålet!

Og svaret skal være andet og mere seriøst end stik-en-plade.

Trosfrihed

Det står i forfatningen, at vi har trosfrihed. Det er retten til at bekende sig til enhver religiøs retning, vi

måtte kræve. Selv sjove, mærkelige og bizarre former for religiøsitet og endog kultisk virksomhed.
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Skulle folk i deres iver for at udøve deres trossæt misbruge andre, så �ndes der lovgivning for det,

men ellers kan de frit mødes i Satanistisk Forening nummer 52 i kælderen og bedrive

djævleinddragelse – så længe man ikke spiser børn til. Man skal nok ikke regne med at få statstilskud,

hvilket for øvrigt var det, som Scientology forsøgte.

Nu forsøger de også at gå efter den ellers vedtagne frihed. De behøver ikke at gøre så meget ved

danskernes tro, for den har de selv smidt i skraldespanden. Men i Guds eget land Amerika bliver

kristne lagt for had. De har værdier om familie og traditioner, og hvis nogen ønsker at ødelægge en

kultur, så går de selvklart efter de, der er bærere af denne kultur og dens værdier + de institutioner,

der opretholder dem. De liberale – de såkaldte frihedselskere – går direkte efter at udradere de

konservative – de der ønsker at bevare de traditioner, der er værd at samle på. 

De liberales ideologi er ikke en politik �loso�, det er en erstatningsreligion, et kultsæt. Indtil videre har

de konservative ikke ønsket at udradere de liberale, for der var til et godt stykke op i forrige

århundrede en konsensus om, at man respekterede meningsforskelle i det politiske felt. Men da de

liberale så deres dag komme, afska�ede de denne konsensus. Da de konservative efterhånden blev

klar over, at de gik direkte efter deres ret til at eksistere, �k de nok. Folket rejste sig fra sofaen.

Desværre har de konservative, republikanerne deres egen rådne byld, den korrupte gamle garde, og

når de igen sidder på �æsket, så vil vi få den at se igen, som vi før har set den under diverse Bush-

regimer. The NeoCons �ytter bare tilbage igen.

Når man fornægter menneskets religiøse natur, så vil religion snige sig ind ad bagdøren.

Når man fornægter eksistensen af inkarneret ondskab, så vil man ikke se den, når de står midt i stuen.

Når man ikke har kontakt med sin daemon, bliver den til en dæmon.

Forsamlingsfrihed – rejsefrihed

De prøvede et par år, hvor langt de kunne køre den ud, men så var den svær at opretholde, for også

de forsamlinger, som frihedsberøverne havde brug for, blev ramt. Forsamlingsfrihed som
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styreredskab er noget, som KUN �nder sted i totalitære regimer. Det er hos regeringer, der frygter

deres befolkning, og som løsning på det problem arrangerer, at folk bliver bange for dem i stedet. Og

bange for en opdigtet fjende og bange for hinanden. 

Men som det er med den slags kryb, så kravler de bare tilbage i hulen … og kommer tilbage med

noget, der er endnu være. Nu øver de sig i at fratage det urbaniserede menneske sin

bevægelsesfrihed. De kalder det for 10-minutters-byen. De ønsker at fratage folk retten til at bevæge

sig længere væk end 10 minutter fra deres hjem. Og det skal selvfølgelig ske til fods eller på cykel, for

grønt er smart og korrekt. Ellers skal man ansøge myndighederne om det. Dette er ikke en sjov teori

for sølvpapirshatte, det er øvelser, der allerede foregår. I landsdelen Oxfordshire i England regner de

med, at det skal indføres i 2024, helt seriøst! YOU CAN’T MAKE THIS UP!!

Læg det sammen med, at livet i landsbyerne bliver mere og mere umuligt, for al service og alle

forretninger bliver nedlagt, skoler bliver nedlagt. De ønsker, at mennesker skal klumpe sig sammen i

byerne som tremmekalve og bursvin. I metropolerne kan man smartmonitorere og smartmanage

dem. 

Pandæmoni-operationen indeholdt denne øvelse med at lamme folks bevægelsesfrihed og rejsefrihed.

De øver sig hele tiden, gør de ikke? Hvornår lærer vi, at deres øvelser i dag er et fast etablissement i

morgen?

Vi kræver vores ret til at bevæge os lige så meget, vi ønsker. Hvilket ikke er det samme som, at alle kan

vælte indover en grænse til et land og kalde sig for indbyggere. Lokalsamfund kan kun overleve så-og-

så-meget indvandring, før de går i stykker, og de overlever ikke masseindvandring af horder af

kartelmedlemmer, der vælter uhæmmet og ukontrolleret ind fra Mexico. Sverige �k også på et

tidspunkt nok af masseindvandringen, for 50+ lokale boligkvarterer i landet var så lovløse og dikteret

af indvandrerbander, at politi og brandvæsen ikke kunne komme der længere. Altså en tilstand

svarende til det kartelstyrede Mexico men i et land, der ellers har været forbilledlig for sin venlige og

tolerante kultur. Endnu et eksempel på en øvelse, denne gang i at smadre et stykke traditionel

enhedskultur.

Fødevare-frihed

Vi kan ikke så nemt blive fri for dem, kan vi vel? Altså tilsætningssto�erne, kemien, det indbyggede

a�ald i madvarerne, som DE siger, er nødvendige, men som millioner af menneskekroppe sender

signaler om, absolut ikke er nødvendige. Til gengæld kan vi ret nemt blive mere og mere fri for

essentielt næringsindhold, som kroppen har stærkt brug for, da fødevarer ikke længere indeholder de

mineraler og vitaminer og det liv, som naturlig føde skal indeholde. Og hvis du vil fjerne det sidste liv

fra din mad, så kom den i mikroovnen.

Hvis vi gør os umage, går rundt i evig mistænksomhed – og der er masser at være mistænksom over

for – og er villige til at gå den ekstra mil for at ska�e det, så �ndes det stadigvæk. Men hvor længe.

Frihedsberøverne er nu i færd med at stjæle folks land, vand og mad. De skaber en kunstig

fødevarekrise med særdeles skumle intentioner. WEF og EU ødelægger nu det hollandske og det tyske
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landbrug. Bare rolig, turen kommer til os. Og de har blokeret for, at vi kan handle med det store

russiske landbrug – der forresten har forbudt GMO, og kunne der tænkes at være en sammehæng

her?

Mangel på fødevarer er en illusion. Det gik galt, da vi overgik fra at være et egentligt landbrugsland

med småbrug og balance mellem en stor diversitet i afgrøder kombineret med dyrehold i fritgående

stand til at være et industriland med monokulturelle afgrøder, lille diversitet og dyrehold i staldmiljøer.

Der er én vej tilbage til balance og selvforsyning med rigelighed: tilbage til jorden. 

Og som Vananda Shiva, denne lille intense og sprænglærde praktiker af en kvinde fra Indien, der

skyder direkte mod BigAgro, siger: Dette løser også vores sundhedsproblemer. Industrimad giver

industrimaver giver industrisygdomme. 

They Created “75% of All Chronic Disease” | Vandana Shiva On Big

Planter og dyr vokser af sig selv, vi får dem ikke til at vokse, vi kan kun give dem beskyttelse. Og hvis vi

for en stund taler ind i hele klimasvindelnummeret med, at CO  ødelægger klimaet, så er dette på

grund af det industrielle landbrug. Forklaringen er imidlertid anderledes, end den politiserede og

�nansialiserede klimatologi fortæller os. Problemet er ikke, at der er for meget CO  i luften, men at der

er for lidt CO i jorden, og at planterne ikke kan optage det, der er. Gødning med ufermenteret gylle

giver alt for meget kvælstof, så planterne drukner i overnæring, de ikke kan fordøje. 

I modsætning til vore forfædre har vi simpelthen ikke forstået, hvad godt landbrug er. Vananda Shiva

siger, at Indien kunne dyrke til en befolkning, der er dobbelt så stor, hvis de gjorde det på den rigtige

måde. Hungersnød i Indien i 18-1900-tallet skyldtes ikke, at inderne ikke kunne producere deres

fødevarer men at briterne og Imperiet beskattede dem for at gøre det, hvorefter de stjal deres mad.

50-60 millioner indere døde af sult i det britiske folkemord.

National frihed

Mnjææ, folk kan jo ikke håndtere al den frihed, hører jeg deroppe-ude fra oligarkiet, de organiserede

frihedsberøvere.Javel ja, det var det samme, som imperialisterne sagde om folks ressourcer, da de

2

2

2 

https://www.youtube.com/watch?v=YuM6vMQY1L8
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kon�skerede dem i Udkantsverden, den såkaldte Tredje Verden, de såkaldte udviklingslande i syd og

øst. 

I kan nok ikke selv �nde ud af at håndtere jeres guld og diamanter her i Sydafrika.

I kan nok ikke selv �nde ud af at håndtere jeres olie her i Nigeria og Angola.

I kan nok ikke selv �nde ud af at lade jeres regnskove stå og være regnskove her i Brazilien og

Indonesien, så dem må vi hellere hjælpe jer med at fælde.

I kan nok ikke �nde ud af at bruge jeres egne fødevarer derovre i Irland og derude i Indien, så dem

læsser vi på skibe og sejler hjem til os selv eller sælger til andre, hvis vi ikke kan æde os igennem det.

I kan nok ikke selv �nde ud af at håndtere jeres uran + diverse mineraler her på iskolde Grønland, så

dem vil vi gerne hjælpe jer med at slippe af med, så det kan varme byerne op i vores halvlunkne

verden.

I kan nok ikke selv �nde ud af at håndtere jeres vandteknologi her i det velstående Libyen, så det vil vi

gerne hjælpe jer med IKKE at forære kvit-og-frit til jeres naboer.

Og hvis der skulle være en lokal ond præsident, der tænker mere på sit folks velfærd end den større

sammenhæng, hvis I forstår, så vil vi gerne hjælpe jer af med ham. Vi behøver jo ikke at gå så vidt som

til at kalde det for et organiseret statskup med efterfølgende kolonisering.

Økonomisk frihed

Altså, det kan give mening at hjælpe lillebror, der har fået en masse penge i fødselsdagsgave, med at

administrere dem, så de ikke bliver brændt af på slik, tivoli, engangslegetøj og latterligt dyrt

mærkevaretøj i løbet af to uger. Det har vi forstået.

Men det giver ingen mening, at Staten kon�skerer 83% af alle indtjente lønkroner til at lønne egne

medarbejdere, hvilket er over 1/5 af befolkningen! Infrastruktur javel, selv broer kan give god mening,

men de �nansieres jo oveni af brugerbetaling for tid og evighed, selv når broen er betalt adskillige
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gange.

Det giver heller ingen mening for andre end bankerne, at de nu får os til at betale renter for at have

indestående. Førhen �k vi renter, fordi vi gjorde dem en tjeneste, nu stra�es vi for at gøre dem en

tjeneste.

Det giver ingen mening, at penge kun kan de�neres som gæld. Prøv med egentlig værdi.

Det giver ingen mening for andre end bankerne og nationalbanken, der overhovedet ikke er national,

at folk ikke kan skabe lokale pengesystemer og valutaer. 

Eller rettere: Teknisk set kan det sagtens gøres og er gjort, men både Stat og banker gør ALT for at lade

folk forstå, at det ikke kan lade sig gøre. Der er også indført ulovlige forordninger, der skal gøre det så

besværligt som muligt, for folk har forståeligvis svært ved at forstå kryptiseret jura.

Og nu vil de overgå til digitaliseret centralbankstyret kryptovaluta, så de til enhver tid kan lukke for

hanen, hvis vi ikke efterlever det sociale pointsystem. Husk: Kina er kun modellen, hvad vi vil se, hvis

de får deres vilje, er meget værre.

Civil frihed fra Staten

Staten har omde�neret sig selv i demokratiske samfund fra at være et serviceorgan til gavn for

borgerne til at være et serviceorgan for et globalistisk oligarki og dets neo-feudalistiske styresystem.

Da Staten ikke længere udfører sit tiltænkte hverv som folkets beskyttere imod NETOP denne slags

udefra kommende styresystemer og overgreb, så har den diskvali�ceret sig til at træ�e afgørende

beslutninger på vegne af borgerne. Det er ikke længere på vegne af men på bekostning af.

Staten, som den har udviklet sig i vor tid, skal derfor afvikles. Det sker ikke natten over. 

Det sker trin-for-trin ved at vi klipper trådene over, de tråde der skaber det statslige edderkoppespind

af afhængighed. Afhængighed er det modsatte af frihed. Staten er dybt afhængig af vores

afhængighed. Vi kan være sikre på, at Staten vil forsøge at forhindre borgerne i at klippe trådene.

Hvis vi, borgerne, begynder i større stil at dyrke egne afgrøder, vil Staten forbyde os at have en

køkkenhave.
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Hvis vi, borgerne, begynder at etablere egen energiforsyning – hvilket giver SÅ meget mening især

udfra regeringens egne �ommefede skåltaler og tårepersende hensigterklæringer om grøn-ditten-og-

datten-og-jeg-ska-gi-dig-skaja – så vil vi se dem sidde på skødet af elselskaberne, der indtil videre har

monopoliseret energiforsyning og nu har tre-femdoblet prisen.

Staten har absolut INTET at gøre her. Den skal belæres at blande sig udenom. Den skal ikke lære, for

det gør den ikke, den skal have en lærestreg. Som en uopdragen, forslugen, grænseløs møghund skal

den have en over snuden. Er vi klar til det? Det kræver civile konpetencer, civil ulydighed og civil

integritet.

Fri forskning / videnskabelig frihed

Dette er et meget stort problem. Første del af problemet er, at vi bilder os ind, at vi har fri forskning og

videnskabelig frihed. Det har vi ikke. Størstedelen af videnskabelig forskning foregår i privat-industrielt

regi eller militært ditto. Staten er ude at stand til at �nansiere det. Den er også ude af stand til at

kontrollere det. Resultatet er, at visse virksomheder og visse militære forskningsenheder forsker i det

ondeste svineri. Og de taler sammen om det udenom Staten. Ikke bare, at svineriet ikke kommer folk

til gode, det kommer direkte folk til onde.

Det ondeste eksempel i nyere tid er hele MRNA-non-vaccine-udslippet og dets kommercielle

megaeventyr. Der blev forsket med armen vredet om på ryggen, og mange ansatte i BigPharma havde

det skidt med det, for de så, at det netop var: noget sygt svineri.

De ansatte, der vidste for meget, �k mundkurv på. Men vinden har vendt sig.

Forskning er formålsbestemt. I en industriel koncern er der en R&D- (Research & Development) -

afdeling. De ansatte får at vide, hvad der er, der skal forskes i og udvikles, og resultatet skal være

salgbart. Videnskab er motiveret af pro�t og ikke af videbegærlighed. Den viden, der kommer ud af

det, er ikke tilgængelig for folk, den er monopoliseret og patenteret. 
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Vi kræver – og kære forskere i alle lande: foren jer med det samme krav om ikke andet så for jeres

egen skyld – at videnskaben bliver vristet ud af kløerne på militær og storindustri. Og korrupt

statsindustri, for vi ved, at Staten ikke vil hjælpe med det. Staten ikke bare kan-ikke, den vil-ikke. 

Løsningen er på sigt at etablere uafhængige forskningsenheder, der kan absorbere de forskere og

videnskabsfolk, der stadig er udstyret med en samvittighed og et moralsæt, og som er kompetente og

interesserede i at udvikle de tabuiserede teknologier, der er stængt inde i lukkede rum, kældre og

underjordiske faciliteter. Faktisk �ndes disse uafhængige enheder allerede, og langt hen ad vejen skal

de blot have egentlig bevågenhed og opbakning, for hidtil har de måttet klare alting selv.

Et eksempel er de mange projekter, som det videnskabelige geni Dan Winter er involveret i. 

Som introduktion se: 

Dan Winter | Fractal Implosive Collapse & Negentropy Future of Electric Engineering

Indrømmet noget af en titel, men hvis du ser-hører det, vil du forstå, hvorfor det er Tesla 2.0 på

steroider. Herfra er der links til en vifte af websites.

*

Det bedste guld

Her er en gammel sang om frihed. Den er superaktuel = tidløs og kan læses og synges som sådan. Den

kan også læses i to forskellige historiske kontekster. Den oprindelige er, at den er en svensk

frihedssang fra slutningen af Kalmarunionen (1397) skrevet af biskop Thomas Simonsson af Strängnäs.

I 1434 gjorde den svenske adel oprør mod den danske konge og afsætter ham i 1439, hvor sangen

blev skrevet. Friheden var det, som danskerne stjal fra dem, så her en sten til egen sko. 

Den efterfølgende kontekst set fra et dansk synspunkt er, at den blev oversat af en dansk præst ved

navn Christian Henrik de Thurah i 1862. Ironisk nok satte Danmark to år senere i 1864 sin nationale

frihed over styr ved arrogant at provokere preusserne.

https://www.youtube.com/watch?v=p6HjDZMPQYY
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Den spillede en stor rolle i den danske nationalfølelse ved genforeningen i 1920. Tysklands nederlag i

Første Verdenskrig gav Danmark lejligheden til at tage Sønderjylland tilbage, men det blev aldrig som

før 1864. Det havde vi heller ikke fortjent, for Danmark startede begge Schlesvigske Krige – hvoraf vi så

tabte den anden.

Et år efter, i 1921 skrev Carl Nielsen sin melodi, der gjorde sangen til et hit.

På dansk �ndes otte vers af de oprindelige … hold nu helt fast: 35 vers! alle startende med ‘Frihed’. 

Frihed kan vel ikke besynges for længe.

Frihed er det bedste guld,
som sol bestråler over muld,
lad den dit smykke være!
Ja, dersom du dig selv har kær,
da hold den mer end livet værd!
thi frihed følger ære.

Frihed er en borgemur,
hvor modet støder højt i lur
mod alle fjender gramme;
sig du dem kækt ved porten: “Stop!”
kun fejhed lukker porten op
og lister bort med skamme.

Frihed er en stad så skøn,
hvor enigheden bor i løn,
og nabo smukt sig føjer;
hvor så man skatter egen arv,

https://youtu.be/tY7VBB6gH18
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Vi gentager: de�nér frihed

Hvorfor denne akutte trang til at de�nere frihed?

Fordi – og dette er et stykke insider-info – at frihed som reel mulighed er ankommet.

Frihedsberøvernes midler til frihedsberøvelse bliver i disse dage og uger pillet fra dem et efter et.

at alle ser på næstens tarv,
og ingen retten bøjer.

Frihed er det gyldne skjold
mod avind, list og overvold,
hvor retsind fører sværdet;
bag den kan fredens ranker gro,
men hvor den ej kan fæste bo,
må freden �y forfærdet.

Frihed er som fugl i hånd
med moders røst og faders ånd;
hold fast om fuglens vinge!
kun galgenfugl dig bilder ind,
at når den �øj for vejr og vind,
kan han igen den bringe.

Frihed er en kongehøg,
der stak i sky, når bort den �øj,
forgæves du den lokker;
din fred og glæde følger med,
alt som den �yver langt af led,
mens ørnene sig �okker.

Frihed er en dejlig brud,
som vil dig følge ind og ud,
elsk hende højt med ære!
Når hende du til hustru får,
da ages herligt læs i gård,
thi alt hun vil dig være.

Frihed er en sikker havn,
vend altid kun mod den din stavn,
da er du frelst af fare!
for kongeskib og mindste båd
har den mod storm og bølge råd,
den alle vil bevare.
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En halv million af den allerværste og håbløst uforbedrelige type har i det forløbne halvår forladt denne

verden.

Avancerede og særdeles okkulte teknologier er blevet afmonteret med hjælp både udefra og indefra.

Assistance i form af – jeg har hørt op til 400 millioner frivillige placeret på jorden og 37 millioner i

luften – beboere af Multiverset er ankommet for både at sikre, at de omtalte typer, der modarbejder

den store restaurationsplan af Jorden bliver afmonteret, og at nye tiltag til gavn for alle �nder sted. Og

med alle menes også dem selv, da de ugerninger, der har fundet sted på Jorden har påvirket hele

Multiverset og til sidst truede med en katastrofe. Dette kunne ikke tillades, og der blev givet grønt lys

for intervention. Der er langt større ting på spil, end vi aner.

Science Fiction? Well, det er ikke nået frem til o�entligheden endnu. Men denne verdens maghavere

og frihedsberøvere er ganske klar over det. Læg mærke til, om Klaus Schwab, stifteren af World

Economic Forum, dukker op i egen person igen. Ifølge insider-kilder døde han mandag d. 5. december

2022. Han blev bragt til et af de gamle nazi-laboratorier, hvor man kan visse ting med genoplivning,

som vi ikke kender til, men selv CIA var i tvivl om, hvorvidt det var en god ide at genoplive den mand.

Det siger ikke så lidt. Måske vi kommer til at se en aktør iført en af de latexmasker, som de er så gode

til, fordi han var så ikonisk for både Order of the Dragon og Order of the Black Sun. For os hernede på

grundplanet var han også ikonisk som den inkarnerede ondskab, Hr. Globalooney Himself, en

nærmest Antikrist-skikkelse.

Så forberedelsen til restaurationsplanen er nu nået ned til det lag, der er synligt. Hold øje med visse

ubehagelige politikere og andre personer, der dropper ud af den o�entlige scene.

Det er så den gode omend grumme nyhed. Den mindre gode nyhed for nogle og gode for andre er, at

det nu er blevet nødvendigt, at mennesker aktivt de�nerer deres frihed. Hvis du køber ovenstående

insider-info – du er nok en anelse skeptisk, hvilket er fuldt forståeligt, for du vil ligesom undertegnede

se det i fuld tydelighed først – så er faren, at vi læner os tilbage i stolen og siger, at nu er der nogen,

der gør det for os. Og ja, de gør noget, som vi ellers ville have haft meget svært ved, og som vi har

kæmpet med i årtusinder. Hvad de ikke gør er at udfylde det vakuum, der er i færd med at opstå.

Ejheller griber de de chancer og muligheder, der opstår.

Overgangen har sine farlige momenter.

Et af dem er netop, at vi i mellemtiden er blevet apatiske og initiativløse. Vi har været for længe på det

dope-drug med, at Staten og regeringen og politikerne og myndighederne og mor og far kommer og

gør det for os. Demokrati, det har vi da folk til.

Et andet faremoment i overgangen er alle de, der nu tager visse andre initiativer. Altså nogle af de, der

er så hjernevaskede af det døende system, at de øjner en chance uden at have forstået, at den ikke

længere er realiserbar. Men de prøver alligevel, for de kender ikke andet.

Resten af 2020’erne kan blive et meget spændende årti.

Måske det mest spændende i menneskehedens historie.

Der vil både være spænding som i Hitchcock-thriller.

Der vil også være spænding som kan-næsten-ikke-vente.
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Lad os starte med FaceBook som en case story og tage den derfra.

Jeg skrev for nylig – på FaceBook:

FaceBook med kurs mod vejs ende

FaceBook er ved at rådne op i egen sovs. 
Der synes at være voksende enighed om det, men hvad er alternativet?

Problemet er, at ideen er for god, mediet fungerer for elegant, det er oppe og køre i den helt store
skala, det er maksimalt populært og afhængighedsskabende – MEN nogle meget mørke aktører
med en skummel agenda har kontrol over det, og noget stærkt kalkulerende adfærdspskologi er
indbygget i setup’et. FaceBook er for meget en del af det store overvågnings-kapitalistiske-
globalistiske BigTech-projekt, og mens vi selv mener, at vi er vældigt sociale og kommunikerende,
er der nogle andre, der mener, at vi deltager i et rotteforsøg, et overvågningsprojekt og et
datahøstmaskineri på én og samme gang.
Alternativer, hmm, lad mig se, hvad forventer jeg af et socialt netværk?

Jo altså, det skal være nemt at bruge og kunne en hel masse, og der skal allerede være en hulens
masse, der bruger det, så jeg hurtigt kan blive populær og få en hel masse ‘venner’ – oops allerede
her falder jeg i den adfærdspsykologiske fælde. Jeg er nødt til at revidere min ‘sociale’ attitude.

SÅ, jeg tænker på en overgangsfase, hvor man med FaceBook og måske Twitter-YouTube-
Instagram-whatever som springbræt / �skekrog leder opmærksomheden hen på noget andet. Vi
ved, at vi bliver overvåget, data-høstet og misbrugt, men vi spiller spillet en stund endnu. Her er
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Ned i dalen – uden ski på

problemet så, at det meget hurtigt bliver totalt fragmenteret, for folk har alle mulige forskellige
forestillinger om, hvad et socialt netværk er, skal og kan, så de går alle mulige steder hen. Hermed
går de = vi glip af muligheden for samtale, for vi be�nder os nu i 20+ forskellige samtalerum. 

Kunne man betale sig fra, at nogen klonede FaceBook?
Det bliver dyrt, og hvem skal betale for det?
I øvrigt er det gjort for længst, men klonerne er en anelse afblegede, eller også går de ud af en eller
anden eksklusiv streng, der hægter ‘de forkerte’ fra og bliver klubber for folk, der mener det
samme, som man selv mener … at man mener.

I�ølge folkets trang må det heller ikke koste noget. Folk betaler bare en anden pris uden at være
klar over det. En slags Linux-udgave tiltaler mig som bruger af Linux selvfølgelig uden helt at vide,
hvordan det skal oversættes, open-source helt sikkert men hvad ellers? Det er ikke, at det ikke er
teknisk muligt, det er at få nogen til at bruge nørd-timer på det blot for ærens og sportens skyld.
For dét at udvikle Googles søgemaskiner, YouTubes og Facebooks bagmaskineri og alle de andre
stykker avanceret software, som folk ‘gratis’ får stillet til rådighed, har bestemt ikke har været
gratis, men opdragsgiverne har indtil videre haft ubegrænsede midler til rådighed (fra hvem?
hvorfra?). Det er midler som nogen har stjålet fra folk på smarte måder, og som herefter er til�ydt
dem fra kilder i den kulsorte verdensøkonomi, der er større end den, der er direkte adgang til. Far
har altid haft en hemmelig pengekasse bagerst i skabet.

Hvis man skal gøre den slags, skal der tages stilling til sårbarheden, da botterne hurtigt ankommer
til at forurene. Det skal ikke kunne kuppes og perverteres – av den var værre!
Men lad os endelig forestille os noget, for så sker det en dag. Måske.
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Åh kom og red os

Vi skal ikke forvente os meget af rig onkel-modellen, altså typer som Elon Musk der opkøber Twitter, og

så bliver alting godt. Gør det så det, og gør han det, fordi han er en idealistisk forfægter af

ytringsfriheden? Mon ikke han har andre mål, som han ikke har fortalt os om? Der er i det hele taget

en grund til, at han har fået lov til at blive en af verdens rigeste mænd, for det gør man aldrig uden … at

få lov. Og det bagland, der giver lov, forlanger lydighed til gengæld. De tilhører den samme klub, og

den opposition eller kon�ikt, som de disker op med, er kontrolleret af dette bagland. Bortset fra det,

er det da underholdende at se the woke crowd vride og vende sig og stege i eget fedt. Men også

sørgeligt, for det er jo bare ynkelige, bange, åndeligt dovne mennesker, der har ladet sig hjernevaske

og gerne vil være i det rigtige selskab. De er ikke, hvad de kunne have været her på jord, og det er altid

en sørgelig konstatering.

Vi kan kalde det for Obama-Trump-Musk-modellen. Det kaldes også for Messias-syndromet. De små

mennesker kalder på den store mand. Først går det op for folk, at det går ad helvede til, og at det

siddende regime, tingenes tilstand er råddent. Så stiller en tilsyneladende �ink fyr sig op og tilbyder at

gøre noget andet og bedre, yes-we-can og hope-porn, og han demonstrerer sin velvilje ved at kritisere

det siddende regime, der alligevel er på vej ud af kontoret. I Musks tilfælde er regimet det ondskabens

propaganda-kontrol-imperium, som Twitter har skabt. I Obamas tilfælde var det kritik og opposition til

Bush-regimet og NeoCon-operationerne efter 9/11. I løbet af blot et par år havde han overhalet Bush

indenom og startet �ere krige i Verden end sin forgænger og �k Nobels fredspris for det! Men han �k

korrumperet venstre�øjen og gjort dem krigsvillige, ligesom Tony Blair korrumperede det britiske

labour-parti og �k englænderne ind i Irakkrigen. Og ligesom Fogh-Rasmussen �k danskerne til det

samme i Irak og Afghanistan og ligesom hans efterfølgere, der fulgte op med Libyenskrigen,

Syrienskrigen og Ukrainekrigen, krige vendt mod lande, der aldrig havde gjort os noget, og som de

færreste danskere vidste, hvor lå henne i verden. Venstre�øjen blev på blot et par årtier de nye

fascister, som lige nu sidder og klapper i hænderne i kor og i support med deres gode venner,

fascistregimet i Kiev. 

Da amerikanerne blev klar over, at Obama-administrationen var bundkorrupt og krigsliderlig, så

ankom ridderen på den hvide hest, Trump, og hev trusserne af det krigsliderlige hundyr, Hillary. En del

valgte ham for simpelthen at slippe for 4-8 år med det sataniske kvindfolk. Det gik meget godt et par

år, bortset fra at demokraterne i forvejen var blevet så korrumperede, at de var villige til at medvirke

til svindel, humbug, løgn og fakeness. Midlet helliger midlet, ikke sandt, og fordi vi er the good guys må vi

bruge alle midler. 

Men så begyndte facaden at revne, og Trump viste sig som endnu en narresut. Alle de dårlige spillere

�k frit løb under Trump, Dr. Fauci, CDC, FBI, CIA, justitsministeren William Barr, der sørgede for, at

ingen af de store �sk blev holdt ansvarlige for noget, hele medicinalbranchen, you name it. Trump tog

æren for alt muligt, som han slet ikke begik – det siver nu ud med transcripts af samtaler over lukkede

linjer, hvor det viser sig, at han forhindrede hjælp til ofrene for orkanen i Florida, nøjagtigt som Bush

gjorde ved orkanen i New Orleans. Han forhindrede hjælp til ofrene for skovbrandene i Californien

(der var påsat). Han var medicinalbranchens bedste ven, for han havde selv en business kørende, og
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det var i hans periode, at der var lockdown, masker og forbud. Hans familie er gamle nazister, der kom

over efter WW2. Og så døde han i øvrigt for tre år siden, hvilket familien har ‘glemt’ at fortælle

omverdenen, for der er så mange penge i donationer, merchandise, m.m, så de hyrede en skuespiller

med gummimaske – de er meget dygtige til den slags i branchen.

Og nu er Elon Musk ved at gøre det samme. Altså iscenesætte sig selv som den hvide ridder. Hans

Neurolink kombineret med hans nye smartdims PyPhone har en meget skummel bagside og er koblet

op til 1000’er af kubiske minisattelitter, der er sendt op i atmosfæren, tilsammen beregnet til at ‘gøre

noget ved din fysisk-mentale tilstand’. Lad være med at bilde os ind, at en bilfabrikant �nder på en

storstilet militær operation som denne. Formålet med disse skikkelser er som front�gurer at fungere

som blødgøringsmiddel i vaskemaskinen. Eller som en dampventil i trykkogeren. Den opbyggede

frustration og aggression skal lukkes ud på kontrolleret vis, så der aldrig bliver et egentligt oprør. CIA

har et færdigskrevet program til neutralisering og afvæbning af al folkelig opposition. Hvis der er en

opposition, bliver det hen ad vejen til en ‘farvet revolution’, der befordrer regimeforandring. Nyttigt

idioti er sat i system.

Egentlige alternativer?

Vi er selvfølgelig en del, der er på udkig efter muligheder for alternativer til FaceBook, der er dagens

eksempel. Kodeord: åben dagbog, tilgængelighed, transparens (minus skjulte agendaer),

decentralisering, globalistfri zone, non-kommercielt.

Der er mange problemer i det. Et af problemerne er, at det er nødt til at starte helt

undergrundsagtigtigt, og langt hen ad vejen vil det være usynligt for de �este. Meget få har hørt om

det. Når først vi hører om det, er det spottet af Segmentet, misbrugernetværket, og der er allerede kørt

in�ltration i stilling. Det var det, der skete med de ellers gode ideer, der skabte de sociale netværk,

Wikipedia, og de andre Internet 2.0-tiltag. Det er uvist, hvornår initiativerne var spist op indefra, måske

de allerede var spist, før de blev sat i vandet.

Folk vil have omgående opfyldelse af behov. Vi er blevet som �re-års børn. Vi bilder os ind, at vi ved at

�ashe os på et medie kan få 100-vis af venner, der beundrer os. Vi har ikke tid til at bygge noget op,

der er solidt. Ejerskabet af FaceBook er helt klar over det, for de er ikke interesserede i noget solidt. Vi

ved godt, hvad de er interesserede i.

Det problem, der skal løses, før det bliver anderledes, er, hvordan folk bevarer autonomien og

ejerskabet over netværket. Problemet skal ikke kun løses for de sociale netværk, for det er et

fundamentalt problem for samfundet. Suveræniteten er kuppet, og kontrollen er centraliseret. Sagt på

en anden måde, problemet kan ikke løses isoleret set. De-centralisering og tilbageerobring af

suverænitet er et globalt must på alle fronter. Det er nødt til at �nde sted i både makro- og

mikrostrukturerne. Det er et anliggende for nationer/befolkninger. Det er et økonomisk anliggende.

Det er et anliggende for al samhandel og sameksistens. Det er et sundhedsanliggende, for

kontrolsegmentet ønsker fuld kontrol over hver eneste sjæl i vores afsuveræn’iserede krop. Det er et

anliggende for formidling af viden og information. 
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Det er hele kulturen

Det er simpelthen et anliggende for hele Kulturen. Der kommer ingen og frelser os fra Segmentet, for

de, der stiller sig op og byder sig til, er selv medlemmer af Segmentet. Initiativet kan aldrig komme fra

dem, implementeringen kan aldrig ske via dem. Ægte håb om forbedring kommer aldrig fra dem – kun

falske håb kommer derfra.

Egentlige håb ankommer, når folk selv formulerer deres håb om fremtiden og gør, hvad de siger de vil

gøre. Vi kan kun starte i det små og det lokale. Faktisk er hele det korrumperede venstre�øjsprojekt

cancel-kulturen paradoksalt nok en trigger for fremskridt. Ved at være så totalitært bagstræberisk, har

det a�ødt egentligt fremskridt (progressiv). Tiltrækkeligt mange gode mennesker blev socialt udstødt

af denne hjernevaskede bølge af tyranni, der skyllede over Verden udgående fra USA i Trump-

perioden, og folk havde ikke andet valg end at tage deres liv og skæbne i egen hånd. Det gælder i høj

grad mange, der selv traditionelt mente, at de hørte hjemme på venstre�øjen, og som de sagde: Vi har

ikke forladt og forrådt venstre�øjen, den har forrådt os. Vi kan ikke længere genkende det, som vi gik ind for

dengang.

Et problem for den amerikanske højre�øj – et KÆMPE problem – er, at de aldrig opdagede, at Trump

var et svindelnummer af de mere smarte, og at de stadig håber, han genopstår fra de døde og

kommer og frelser dem. Var det ikke det, Jesus gjorde? Altså messias-komplekset igen.

Fløjkontrollørerne i Segmentet har allerede tilrettelagt, hvordan den næste bølge af forgæveshed skal

ind�nde sig. 

Det er derfor vanskelligt at sige, hvori egentlige alternativer vil bestå. Hvordan vil de se ud? Vi ved det

ikke endnu. Vi kan observere tegn og tendenser på, at der er ved at ankomme et fundament for

forandring. 

Folk har fået nok og er ved at vågne op. Kun vågne mennesker kan skabe forandring. At en Obama

misbrugte ordet Change som en hul parole skyldtes, at hans mission var at forhindre egentlig

forandring. Det er sådan de gør, monopolisterne, de tager også patent på ordene.

Folk spiller på �ere heste. Mens de stadig be�nder sig på de kontrollerede og suspekte platforme,

søger de over i mere private diskussionsfora.

Folk udviser faldende tillid til medier og politikere og institutioner, der ellers har haft et bedre rygte.

De forløbne seks år har givet dem øjne at se med og ører at høre med. Hvad okkupanterne af disse

instutioner næppe gør sig klart er, hvor meget der ville skulle til for at genskabe tilliden, for de har

været vant til at deres autoritet blev taget for givet.

Der bliver lyttet, der bliver ikke hørt

Og der bliver lyttet til samtalerne, kan vi være helt sikre på. Ejerne af de sociale medier, Tech-

giganterne og de regeringer, de er i seng med, har ørerne på stilke for at opfange signalerne på den

opposition, som de skal ind og forgifte og kvæle. Alle, der har ytret sig i utilstedelig retning, er listet op i

deres databaser. De har en ‘sag’ på os alle. Det hænger nøje sammen med det kineser-stil sociale

pointsystem, som de arbejder på, og som hænger nøje sammen med det globale økonomiske system,
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der går efter og som afhænger af, at de via vacciner, tests, masker, nedfald fra skyerne og nu også

fødevarer og vand SKAL ind i alle menneskekroppe – C-O-V-ID, Certi�cation Of Vaccination

IDenti�cation. Og -19 betød, at det var dér, det blev iværksat, selvom vi først hørte om det i marts -20. 

Folk er ved at brække sig over covid-nedlukninger, og stanken af forlorenhed og løgn er blevet for

tyk. 

Folk orker ikke mere præk om Ukraine, Zelinsky, det-er-Putins-skyld-det-hele, for de ser, at hele

hykler-cirkus’et er til for at gøre deres liv til et helvede. 

Folk er fed-up med energi-kartellernes misbrug af verdenssituation, og de begynder af se en

sammenhæng mellem misbruget og situationen: Det er to alen ud af samme stykke. Europa

eksploderer denne vinter, og de korrupte politikere skal passe meget på nu, for der er

lynchstemning overalt.

In�ation er i realiteten ikke-eksisterende. Lad mig forklare. At producere en vare koster i realiteten det

samme i dag som for 200 år siden. Det, der er anderledes, er, at der er stukket �ere og �ere sugerør

ind mellem producent og aftager af varen. Der er drejet på �ere og �ere håndtag, der er �ere og �ere

parasitter på kroppen af dyret, der suger blod. Eksempeltvis koster en tønde olie – en tønde er 159

liter – hold fast i stolesædet: 1.75 kr … én krone og femoghalvfjerds øre at producere! At du betaler 15

kr for en liter skyldes alle sugerørerne. Ja, der skal betales for tønden også, den skal transporteres,

hældes ned i en tank på en tankstation, og tankpasseren skal også tjene noget. Men det ENORME

spænd imellem produktionspris og salgspris er kunstigt. Det er også kunstigt, at det er blevet en

mangelvare, for det skyldes en politisk krigshandling. Der er masser af olie i verden, men nogen har –

udover at stikke sugerør ind overalt – spændt ben for distributionen. 

Denne parasitvirksomhed kaldes for in�ation. Den forklares som en slags naturlov, en mekanisme vi

ikke kan gøre noget ved. Det er totalt bull shit. Vi kan holde op med at skabe den, så simpelt er det.

Men som landet ligger ift. magtforhold på Planeten Jorden, så kræver det et sammenbrud af det

parasitiske system, der skaber den, hvilket er, hvad vi oplever for tiden. Vi får alle mulige

bortforklaringer af sammenbruddet. Vi får ikke at vide, at de høje herrer og damer i Segmentet selv

ønsker DERES form for sammenbrud … for at indføre noget, der er endnu værre. Og vi får ikke at vide,

at der bagved deres planlagte sammenbrud foregår noget, der vitterligt er udenfor deres kontrol, og

som de er rædselsslagne for.

Den brudte kontrakt

SÅ, det handler med andre ord ikke om FaceBook, der var afsættet for dagens artikel, for det er kun et

symptom. 

Det vil ligeledes være symptomatisk, når alternativerne viser sig, for så er folk begyndt at efterspørge

genskabelse af suveræniteten. 

Vi har både de medier og de politikere, som vi har fortjent. Vi har frivilligt afgivet vores suverænitet,

ligesom vi frivilligt indenfor rammerne af demokratiet har afgivet vores ret og vores evne til folkestyre.

Folket kan ikke styre noget, hvis folket ikke evner at styre.
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Folk er trætte af alt det ørkesløse ævl om højre og venstre, de gode og de onde, de rigtige og de

forkerte, de korrekte og de ukorrekte.

Folk begynder at forstå, at ordene ligesom pengene er devaluerede. De siger så meget, gør de ikke?

De rigtige af i dag er de forkerte af i morgen.

Folk er folk, og de ønsker alle et godt liv for dem, deres familie og deres venner. De har intet imod

at forpligte sig, hvis det giver god mening, men de har set og forstået, at

Staten/regeringen/etablissementet har brudt den kontrakt, hvor de til gengæld for at forpligte sig

får noget væsentligt tilbage.

Jeg tror, vi godt kan sige, at folk er uendeligt tålmodige med deres sendrægtige regeringer. Altså på sin

vis, for de er jo også utålmodige, siden de fyrer den siddende regering hvert fjerde år. Dernæst er de

ligeså tålmodige med den næste regering, der gentager og forstærker den forrige regerings dårlige

embedsførelse og blot synes at være endnu et led i den uendelige kæde af udsættelser af fuldbyrdelse.

Endnu en regering holder folk hen med snak. Er det ikke, som om der er en særlig form for impotens

indbygget i demokratiet? 

Hvor blev ansvaret af?

En del af den demokratiske impotens har at gøre med fraskrivelsen af ansvar. Vi fralægger os ansvar

ved at gå hen og stemme hvert fjerde år. Vores analfabetiske kryds på stemmesedlen er symbolsk-

formel underskrift på at overlade ansvaret til andre. Et ikke-forstået formål med centraliseringen i

verdenssamfundet er at fjerne magten fra det synlige felt og dermed også folks mulighed for at se,

hvad der kunne og burde være deres ansvar. Dette er ikke bare noget, der er sket (ja vi skal jo følge

med udviklingen), det er resultatet af en langsigtet strategi. Udviklingen omtales, som om det var et

stykke uafvendelig natur, en mekanisk-universel determinisme, der hverken kan forstås eller

forandres.

Når denne konktrakt om midlertidig og begrænset overgivelse af magt bliver til fraskrivelse af ansvar,

er demokratiet dømt til undergang. Husk i den forbindelse, at det både er folket og dets maghavere,

der fraskriver sig ansvaret.

Folk er ikke noget imod at påtage sig ansvar, der skal bare være et svar på ‘an’, der skal være et

konkret udkomme.

Folk påtager sig ansvar, når de kan overskue deres ansvarsområde. Demokratiet – den store

ansvars- og handlingslammelse – befordrer ikke overblik, og mediernes falske overblik sparker blot

til det demokrati, der ligger ned.

Folk har opgivet tanken om at have noget at skulle have sagt, for for magten er alt for magtfuld, og

de kan jo ikke gøre noget alligevel, så de dukker nakken og håber på at �yve under radaren. 

Den gik så ikke længere, for nu vil Segmentet helt ind i dine celler, din genetik, din hjerne, du ejer intet

i 2030, ikke engang din unikke genetik … er du så glad? For hvis ikke du, folket er glad og lykkelig ved

udsigten til din egen udslettelse, så er det nu, der skal siges fra, så det kan mærkes.
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Så længe det bare var noget, der kom ud af munden på en stak forvirrede sølvpapirshatte iført

konspirationsteorier – folk accepterede den teori, at det kun var teorier – så var det for nemt at afvise.

Men når folk skal skære sig igennem et stykke konkret beton-virkelighed (concrete = beton) fra morgen

til aften, så er det meget svært at afvise.

Kineserkrise

I Kina er de kommet så langt ud med deres økonomi, deres boligmarked, deres forfejlede etbarns-

politik, de statslige ponzi-skemaer og den groteske Nul-Covid-politik, hvor folk er permanent spærret

inde i deres hjem, at store dele af den kinesiske befolkning er gået på gaden. Vil det hjælpe dem?

Næppe, for politiet er bare mødt talstærkt op. Demonstrationer og protester er ikke, som vores egne

medier prøver at bilde os ind, sjældne i Kina. Det er hverdagsagtige, og regeringen bruger det som en

konstant trykventil til at holde den folkelige utilfredshed i skak. De er nærmest et ritual for at bevare

status-quo.

Et farligere tiltag vendt mod systemet og den herskende parti-elite er, at mange unge er gået i punk-

mode og har mistet al tillid til dette system. Der �ndes en folkelig ungdomsbevægelse kaldet ‘Lad det

rådne’. De er kommet til den konklusion, at der ingen fremtid er for dem i det nuværende system, og

navnet siger, hvad programmet er. De nægter at samarbejde med systemet og deltage i et normalt

arbejdsliv. Det er en potentiel katastrofe og en tikkende bombe under et systemsamfund, der er dybt

afhængig af opofrende arbejdskraft, hele hemmeligheden bag det industrielle mirakel-boom i Kina

efter maoismen fra 1970’erne og frem til i dag. Så kan de selvfølgelig skrue yderligere op for

slavepiskeriet, men så knækker der endnu �ere snore.

Krisen er nu mærkbar, og udenlandske investorer er begyndt at trække sig og �ytte andre steder hen.

Østasien og Asien blot byder på mange muligheder, og Apple har lige �yttet deres produktion til Indien

– på den ene side, mens de på den anden side slikker støvle på regimet ved at lamme airdrop-

funktionen i iPhone’en, for partiet = staten har forlangt det. Den blev brugt til at koordinere direkte

mellem brugerne i forbindelse med aktioner og nedskydninger af overvågningsdroner – med

karto�elbomber! Lad-det-rådne er også et slag i ansigtet på den sociale-point-politik, for bevægelsen

udtrykker, at de kan rende os med deres sociale points, vi har ikke brug for dem. 

Se: Chinas Economy is in a Bad Shape
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🎦

China's Economy is in Bad Shape

https://youtube.com/watch?v=QSkKG5bthSA

Er der ikke nærmest brug for en global lad-det-rådne-bevægelse? På den anden side skal det vurderes

ud fra den yderst anstrengte situation i Kina, og det kan ikke stå alene med sit destruktive udtryk uden

at blive fulgt op af noget konstruktivt. Mens det gamle system overlades til at rådne op, er der nødt til

at opstå noget nyt, der er til for folk. Et ikke-system eller antisystem, for selve systemtanken er moden

til forrådnelse. Det er management-hjernens menneske- og samfundssyn, det er teknokratiets drøm

om en verden. En ond drøm. Vi skal lære at drømme igen, og vores drømme behøver ikke at være

onde.

I skrivende stund beslutter den kinesiske regering sig så til – tilsyneladende – at lytte til befolkningen,

for de ved godt, at de ikke har råd til en ægte folkerevolution lige nu midt i en økonomisk storkrise. Vi

vil dog se det, før vi tror det, for kommunistpartiet har altid dyrket strategien et-skridt-frem-og-to-

tilbage. Hykleriet i Vesten er så tykt, at det driver ned af væggene. De store, fede medier skriver om,

hvordan den heltemodige folkelige opstand nu er i færd med at vælte regeringen i Kina … øh, hvordan

var det lige medierne lagde deres solidaritet, da befolkningerne i Vesten og de angelsaksiske greater

Commonwealth-lande gik på gaden i masseprotest over det samme efter at være blevet behandlet på

samme måde af deres korrupte regeringer? De blev svinet til og kaldt alle mulige navne. 

Og mere hykleri er på gaden lige nu. Fire store meder skriver nu artikler til støtte for Julian Assange, for

nu bliver han udleveret til USA. Jamen hov, det var da ikke meningen. Der var absolut ingen support

for ham i medierne, da han sad fanget i en ambassade i London, for medierne havde et stort problem

også dengang, nu er det bare blevet akut. Assange bragte som bekendt historier, der byggede på

whistleblowers, som de selvsamme medier citerede og brugte! Så hvis han nu bliver hevet i retten i USA,

så bliver de også hevet i retten, for de gjorde det samme. Klamt hykleri, de har fået sved på panden, og

vil nu redde sig selv, mens de hykler, at de vil redde ham.

Der er helt sikkert brug for en lad-dem-rådne – altså medierne. 

https://youtube.com/watch?v=QSkKG5bthSA
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Det er interessant, at de såkaldte sociale medier boomede i samme periode, hvor medierne begyndte

at censurere deres læserspalter. Folk skulle nødig kommer for godt i gang. Visse læsere* var langt

mere velorienteret end journalisterne, for et væld af usorteret viden var nu tilgængelig på nettet – og

brugbar hvis man kunne skille skæg fra snot. Journalisterne derimod var bundet til at skrive af efter

Reuters, Ritzau og AP, der alle var kontrolleret af Segmentet. På de sociale medier kunne man dengang

skrive det meste, med mindre man gik over stregen. Indtil Segmentet gav signal til, at også de skulle

censureres.

Med visse læsere kunne jeg inkludere mig selv, for marco_hanuman er selvfølgelig et pseudonym.

Det stammer fra min aktivitet på læserkommentar-spalterne i Dagbladet Information, hvor jeg blev

slettet adskillige gange efter bla at have kritiseret deres kli-i-iima-korrespondent, når han skrev af

efter Segmentets propaganda-udledninger og var åh-så-politisk-korrekt – hvorefter jeg bare

oprettede et nyt pseudonym, hvor fornavnet startede med m og efternavnet med h.

Sociale medier er lige så ‘sociale’, som reality-TV har noget med reality at gøre. De er social-

manipulerede, ligesom det er virkeligheds-iscenesættende. Der er for meget pseudo, fake, over�ade,

lir, ligegyldighed, show-o� og for lidt socialt samvær. De er stærkt afhængighedsskabende på samme

måde som tomme kalorier. Når man har proppet sig med dem, bliver man sulten igen lige bagefter. Vi

har brug for noget med næring i.

En tid med lav pro�l

Måske vi en tid skal opgive tanken om de frie sociale medier. De er blevet til en slags vuggestue-

børnehaver, hvor pædagogerne mener, at børnene ikke kan �nde ud af at lege selv men skal

socialiseres med pædagogisk tilrettelagt leg, så de kan lære det fra starten af. 

Måske vi skal trække os lidt ind i os selv og ride stormen af. Visse kloge folk i min omgangskreds har

givet det råd og sagt, at Segmentet har afsat fem år til deres projekt. En femårsplan, hmm … hvor var

det nu, de dyrkede den slags? Inden da skal vi ikke regne med at initiativer bærer frugt. Det startede i

2020, og vi skriver 2022 snart 2023. Det er lidt længe bare at vente, og det gode råd gik heller ikke på

at sidde med hænderne i skødet men at gøre, hvad vi er nødt til for at overleve. Tænk på selvforsyning,

tænk på måder at holde varmen på, tænk på, hvordan vi kan bytte os til ydelser og varer, tænk på

netværket. Husk at in�ation ikke eksisterer, hvis vi stopper med at understøtte den. Gå direkte til

producenten og spring mellemhandlerne over i det omfang, det er muligt.

Vi er i en verdenskrig lige nu, uden at den bliver kaldt ved rette navn. USA har erklæret krig mod

Rusland og bruger Ukraine som proxy. Verdens lederskab har erklæret krig mod jordens samtlige

befolkninger men er for feje til at indrømme det. De er dukker, der danser i skyggeteatret. 

Lad-dem-rådne. Så hvis dagens afsæt-eksempel FaceBook er ved at rådne op, så lad det rådne. Det er

ikke et mål i sig selv at kommunikere på en smart online-platform. Målet er AT kommunikere og alt

det, som kommunikation GØR i vores liv, når vi lever. Når vi ikke er sociale men er reduceret til

socialiserings-objekter, så er det ikke værd at samle på.
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Hvis vi kunne sparke døren ind hos FaceBook, tage deres chefer ved kravetøjet og smide dem på

porten med besked om, at nu skal de ud og feje gader og fortove og værs’go her er en kost, vi skal nok selv

køre butikken fremover … så ville det være �nt. 

Det kan vi så ikke. Men vi kan lade dem rådne op i egen sovs.

Men vi skal være villige til at betale prisen, hvis vi i mellemtiden er gået hen og blevet social-medie-

narkomaner. Tag en kold tyrker og få jer et socialt liv uden mellemhandlere.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Retter og tips fra det gamle køkken, det store

køkken, det lille køkken og køkkenet i den Store

Vide Verden
Hvad siger du, min gamle ven?

Din kone har stillet hjemmeskoene, kondolerer,

og nu står du uden viden om, hvordan du laver mad til dig selv.

Hun var jo god til det med mad, men hun mente ikke, at det var dit bord og dit køkken. Du måtte

gerne vaske op og støvsuge og pudse vinduer, men det dér med at lave mad skulle du ikke bekymre

dig om. Det var i bedste mening og omsorg, det er vi jo klar over, men det er jo ikke usædvanligt for

folk i din generation, at det var vor mor, der stod ved gryderne.

Hvad siger du? du kan da bare bestille mad fra den kommunale madvogn?

Selvfølgelig, det ligner noget, din kone lavede, men det mangler noget væsentligt.

Det mangler omsorg, ærlighed og kærlighed.

Og så smager det ikke særlig godt, for det er lavet i et kommunalt industrikøkken,

og inden du når at få det åbnet, så er det lunkent og kedeligt, det er ikke rigtig mad,

og hvis du smider det ind i mikroovnen, så a�iver du ALT liv, det måtte indeholde.

Kursus i mormormad – med mere
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Hvis man spiser død, så bliver man død,

og jeg går ud fra, at du har tænkt dig at være levende til den dag, du dør.

Så nu skal du høre.

Vi laver et kursus i gammeldags madlavning,

det som børnebørnene kalder mormormad.

De elskede at komme hos mormor dengang, og nu er de selvfølgelig blevet store, og lur mig, om du

ikke ender som oldefar.

Med al respekt for mormor er det ikke raketvidenskab at lave rigtig mad, det er bare at følge

opskriften 1-2-3, holde øjne, ører og smagsløg åbne, og så er det oven i købet sjovt.

Når du først får tawet på det, så vil du ikke være til at stoppe, og hvis du får din nabo Karl-Ejnar med

på ideen – han er jo i samme situation – så skal du se, hvad der sker.

Er du med? Godt, så kører vi.

Kurset er i øvrigt ikke kun for enkemænd men også for ungkarle + drenge og piger, der lige er �yttet

hjemmefra + alle, der er trætte af modernistisk cafémad, fusionskøkken-nihilisme, industrimad,

junkfood og andet nonsens-food, og som længes efter no-nonsense-food.

Og så er det i øvrig ikke et kursus som sådan 🙂

Det er bare min egen opskriftsamling renskrevet til brugervenlighed.

Der er rundt regnet 125 opskrifter, så der skulle være nok til et stykke tid.

God fornøjelse og appetit.

ÆG
____________________________________________________________________

Kogt æg

Et blødkogt æg skal have 4.5 minutter i kogende vand. Sænk ned med en spiseske.

Når uret ringer, så hælder du vandet fra og giver det et chock i koldt vand.

Et hårdkogt æg skal have 7.5 minutter – samme procedure.

Det er perfekt til en sildemad, og sild er sundt, for det indeholder det gode fedt.

Tag et råt løg og skær det i ringe. Brug evt. en kold kogt karto�el fra i går.

Spejlæg

Hvis du vil undgå at smadre ægget, så slå det ud på en bord�ade og ikke på kanten af en skål. Åbn det

ned i en kop, så du undgår et dårligt æg. Kom et æg ad gangen over på panden med smør, fedt eller

olie. Når hviden ikke svømmer længere, så tag en paletkniv og se, om ægget er fri af panden.

Det kan aldrig gå galt, for hvis de ikke lykkes, så laver man bare scrablede æg.

Husk at spejlægget passer til biksemad af rester fra i går.
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Engelsk morgenmad

Hvis det skal være med det hele, så er det bacon, scramblede æg, baked beans, halve stegte tomater,

stegt cocktailpølse, kippers, toastbrød, jam, sort te eller ka�e.

Det er lige før, det er for meget, men det er faktisk englænderne, der har opfundet brunch’en, for man

springer selvfølgelig frokosten over. Det er en rigtig lørdag-søndags-morgenmad.

Hvis du har en stor pande, kan du lave det hele på samme pande. Jeg vil måske sige to pander.

På den ene bacon og cocktailpølser, husk at stege langsomt. Op og dryp af på et stykke køkkenrulle

eller en rist på en tallerken.

Så de piskede æg, hvor du stikker en paletkniv ned i massen, til det bliver til mundrette stykker, en

slags mini-omeletter.

De kan ligge og hygge sig i den ene side, mens du lægger halve tomater med snittet nedad og en

kippers på. Det kan godt være, der skal lidt ekstra smør på.

Når det er klar, så op af panden, op med varmen og ned med en dåse baked beans.

Toast har du smidt på et par minutter før. Teen står og venter på potten.

Hvis det var nede på pubben, du �k det, kan det godt være, du valgte at skifte teen ud med en pint ale.

Æggekage

Du slår 6 æg ud i en skål og blander lidt mel og lidt mælk i. Brug et piskeris.

Så tager du en tør og kold pande og lægger skiver af bacon på.

Du tænder for laveste blus og smelter fedtet fra. Tålmodighed, vend det et par gange.

Når bacon’et er stegt, tager du det op, tilføjer lidt smør og hælder æggene i panden. Skru lidt op, låg

på. Når æggene er lidt mere faste, så lægger du tynde skiver af tomat i toppen + bacon.

Server med et drys af hakket purløg og en skive rugbrød.

Omelet

Du slår 6 æg ud i en skål – denne gang uden mel og mælk.

Pisk med en ga�el indtil æggene skummer.

Kom fedtstof på panden – undgå margarine, det er noget klamt stads.

Smør er godt, olivenolie er godt, en blanding af de to er også godt.

Hæld æggene på ved medium varme.

Stik paletkniven ned i bunden af æggemasse et par gange i starten og lad den så stå.

Fyld:

baconstykker, skinke, ost, gedeost er fantastisk, krydderier.

Der skal ikke bruges ret meget fyld.

Når æggemassen er næsten færdig, lægges fyldet i den ene halvdel af omeletten,

og den anden halvdel foldes indover, så det danner en halvmåne.
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Man skal lige øve sig et par gange i at løsne æggemassen,

og det kan være en fordel at brug to paletknive, så den ikke går i stykker.

Husk: hvis det mislykkes, så smager det godt alligevel 🙂

Spansk æggekage – tortilla

Du har kogt en stak karto�er og skåret dem i 3-4 mm tykke skiver.

Du har blandet og pisket dine æg som til en omelet.

Du skal bruge 2 dl olivenolie, men du kan gemme det og bruge det igen.

Hæld olien på panden og læg karto�elskiverne ned.

Tag karto�erne op af olien evt. med en hulske og over i en skål, køl lidt af,

hæld æggene over, bland og lad stå.

Varm panden igen med lidt af olien og hæld æg-karto�elmassen over.

Brug svag varme. Nu bliver det sjovt.

Når æggekagen med karto�er = tortillaen er nogenlunde fast,

så lægger du en stor tallerken eller er låg eller et stort skærebræt over

og vender den – vupti! Måske du lige skal bruge en paletkniv for at sikre, at den er løs.

Så glider du den vendte tortilla over på panden igen – husk at tilføje lidt olie forinden.

Efter et par minutter er den færdig, og du glider den endnu engang over på tallerkenen,

denne gang for at køle af. En tortilla serveres ikke varm men let afkølet.

Skær den i både som en kage og server med salat og brød.

FARS
____________________________________________________________________

Frikadeller

Bland hakket kalv og �æsk

med en sjat �øde

en spsk mel

salt og peber

lidt timian

lidt knust allehånde og lauerbærblade.

Du er nødt til at have en morter, for hengemte pulverkrydderier mister smagen.

Hvis du kan �nde en stor stenmorter, så gå efter den.

Til sidst et lille �nt hakket løg – faktisk ville et revet løg være perfekt.

Og så skal det hele blandes – med hænderne!

Hvis du synes, det er for direkte, så tag et par køkkenhandsker på.

Lad farsen hvile på køl i et par timer eller mere.

Her gjorde mormor det, at hun lavede en lillebitte frikadelle og stegte den, så hun kunne smage,
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hvordan det færdige resultat blev. Så vidste hun også, om det var salt og pebret nok. Faktisk var hun

ikke bange for at smage på den rå fars, men det var dengang, man kunne stole på sin lokale slagter.

Kom koldt vand på hænderne og tag en lille håndfuld fars

og klask den mellem dine hænder frem og tilbage.

Tryk den �ad og læg den på panden, hvor der er varmt smør + olie.

Vend dellerne med paletkniv eller ske �ere gange.

Server med rødkål, rugbrød eller karto�er og brun sovs.

TIP !

Server evt. med karto�elsalat.

Der �ndes to slags: en varm og en kold.

Begge involverer kogte karto�er i skiver eller kvarte.

Den varme kræver en opbagt sovs tilsat løgringe og eddike + lidt sukker+ salt & peber.

Den kolde kræver yoghurt eller creme fraiche med purløg + evt. lidt dijonsennep + salt + peber.

Brun sovs (pandesovs)

Det er nemmere, end du tror:

Du har fedt på en pande eller andre gange i en gryde.

+ en spsk mel måske to ned i fedtet.

Du begynder at piske med et piskeris for at fordele melet i fedtet.

+ lidt mælk eller boullion og rører videre – lidt ad gangen.

Hold øje med tykkelsen, hvis den er for tyk tilføj mere væske.

Kom mindre salt i fra starten, end der skal.
Hvis du kommer for meget salt i, er det ikke til at redde.
Der kan altid tilføjes salt til sidst.
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Hvis den er for tynd, lad den koge videre – det kan tage tid at jævne.

Hvis du vil have sovsen brun, så tilføj lidt kulør. Måske det ikke er nødvendigt.

Hakkebøf

Den nemmeste farsret overhovedet.

Form en bøf af hakket oksekød med hænderne.

Læg den på panden, hvor der er fedt.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den er stegt, så skær den midtover.

Lad den evt. hvile et par minutter på panden, efter du har slukket.

Server med pandesovs, kogte karto�er, rødbeder, asier.

Karto�er

koges i ca. 20 minutter, men det kommer an på størrelsen.

Nye karto�er skal måske have 15 minutter, store gamle karto�er skal måske have længere. Men – det

er superenkelt, for du tager bare og stikker en ga�el lodret ned i en karto�el, og når den falder af

ga�en af sig selv, så er den færdig.

Giv dem måske et drys persille og en klat smør.

Glemte vi de bløde løg? Det er jo bare løgskiver, der er stegt i fedtet. Eller i noget andet fedt, for så kan

du lave dem i forvejen.

TIP !

TIP !

Ragout

eller Ragu Bolognese

Det er den kødsovs, du bruger til pastasovs eller i en lasagne.

Bacon steges i smør.

+ hakket gulerod, bladselleri, løg og hvidløg

+ hakket oksekød eller anden fars (oske + svin, lam, …) i panden, hvor der er fedtstof.

+ salt, peber, lidt chilli�ager (hvis du kan li’ det), måske lidt timian eller rosmarin.

Når olien skiller fra raguen + en lille dåse tomatpure opløst i boullion i et hul i midten,

så pureen varmes op.

Rør rundt + et glas rødvin.

Hvis du vil spare på fedtet, så tag noget fra efter stegningen og gem det fra gang til gang.

Kogevandet fra karto�er indeholder stivelse.
Det kan du bruge til at lave sovs med, for der er indbygget jævning.
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Efter afdampning af vinen koges ragu’en ved svag varme i 2 timer, måske 3 timer.

Der skal være væske nok til, at det ikke køger tørt, så + en dåse hakkede tomater.

Farsbrød

En fars kan være mange ting. Der kan være rasp, mel og æg i en fars.

Rasp er en udmærket idé, da det holder på faconen.

Der kan være oliven og stykker af fetaost i et græsk farsbrød.

Eller hvad med champignonstykker og hakkede (val)nødder?

Du kan bare eksperimentere med det, du har.

Husk nogle gode krydderier. Grækerne vil nok bruge rosmarin og timian.

Husk ALTID at smage undervejs, for hvis det smager godt, så smager det færdige resultat også godt.

Form farsen som et brød på en bageplade med bagepapir.

Læg striber af bacon henover. Man kan også piske et æg og glacere med en pencel. Nogle bruger

tomatpure, der er rørt op med lidt vand, så den kan smøres på med en pensel.

Bag i ovnen ved 180 grader i 45 minutter – eller til du synes, det er færdigt.

Boller i karry

Farsen er en frikadellefars – se ovenfor.

I stedet for at stege, så koger du.

Bollerne skal være af en størrelse, der kan ligge på en spiseske – kom vand på hænderne og ælt.

Så tager du noget vand med boullion i, bringer i kog ved medium varme og sænker bollerne ned i.

Læg mærke til at de falder til bunds – men når de stiger op til over�aden, så er de kogt. Hvis du vil

spare lidt på kødet, så kog nogle selleritern som supplement. De skal i lidt før bollerne. Tag det hele

over på en tallerken og gem kogevandet.

Så laver du en opbagt sovs i en anden gryde og hælder gult karrypulver i. Du bruge kogevandet, når du

har lavet din melbolle i fedtet. Smag til med salt og peber og måske lidt cayennepeber, for det gule

pulver er mest gurkemeje og ikke særlig stærkt.

Når sovsen har den rigtige konsistens, sænker du bollerne (og evt. sellerien) ned og giver det 5

minutter ved svag varme. Server det med løse ris.

Medister

Enhver kan stege en medister fra slagteren. Og en god slagter laver en god medister, respekt for det!

Husk lige at prikke små huller i skindet, så den ikke revner.

Men hvad med at lave den selv?

Fars

Fyldet er i princippet en frikadellefars uden æg, hvor du skruer op for krydderierne. Den må ikke være
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for mager, for så bliver det en tør medister (ister er fedtet). Den skal også have en lille smule suppe,

for dejen skal være lind for at køre igennem kødhakkeren. Heller ikke for meget, for så bliver

medisteren vandet.

Tarm og gear

Du skal købe fem meter svinetarm hos slagteren. De har det også i et større supermarked. Slagteren

har det helt sikkert, for han laver dem selv.

Og så har du brug for den gode gamle Raadvad eller Husquarna-kødhakker, som du kan �nde brugt

for ingen penge. Så skal du anska�e dig et pølsehorn, og det gode ved disse klassiske hånddrevne

køkkenmaskiner er, at den slags stadig fås som tilbehør.

Kør pølsen

Så lægger du tarmen i vand i en halv time og krænger den på pølsehornet som et langt kondom 🙂

Du starter med at køre en portion fars igennem hakkeren, så den lige stikker ud.

Så skærer du den af, tager tarmen og binder en knude i enden, og så kører du stille og roligt.

Hvis man er to om det, er det nemmere for begyndere. Med øvelsen kan du gøre det selv.

Sørg for at der ikke kommer lufthuller i, ej heller skal den stoppe for hårdt.

Lad bare farsen skubbe tarmen ud ved eget tryk, der plejer at være det bedste.

Det er selvfølgelig muligt at lave en fem meter lang pølse, men det vil nok ikke være en god ide.

Jeg vil foreslå, at du kører passende længder på fx 20-30 cm og så snor pølsen om sig selv. Første gang

er det med uret, næste gang er det mod uret osv. Du får en lang pølse, men den er underdelt.

Du kan også være ekstra grundig og efterlade fem cm uden fars, klippe af og binde en knude.

Så binder du en knude igen og kører den næste. Du kan også nøjes med én knude.

Knuden klipper du af, når den engang er stegt, for den er uspiselig.

Blanchering og konservering

Så varmer du en stor gryde op, og når vandet koger og blancherer pølsen.

Det vil sige, at den kommer ned i kogevandet i et par minutter, til skindet er desin�ceret og har samlet

sig som hvidt (blanche på fransk). Det er også en måde at sikre sig, at der ikke er bakterier, for du har

uden tvivl brug for at fryse det meste ned. Det gør du lige efter blancheringen. Det er også her, du kan

skære pølsen over ved knuderne. Mon ikke et par stykker i hver frysepose er passende. Hvis du kun

har én knude, så prøv at ramme midten af knuden i snittet.

Servering

Medister kan koges eller steges. Kogt medister er perfekt til gule ærter som det, nordmændene kalder

sulemad. De forventer også et stykke kogt �æsk. Stegt medister serveres med karto�er, brun sovs og

rødkål. Og gerne en klat sennep.

Pariserbøf

Det er noget af det nemmeste, du kan lave. Du skal bare have ingredienserne:

hakket kød, toastbrød, kapers, syltede-hakkede rødbeder, gul pickles, revet peberrod, hakkede løg,

æggeblomme.
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Hvis du tør, så køb noget ordentligt hakkekød og lad være med at gennemsteg.

Faktisk kan du nøjes med at smide bø�en over på en rigtig varm pande og give den et minut på hver

side – en slags tartar med skorpe.

Det med at æggeblommer er farlige er lidt noget �s beregnet på at skræmme livet af folk. Salmonella

sidder udenpå æggeskallen, hvis den sidder der. Vask ægget, og hvis du vil være sikker, så sænk ægget

ned i en kop kogende vand, inden du slår det ud. Hav respekt for salmonella, men lad være med at

være bange for det.

Så skal du måske øve dig i at halvere et æg, og det kan være, det går galt første gang, men så bruger

du det bare til en omelet. Du skal fange blommen i den ene halve æggeskal, og så skal du lade det

glide over i den anden. Undervejs forsvinder æggehviden ned i revnen mellem de to skaller. Gør det et

par gange. Hvis der går hul på blommen, så er det omelet og prøv-igen.

Når det hele er klar på tallerkenen, lægger du æggeblommen ovenpå bø�en.

Lasagne

Det er måske ikke en begynderret, men på den anden side: Nu har du måske lavet ragout (se ovenfor),

og så er du allerede halvt færdig. Ragout’en er jo den røde sovs.

Du ved også, hvordan man laver en opbagt hvid sovs: fedt + mel + sødmælk + salt-peber. Til lasagne

skal du også rive en halv muskatnød – på �nere fransk hedder det en mornay-sauce.

Så kan du også tilføje en grøn sovs, der er hakket spinat tøet op og blandet med hytteost. Her er det,

du kan lege lidt med det grønne, for spinaten kan blandes eller helt erstattes med alt godt fra haven:

hakkede brændenældeblade, hakkede skvalderkålblade, hakkede spidsbladet vejbred, hakkede

mælkebøtteblade – pas på, tag kun de helt unge og ikke for mange, for de er bitre. Alle disse vilde

grøntsager er sprængfyldte med vitaminer og mineraler, som er godt for dig, og de kan ikke købes

nede i supermarkedet.

Lad os i dagens anledning se bort fra den grønne sovs – men husk lige, at farverne på det italienske

�ag er … grøn, hvid og rød. Det er en slags nationalret, og alle mormødre har deres version. Vi laver

den uden den grønne, og så hedder det lasagne bolognese. Det danske �ag er rødt og hvidt 😉  Det

gode er, at det hele kan laves én ting ad gangen, ingen stress.

Du har en rød og hvid sovs klar. De behøver ikke være varme, for det hele skal i ovnen. Så skal du have

lasagneplader, parmasanost som du selv river (ikke det kedelige revne pjat i poser, der smager af

bræk), revet mozarellaost (kan undværes), olivenolie.

Du tager et fad til ovnen. I bunden lægger du et tyndt lag rød sovs. Så et lag plader. Knæk evt. i små

trekanter til sidst, så de dækker hele laget. Så et lag hvid sovs. Så et drys revet ost. Så et lag rød sovs.

Så et lag plader … fortsæt på samme måde, men prøv at slutte af med rød sovs + hvid sovs + revet

parmasan. Der er nogle, der drysser et lag rasp + parmasan til sidst, hvis de vil have en særlig sprød

skorpe. Dryp også olivenolie i toppen – en tommel�nger for hullet og så strint.

0
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Så bager du i ovnen ved 180  i 45 minutter. Men afhængig af, hvor stor portionen er – det har vi jo ikke

beskrevet, for det bestemmer du – så hold øje med det, og når det er mørkt i toppen, så luk for ovnen.

Lad den evt. stå ved eftervarme, for det er mere diskret end aktiv varme.

Når du tager den ud, så lad den lige stå i 10 minutter. Skær i portioner med en skarp kniv og saml op

med en paletkniv.

Nu har du lasagne til 3-4 dage, og du skal bare varme det op i ovnen.

Jeg foreslår, at du pakker et portionsstykke ind i madpapir/bagepapir og ned i en beholder eller i en

frysepose, og så tager du det ud af køleskabet en af gangen. Bagepapiret går med ind i ovnen. Du kan

også fryse det ned og tø det direkte op i ovnen en anden gang.

Lasagne er et helt måltid i sig selv, og grøn salat som tilbehør er nok.

NB! En lasagne uden kød smager helt fremragende. Du lader bare være med at bruge kød i den røde

sovs.

Burger

Hvis du kan stege en hakkebøf, kan du også lave en burger.

Lad være med at lave den for tyk, forsøg at ramme størrelse af en burgerbolle + lidt mere, for det

skrumper under stegningen.

Lad også være med at vælge for magert kød, det bliver kedeligt og smagløst.

Rist burgerbollen og byg op med mayonaise, salatblad, burger, ketchup, en sultet agurk, tomatskiver,

løgskiver.

Og så ved jeg ikke, hvorfor der ikke �ndes lammeburgere og svineburgere, det giver ingen mening.

TIP !

STIVELSE
____________________________________________________________________

Det lyder ikke umiddelbart charmerende, men det betyder blot indeholdende stivelse = den ingrediens

i korn og rodfrugter, der jævner. Det er en tilstand af sukker.

0

Prøv engang at lede efter saltede agurker og ikke syltede. Det er agurker, der er fermenteret i
saltvand, og de er sundere end de andre. De indeholder de mælkesyrebakterier, som maven har
rigtig godt af.
Det er det samme som i surkål, som vi spiser alt for lidt af i Danmark. Eller det gammeldags
rugbrød, der er bagt på surdej, og som man stort set ikke kan få mere, for industribagerne bruger
gær i stedet.
Det er HELT forkert! og de har på denne måde ødelagt et stykke værdifuld madkultur.
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Pasta

Der skal være rigeligt med spilkogende vand i gryden + lidt salt. Fuld tryk på.

Tørret pasta skal i princippet have den tid, der står på pakken,

men en endnu bedre ide er, at give den et par minutter mindre, varme raguen op på en pande – kun

så meget, der skal bruges – og så komme pastaen over for at koge færdig på panden. Det tager et par

minutter. Pasta skal ikke være blødkogt men al dente, noget til tanden. Du snupper en pasta med

ga�en og smager, om det stadig har lidt bid uden at være hård i midten.

Der skal bruges mindre ragout, end du tror, for ellers svømmer det hele. Der skal kun være det, der

hænger fast på pastaen af sig selv.

Når det er serveret på tallerkenen, så riv noget parmasan henover. Lad være med at bruge

pulveriseret parmasan, det smager af bræk, ja undskyld mig. Du kan stadig få Reggiano Parmiggiano

og især Grana Padana i discount-supermarkederne til en næsten rimelig pris.

Karto�elmos

Du behøver ikke bruge pasta, for karto�elmos er perfekt.

Du skal koge karto�er uden salt i mere end 20 minutter, så de begynder at skille.

Hvis du vil spare på gassen eller strømmen, så sluk for karto�erne, hold låget på, lægge et viskestykke

og et håndklæde over og lad det koge videre. I gamle dage havde man en høkasse, så karto�erne eller

grøden kogte videre ved eftervarme.

Når du hælder vandet fra, så gem et par deciliter.

Så tager du et karto�eljern og moser karto�erne. Hvis du har et piskeris med farskroge, kan du også

bruge det. Det er her, du kan bruge det kogevand, du har gemt.

Tilsæt salt, peber, smør og måske nogle hakkede forårsløg eller persille, det er lækkert.

Gnocchi

Gnocchi er italienske melboller af karto�elmel.

Princippet er at blande mel og vand og forme boller med �ngrene.

Når de er tørret ind til fasthed, så dumpes de i en eller anden sovs.

De skal kun have kort tid, for karto�elmel er blødere end durummel, som man normalt bruger til

pasta.

Knødel

er den foretrukne stivelse i fra Østeuropa, Tjekkiet, til Tyskland, Østrig og ned til Italien.

Knødler, knedeli, knudler, nudler, same-same but di�erent.

Man laver en stor knude af en melbolle, skærer den i skiver og steger på panden og overhælder den

med sovs.

Eller koger den i vand. Man kan kalde det for kogt brød.
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Polenta

Princippet er det samme som knødel.

Majsmel forkoges og sættes til køl.

Det skæres i skiver og steges.

Det overhældes med sovs.

Hvis det ikke bages eller steges til brød, så kan de serveres halvt �ydende – som grød.

Nudler

Italienerne har lært at lave pasta fra nudler. Det var Marco Polos fortjeneste

– eller skyld, hvis man foretrækker den formulering.

Nudler nedsænkes i en sovs og får den til at samles.

Ris

Køb noget ordentlig ris, ikke det dér forkogte pjat: Brug Basmati eller Jasmin.

Det er superenkelt at lave løse ris, og der er to regler:

1 del ris til to dele vand.

7 minutter + 10 minutter – lad mig forklare det sidste:

Når vandet koger, smider du risen i og koger i 7 minutter under låg.

Så slukker du for vandet og lader det stå under låget i 10 minutter – og så er det færdigt. Ikke noget

med at røre rundt, for så tværer du risen ud.

Risotto

Her er en grød på ris, der er et fantastisk måltid.

Du skal købe nogle ris, der hedder Arborio-ris.

De er små og fede i modsætning til Basmati og Jasmin, der er langkornede

Varm olie op i en gryde, til den næste ryger.

Smid risene i og rør til de næsten popper.

Hæld et glas hvidvin i, til risene har suget og vinen er fordampet.

Du har i forvejen forberedt en liter bouillion og starter med at tilføje en halv dl.

Du skal røre undervejs med jævne mellemrum, og når du synes, risene løber tør, så hælder du

yderligere en halv til en hel dl på.

Filoso�en er, at risene suger i ét lag ad gangen, og til sidst er de helt nedbrudte og møre.

Når det begynder at ligne grød, så lægger du an til landing.

Det er her, du kan tilføje svampe, skaldyr, kogt kylling, tilberedte grøntsager – hvadsomhelst – og lade

det

koge med de sidste 5 minutter.

Til sidst tilføjer du revet parmasanost, som du rører rundt.
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Når det er opløst, slukker du for varmet og tilføjer små klumper smør, som du rører rundt.

Server og spis med en ga�el.

Spaghetti med kødboller

Jeg ser en scene fra Lady og Vagabonden for mit indre blik 🙂

Egentlig er det bare italienske frikadeller serveret i ragu-sovs, en bolognese-sovs uden kød, for

bollerne er jo kødet. Italienerne vil nok krydre lidt mere med oregano og komme lidt olie i farsen.

Men ellers er det bare at stege kødbollerne først og dernæst nedsænke dem i sovsen.

Du laver selvfølgelig mere, end du kan spise på én gang, så husk, der skal være sovs nok ift. kødboller.

Brød

Dette er ikke en brødopskrift men blot for at sige, at et madbrød har samme funktion som anden

stivelse:

at samle sovs op. Så simpelt kan det siges. Brød er simpelthen spiselig service.

Se afsnittet om BAGERIET

RØDT KØD PÅ PANDEN
____________________________________________________________________

Kotelet

Af svin eller lam.

Du kan selvfølgelig bare smide dem på panden og vende dem, til de er færdige.

Husk salt og peber.

MEN: Du kan også gøre lidt mere ud af det og marinere dem i forvejen.

Bland en marinade af olie, salt, peber, citronsaft, hvidløgsskiver, rosmarin, timian, salt, peber, chilli,

mm., læg det hele ned i en frysepose og luk den.

Ryst/massér det hele godt sammen og lad hvile et par timer på bordet eller natten over i køleskabet.

Hvis du vælger det sidste og bedste, tag det ud et par timer før, for koldt kød er ikke klar til at blive

stegt, det skal være i stue-køkkentemperatur.

Panden skal være godt varm, for ellers koger du bare kødet.

Hvis du ikke marinerer den, så husk at strø med salt og peber, inden den lægges på panden. Hvis du vil

vide, hvornår den er færdig, kan du trykke på den med en �nger og mærke, om den er blevet næsten

fast. Den skal heller ikke være tør. Inden du vender den, kan du se, at den skifter farve halvt op langs

siden, og du kan også løfte den og se, om den har fået stegeskorpe. Den er ikke brændt på, den er

karamelliseret.

Når den er vendt om, er det en god ide at hælde panden lidt på skrå og samle noget stegefedt op og

hælde henover.
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Hvis det er en lammekotelet, så pres et fed hvidløg og kom på til sidst. Ikke fra starten, for så brænder

hvidløget og bliver bitter.

Stegt �æsk med persillesovs

Hvis der er noget, der hævder, at det er den danske nationalret, så er jeg uenig.

Jeg mener, at det er det danske unikke bidrag til verdens-gastronomien: smørrebrød.

Det vender vi tilbage til.

Start med at lægge skiverne på en kold pande og skru op for lav varme. Så smelter fedtet, uden at

kødet bliver brændt. Du kan se, når det er færdigt

Persillesovsen er den opbagte sovs – se brun sovs ovenfor + hakket persille.

Vi tager den lige igen med sovsen: fedsto�et kan være det fedt – eller noget af det – som blev tilovers

fra �æsket. Det er der, al smagen sidder.

I mellemtiden stille du �æsket ind i ovnen og holde det varmt.

Hæld fedtet over i en gryde, hvis du ikke har en pande med høj kant.

Skru op for varmen og smid 1 spsk mel ned i og rør rundt til det samler sig i en melbolle. Så hælder du

en lille sjat mælk eller bouillionvand i, så bollen bliver blød – og rører. Det gør du et par gange, og så

kan du hælde mere i. Du venter og ser på, om sovsen bliver tykkere, inden du stopper. I med persillen.

TIP !

Bøf

En bøf af skært kød kan være mange ting.

Bø�en strøs med salt og peber forinden.

Den bedste pande er en støbejernspande med riller.

Men en �ad smede- eller støbejernspande er også �n.

Lad være med at bruge pander med belægninger – de steger ikke, de koger,

og når de bliver slidte, afgiver de sto�er, din krop ikke har brug for (de er skadelige).

Lad også være med at bruge aluminiums-pander og -gryder, for aluminium har du heller ikke brug for i

din krop.

Hvis du vil bruge slip-let-pander, så vælg en keramisk belægning. Her skal du så vide, at du ikke skal

bruge metalredskaber til at røre med, kun træ, plastik, gummi.

Der skal være høj varme fra starten.

Tilføj smør og rosmarin/timian/hvidløg.

Når du vender bø�en, så drej panden sidelæns, saml fedtet i siden med en ske og hæld det henover

bø�en.

Sæt til rette – det hedder mis-en-place på �nere fransk. Det betyder bare, at du sørger for at gøre
alle ingredienserne klar, inden du starter. Ikke noget med at vente med at hakke persille til der,
hvor du har brug for det. Det skal ikke være stressende at lave mad. Det gælder alle madretter.
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Vigtigt! Når du mener, bø�en er færdig, så skal den hvile i 5-10 minutter, så safterne kan samle sig.

Skær den i 3 mm tykke skiver på tværs af �brerne.

Wienerschnitzel

Der er tre hemmeligheder ved en god schnitzel: tykkelsen, paneringen og fedtet.

Du har købt en kalveschnitzel og har brug for at gøre den så tynd som muligt.

Der er to måder:

Den ene er at banke den �ad. Det gør du ved at lægge den mellem to stykker vita-vrap og slå på den

med den �ade ende af en kødhammer eller noget andet hårdt.

Den anden hedder butter�y’ing. Det er lidt svært at forklare, men det består i at skære sidelæns fra

midten, så man folder kødet ud til siderne. Søg på internettet og se en demo – det er ikke svært, du

skal bare have en tynd, skarp kniv.

Du skal stadigvæk banke den �ad for at rette den op og sørge for, at det er lige tynd over det hele.

Når du har en �ad schnitzel, så skal den paneres.

Du laver tre tallerkener:

Den ene er pisket æg.

Den anden er rasp.

Den tredje er mel blandet med salt og peber.

Først dypper du schnitzlen i ægget.

Så dypper du den i melet.

Så dypper du den ægget igen.

Så dypper du den i raspen.

På panden har du opvarmet svinefedt, og her smider du schnitzlen over.

Den skal kun have to minutter på hver side, for den er helt tynd.

Forinden har du lavet råstegte karto�er.

Det tager sin tid, men det er bedre end dårlige pommes frites.

Skær karto�erne i små både og steg på en stor pande.

Vend hele tiden, til de er helt brune på alle sider.

Der er en tradition for at servere en schnitzel med ‘en dreng’

der er en citronskive, en ansjos, kapers og persille. Jeg tror, det er en dansk variant.

Traditionen siger også, at man bruger fedtet som pandesmør ved serveringen.

Og kogte grønærter. De skal bare ned i kogende vand 30 sekunder.

Biksemad

Du har noget steg tilovers fra dagen i forvejen.

Noget af det går som pålæg.

Står der ikke en pålægsmaskine på ønskelisten? Den koster kun 2-300 kr.
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Resten går som biksemad.

Hvis det er en �æske- eller oksesteg, så skæres den i tern.

Du har karto�er tilovers, de skæres også i tern.

Herefter står det frit: hakkede hvidløg, løg, �nthakket peberfrugt, �nthakkede gulerødder, selleri, m.m.

Op på panden med det hele og hvis der er brun sovs, så kommer det også med.

Det hele blandes med sennep, syltede-hakkede rødbeder, engelsk sovs og spejlæg + en klat ketschup.

Det er god skik at overlade blandingen til ejeren af tallerkenen.

Mørbradbøf

Du får tre svinemørbrad smidt i nakken for en 100 i mange supermarkeder.

Hvis du gerne vil have, at dyret har haft det godt, så køb velfærd og fritgående.

Hvis du helt vil undgå GMO og medicinrester, så er det øko.

Under alle omstændigheder vil det ikke være en dyr udskæring.

Og næsten det eneste, du kan gøre forkert, er at stege den for længe.

Pudsning

Skær sølvscenerne af toppen. Men en spids kniv stikker du ind lige under scenen og trækker sidelæns,

først den ene og så den anden vej. Vend knivspidsen lidt væk/op fra kødet, så du ikke skærer ned i

den. 

En mørbrad har ‘en unge’ en klump i den ene ende. Træk eller skær den fra og brug den som en

selvstændig bøf.

Mørbrad kan lave på mange måde: mørbradgryde, mørbrad med bløde løg, �ækket mørbrad på

panden, indbagt mørbrad, marineret mørbrad på grillen. Her er klassikeren, som mormor lavede den

(næsten): mørbradbø�er på panden med champignon-�ødesovs.

Forberedelse

Mørbraden skæres op i 4 cm skiver, der trykkes let med knoerne. Alternativ i 1 cm skiver, der ikke

trykkes.

Champignons renses og skæres i ens stykker – en mellemstor champignon deles med stokken for sig

og hovedet i �re stykker. 

Skær et rødløg i halve ringe. Hvis du har en porre, så skær den i ringe også.

Stegning

På en pande med smør steges løg og porre.

De tages fra og champignons steges til vandet er væk og de er skrumpet ind.

Så tages de fra, varmen skrues op, og mørbradbø�erne kommes på panden.

Når de er gyldne, tages de fra. De skal helst kun have et par minutter på hver side.

Der skal være nok fedstof på panden, så suppler undervejs. 

Kom paprika, tomatkoncentrat og soya ned i fedtet og pisk.

Finish

Pisk noget mel ned i en dl piske�øde og kom over på panden.
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Når det ligne sovs, så blandes den hele over i.

Serveres med ris.

Det er en af de retter, der serveret næste dag på en skive ristet brød, går som en af de lune retter i

smørrebrødet.

Andre lune semi-smørrebrødsretter vil være

hakkebøf varmet i sovsen

rødspætte�let

champignonstuvning

Benløse fugle

Behøver vi at sige, at der ikke har meget med fugl at gøre? I Tyskland hedder det spansk fugl.

Skær skiver af nakke�let fra kalv og bank stykkerne �ade med den �ade side af en kødhammer, eller

hvad ud nu har.

Strø med rigeligt kruspersille.

Læg en bred skive bacon i for enden af rullen og rul, så bacon �etter ind i rullen og ruller videre på

ydersiden og dækker ydersiden.

Bind med sejlgarn/kødsnor, så de ligner små rullestege.

Strø med salt og peber, når de er rullet.

Brun af på en pande.

Læg dem over i en gryde. De må gerne ligge ovenpå hinanden.

Tilføj kviste af frisk timian gerne bundet med snor også.

Tilføj boullion til det dækker.

Simr i en time.

Skum af én gang undervejs. Det vil sige at fjerne de afkogs-skum, der svømmer på over�aden med en

hulske eller anden ske.

Tag fuglene op af kogevandet og skum evt. igen

Lav en opbagt sovs, hvor fonden bruges som væske

Tilføj evt. �øde, når sovsen har samlet sig + ribsgele

Hvis du vil have en brun sovs, så tilføj sovsekulør

Server med karto�er og agurkesalat.



29.12.2022 14.51 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%5… 79/3124

GRYDEMAD
____________________________________________________________________

Osso buco

Det er rigtig vintermad, masser af saft og kraft og marv og ben.

Vi skal ikke glemme, at der i knoglerne og marven sidder en masse næring.

Knogler er særdeles levende, og marven er deres livskanal.

Osso buco betyder øvrigt den hule knogle, og inde i midten af benet kan du se marven.

Tag det skiveskårne lårben og vend det i mel med salt og peber.

Læg det på en varm pande eller i bunden af en stegegryde med en blanding af olie og smør. En rigtig

stegegryde er af støbejern, måskke med emalje, og der er et låg, der passer til. Det er en slags ovn i sig

selv.

Når det er brunt = karameliseret på begge sider, tager du det op.

Så smider du de tre farver i – igen: det italienske �ag er grønt, hvidt og rødt – hakkede bladselleri

(grønt), hakkede løg (hvidt) og hakkede gulerødder (rødt). Du kan inkludere hvidløg her, men du kan

også smide halve fed hvidløg i til sidst, for de koger helt ud.

Så laver du et hul i midten og lægger et stor klat tomatpure i og rører, til det bliver blødt, det tager det

bitre af pureen. Så skruer du op for varmen og tilføjer et stort glas hvidvin (rødvin kan bruges) og lader

alkoholen fordampe.

Til sidst tilføjer du kødet + 1-2 dåser hakkede tomater + evt. boullion. Det skal bare dække kødet.

Det hele koger ved svageste varme i minimum to timer, men tre timer er bedre.

Kødet skal falde fra benene.

Det serveres traditionelt med risotto, men det bliver måske en anelse for tungt, så kogte-løse ris kan

være bedre. Karto�elmos eller polenta er også godt.

Drys med gremolata.

Polenta – hvad er det?

Det er majsmel, der koges til en grød. Dernæst køles det af, så det stivner.

Så skæres den stivnede masse i skiver og steges på panden.

Det lægges i bunden af serveringen og retten lægges ovenpå.

Se afsnittet om STIVELSE.

Gremolata – hvad er det?

Det er en herlig drys til toppen af en tung ret til at lette den af.

Det er hakket persille + �nt hakket hvidløg + revet citronskal.

NB! Citrusfrugter bliver sprøjtet med pesticider, så du skal købe en øko-frugt.
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Kalve/okse-haler

Du kan rent faktisk erstatte osso buco med haler.

De kræver også langtids-kogning.

I stedet for en sovs kan du tilføje mere væske, og så har du oksehalesuppe.

Høne

Det kan være svært at �nde en rigtig suppehøne, for madindustrien går efter den hurtige gevinst:

kyllingen. En høne er et voksent dyr, der har lagt x-100 æg i sit liv. Køb den hos din lokale landmand får

du et dyr, der har brugt sine muskler. Når du parterer den, så kan du se, at muskulaturen er mørk,

hvilket betyder, at den er brugt till noget og derfor er ladet med næring. En rigtig høne har også levet

af græs, orm, larver, nedfaldne æbler, korn + diverse. De ved selv, hvad der er godt for dem.

Burkyllingen kommer ikke i nærheden af ift. næring, for den har ikke levet et naturligt liv med naturlig

mad. Den er et ulykkeligt dyr, og du bliver ulykkelig af at spise den.

En rigtig høne skal koges i tre timer. Du kan smide den hel i gryden, eller du kan partere den. Når du

parterer, så skær de steder, som skelettet bevæger sig: ved alle led. Skær først igennem ved rygsøjlen.

Halsen skal med, gumpen skal med.- Hjerte, lever m.m. skal ikke med, men du skal ikke smide det ud,

for det er komprimeret næring.

Efter tre timer i gryden kan du tage kødet op, og suppen er totalt de luxe.

Den er så kraftig, at den kan bruges til adskillige retter.

Tarteletter

Findes der en mormor-ret, der er mere elsket end tarteletter?

Du har næsten alt, der skal bruges: hønsekød og hønse-fond.

Du skal bare bruge: tarteletter, evt. grønærter, evt. hakkede gulerødder, evt. asparges.

Der er også de, der mener, at rejer er på sin plads.

Du laver en opbagt sovs med hønse-fonden og tilføjer hønen i passende strimler.

Tarteletterne er varmet i 5 minutter forinden i en ovn.

Blandingen hældes ned i tarteletterne.

TIP!
Asparges er en sart sag.
Når du køber asparges – hvide eller grønne – så består de af en spiselig overdel og en uspiselig
underdel. Den gode nyhed er, at du bare skal tage aspargesen og knække den. Hvor den knækker,
er skillelinjen mellem det spiselige og det uspiselige, det bløde og det hårde.
Men: lad være med at smide det hårde ud, for det skal bare koge længere.
Hvide asparges har derudover et aspargeshoved, der er ekstra �nt og næsten ikke skal koges.
Skær det fra og kom det i gryden til allersidst.
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Gammeldags oksesteg

Udtrykket gammeldags betyder blot, at den skal steges i lang tid – altså gennemsteges.

Så hvad er det, der skal steges i lang tid?

Det er alle de udskæringer, der indeholder ben, sener, hinder, talg.

Den dårlige nyhed: De skal have længere tid i gryden-ovnen-panden-potten.

Er det overhovedet en dårlig nyhed?

Nej, for den gode nyhed er: De har langt mere smag og kraft end de dyre udskæringer.

Tyndstegs�let

Tyndstegen er i princippet den lange rygmuskel, der der går helt oppe fra halsen og ned til halen.

Her vil man forsøge at minimere antallet af scener ved at pudse stegen af.

Det vil sige at stikke spidsen af kniven – gerne en tynd kokkekniv eller udbenerkniv – vandret ind under

scenen, holde igen med en �nger og så trække sidelæns væk fra �ngeren/hånden.

På oversiden er en fedtkant, som du ridser på kryds og tværs.

Så bruner du den på panden i smør + olie til den har lukket sig på alle sider.

Så steges den i ovnen enten ved 150 grader i 50 minutter eller ved 200 grader ii 35 minutter.

I begge tilfælde skal dit stegetermometer, som du har stukket ind i kernen af stegen, vise 57 grader.

Så tager du stegen ud til at hvile i 20 minutter og serverer i tynde skiver.

Dette er en steg, der er rosa i midten som en roastbeef, en culotte eller en cuvette.

Glem alt om mørbrad, for der er intet fedt til at brune i. Det er også for dyrt.

Sovs: laves af skyen i bunden af stegefadet. Tilføj rødvin for at deglacere, jævn evt. med maizena, smag

til med salt og peber.

Jeg foreslår, at du laver råstegte karto�er i stænger som pommes frites eller i 2-cm tern som til

wienerschnitzel. Det er så DEN pande, du til sidst bruger til at deglacere med rødvin eller bouillion.

Evt. en sjat �øde eller en klat fed creme fraiche + pisk + smag til.

Karto�erne hygger sig på eftervarme i ovnen imens.

Lam i kål

En traditionel norsk ret. Nårdmændene siger fårikål.

Det er så simpelt som lammekød, hvidkål og karto�er lagdelt i en gryde.

Lidt ligesom lasagne, får + kål + får + kål til sidst.

Husk timian, salt-peber, nogle smørklatter indimellem og vand til det næsten dækker,

for kålen afgiver også en masse vand.

Låg på gryden – to og en halv timer senere: servér.
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Hamburgerryg med grønkål

Hamburgerryg er et stykke sprængt-røget skinke, der ofte er bundet sammen i et net.

Det skal koge en times tid i vand. Kom ikke for meget salt i, for det er sprængt med salt.

Kog det sammen med en gulerod og noget løg + et par lauerbærblade og 10 peberkorn. Den skal hvile

i vandet og på et bræt i 15 minutter, inden du skærer.

Grønkålen kan købes frossen i små kugler, der kommes direkte i en gryde.

Når de er tøet op, får de lidt salt og peber og evt. en sjat �øde.

Måske du har lyst til at bruge frisk grønkål og forsøge dig ud i grønlangkål. Kålen skal bare ned i en

gryde og koge i 10 minutter. Så tager du den op, hælder vandet fra, hælder lidt koldt vand i for at

stoppe kogningen og vrider vandet ud af bladene, så de bliver til a�ange kugler. Så tager du en kugle

ad gangen og hakker den �nt.

Så skal den over på en pande med noget fedtstof. Du skal også bruge et par �nthakkede små

skalotteløg – det er de a�ange. Dem kommer du ned i et hul i midten af grønkålen sammen med en

klat smør.

Når det er klart, tager du det op af panden og laver en opbagt sovs med mel og �øde og noget af

kogevandet, som hamburgerryggen ligger og hviler i. Når smørret er bruset af, så kommer du mel i

bunden, rører, tilføjer piske�øde, rører mere �øde, rører … du kender snart turen. Sovsen må ikke

være for tynd, for den hakkede grønkål har stadig vand i sig. Riv evt lidt muskatnød i. Til sidst kommer

du grønkålen i og så er der grønlangkål.

Server hamburgerryggen med grønkålen, en klat sennep og hvide karto�er.

Hvis nu den skal have hele armen, så skal der også være brune karto�er til.

Det skal i så fald være små karto�er. I en pande tager du smør og brun farin og laver en tynd karamel.

Så vender du karto�erne deri.

Stegt lever

Indmad var afskyet af en hel generation, men nu er det på vej tilbage igen.

Lever og hjerte er nok det, der først bliver accepteret igen.

Kalvelever er nok det lækreste. Det skal være i skiver på under en cm.

Tjek at der ikke sidder en rest af den ydre hinde på leveren, for så skal den skæres væk

Drys med salt og peber, læg et salvieblad på den ene side, steg i smør.

Overvej et lille drys kapers under stegningen. 3-4 minutter på hver side, max.

Det må ikke blive til en udtrådt skosål.

Server med syltede agurker og bløde løg og brasede karto�er fra dagen i forvejen.

Eller bare en skive citron til at drysse over leveren, det ville være meget græsk.
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Hjerter i �ødesovs

Hjertet er anderledes end anden indmad, for det er jo en muskel.

Hvis du får et helt hjerte, så skal det åbnes, pulsåren skal fjernes og de katetere, der er indgangen til

hjertet, skal skæres af. Der vil altid være et lag ydre hud i kanten, men det koger mørt.

Det skal skylles godt igennem for at fjerne rester af blod.

Så kan du få en stak pæne strimler af 100% muskel.

Du kan med sindsro bruge både svin og kalv, jeg ville nok gå efter kalv, og her er chancen, at slagteren

allerede har gjort det klar og lagt det i strimler.

Start retten op med noget løg og bacon i en klat smør.

Rist hjerterne af oveni til kødet lukker sig.

Hæld noget fond på (okseboullion, hønseboullion, …) og kog i en halv time.

Tilsæt lidt �øde og evt. en klat tyttebær. Det giver et stænk af vildt.

Server med karto�er kogt med en kvis løvstikke – en lidt overset krydderurt i dag men meget brugt

traditionelt.

Og hvad med syltede æbler, Danmark er verdens bedste klima for æbler – og lad være med at købe de

kedelige importæbler fra New Zealand el. lign, brug de danske sorter. Om efteråret er det Ingrid Marie,

Cox Orange, Belle de Boskoop (verdens bedste madæble, egentlig et hollandsk æble, der blev

importeret i 1800-tallet), Discovery, bare det er dansk. Der er meget mere smag i æbler, der har groet i

et køligt, tempereret klima.

Lav en lage af vand + eddike + sukker og læg tynde skiver æbler ned i, mens det køler af.

Det syrlige æble er godt til den fede, halvtunge ret.

Irsk stuvning – irish stew

En gryderet for bonderøve, her lavet med lam.

Lam behøver ikke at være dyrt. I byen køb det hos indvandrerne. På landet køb det hos den lokale

fåreavler.

Og hvorfor er det, vi her til lands tror, at man kun kan spise lam, der er max et år gamle? Andre steder

i verden har de intet imod at spise voksne dyr. Det skal bare koge eller stege længere, hvad er

problemet?

Brun kødet af i fedtstof på en varm pande.

Tag det op og læg groft hakkede løg ned.

Drys et par spsk mel over og rør rundt.

Hæld boullion ved.

Tilføj rosmarin og/eller timian + groft hakkede gulerødder.

Læg kødet tilbage og kog i en halv time ved svag varme.
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Tag kødet op igen og smid en portion små karto�er eller karto�er i.

Læg kødet tilbage i toppen og kog yderligere 40 minutter ved svag varme.

Retten er så bondsk, at vi ikke engang gider pynte den.

Bøf Strogano�

Først og fremmest se afsnittet om RETTER FRA DEN STORE VIDE VERDEN, hvor første opskrift er Bøf

Bourgogne, der er kaldt for prototypen på alle franske gryderetter.

Vi følger i fodsporet på prototypen her.

Ingredienser: oksekød, tørsaltet bacon, løg, hvidløg, champignon, sød paprika, tomatpuré, �øde

+ store melede karto�er til karto�elmos.

Skær bacon ud i 1/2-cm tern og steg.

Hak løg og hvidløg.

Fisk bacon op og erstat med løg-hvidløg.

Fisk op og erstat med groft hakkede champignons + lidt smør + lidt salt,

så champignon’erne afgiver deres vand.

Fisk dem op, når de er afvandet.

Så er der kødet og stege- kogetiden.

En variation hedder Bøf Sauté Strogano� og kræver de dyre udskæringer som �let eller mørbrad.

Det betyder, at de skal have kort tid på panden og i gryden.

Hvis man bruger de billige udskæringer, skal de have en time eller halvanden på panden ved svag

varme.

I alle tilfælde skal de have rigeligt med sød paprika.

Når kødet er næsten klart, så tilføj 2 spsk tomatpure.

Til sidst: tilføj alt det, der er �sket op undervejs. Kog op.

Overhæld med 1/4 l piske�øde. Når det er klart, server.

Med karto�elmos. Evt. hakket persille. Eller måske et drys italiensk gremolata (se Osso Buco).

FISK
____________________________________________________________________

Rødspætte / skrubbe

Fiskeri er desværre blevet en industriel katastrofe.

Over�skeri vha. kæmpe trawlere har ødelagt �skeriet i verdenshavene.

Lokalt er der stadigvæk muligheder.

Enten kan �ad�sken steges hel, eller også kan den �letteres.

Du er nødt til at have en �letterings-kniv, der er en tynd-elastisk kniv.

Det er den samme kniv, som du bruger til at udbene rødt kød med.
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Filetterne paneres: dyp i æg, vend i mel, dyp i æg igen, vend i rasp.

Steg 3-4 minutter på hver side.

Serveres med kogte karto�er og smeltet smør = smør før det bruner.

+ persille og en skive citron.

Kogt torsk

Torsk er blevet en luksus – årsag: industriel udryddelse af �sk.

Traditionel kogt torsk er torsk skåret i tykke skiver på tværs af rygsøjlen,

nedsænket i kogevand med lauerbær, sort peber, nelliker, eddike,

serveret med karto�er og opbagt sennespsovs.

Sennep er �skesennep af formalede korn – det skal rive i næsen.

Mørk sej

Den billigste torske�sk i handlen.

Du kan panere den og stege den på panden.

Du kan også dampe den.

Dampet �sk

Anskaf dig en �ettet lagdelt damper-tingest i bambus fra et thai- eller kineser-supermarked.

I princippet placerer man tingesten i underetagen af en gryde med vand, lægger mad i de lagdelte

overetager, tænder for gryden og venter, til overetage og mellem-etage er dampet færdig.

Ovnbagt makrel

Dette er et eksempel på ovnbagning af �sk.

Åbn makrellen i bugen og placér grøntsager og krydderurter + salt-peber + citron + smør.

Hvis du har købt en hel makrel, der ikke er renset, så skær du forsigtigt fra gattet og op til gællerne, så

der ikke går hul på indvoldene, og så tager du dem ud henover håndvasken. Rens for blod og slim.

Læg �sken i bunden af et ovnfast fad eller pakket ind i sølvpapir.

Bag i 30 minutter ved 180 .

Server med kogte karto�er eller ris.

TIP !

Fiskefrikadeller

Fiskefars er torske�sk eller en blanding af det og laks.

I blandingen er der mel, æg, krydderier og �øde.

0

Dette er bare en metode. Den kan bruges til andre slags faste �sk også, laks, ørred, rød�sk.
Torske�sk og �ad�sk er mere løse i kødet og skal laves på en anden måde.
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I thai-varianten er der hakkede forårsløg, hakkede løg, lemon-grass, hakket koriander, hakket hvidløg,

gurkemeje, galangarod, persille, o.a.

Det skal steges forsigtigt i smør eller olie ved svag varme. De kan også nedsænkes i friture.

Serveres med remoulade.

Soyastegt tun

Bø�er af tun lægges i en pande med sort fermenteret soya.

De suger soyaen og serveres som sådan.

Fish & chips

Mørk sej eller kuller kan erstatte torsk – skær �sken i 2 cm tykke strimler.

Skær karto�erne i 1 cm strimler, og forkog dem i 5 min. i saltet vand.

Brug masser af olie (evt palmeolie/kokosolie, ikke olivenolie) i en dyb pande og steg karto�erne. Du

kan gemme olien til en anden gang.

Lav en blanding af hvedemel, maizena, bagepulver, salt, peber og mørkt øl.

Dyp �sken i blandingen.

Tag karto�er op og steg �sken i olien i 8 min.

Hvis det skal være helt rigtigt, så skal chips’ene en tur ned i olien igen ved højeste varme. Bare et par

minutter, så bliver de sprøde.

TIP !

Stegt sild

Sild er sundt på grund af dens fedtsyrer. Og så ligger den lavt i fødekæden, så hvis der er rester af

tungmetaller, så er de meget små.

Du panerer silde�letterne med et udslået og pisket æg + mel eller rasp blandet med salt og peber.

Bornholmerne vil sige, at de skal paneres i rugmel. Vend dem forsigtigt med en paletkniv.

Bornholmerne anbefaler også, at de serveres med syltede rødbeder og rugbrød til.

Se afsnittet om SMØRREBRØD for stegt sild i lage.

Moules Frites

Det er damp-kogte blåmuslinger med pommes frites

I forhold til vore forfædre helt tilbage til stenalderen spiser vi ikke særligt mange muslinger i Danmark,

og det er lidt ærgerligt, for der er nok af dem.

Det er godt at have en hulske, når man skal tage noget op og ned i varm olie.
Det er også godt at sørge for, at der ikke sidder vand på, når det bliver sænket ned i olien. Så
risikerer du ikke at blive oversprøjtet med varm olie.
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Skær karto�erne ud i 1×1 cm stænger.

Tør dem i et viskestykke.

Friter dem i 140 grader varm olie til de er møre uden at være brune.

Køl af.

Alle muslinger skal være lukkede, inden de koges.

Hvis de ikke ikke lukker sig, når man banker let på dem, så skal de ud.

Hvis der er en revne i skallen, skal de ud.

Hvis der er lidt ‘skæg’, der stikker ud, så fjernes det.

Så laver du kogevand af vand, timian, lauerbær, meget �nt hakkede gulerødder, skarlotteløg, porre og

hvidløg

+ hakket persille.

Når det koger, tilføj et stort glas hvidvin.

Tilføj muslingerne og damp under låg i 5-6 minutter.

Ryst gryden en gang imellem.

De muslinger, der ikke har åbnet sig i kogningen, skal ud.

Så gøres pomfritterne færdig i rigtig varm olie til de bliver brune.

Lige når de er taget op af olien strøs med salt.

Klip�sk

På portugisisk hedder det bacalau.

Fisken udvandes i 24 timer, og vandet skiftes et par gange undervejs.

Finthakket løg steges i olie og også �nthakkede 3 ansjoser tilføjes i en pandesovs.

+ halverede cherrytomater

+ et glas hvidvin

+ en døse �åede tomater

+ snittede sorte oliven

+ sort peber

+ lidt citronsaft

Fisken skæres fra skindet og lægges over forkogte karto�er skåret i små både i bunder af et stegefad.

Imellem lægges skindet.

Den overhældes med pandesovsen.

Hæld evt. et drys kapers i toppen.

Ind i ovnen ved 180 grader i et 15-20 minutter.
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SUPPE
____________________________________________________________________

Hønsekødssuppe

Den bedste hønsekødssuppe er selvfølgelig den, man får på suppehønen.

Men der er ikke noget i vejen med at bruge en gulerod, et stykke knoldselleri, en lille porre og så noget

hønseboullion.

Husmoderen i forrige århundrede lavede selv sine kødboller og melboller.

Det kræver en bollesprøjte. Melbollerne er vand og mel og lidt salt.

Kødbollerne er hakket fars med mel i.

Og så kan man jo tage et stykke fersk kylling og skære i strimler og koge med sammen med

rodfrugterne.

Græskarsuppe

Køb et hokkaido-græskar eller et af dem, der ligner en stor jordnød.

Skær det midtover og fjern kernerne med en ske.

Resten skæres i små tern og koges i vand, kun lige dækker.

Kom evt. nogle fed hvidløg med, og vandet må gerne indeholde et par boullionterninger.

Her ville det være rigtig god at have en stavblender, så man kan purere suppen i et snuptag. Du kan

også bruge en karto�elmoser, men det bliver ikke så jævnt.

Her skal der skrues helt ned for varmen og røres, for suppen har det med at eksplodere som en

vulkan i

små irriterende udbrud ud over det hele.

Det er også godt at servere den med en klat creme fraiche eller tyk yoghurt.

Gule ærter

Der er ikke noget galt med Møllerens gule ærter, men det er altså ikke svært at lave selv.

Du køber tørrede �ækærter og hælder kogende vand over. De står og trækker i nogle timer, natten

over ville være endnu bedre. Så hældes vandet fra og de koges.

Men hvad koges de i? De koges selvfølgelig en den suppe, der kommer af at koge en medisterpølse og

et stykke �æsk. Flæsken skal have længst tid.

Når det er kogt, så tages det op og ærterne smides i sammen med noget timian.

Hvis suppen skal tyknes, så hældes en lille smule eddike i.

Det serveres sammen med kødet + sennep og rugbrød.
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Gullashsuppe

Skær et stykke oksebryst (1/2 kg) i i små tern

Skær noget bacon (100 g) i endnu mindre tern

Hak et løg og et hvidløg �nt

Skær et par gulerødder og et par stænger bladselleri i små tern

Skær et par røde peberfrugter i strimler

Rist bacon og �sk dem op

Brun oksekødet og �sker op

Brun løg og hvidløg

Brun resten af grøntsagerne

Tilføj krydderier: paprika, røget paprika, spidskommen, cayennepeber

Efter et minut kommes kød og bacon + en dåse �åede-hakkede tomater tilbage i gryden.

Tilføj 1 1/2 liter vand og noget okseboullion

Tilføj også en spsk rørsukker.

Så skal det koge i halvanden time

og til allersidst – ca 20 min før slut – tilføjes et par håndfulde snittede karto�er.

Server med en klat creme fraiche og et drys persille.

Chilli con carne

Den er lidt på kanten af at være en suppe og en gryderet.

Start med at lave en basis-tomatsovs af hakkede tomater og hvidløg.

Svits noget hakket oksekød af (1 kg) i en jerngryde til vandet i kødet er fordampet.

Krydr med paprika og cayenne og spidskommen.

Kom kødet over i tomatsovsen og tilføj noget okseboullion.

Kog i en time og tilføje kidneybønner fra en dåse.

Når bønnerne er klar tilføj noget hakket rød peber

OG – her kommer det spændende – en håndfuld mørk chokolade.

Måske noget frisk koreander eller persille.

Man kan servere brød eller løse ris til.

Hvis du vil have et par kødløse dag, så lader du bare være med at bruge hakket kød i chillien.

Chili senza carne smager fremragende.

Borstsj

Det er en russisk suppe med rødbeder.

Hak tre løg groft og nogle hvidløgsfed groft.

Gør det samme med et stykke knoldselleri og et par gulerødder.

Tak et stykke oksebov eller lignende billig udskæring og svits i fedtstof.

Hælde de hakkede grøntsager over sammen med lauerbærblade og hele peberkorn.
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+ kogende vand med okse- eller hønsefond.

Suppen koger en halv time, mens fedtet i toppen skummes af med en hulske.

Mens det koger, snitter du et hvidkål i halv�ne stykker.

Du snitter også to-tre rødbeder i små tern.

Det kommes ned i suppen sammen med noget kommen (ikke spidskommen) og to dåser �åede

tomater.

Det koger endnu en time.

Så tages kødt op, da det er færdigt, og groft hakkede karto�er kommes ved.

Det koger videre, til karto�erne er møre (ca. 20 min).

Som det sidste kommes lidt revet rødbede ved for at genskabe den knaldrøde farve.

Nu skal suppen smages til for evt. manglende salt, peber, bouillion.

Kødet er skåret i små tern og kommes tilbage i suppen.

Den serveres med end klat fed yoghurt eller creme fraiche i midten og et drys grønt, der kan være

purløg, forårsløg, løvstikke, �nt snittet porre eller persille.

Fransk løgsuppe

Der skal bruges 1 1/ kg løg, og de skal skæres i halvgrove stykker.

Svits i olivenolien i en stor stegegryde + salt med svag varme.

Rør hele tiden undervejs, så løgene karamelliseres uden at brænde på

+ 1 spsk mel

+ 1 glas hvidvin

+ en opvarmet suppe af vand og okseboullion

+ en krydderbuket

Op med krydderbuket’en

Rist skiveskåret hvidt brød i ovnen eller på en pande, så det er toastet

Hæld suppen op i portionsskåle

Læg det toastede brød i toppen og strø med revet ost.

Bag i ovnen til osten smelter i toppen – og server.

NOGET MED KÅL
____________________________________________________________________

Vi har været inde over grønkålen og fåret i kål.

Vi spiser alt for lidt kål i dag, og det er godt for maven.

Og så er det billigt.
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Stuvet spidskål

Spidskålen er kålens konge.

Skær det ud i blade og grove stykker og smid på panden.

Når det har afgivet lidt vand – der går kun et par minutter – så stuv med �øde.

Det er perfekt tilbehør til mange kødretter.

Gammeldaws hvidkål

Det er en sønderjysk egnsret, der er supernem at lave.

Vor mor lavede den ved at køre et halvt hvidkål gennem en kødhakker.

Jeg vil mene, at en blender kan gøre noget af det samme.

Så kom hun det over i en gryde, tilføjede lidt salt og smør og det var så det.

Det skulle ikke gennemkoges og måtte gerne være lidt frisk og halvråt.

Blomkålssuppe – legeret

Blomkålen plukkes til små buketter og koges i vand med hønsefond (eller grøntsagsfond).

Suppen legeres med �øde eller sødmælk rystet med mel. Maizena kan også bruges.

Kåldolmer

Du laver en frikadellefars og blander lidt kogt ris fra dagen i forvejen i.

Du tager forsigtigt de største blade fra et hvidkål, savoykål, kinakål el. andet med store blade

og skærer den hårde, tykke strimmel i bunden af midten fra. Bladet skal stadig hænge sammen.

Det kan være en fordel at smide kålhovedet ned i noget kogevand og blanchere det, som det hedder,

for så er det nemmere at skille bladene ad uden at de går i stykker.

Når bladene er kølet af, lægger du en klat frikadellefars på et blad og folder rundt om.

Du kan enten binde et stykke sejlgarn om eller stikke en tandstik igennem dolmen for at holde på

bladet.

Så lægger du dem pænt på rad og række i et ovnfast fad og hælder en tomatsovs over.

Det er bare dåsetomater, der er blended med en stavblender + lidt salt, peber, oregano, hvad du har

lyst til.

Og så skal de have en halv time i ovnen ved 180 grader.

TIP !

I Østeuropa og især på Balkan og over i Tyrkiet sylter de deres kål. De sylter i det hele tage alt
muligt.
F.eks et hvidkål trækkes ud i blade og lægge i en beholder med salt, sukker og eddike. Når der er
brug for det udenfor kål-sæssonen = efteråret, så hives bladene op fra beholderen. Fordelen er, at
også stilken er �eksibel.
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EN HEL STEG I OVNEN
____________________________________________________________________

Kyllingesteg

Det geniale ved kyllingesteg er, at der gemmer sig 2-3 retter i den.

1. dag er det gammeldags kyllingesteg.

2. dag er det fyld til tarteletter.

3. dag er det hønsesalat – se nedenfor.

Hvis nu du er den lykkelige ejer af en röimertopf, så er det der, du lægger kyllingen.

Du skal huske at lægge lertøjet i blød i vand i en time forinden, for det er terracotta, og det skal suge.

Du skal også huske at stille den ind i en kold ovn og tænde for den, for den skal varme langsomt op.

Til gengæld får du en saftig steg, og den passer helt sig selv under låget.

Læg evt. nogle grøntsager i bunden, der kan give lidt væske. Römertopfen eller stegesoen er en slags

dampovn i sig selv, og den marokkanske variant, taginen, kan man også stille på gasblusset.

Hvis du steger i et ovnfad, så åbn en gang imellem og hæld skyen fra fadet op over kyllingen.

Helt traditionelt steger man med lever, hjerte og hals inde i maven + et bundt hakket persille.

Man kan lukke hullet med en kødnål eller en spids pind.

Server med karto�er, brun sovs og agurkesalat.

Agurkesalat: �nt skårne agurker i eddike og sukker. De skal bare have et par timer.

Flæskesteg

Den rigtige �æskesteg er ikke koteletstykket, svinekammen. Det bliver tør og kedelig.

Det er slaget eller ribbensstegen. Typisk er selve ribbensstykket skåret fra, men det ville faktisk være

en god ide at tage det med, for ben = kraft og smag.

Sværen skal være sprød. Det gøres ved at sørge for, at stegen er ridset, til den lige når kødet. En

skudsikker metode er at tage en hobbykniv og indstille spidsen til sværens tykkelse. Så skærer man

ikke for langt ned, for det ville betyde, at væsken ville sive ud, stegen bliver tør, og sværen bliver

slatten.

Et kinesertrick – de er eksperter i at lave sprød svær – er at prikke sværen men en hel masse små

huller med en syl.

Så gnides rigeligt med salt ned i rillerne. Så skal den steges ved 150 grader i 2 timer, Til sidst skruer

man op til 225 grader, til sværen bliver mørk. Stegen skal hvile i et kvarter, før den skæres. Det gælder

alt stegt kød, for det stopper stegningen. Husk at stegen steger videre på den varme, den har

opsamlet fra ovnen. Hviletiden holder på saften i kødet – hvis man bare skærer med det samme, så

løber den ud.

Altså spar på elregning ved at bruge eftervarme i ovnen og efterstegning i kødet.
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Flæskesteg kræver ifølge mormor brun sovs, karto�er og rødkål.

Men tag det som: noget sovs, noget stivelse og noget syrlig-sødt.

Cuvette

Cuvetten er bedre end culotten, for der er bedre fordeling af fedt.

Og så fås de helt små på under et kilo, så du ikke skal slås med et bjerg af kød.

Rids stegen i fedttoppen i diagonaler, der krydser hinanden.

En skarp kniv er guld værd, ellers brug en hobbykniv med mindste udtræk.

Gnid med salt.

Varm fedtstof, typisk en blanding af smør og olie, i panden til god varme.

Læg stegen med fedtkanten nedad først. Rør den ikke til den er godt forseglet/karameliseret.

Vend den og gør det samme. Her kan du tilføje peber og evt. krydderurter, timian, rosmarin, …

Læg den i ovnen i ca. 35 minutter afhængig af størrelse.

TIP !

Andesteg i ovn

En hel and lyder voldsomt, hvis man kun er en person.

Men tænk på det på samme måde som kyllingestegen:

Der er mad til �ere dage, og den indeholder �ere retter.

En rigtig juleand skal fyldes med æbler og svesker.

Der er meget fedt i en and, så der skal ikke tilføjes noget.

Steg den i 2.5 timer ved 150 grader. Overhæld dem sit eget fedt hver halve time.

For at være sikker på, at den er godt stegt, så tag den ud, parter den, lad den hvile

og når den skal spises, så kom den i ovnen igen i 20 minutter.

Andefedt giver den vildeste sovs. Tilføj evt. en sjat portvin eller rødvin. Jævn med maizena.

Server med hvide og evt. brune karto�er, rødkål, ribsgele, asier og walldorf-salat.

Walldorf-salat: halve vindruer, �nt hakket bladselleri, hakkede valnødder, �ødeskum.

Andesteg i gryde

Det er blevet dyrt at bruge elovn. De globalistiske elkarteller aftalte i efteråret 2022, at de kunne skrue

helt vildt op for elpriserne og sige, at det hele var Putins skyld. Javel ja, men næsten alle retter kan

laves på pande eller i gryde. Husk at �askegas er meget billigere end by/naturgas. Husk at en

Der �ndes stegetermometre.
Det �ndes også tabeller for, hvor meget en steg på så-og-så mange kg skal have.
Termometret er det mest pålidelige, men du skal placere termometernålen, så spidsen rører ved
midten af stegen.
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støbejernsgryde med låg kaldes for en hollandsk ovn (eng. dutch oven). Det virker selvfølgelig bedst,

hvis man lægger den ned i et nedbrændt bål med glødende kul og skovler kul op på låget også – på

spejdervis.

MEN: her er en opskrift på andesteg i jerngryde. 

Den kan faktisk ‘risikere’ at blive saftigere end en and i ovn.

1 and på ca. 2.5 kg

2 æbler

svesker

1 dl vand/bouillon

1 dl portvin 

1 tsk knuste enebær

salt og peber

Gnid anden indvendigt og udvendigt med knuste enebær, salt og peber

Fyld anden med æblerstykker og svesker.

Brun anden i en jerngryde. 

Hæld bouillon og portvin ved og læg låg på.

Lad anden stege ved svageste varme med brystet nedad i 2 timer.

Vend anden og steg videre 1 time med ryggen nedad. 

Stil til afkøling i fedtskyen til næste dag med brystet nedad uden låg.

Tag anden op, partér og lun i 120 ºC varm ovn.

Sæt til slut under grill for sprødt skind. 

Lammesteg

Der er tre steder på et lam der bruges til steg: køllen (lårbenet), boven (skulderen) og rygstykket.

En hel kølle er til en familiemiddag, for der er mad til seks personer. Boven er mere overkommelig. Og

ryggen er nem at del over i �ere dele. Det er også den, der kan blive til koteletter.

TIP !

Samme tilberedningsform gælder for en høne, hane eller kylling – med tilpasset stegetid.
Gås tør vi ikke tænke på, for den er for stor til gryden, og en kalkun er helt hen i vejret.
Altså med mindre dyret deles op i mindre stykker, men så forsvinder muligheden for at fylde bugen
ud, og så risikerer vi afvanding af kødet. 

Det er her, du kunne overveje den etniske naturmetode med et hul i jorden, glødende trækul i
bunden, dyret indpakket i papir og folie, ler fra et andet hul i jorden opblødt med vand og klasket
hele vejen rundt om pakken, �ere trækul på toppen, jord eller sand henover. Stegetid – længere
end i gryde.
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Der blev ikke spist så meget lam førhen, for lammene blev ofte til får, før de blev slagtet, og fårepølse

kan godt være en temmelig ulden sag, så mine forældres generation ville ikke røre ved det. Det var

først med min generation, at det nærmest blev populært. Jeg tror, det var alle rygsæks- og

chartersturisterne, der var en tur i Grækenland, der lærte det.

Grækerne og landene omkring Middelhavet tager gerne og stikker stegen. Tag en tynd spids kniv og

lav et hul, hvor et halvt fed hvidløg kan presses ind.

Gnid stegen ind i salt, peber og rosmarin, og steg den først ved 225 grader i 20 min og ved 175 grader i

en time og et kvarter. En halveret steg eller en bov skal have mindre. Her er det igen, at

stegetermometret kommer ind, for hvor stor eller lille er stegen? Vi vil gerne have en kernetemperatur

på 58 grader.

Når den steger, drypper der fedt fra. Du kan bruge det til noget ved at placere stegen på en rist

ovenpå et ovnfad eller en hel bradepande. Her lægger du skiveskårne karto�er med et drys krydderi

på. Der er også nogen, der hælder �øde ned i, og så bliver det til �ødestuvede karto�er. Det kan godt

blive lidt tungt, så karto�elbåde er lækre. Grækerne ville også presse en citron udover karto�erne, når

de er halvt færdige.

TIP !

Vildtgryde

Gryden er valgt helt bevidst, for vildtkød er fedtfattigt, og som ovnsteg risikerer du en knastør og

uspiselig steg.

Du har fået et stykke vildt fra en jæger – eller skudt selv – hvorefter du skærer ben fra kød.

Ben og afpudsede sener koger du sammen med vand og fedt fra det afbrunede kød + hønseboullion +

et par dl rødvin, til du har 1 1/2 liter fond.

Du har hakkede gulerødder, pastinakker, persillerod og karto�er klar + timian og rosmarin.

Du har hakkede løg, hvidløg + portvin klar.

Løg klares til gennemsigtighed i smør

Skru op og tilsæt kød – det er både vildt og hakket bacon

Masser af knust/kværnet sort peber

Tilføj portvin og lad afdampe

Tilføj din fond

Lad simre i en halv time

Hvor skal man stille en steg i ovnen, og hvilket program skal man køre.
Jo længere den kommer op, jo tættere er den på varmelegemet. En lammesteg ville jeg placere i
den lavere halvdel, og der skal også være plads til bradepanden eller endnu en rist med et fad, så
de skal nærmest ned på nederste rille.
Hvis du har en ny slags ovn, er der sikkert varmluft i den. Lad være med at bruge den til en steg, for
så går det hurtigere, og så kan den blive tør. Almindelig over-undervarme er bedst.
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Tilføj de hakkede rodfrugter

Simr i en 20-30 minutter

Tilføj �øde, creme fraiche og krydderurter (timian, rosmarin + ?)

Simr uden låg

Når retten tykner, smag til med salt

Server med karto�elmos, dampet broccoli og drys af persille

SOVSEN – JENSEN
____________________________________________________________________

Sovs er 1000 ting, men det kan reduceres til �re metoder, resten er blot varianter.

Madhistorikere siger også, at der kun �ndes �ndes �re historisk-kulturelle køkkener i verden:

Det franske, det tyrkiske, det indiske og det kinesiske. Resten er lokale varianter.

Bechamelsovs – mornaysovs

Bechamelsovsen er arketypen på den opbagte sovs.

Den er beskrevet �ere steder i dette kompendium og er i bund og grund smeltet fedt som bundlag

med mel, der røres sammen til det, der på fransk-kreolsk kaldes for en roux. På gammel dansk hedder

det bare en melbolle. Så tilføjes væske lidt ad gangen under omrøring, indtil den har den rette

tykkelse.

Hvis det er en hvid sovs med muskatnød, så hedder det bechamelsovs.

Hvis det er en hvid sovs med smeltet ost og æggeblommer, så hedder det en mornaysovs.

Hvis det er en hvid sovs med citron, æggeblommer og estragon, så hedder det en hollandaisesovs.

Hvis der er persille i, hedder det en persillesovs.

Hvis der er sennep i, hedder det en sennepsovs.

… jeg tror, du kan fortsætte herfra.

Skysovs med bær eller vin

Skysovs er måske det bedste, der �ndes.

Det kommer direkte ud af retten, det smager som retten, det passer til retten.

Det indeholder altid fedt fra noget stegt, og det kan opbages som ovenfor.

Det kan også koges ind, hvorved det bliver meget intenst.

Der kan tilføjes vin eller hedvin, som forstærker smagen og giver væske.

Der kan tilføjes frugt, der giver syre, hvis en ret er fed.

Simpel smørsovs

Også kaldet smeltet smør.

En meget diskret sovs, der passer godt til fx �sk.
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Det er vigtigt, at smøret aldrig koger/steger men kun opvarmes til lige under kogepunktet.

Til �sk kan der hældes lidt citronsaft i.

Curry – betyder sovs

I det indiske køkken opstår sovsen som en direkte følge af den måde, retten skrider frem på.

Hvis man følger opskriften, ender man altid op med en ret, der ER sin egen sovs.

For hvad er formålet med sovs? Det er den perfekte balance mellem væske og tør substans i en

madret.

Curry-metoden kendes ikke blot af inderne men i hele Østasien og i Afrika.

Europæerne kender den som gryderetten.

Pesto

Pesto er en sommeragtig kold sovs mellemting mellem dressing og sovs.

Pesto Genovese er en streng opskrift, der skal følges, hvis ikke pesto-politiet skal komme efter dig.

Det kan vi ikke tage os af her.

Grundingrediensen er frisk grønt: basilikum eller persille – eller alle spiselige urter fra have og skov:

brændenælde, unge mælkebøtteblade, skvalderkål, mynte, lancetformet vejbred, gråbynke.

Det bør hakkes meget �nt med en stavblender.

Dernæst olie, ost og nødder.

Olien bør nok være olivenolie. Osten vil typisk være parmasan eller pecorino.

Der produceres også en Vesterhavsost i Danmark, der ligner.

Nødder kan være pinjekerner, hasselnødder eller valnødder.

Pesto gemmes i tætsluttende glas i køleskabet, hvor olien dækker pestoen.

Remoulade

Remoulade og mayonnaise er kolde sovse, som man kan lave kort tid i forvejen og gemme et stykke

tid.

Til remouladen skal bruges hakkede saltagurker, hakkede kapers, creme fraiche og hakkede purløg.

Der er de, der siger, at der også skal mayonnaise i.

Og det skal der nok, men når du nu er i gang, så lav den selv.

Der skal også bruges et par spiseskefulde �nt hakket Piccalilly, den særlige engelske chutney.

Det blandes sammen med lidt karrypulver, gurkemejepulver og salt og peber.

Stil det en time i køleskabet før servering.



29.12.2022 14.51 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%5… 98/3124

Mayonnaise

Hver gang jeg trykker en klat mayo ud fra en tube, så tænker jeg på, hvor meget den smager af

industri og tilsætningssto�er og er lige i færd med at blive dårlig. Du kan selvfølgelig købe franske

mayonnaiser på små glas, der smager af mere, men hvor svært kan det være at lave den selv?

Du starter med nogle æggeblommer, 3-4 stykker måske.

Så blander du dem med lidt krydret salt, lidt sennepulver, et skvæt æbleeddike, en spsk dijonsennep.

Til sidst lidt peber og revet citronskal. ‘Lidt’ af det hele betyder, at det ikke er en gang mørtel, du

blander som udgangspunkt. Tykningen kommer efterfølgende.

Det er grundblandingen, og den skal piskes, til der kommer små luftbobler i.

Herefter er hele hemmeligheden, der ikke er spor hemmelig, at piske olie i.

Det skal ske i en tynd stråle med pauser. Hvis du kommer for meget i, så skiller mayoen.

De �este foretrækker en neutral olie, fx vindruekerneolie. Allerede rapsolie giver en meget fed mayo.

Piskningen laver en emulgering, hvor æg og olie, der ellers ikke er meget for at blande, emulgeres, så

de til sidst ligger som bittesmå partikler mellem hinanden, hvorefter de ikke kan skille længere.

Jo mere olie, du bruger, jo tykkere bliver mayoen, så pas på.

Variation: tilsæt �nt revet eller presset hvidløg, og du får en ayoli.

Du kan bruge hvidløgspuler og komme det i fra starten.

Der er mange variationer, men de handler mest om et krydderi, der tilsættes som fx hvidløgen.

SALATER
____________________________________________________________________

Det er svært at sige, at der �ndes en opskrift på salat.

Det er ikke andet en alle grøntsager, der kan spises rå serveret med en dressing

evt. kombineret med ikke-grøntsager, der er tilberedt.

Husk at skylle grøntsagerne godt. Og lad være med at brokke dig over, hvis der er en kålorm, der vader

rundt på et salatblad – den er yderst kræsen og kan kun li’ helt friske blade. Den er din kvalitetskontrol,

og du behøver jo ikke at spise den.

Grøn salat med vinaigrette

Din grønne salat kan være alle former for salat, kål, gulerødder, løg, m.m.

Men her er en vinaigrette:

Du blander olie som en konge og eddike som en gnier i en lille skål

+ en spsk dijon-sennep

+ en 1/2 tsk vand – vandet får olie og eddike til at emulgere (blande)

+ lidt salt og peber

+ fri fantasi af krydderurter, hvis du har lyst, det behøves ikke
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pisk med et piskeris til det skummer med små bobler af olie-eddike

hæld den over salaten 10 minutter før servering og vend med to grydeskeer

Cæsarsalat

Dette er en madsalat opkaldt efter en restauratør i Tijuana, Mexico.

Dressingen er afgørende:

Stød 2-3 fed hvidløg i en morter – eller i en blender

+ 4-5 ansjos�letter

+ 3 æggeblommer

+ revet parmasanost – det skal blive ligesom mayonaise

+ lidt engelsk Worchestersauce (udtales wustersauce)

fortynd med lidt mælk

smag til med lime- eller citronsaft

+ sort peber

Steg brødcroutoner – det er tern af hvidt brød stegt i olie dryppet af på køkkenrulle

Steg kyllingebryster banket ud mellem bagepapir eller plastik + salt & peber

Skyl romaine-salat og tør eller slyng den.

Skær det stegte kyllingebryst ud i tynde strimler.

Anret:

Salat i dressing + salat uden dressing + croutoner + parmsanost i strimler + brug en karto�elskræller

en ostehøvl eller en mandolin. Måske du er en haj med en skarp kniv.

Coleslaw

Skær hvidkål eller spidskål ud i tynde strimler.

Snit gulerødder i på siden af et rivejern.

Marinade: æbleeddike, dijonsennep, salt, peber og spidskommen.

Hæld kål og gulerødder over.

Lad hvile i en time i køleskabet.

Bland med creme fraiche og sukker.

Græsk salat – se moussaka
Walldorf-salat – se andesteg
Kyllingesalat – se smørrebrød
Agurkesalat – se smørrebrød
Karto�elsalat – se frikadeller
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Waldorfsalat

Bland mayonnaise med citronsaft, salt, �ødeskum, �nt snittet bladselleri, kvarte vindruer, �nt snittet

æble, hakkede valnødder – pynt med blade fra bladsellerien.

SMØRREBRØD
____________________________________________________________________

Enhver kan lave smørrebrød som en jomfru.

Det sværeste er at få samlet alle ingredienserne.

Start fra bunden og læg ovenpå.

Det geniale ved smørrebrødet er, at man ikke kan stege videre på en steg, uden at den bliver kedelig.

I stedet garnerer man den kolde middagsret fra i går eller forleden med alt muligt, der får den til at

smage godt som kold. Danskerne er eksperter i den kunst, og det burde være den danske nationalret,

for det er vores eneste helt originale tilføjelse til verdenskøkkenet.

Sildemad

Rugbrød, fedt, en kryddersild, karrysalat, løgringe, en kogt karto�el, kapers

Karrysalat: mayonaise, karry, �nthakket æble, hakket æg, salt, peber,

lav den dagen i forvejen, så den har trukket.

Hjemmelavede sild: køb hele sild fra tønden hos �skehandleren, træk �letterne fri med �ngrene

(start oppe ved rygsøjlen og kør langs benene, til �letten slipper, hele rygraden kan trækkes væk i ét

stykke.

Afvand dem i 12 timer med skift af vand undervejs. Sænk dem ned i en lage, af eddike, vand, sukker,

sorte peber, lauerbærblade, rå løg i ringe eller tern, et stykke kanelstang, allehånde, nelliker – eller

nogle af delene eller noget helt andet efter din fantasi, ingefær, chilli, dild, …

Stegte sild i lage

De panerede stegte sild belægges med let stegte løgringe og overhældes med en lage af eddike og

sukker. De kan serveres med det samme men har bedst af at trække et par timer i køleskabet. De kan

holde sig en uges tid.

Dyrlægens natmad

Rugbrød, smør, leverpostej, saltkød, champignonsky, løgskiver, karse

Leverpostej med champignon

Rugbrød, smør, leverpostej, champignons der er svitset ind på panden, stegte baconskiver, syltede

rødbeder
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Leverpostej: hakket lever (300 g), hakket spæk (300 g), hakket løg, opbagning (mel, �øde), salt, peber,

benfri sild (ansjoser), nelliker, allehånde – bag i små forme i vandbad i en større form i 1 time ved 150

Æg og rejer

Ristet franskbrød, smør, rejer, mayonaise, karse, citronskive

Skinke med røræg el italiensk salat

Rugbrød, smør, kogt-røget skinke, italiensk salat – eller røræg med purløg

Røræg? Det er scrabled’e æg, hvor æggemassen har fået en sjat �øde.

Italiensk salat: Små kogte gulerodstern og grønærter rørt samme med mayonaise og sennep.

Flæskesteg

Rugbrød, smør, �æskesteg, rødkål, syltede agurker, karse, en skive appelsin

Roastbeef

Rugbrød, smør, salatblad, roastbeef, remoulade, syltet agurk, peberrod, ristede løg

Fiske�let

Fiske�let paneres (æg + rasp) og steges,

rugbrød, smør, �ske�let, remoulade, karse, citron – evt rejer, karse

Rullepølse

Rugbrød, smør, rullepølse, champignonsky, karse

Rullepølse: Et slag bestilles hos slagteren (brystparti uden ribben).

Hvis det er for tykt, laves en ‘butter�y’ = man skærer sidelæns fra midten og folder stykket ud til

dobbelt størrelse. Det rulles med en kraftig blanding af krydderier: salt, peber, timian, allehånde,

nelliker, persille, hvidløg – hvad du synes, brug mere end du tror. Strø det på indersiden af slaget og

rul så stramt som muligt. Bind med sejlgarn.

Kog pølsen i saltet vand med lauerbærblade i en time.

Læg den over i en presser og pres natten over.

OK, du har ikke en rullepølsepresse, men så tager du et skærebræt, lægger pølsen på brættet, tager

endnu et skærebræt og lægge noget tungt ovenpå. Du kan også bruge skruetvinger.

Medister med rødkål

Du har en medister fra i går. Hvis du steger den igen, bliver den tør.

I stedet skær den igennem på langs, læg den på et stykke smurt rugbrød med et salatblad og belæg

med rødkål (også fra i går), evt. en skive saltagurk. Der er ikke rigtig brug for mer.

0
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Æble�æsk

Steg �æsket = det røgede bacon, enten i tern eller strimler.

Tag det op og efterlad fedtet.

Steg tern af æbler i fedte på panden til en kompot.

Server på rugbrød med kompot i bunden og �æsk toppen.

Hønsesalat

Du har stegt kylling dagen i forvejen, og du kan ikke varme den op, uden at den bliver knastør. Hvad

gør du?

Du steger noget �nthakket knoldselleri på panden eller i en gryde.

Du plukker kyllingekødet efter at have fjernet skindet.

Skær skindet i tynde strimler og steg i olie i gryden/panden.

De skal blive til kyllinge-fedtegrever.

Bland grov sennep, mayonnaise, creme fraiche, honning, salt, peber, citronsaft.

Bland det hele – kylling, creme, selleri.

Hvis det er i den korte asparges-sæson, så brug dem i stedet for selleri.

Server med lidt hakkede æbler, noget forårsløg og det ristede kyllingeskind på toppen.

Opskriften stammer fra Adam Aamand, der har været med til at give smørrebrødet en revival med et

next-level-touch af gourmet.

En herboende fransk kok med Michellin-stjerner (har glemt hans navn) blev spurgt, hvad han ville

gøre, hvis han skulle �ytte tilbage til Frankrig og lave sin egen restaurant. Han svarede, at han ville lave

en frokostrestaurant med dansk smørrebrød, for så ku’ de lære det!

Stuvede svampe på ristet brød

Hvad siger du? Har du opdaget, at der gror mark-champignon’er nede i baghaven?

Er der et sted ovre i fyrreskoven, hvor der gror rørhatte?

Er der også blækhatte på græsplænen.

Har du fundet østershatte på træstubbene i skoven?

Når det er udenfor sæson, er der også svampe i supermarkedet.

Så tager du og hakker dem i små stykker og kører over på en varm, tør pande.

Når vandet er fordampet, kan du tilføje smør eller olivenolie.

Du strør timian og sort peber på og hælder en sjat �øde henover.

Svampene suger væsken og �øden, og i løbet af 6-7 minutter har du en lækker stuvning.

Måske du vil tilføje en smule sort soya.

Over på et stykke ristet brød og du har et helt måltid.

Kørvel eller brøndkarse i toppen ville være fantastisk – ellers bare persille.

https://www.youtube.com/watch?v=9YFeJha4Tp0
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HUSK !

Sylte

Sylte skiller vandene. Det viser sig dog, at det ikke er smagen men gelatinen, som nogle siger, de ikke

kan li’. Hvad er problemet? for gelatine er det, der sker, når udkogt benmarv bliver kold. Den

indeholder essentielle næringssto�er, som vi ikke kan undvære. God sylte smager himmelsk og er en

ældgammel, i hvert fald en middelalderlig opskrift og sandsynligvis en endnu ældre opskrift af typen

postejer bagt i ovn i en form.

Køb en svineskank, der er knæet på for- eller bagbenet. Det er en billig udskæring. 

Hav løg, nelliker, peberkorn, lauerbærblade og salt klar.

Lav en pose i en bomuldshandske eller et stykke gazebind og kom nelliker, peber og lauerbærblade i. 

Kom posen sammen med skank, løg og noget salt i kogevand og kog i et par timer.

Tag så skanken op og træk skindet af og kom over i en skål. Vi har ikke brug for skindet længere, da

det sammen med benet har afgivet gelatine.

Pluk kødet fra benene, mens det er halvvarmt og få det i små stykker – brug �ngrene.

Smag på suppen – hvad smager den af?

Supplér med evt. salt, mere peber, allehånde, muskatnød.

Brug også det udkogte løg, som hakkes.

Når det hele er �ntdel i små strimler og blandet, så lægges det i bunden af en lille form, gerne keramik.

Hvis den er a�ang, så er det nemmere at skære i skiver til sidst.

Så hældes der suppe på, til det når lige til kanten af kødstrimlerne.

Det stilles i køleskabet natten over, hvorefter det vendes med bunden i vejret.

Værs’go – sylte der serveres med rugbrød, rødbeder og sennep.

BAGERIET
____________________________________________________________________

Bagværk er et helt kapitel for sig.

Her er blot et udvalg af nemme klassikere

Pizza

Jeg må indrømme, at jeg ikke gider lave pizzadejen fra bunden.

Det ville jeg gøre, hvis der ikke var et seriøst alternativ – og nej, det er ikke en frossen pizza, for det er

ikke seriøst.

at smørrebrød oprindeligt er en måde at genbruge en ret fra dagen i forvejen.
Hvis du har lavet en æggekage, står den på æggekage-mad.
Hamburgerryggen bliver til skinke med røræg.
Hakkedrengen serveres igen med et spejlæg på toppen.
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Derimod kan man købe færdig pizzadej, der er lavet på den rigtige måde, i ruller.

Du ruller den bare ud på et stykke bagepapir med lidt mel i bunden.

Måske du lige giver den et rul ekstra med kagerullen – jeg bruger et stykke af et kosteskaft, for det er

nemmere at håndtere og gøre rent bagefter.

Den klassiske napolitanske pizza er en pizza margherita.

Brug en kold tomatsovs, der bare er blendede dåsetomater med lidt salt og oregano.

Det pensler du ud på dejen.

Ovenpå lægger du frisk mozarella – det fom som kugler i en pose med saltvand.

Smuldr det med hænderne og drys med jævne mellemrum, så det fordeler sig.

Strø blade af frisk basilikum mellem øerne af ost. Det er det.

Så skal det ind i en ovn med højeste varme. Pas på, der går kun 4 minutter, så er det måske klart.

Varianter:

Lidt pølse spredt over pizzaen, italienerne bruger pepperoni, men en tynd skive spegepølse er �nt.

Parmaskinke. I stedet for den dyre parma, så køb den tyske variant i ALDI, den er fremragende og

koster halvdelen.

Ansjoser – der skal ikke bruges ret mange for at give et pift.

Karto�elpizza – her bruger man ikke en rød men en hvid sovs, dvs. man strør revet mozarella (den

gule, man kan købe på poser) + oregano + karto�elskiver – men disse skal være ultratynde, og her er

du nødt til at bruge et mandolinjern eller en pålægsmaskine på tyndeste indstilling. Det er bedst at

bruge store bagekarto�er. Drys lidt rosmarin i toppen og stænk med olivenolie.

Calzone – du fylder kun halvdelen af bunden og ikke helt ud til kanten, resten foldes indover og lukkes.

En klassisk calzone fra Napoli er ikke fuld størrelse men en, man kan holde i hånden og dyppe i kold

tomatsovs med oregano. Fyldet er mozarellaost og kogt skinke i strimler. Den skal have lidt længere i

ovnen.

TIP !

Hvis du vil have en rigtig god pizza, så skal du investere i en lavasten.

Den skal varmes op i ovnen i ca. 20 minutter i forvejen, men så gør den næsten det samme som en

rigtig pizza-stenovn, den fordeler varmen, så brødet bliver sprødt.

TIP !

Lad være med at overfylde en pizza. Den bliver klam, for pizzabunden kan ikke ånde.

Spaghetti Carbonara

Den mest enkle pastaret overhovedet – desværre ofte misforstået og mishandlet.

En carbonara er den kulfyrede terracotta-ovn, som de romerske legioner medbragte på deres

krigstogter.

Men spaghetti carbonara har en nyere betydning, for det var det, som de serverede for de



29.12.2022 14.51 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 105/3124

amerikanske soldater, der vant til æg og bacon

Romerne bruger guanciale, der er bacon fra svinekæber, panchetta er også godt og tørsaltet bacon er

helt �nt – hvis du ikke har nogen af delene men blot industribacon i strimler, så gå med det

Pisk æg i en skål

Når pasta og bacon er færdig, så hældes pastaen over i panden og blandes med bacon

Du har gemt dit kogevand fra pastaen.

Tag pasta og bacon af ilden

Bland de piskede æg med revet parmasanost eller anden tør fast ost og hæld det over pastaen i

panden

For at lave en cremet pastasovs bruges så meget af kogevandet, der er brug for

Servér, strø med sort peber.

Misforståelse: at tilføje �øde 🙁

Det skyldes, at det ikke har forstået, at �øde er totalt unødvendigt, når det gøres rigtigt.

Pandekager

Man tænker på pandekager som dessert. Så kommer man sukker i dejen. Men jeg vil foreslå ikke så

meget sukker, for så giver det nogle muligheder, hvis du laver en god portion og gemmer. Næste dag

har du måske lavet en chilli con carne, og så laver du ovnpandekager med chillifyld. Eller en

bolognaisesovs Eller en anden gryderet. Lidt revet os giver noget cremethed.

Læg fyldet i den ende, der er mod dig selv. Fold siderne en cm ind, så endestykkerne lukker og fold.

Læg den i et ovnfad med folden nedad.

Dejen er mel med hvidtøl, der giver en luftig dej. Spæd til med sødmælk til den bliver tilpas

tykt�ydende. Ikke for tyk ikke for tynd. Du opdager det, når du laver den første pandekage. Husk lidt

salt og overvej helt at droppe sukkeret. Reven citronskal eller et lille drys revet ingefær er til gengæld

godt. Dejen skal hvile i en times tid, så melet er gennemvædet.

Panden skal være rigtig varm, og du hælder i midten af panden og roterer den, så den kommer ud i

kanten. Hvis panden ikke er varm nok, bliver den første en kikser.

Brug lidt mindre dej, end du tror og se, hvor tynd du kan få den.

Løsn pandekagen med en paletkniv og vend med et snuptag. Når du bliver en haj til det, kan du vende

den i luften. Du lader som om, du vil smide den over på bagvægge, men så fortryder du og laver et løft.

Du kan jo øve dig med en bagt pandekage på en tør, kold pande 🙂

Det er noget pjat, hvad de sagde til børnene i gamle dage – at de ikke måtte lege med maden.

Blinis

Her er noget fra det kolde Rusland. I stedet for at bruge hvedemel, så bruger du boghvedemel.

Boghveden er ikke korn, der er nødderne fra en lav busk, der er malet til mel. Gad vidst om man ikke

kunne gå i skoven en sen efterårsdag og samle bog ind og lave det samme? Det bliver bare et kæmpe

pillearbejde.
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Det er særlig lækkert, når det er sæson for stenbiderrogn, den danske kaviar.

Så serverer du blinis med kaviar, kviste af dild, citron, hakkede rødløg og en klat tyk yoghurt eller

creme fraiche.

En rigtig blinispande har �re fordybninger, så man kan lave små helt runde pandekager.

Men de behøver jo ikke være perfekt runde for at smage godt, de skal bare ikke være i fuld

pandestørrelse.

Pasty fra Cornwall

Her er en gammel traditionel engelsk landret, der hedder cornish pasty.

Det kan ligesom ovnpandekagen bruges som et hylster for en gryderet fra dagen i forvejen.

Så putter landarbejderen den ned i sin lomme og tager den frem, når det er tid til frokost.

Dejen er det, der hedder en mørdej. Det er dej, hvor smør eller fedt er nudret ind i melen, så det bliver

en tyk sammenhængende dej. Lidt ligesom marcipan men endnu hårdere. Man bruger en lille smule

vand også, men den må aldrig blive �ydende. Husk lidt salt, ingen gær.

Stil klumpen i høleskabet dækket af plastfolie, den må ikke tørre ud.

Så tager du og ruller dejen ud med en kagerulle eller et stykke kosteskaft – eller en vin�aske uden

etiket på. Den skal være halvanden milimeter tyk. Så tager du en skål eller en spisetallerken og lægger

på hovedet og skær en rund skive. Du kan også dele dejen i små klumper og prøve at rulle dem runde

ud, men det kan godt være svært. Det, du skærer fra, kan æltes og rulles igen så der er så lidt spild

som muligt.

Når det så er sagt, så kan du ligesom færdig pizzadej købe færdig tærtedej, der er udmærket.

Din gryderet skal ikke være for våd, men den skal indeholde lidt væske. Bland evt karto�er eller kogte

bønner sammen med. Eller kogte gulerødder, lidt blomkål, grønærter, hvad som helst der kan holde

ud at være på samme tallerken.

Læg det på den ene halvdel af den runde dejskive og fold indover næsten til kanten

Der skal være en cm fri, som du folder den anden vej og lukker. Kom en lille smul vand på, før du

lukker, så er det nemmere at forsegle.

Så pensler du i toppen med et pisket æg og laver et lille skorstenshul, inden du kommer i ovnen ved

200-225 grader i 20 minutter.

Den kan spises, som den er med det samme, men den er perfekt til en ud�ugt i det grønne.

Den holder sig faktisk varm i et stykke tid.

Tærte

Ingen tærte uden en tærteform, en �ad, rund, keramisk ting med bølger i kanten.

Der er 100-vis af muligheder for indhold, og det kan jo også være en dessert-ting.

Her en tærte med porre og skinke.

Der kan være jord mellem bladene på en porre, så derfor skære du det visne af i toppen.
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Så skærer du igennem på langs fra det hvide på porren og opad i det grønne.

Så åbner du under en vandhane og nulrer jorden væk.

Porrerne snittes på tværs og lægges klar.

Varm olie på en pande og læg porrerne ned, steg i 5 min.

Læg den udrullede – eller færdigkøbte – dej på formen og tryk den ned i facon.

Den bør kunne nå helt op til kanten af formen.

Læg strimled kogt skinke i bunden af tærten.

Hel porrerne over.

Til fyldet bruges 6 æg, der slås ud i en skål.

Tilføj to spsk creme fraiche eller tyk yoghurt.

Salt og peber og hvad du har lyst til at krydderie.

Pisk sammen og hæld oveni tærten.

Bag i ovnen i 35 minutter ved 180 grader.

Honning-salthævet brød

Det er den ældste opskrift, vi kan komme i nærheden af, for det var sådan, nordboerne bagte brød.

Bland groft mel med vand, salt og honning og læg i bunden af en bageform.

Dæk til og stil det under et vådt viskestykke et varmt sted.

Det er måske det største problem, for det kræver enten nærhed af en brændeovn eller en kælder med

centralvarme, hvor der er spildvarme. Evt. kan du stille det ovenpå en radiator og lade viskestykket

hænge ned for og bag.

Der skal være ca 28 grader, og det skal stå natten over og hæve.

Det er helt uden gær, og honningen er til for at være mad for den vildgær, der svæver rundt i luften og

gemmer sig i melet.

Det smager utrolig godt, og det er mærkeligt, at bagerne aldrig har lavet det. Det skal bages ligesom

rugbrød en time ved 180 grader.

Lad det hvile til det er helt koldt, før du skærer.

Faktisk burde du lade det stå til næste dag, men det kan du sikkert ikke vente med.

Lagpandekage

Her er en opskrift fra min egen salig mor, ære være hendes minde, hun var en rigtig gammeldags

kogekone. Dette er en rigtig landlig og solid dessert eller kage-til-ka�en. Den er så simpel, at det gør

helt ondt, at det gør godt.

Bag to tykke pandekager på hver 1/2 til 1/1 cm’ tykkelse. Her kan en teskefuld bagepulver hjælpe på

luftigheden, men ellers husk hvidtøllen eller bare den mørke øl, der indeholder luftbobler. Alkoholen

forsvinder alligevel under bagningen. Læg dem til køling.
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Tag 3-4 æbler og skær dem i grove tern – minus kernehus, stilk og blomst – og lav en kompot sammen

med sukker, groft hakkede mandler og evt. en smule vanilje. Lad være med at skrælle, der sidder

meget smag og næring i skællen. Vanilje er dyrt i stænger, men en stang er nok til mindst 4 omgange.

Læg kompotten på den ene pandekage og læg den anden ovenpå.

Strø med �nt stråsukker i toppen. Det gøres ved at hælde det i en sigte og ryste, så det fordeler sig

jævnt. Vent til lige før serveringen, ellers trækker sukkeret fugt og bliver kedeligt at se på. Vi spiser

også med øjnene.

VEGETAR
____________________________________________________________________

Indrømmet: Der er stor fokus på mad med kød her. Det skyldes, at vi i de kolde og tempererede egne

aldrig ville have overlevet uden kød. Det tror jeg måske, de færreste vegetarer har gjort sig klart, for

det er kun i vor tid, at det på kunstig vis kan lade sig gøre.

Veganisme hos nordboerne ville have været det rene, hurtige selvmord. I det varme Sydindien fx, hvor

man spiser mindre kød, giver det mere mening, men de vil altid supplere med �sk, æg og

mælkeprodukter, for ellers overlever de heller ikke her.

De kender ikke til veganisme, for de er ikke suicidale.

I hyrdekulturerne er det utænkeligt ikke at spise kød.

I fangerkulturerne er det helt i skoven.

I de arktiske egne har de ikke engang hørt om det.

Når DET så er sagt, så kan vi sagtens skære ned på kødet. Helt eller delvist.

Problemet er så, at det bestemt ikke stiller mindre krav til de kulinariske evner. Tværtimod.

Vegetarkokke skal være endnu dygtigere end andre – desværre er det alt for sjældent tilfældet.

Poul Holst, der i sin tid startede Det Grønne Køkken var et eksempel.

Hara Krishna-bevægelsen kørte restauranter, hvor de gjorde det.

De klassiske retter minus kød

En stribe klassiske retter fra verdenskøkkenet – det er lidt svært at �nde danske retter her andet end

grød – kan udmærket laves uden kød:

Lasagne – du bruger fx auberginer og squash som i moussaka og supplerer med en grøn sovs af

spinat og hytteost

Chilli senza carne – skru op for bønnerne, tilføj auberginestykker

Fransk løgsuppe – bare brug grøntsagsboullion

Porretærte – drop skinken

Omelet – brug gedeost, andet ost, krydderurter, alle �nthakkede grøntsager, der er tilberedt:

broccoli, asparges, �nt snittede bønner let stegt på panden, 1000 muligheder

Spansk tortilla – der er kun olie, karto�er, æg, løg og krydderier
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Etniske vegetarretter

Foul Mudammas – se herunder

Hummus – se herunder

Græskarsuppe – se herover

Ratatouille

Her er en klassisk fransk ret fra Provence med grøntsager.

Man kunne mene, at den er problematisk i-og-med at de �este af ingredienserne stammer fra

middelhavet: auberginer, gourgetter, hvidløg, løg, tomater, basilikum, røde-gule-grønne peber.

Men da de kan købes hos grønthandleren, lader vi som om, at det ikke er et problem.

Skær auberginen og courgetten i tern, strø med salt og lad trække i 20 minutter.

Peberfrugter og løg snittes i mellem�ne stykker.

Hvidløg bankes �ade og snittes.

Tomaterne får et kryds og koges og pilles for skal og skæres i tern … OK det ville man gøre i Provence,

hvor markedet svømmer i friske tomater, men brug bare �åede hele tomater hakket i tern.

Pres de salt-afvandede auberginer med et viskestykke eller køkkenrulle og smid dem på en pande med

varm olie. Læg dem over i en gryde.

Gør det samme med courgetterne. Over i gryden.

Gør det samme med peberfrugterne. Over i gryden.

Gør det samme med løgene – men her tilføjes hvidløgene, når løgene er gennemsigtige, og tomaterne

tilføjes derefter + noget grøntsagsboullion. Smag til med salt og peber + måske lidt sukker.

Over i gryden.

Tilføj basilikumblade, noget salvie, et lauerbærblad og evt. noget vand.

Det skal simre i 20 minutter.

Det kan betragtes som en hovedret eller tilbehør.

Det kan bruges med fordel rullet ind i en omelet.

VI SKAL IKKE GÅ NED PÅ GEAR
____________________________________________________________________

På den anden side har vi ikke brug for en maskinpark med smart grej, som nogen gerne vil bilde os

ind, at vi har brug for. Hvad er det mest nødvendige, og hvad er godt at have, hvis man kunne ønske?

Et knivsæt: en kokkekniv, en udbener-kniv, en brødkniv med tænder, en stor tynd kniv med bløde

riller til at udskære med, en lille kniv til det �ne

Et strygestål

En knivholder af træ

Et par gode skærebrætter, de må gerne være tykke, og der må gerne være en rille i kanten af det

ene, evt på bagsiden, det er til nogen, der lækker med saft
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Støbejernsgryde med låg

Rustfrie stålgryder med låg – gerne i forskellige størrelser

Pander af støbejerne og smedejern

En sauterpande er en god ting, det er en pande med høj kant, en slags lav gryde

Forme til ovn, glas eller keramik

Bageforme inkl. en springform

Skåle af glas eller keramik i forskellige størrelser – de må gerne kunne tåle varme

Kagerulle el. rundstok

Sigte og dørslag

Karto�elmoser

Arbejdsskåle af rustfrit stål

Grydeskeer, hulske, suppeske, øse til sovs

Paletknive og en dejskraber med gummihoved

Piskeris, et stort, et lille

Rivejern

Peberkværn

Ostehøvle – både med skær og med streng

Stenmorter med punch i

En tang til at vende varme ting med

Dåseåbner

Karto�elskræller

Æggebægre

Citronpresser

Opbevaringsbeholdere til køleskab med låg

Sylteglas med lufttæt låg

Spyd i forskellige størrelser til grill

En vægt

Personlig ville jeg nødigt undvære:

Stegeso / tagine, helst begge to

Wok

Kødhakker, gerne med et pølsehorn

Slibesten til knive

Gasblus

Kuglegrill

Bemærk at intet indtil videre har slugt strøm.

Så kommer de:

Brødrister – der kan faktisk ristes brød på en pande

Pålægsmaskine – kan undværes

Stavblender – helt uundværlig efter min mening
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Vandkoger – bruges hver dag, men en kedel til gas kunne have gjort det

Røremaskine – kan undværes, rør med alt for hånden værende

Appelsinpresser – en lille luksus, håndmodellen fungerer

Elovn – der var gasovne førhen

Opvaskemaskine – ren forkælet dovenskab, men den har nok reddet et par ægteskaber i tidens løb

En digital vægt – ret smart, og den bruger ufattelig lidt batteri

Derimod står den elektriske peberkværn, espressomaskinen til 6.000 kr+ og Sous Vide-kogeren ikke på

min ønskeliste.

Meget af gearet kan �ndes brugt på loppemarkeder. En peberkværn ville jeg undgå, for kværnen er

sikkert nedslidt. Faktisk kunne den spares væk ved at bruge morteren. Køkkenknive kan slibes op hos

en professionel sliber, hvis de ikke været en tur i opvaskemaskinen, for så er de sikkert ødelagt. Men

fordi de er så vigtige, så køb hellere nye. Lad være med at købe de fancy japanske santokuknive eller

dyre kokkeknive med �otte træhåndtag. Gør ligesom de �este kokke: Køb knive fra Victorinox, de er de

billigste uden at slække på kvalitet.

TIP !

VI SKAL HELLER IKKE GÅ NED PÅ BASISVARER
____________________________________________________________________

Du sidder og drømmer om en madret, og det skal være til din aftensmad. Du er måske oven i købet

kommet hjem med en pakke etellerandet, der var på tilbud, eller som du bare måtte have. Du har ikke

mulighed for at købe yderligere ind, men med lidt kompromis’er har du faktisk, hvad du skal bruge i dit

gennemtænkte og komplette – det bliver aldrig komplet – lager af basisvarer.

Basisvarer er i første omgang de, der kan holde sig, uden at vi gør andet end at holde dem i (evt.

lufttæt) emballage. Med tiden mister de selvfølgelig deres smag, og i samme øjeblik, der bliver kværnet

eller pulveriseret, går det hurtigere.

Med disse basisvarer – minus dem, du af en eller anden grund ikke kan fordrage – er du forberedt på

det meste.

Hele tørrede krydderier:

kanelstænger, nelliker, korianderfrø, kardemomme (grøn, sort), lauerbærblade, sennepsfrø, chillies,

paprikaer, sort peber

I frossen form kan hele blade fra disse holde sig i ganske lang tid:

Vi gentager lige den med opvaskemaskinen. Det er FORBUDT at komme køkkenknive i opvaskeren.
De skrappe kemikalier ødelægger knivstålet, og du vil se �yverust rundt om i maskinen. De er ikke
kun skadeligt for knivene men for alt andet i maskinen. Hvis de har træhåndtag, bliver de også
ødelagt.
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timian, rosmarin, salvie, persille (kruspersille, bredbladet), koriander, oregano

Andre tørrede ingredienser er:

hvedemel, maizenamel (majs), boghvede (kerner holder længere end mel), nødder (valnød,

hasselnød), dadler, rosiner, kikærter, tørgær, ingefær, hel gurkemeje, pasta (lasagneplader,

spaghetti, penne, …), ris, ægnudler, sukker (rørsukker er bedst), ka�e, te (ka�e holder sig bedst som

hele bønner i køleskab), kakao

Konserves:

�åede og/eller hakkede tomater, tomatpure (koncentrat), hestebønner, chillibønner, baked beans,

tun�sk i olie, kippers, sardiner, torskerogn, remoulade, sennep, honning (selvkonserverende),

mayonaise, ketchup

Syltede/saltede sager:

saltagurker, rødbeder, asier, perleløg, oliven, sild, citroner, bær og frugt (syltetøj), kapers, peberrod

Fedtstof:

olie (oliven- eller neutral olie), smør (klaret smør holder lang tid), kokosolie, animalsk fedt (bliver

imidlertid harsk efter ca. et halvt år i fryseren), chokolade

Andet (holdbarhed vinteren over i en jordkælder eller andet sted med kølighed):

løg hvidløg, karto�er, kål, gulerødder (pastinakker, persillerod), madæbler, porrer, knoldselleri,

ingefær – noget kan holde i en almindelig kælder, det meste kan holde i køleskab eller ved

køkkentemperatur i begrænset tid

I fryseren:

grønkål, spinat, ærter, kød i dags- eller ugeportioner, krydderurter, portioner af færdige retter – hvis

du køber et stort bundt persille, så skyl det og hak det og kom det direkte på frysepose med

vanddråber imellem, når du skal bruge noget, skærer du bare en ‘skive’ af og lukker igen.

Røgvarer:

bacon, pølse, skinke

Friske varer på køl:

ost, smør, �øde, æg – æg behøver faktisk ikke være på køl, ost kan stilles i en osteklokke, smør kan

holde meget lang tid, hvis det er klaret, ren �øde kan faktisk fryses – hey, hvad skal vi med

køleskabet så …?

At undvære et køleskab, der sluger strøm, er en spændende tanke. Vi er så vant til det i dag, men folk

klarede sig �nt før i tiden. Så kan du imidlertid ikke undvære en jordkælder, men det er et lidt stort
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projekt, og det skal laves rigtigt med udluftning, så-og-så langt under jorden, en hel del beton, osv. På

den anden side var det noget, som alle landboere og ældre byhuse havde engang. Og ude i

Udkantsverden er det standard stadigvæk. I byhusene var det ofte blot en halvkælder et par trin ned.

Mine egne forældre havde et viktualierum længst væk fra fyrrummet og adskilt fra vaskerummet med

fugt.

Fugten er det største problem i vores klima. Vi bor ikke ved middelhavet. Vi bor heller ikke på en

vindforblæst atlanterhavsø,, hvor man kan lufttørre sine �sk. Derfor skal en jordkælder være udluftet

på den rigtige måde. Så holder den til gengæld en fast lav temperatur hele året rundt på ca. 5 .

TIP !

APPENDIX – RETTER FRA DEN STORE VIDE VERDEN
____________________________________________________________________

Mormor ville IKKE have undgået dem, men på den anden side var det ikke nødvendigt, for hendes

repertoire var stort nok i forvejen. Der var ikke ankommet alt muligt etnisk mad på hendes tid, der

alligevel er misforstået, når det kommer så langt. Boller i karry er for så vidt en fordanskning af noget

indonesisk-kinesisk, det er bare en vellykket misforståelse. Spaghetti med kødsovs er en mindre

vellykket fordanskning af bolognesesovs. Tyrkerpizza med shawarmakød og bernaisesovs er totalt

misforstået. Kære indvandrere, hvorfor hædrer I ikke jeres ægte nationalretter og lærer danskerne at

spise dem i stedet for at op�nde platte pseudoretter og gøre dem til junk-food?

Det siges, at der kun �ndes �re køkkener i verdens madkultur: det franske køkken (det vestlige

Middelhav), det tyrkiske køkken (det østlige Middelhav, Lilleasien, Levanten), det indiske køkken (Nær-

og Centralasien) og det kinesiske køkken (Østasien). Der er noget rigtigt i det, men jeg tror, det er en

overforsimpling med væsentlige udeladelser. Hvad hedder det russiske, skandinaviske og germanske

køkken? Hvordan opfatter man mad i de arktiske egne? Hvad var det køkken, som de gamle kulturer i

Sydamerika havde med et væld at arter og underarter af grøntsager? Lavede de ikke mad i Afrika, før

kontinentet blev koloniseret? Hvad var mad i samler-jægerkulturen?

Lad os alligevel smage på en håndfuld klassikere fra den store verden og prøve at være nogenlunde

tro mod originalerne – i det omfang ingredienserne er til at ska�e.

0

Visse varer må ikke komme i køleskabet, citroner og tomater. Hvis de absolut skal, fordi du har
købt for mange økocitroner, der mugner, så pak dem tæt ind. De afgiver syre til luften, der
ødelægger termostaten i køleskabet. Tomater er også syreholdige, og de bliver simpelthen ødelagt
af kulden.’Visse varer må ikke komme i køleskabet, citroner og tomater. Hvis de absolut skal, fordi
du har købt for mange økocitroner, der mugner, så pak dem tæt ind. De afgiver syre til luften, der
ødelægger termostaten i køleskabet. Tomater er også syreholdige, og de bliver simpelthen ødelagt
af kulden.
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Bøf Bourgogne – prototypen på alle gryderetter

Eller Boeuf Bourguignon, som de siger på fransk.

Skær bacon i små tern.

Rens stykke at oksekød for sener. Brug en billig udskæring. Det er lidt underligt, men de dyre

udskæringen med rent muskelkød smager dårlige end de billere med blandet stuktur.

Mørbrad smager jo ikke af noget, det er bare lækkert at bide i.

Skær ud i stykker på 5×5 cm.

Skær løg og gulerødder i grove tern.

Det samme med hvidløget.

TIP !

En porre skæres fri af rod og vissen top og skæres midt igennem på langs, så du kan skylle jorden væk,

der sidder mellem bladene især i den grønne del af porren.

Kom olie i en stegegryde og læg bacon ned. Når det er gyldent, tages de op med en hulske.

Brug fedtet til kødstykkerne. De tages fra i den rækkefølge, de bliver gyldne.

Til sidst grøntsager i resten af fedtet. Måske er det svundet i mellemtiden og der tilføjes en klat smør.

Så tager du en �aske vin, hvor du gemmer et glas til senere, og resten kommes i gryden.

Hvis det skal gøres helt rigtigt, så skal det jo være en �aske bourgognevin 😉

Lad alkoholen koge væk, og imens kommer du en krydderbuket ved. Det er hele stængler af timian,

rosmarin, salvie eller andet, der er bundet samme med et stykke sejlgarn, så det er nemt at fjerne til

sidst.

Så kommer du alt kødet tilbage i gryden og lade det oversvømme med vin.

Husk salt og peber, ca. 1 1/2 spsk pr kg kød.

Men retten koger, så forbereder du champignons ved at skylle og skære i lige store stykker.

En mellemstor champignon skal deles i �re stykker.

Steg i lidt smør på panden, mens du ryster panden en gang imellem. Smag til med salt, peber og

saften fra en halv citron.

Skræl små runde perleløg eller skalotteløg forsigtigt, så de forbliver intakte. Man kan også købe

perleløg på glas eller dåse.

De skal have samme tur som champignon’erne på panden, men de skal have en tsk sukker og det glas

vin, vi gemte. Løgene skal stege igennem, mens de glaserer på over�aden. Juster med vand, hvis

panden koger tør.

Hvidløg er irriterende at pille. Her er, hvad italienerne gør:
Skær rodstykke fra fedet og læg det på skærebrættet.
Så lægger du kniven �adt ovenpå fedet med den ene hånd, og med den anden hånds håndrod
giver du den et slag. Hvidløget bliver knust, og skallerne er lige til at pille af. Det knuste fed afgiver
maksimal smag.
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Et kvarter før spisetid fjernes krydderbuketten og løg og champignons kommes i.

Der en nogen, der synes, at man også skal hælde lidt cognac i.

Vi taler om en kogetid på 2.5 timer.

Serveres med kogte karto�er eller karto�elmos.

Coq au vin – hane i vin

Retten er oprindelig til en hane. Når der bliver for mange voksne hanekyllinger i hønsegården, er der

for meget uro og slåskamp om hønsene, og så er det på tide at ska�e sig af med nogle af dem.

Problemet med opskrifter i gamle kogebøger er, at kogetiden er for lang, for de �este bruger en kylling

i stedet for, og den er ikke så hårdhudet som en hane, og så bliver kødet overkogt.

Vi begynder som forventet med gulerødder, bladselleri, løg og hvidløg, fundementet for mange

franske og italienske gryderetter. Det hele skæres ud groft.

Hvordan parterer man en kylling eller en hane, hvis du kan �nde den?

Man �nde det steder, hvor der er bøjelige led. Det er fx. hvor ben og vinger hæfter til skroget.

Brug din udbenerkniv, der kan komme ind i revnerne.

Du ender op med underlår, overlår, vinger (fjern yderste led), hals, indmad + bryststykkerne, der

�ækkes i to langs rygraden – brug den store kokkekniv, som du giver et dask med håndroden, så den

går igennem. Nogen foretrækker en kyllingesaks, andre har en rigtig kløver, en tung slagterkniv, der

ligner en økse. Men hvis din kniv er skarp, går den direkte gennem de tynde, bløde knogler. Så deles

bryststykkerne over i en to eller tre dele på tværs afhængig af størrelsen.

Stykkerne brunes i olie.

TIP !

Når stykkerne er gyldne tages de op, og grøntsagerne kommes i.

Hæld to spsk mel over og rør videre.

Så hældes ikke overraskende en �aske vin i – minus ét glas.

Vinen må gerne være kraftig uden at være dyr.

Tilføj peberkorn, nelliker, tørret timian og en krydderbuket – fx lauerbær, salvie, rosmarin.

Kom kødstykkerne tilbage og hæld hønsefond ved, så væsken lige dækker.

En rigtig hane skal have halvanden måske to timer. En kylling skal have en time,

Imens skæres bacon ud i halvgrove tern. Hvis du kan få �ngre i den lidt dyrere tørsaltede bacon, så er

den bedre end det vådsaltede-røgede bacon, der indeholder en del vand. Den er selvfølgelig også lidt

dyrere, men så kan du bruge det mindre. Steg dem gyldne i eget fedt på en pande og tag dem op.

Når man bruner af, må man aldrig overfylde gryden eller panden, for så forbliver temperaturen
ikke høj nok, og kødet begynder at småkoge, hvorved en karameliseret over�ade udebliver.
Så hellere gøre det i �ere portioner.
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Så kommer du jævnt snittede fx kvarte champignons ned i fedtet. Lidt salt hjælpe med at få vandet ud

af champignon’erne, men pas på, for der var meget salt i bacon’en.

Så skal der steges små løg. Men hey, er det ikke som om, vi får et deja vue for at blive i det franske, for

var det ikke næsten det samme, vi gjorde med beuf bourguignon (se ovenfor), alle gryderetters

moder? Og ligesom der, så skal løgene også have et drys sukker for at glacere. Tilføj vand, så løgene er

halvt dækkede og lad dem koge færdig.

Tag kyllinge-hane-stykkerne op af gryden og læg dem på et ovnfad.

Hæld vinsovsen gennem en sigte for at fjerne grøntsager og krydderurter, der er fuldstændigt udkogte

og har afgivet al kraft til sovsen. Kom sovsen tilbage i gryden.

TIP !

Så skal det hele køres sammen i gryden. Når det er gennemvarmt, er der serveret.

Retten er så rig, at det næsten er synd at køre en gang karto�elmos indover.

Hvad med en skive brød, fx. et fransk �ute?

Paella – spansk risret

Paellaen er sammen med den persisk-indiske risret biryiani kongen af risretter.

Dronningen er måske cajun-retten jambalaya.

Her er den originale valencianske paella – med kanin!

– hvis du ikke kan ska�e en kanin, så brug bare kylling

Kylling og kanin er skåret i passende stykker.

De steges på panden i olie + salt og peber.

Læg kødet op langs siden af panden

+brede-snittede bønne-bælge og kerner fra friske hestebønner ned i midten

Alternativ: optøede sukker-ærter og hestebønner fra dåse

+ artiskok-hjerter, så kom dem oveni

+ 2-3 fed knuste hvidløgsfed oveni

+ et drys røget paprika

+ en halv dåse hakkede tomater

Efter et par minutter hældes 1 – 1 1/2 liter kyllingefond over.

+ sa�ran – hvis du har råd til det – og det har du 😉

Når man har en pande eller en gryde med karameliseret fedstof som her med de glacerede løg,
laver man en de-glacering for at få alt det gode med videre. Hæld dit gemte glas rødvin over i
panden og lad det opløse fedt og sukker. Kog ind til det næsten er en sirup og hæld over i gryden.
Det er nu, du skal smage på sovsen. Mangler den salt eller peber? Hvordan er konsistensen, er den
for tyk eller tynd? Hvis den er for tynd, så tag en sigte og hæld en spsk maizena ned og pisk, mens
du holder den ‘under vand’. Så bliver sovsen lidt tykkere.
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Herefter hælder du ris over.

Det skal være korte-tykke ris og ikke basmati eller jasmin-ris.

Risotto-Arborio-ris kan bruges, grødris kan bruges og især spanske paella-ris kan bruges.

Lad det koge ved høj varme i 10 minutter og sænk varmen + 6 minutter + 4-5 min hvile.

Læg et låg over eller et lag af sølvpapir under den lave varme og hviletiden.

Kadai Gosht

På indisk betyder det lam (gosht) i pande (kadai).

Kadai staves også karai, og det er det samme som karry/curry.

Det er altså en gryderet i en dyb pande, en karai, en indisk wok.

Lam skæres i tern på ca 2×2 cm. Hvis der er stykker med ben, så kom dem med i gryden med varm

neutral olie, for ben = smag og kraft.

+ gurkemejepulver – man kan også bruge frisk gurkemeje – pas på, det farver gult som ind i h……, og

du skal bruge en uge på at få det af �ngrene.

+ snittede løg

+ tomatskiver

kog i 45 min

+ salt

+ 1 dl yoghurt

+ massala

+ ingefær skåret i �nest tænkelige stænger (julienne)

+ frisk koriander eller persille

Server med løskogt basmatiris.

TIP !

TIP !

Hvad er en massala?
Det er det, som folk tror er ‘karry’, det er en krydderiblanding.
Det kaldes også for garam massala, og du kan købe færdige blandinger, men så kommer du til at
betale mange-x prisen.
Det kan bestå af pulveriseret (i morter) kanel, korianderfrø, spidskommen, kardemommefrø,
fennikelfrø, sort peber, nelliker, chilli, …
Ideelt set skal de hele frø en tur på en varm-tør pande et par minutter inden pulverisering for at
afgive deres æteriske olier = smag.

Inderne bruger ofte klaret smør til at stege i.
Klaret smør er den del af smøret, der �yder ovenpå, når man varmer det op.
Det gøres langsomt og forsigtigt, uden at det koger.
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Kinesiske forårsruller

Forårsruller er spise-her-tag-med-hjem på én gang.

Dejen er det sværeste, for den skal være ultra-tynd. Heldigvis kan den købes i etniske supermarkeder.

Det er den samme dej, man laver ægnudler af.

Fyldes består af hakket kød. Det kan være okse eller svin.

Kinakål kommer totalt til sin ret her, og den hakkes i tynde strimler.

Der kan bruges �nt strimlede gulerødder, grønærter, bønnespirer, ingefær.

Der skal bruges sort soya og evt. �skesovs (forsigtig med mængden).

Det hele koger ved høj varme i en wok eller brændvarm stegegryde.

For at opsamle væske kan der drysses med maizena eller rismel.

Variation: Jordnødder, sortbønne-hvidsløgspasta i stedet for soya, strimlede hvidkål eller grønkål,

kylling i stedet for rødt kød, kylling + rejer, chilli-olie.

TIP !

Når fyldet er klart, fyrer du op under wok’ og steger det.

Se hvor meget væske, det afgiver og juster med meljævning.

Så laver du en rulle-fabrik.

Læg de �rkantede dejstykker på en tør �ade.

Hav en skål med piskede æg klar.

Jeg foreslår, at du bruger to plader af dej og pensler med æg imellem dem.

Så lægger du en klat fyld i den ene nære ende af �rkanten.

Du pensler med æg rundt i kanten.

Du folder en cm. ind fra højre og venstre og ruller fremover.

Inden du når enden sørger du for, at det er penslet med æg i den yderste kant.

Så lukker du.

Rullen kan nu steges på panden i olie eller friture.

Den kan også pakkes ind i madpapir og frysepose med 4-6 andre ruller og tages op efter behov.

Når du er i gang, så lav en hel bunke.

Når det er kølet lidt af, skummer man fedtet op og gemmer det i en krukke/glas.
Det, der bliver tilovers i bunden, kan man fx lave ost af.

Klaret smør – på indisk ghee – har nogle særlige egenskaber.
Det er nærmest uforgængeligt, og man gemmer det på køkkenbordet, ikke i køleskabet.
Det har et højere kogepunkt end smør, så det er velegnet til stegning uden at brænde på.

Meget �nt skårne stykker af grøntsager kaldes julienne-skåret.
Sørg for at have nogle stykker, der er ligeså �ade, som de skal være tykke,
Læg dem og skær igennem på langs, så får du tændstikstynde stykker.
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TIP !

Græsk moussaka

Der er nødt til at være en ret med auberginer, og hvad bedre en en klassisk græsk ret.

Jeg ved ikke, om man kan kalde det for en slags græsk lasagne, for her bliver grækerne nok

fornærmede.

Ligheden er, at der bruges hakket kød, bechamel-sovs, parmesanost, og at det lægges i lag og bages i

en form. Men i stedet for pasta bruges der auberginer, squash og karto�er. Det ligner men er ikke det

samme.

Start med grøntsagerne, for de skal alle skæres i ca. 1 mm tynde skiver og for-tilberedes.

Karto�erne skal koges i 10 minutter og tages op af vandet.

Auberginerne og squash’en skal steges i olie.

Squash (amer.) er det samme som zucchini (ital.) og courgette (fr.).

Steg dernæst et �nt hakket løg + et hakket hvidløg i olie + timian + salt + peber + sukker (i tsk).

+ kanel + nelliker pulveriseret i morteren

+ det hakkede kød – det kan være bøf eller lam – måske en blanding

+ tomatpure (1 spsk) der skal steges med for at tage bitterheden

+ en dåse hakkede tomater

herefter 5-10 minutter.

Tag panden af ilden og bland hakket basilikum og persille i.

Bechamel-sovs – se ovenfor under lasagne – det er bare en opbagt sovs med muskatnød.

I denne ret blander man dog revet parmasanost og æggeblommer ned i sovsen og lader den smelte

med til sidst. NB! Tag gryden af ilden, inden du blander. Faktisk er dette en mornaysovs.

NU er alle ingredienser klar, og du starter med at bygge moussakaen.

Først et lag af karto�er i bunden. Ekstra olie er unødvendigt, da olie siver ned fra det andet.

Dernæst et lag auberginer.

+ salt og peber, da de blev oliestegt uden.

Dernæst et lag squash + salt og peber.

Dernæst kødsovsen – men forinden blander du 2-3 spsk bechamelsovs i og rører rundt.

Til sidst bechamelsovsen, som du fordeler med en blød dejskraber.

Strø med parmasanost i toppen.

Landsbykulturerne var kloge. Når de lavede noget i den stil, så gjorde de det til en fælles
begivenhed.
I dag kan vi dårligt nok udtale det, så vi mener, at vi skal sige en social event, og det skal være
vældigt tilrettelagt. Det kræver faktisk professionelle socialarbejdere for at bringe det i stand.
Konerne i landsbyerne samledes og hyggede sig og sladrede ad pommern til, mens de lavede mad.
Det gør de stadigvæk i Udkantsverden, mens vi har glemt det.
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Bag i ovnen ved 180 grader i 35 minutter – ikke længere, for ingredienserne er jo tilberedt.

Servér med en græsk salat af agurker uden skræl, tomaterskiver med minimum af kærnehus (fordi vi

ikke har adgang til rigtige middelhavstomater), rå løg i �ne skiver, fetaost, olivenolie, et drys citronsaft

og/eller vineddike, honning, salt og peber, oregano, ristede brødterninger og sorte oliven.

Mole – mexikansk chokoladesovs

Mole er kongen over gryderetter i Mexico.

Det er kylling i chokoladesovs.

Mole er sovsen.

I en gryde med kogende vand lægges hele kyllingelår eller -kalkun.

Kalkunen er en indfødt-lokal hønsefugl i både Nord- og Syd- og Mellemamerika.

Det er derfor, kalkun stadig er ingrediensen i thanksgiving-dinner i USA.

Læg også selleristængler-blade, gullerødder og løg

Husk at det er tricoloren i alle latinske gryderetter

+ lauerbærblade

kog i 30 min.

Start med at hælde svinefedt i den dybe pande.

I Mexico bruger den Olla de Barro, der er en terracotta-pande.

Bare brug en støbejernsgryde.

Da det er umuligt at få de originale tørrede mixicanske chilli-peber, så brug de tørrede chillies, der er

tilgængelige. Eller brug friske chillies.

Steg chillierne i et par minutter i fedtet og tag dem op igen.

Chillierne kværnes i en stenmorter

+ sesamfrø

+ madbananer – hvis de kan ska�es

+ rosiner

+ hakkede mandler

det skal ende som en paste, en fast masse (tænk på en tomatpure)

Så skal der koges:

varm olien og tilsæt den kværnede paste

tilsæt kyllingefond

kog i så lang tid, du synes – mexicanerne siger tre timer, mindre kan gøre det

tilsæt chokolade og rørsukker og kog videre.

Vend kyllinge- eller kalkunstykker i sovsen og server.
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Tortillas / fajitas + fyld

– her hos Sam The Cooking Guy

Der er tre ingredienser

tortillaen/fajitaen – en �adtrykt eller rullet dej stegt på en pande – i Mexico bruger de en comal

fyld af stegt kylling + rød-grøn-gul peber + div.

ostesovs

Ceviche

Ceviche – der fornærmede jeg sikkert latinamerikanerne – er en slags sydamerikansk sashimi.

Forskellen er dog, at sashimi og variationen med risboller kaldet sushi – der fornærmede jeg

japanerne – at ceviche er kold-kogning. Det sker ved at lægge den rå �sk i citrus, og man bruger som

regel lime, men citron kan også bruges.

Det er syren i citrusfrugten, der starter en langsom kold kogning.

Behøver vi at sige, at der gælder de samme regler for japansk behandling af rå �sk:

Fisken skal være frisk. Hengemte rødspætte�letter fra et discount-supermarked er bandlyst.

Den må meget gerne have være på frys natten over og tøet op igen. Fisk kan også indeholde

parasitter, som du ikke har brug for i dine fordøjelsesorganer og i resten af kroppen.

Til ceviche bruges hvid �sk. En god ide er, at tø den næsten op og skære den i tynde skiver.

Det er nemmere at skære i halvfrossen / halvt optøet �sk.

Hvis du har råd til helle�ynder, er den selvfølgelig kongen, men spørg din �skehandler om, hvad der

�ndes at hvid �sk, der er fast i kødet.

De tynde skiver blandes med lime, salt, peber og �nt snittede løg.

Det trækker, til det er mørt.

Hvis det får for lidt, er �sken stadig rå.

Hvis det får for meget, går �sken totalt i opløsning.

Hvor længe? Svar: til det er mørt uden at være udkørt.

Panforte di Sienna

Vi skal da have en kage med, og her er en af de mere eksotiske.

En panforte kaldes også for en siennakage opkaldt efter byen Sienna.

Når den er bagt, bliver den meget fast og kræver en god kniv at skære.

Man spiser den i meget små portioner som en slags konfekt.

Den deler vandene lidt, for den indeholder ingredienser, som nogle siger, at de ikke kan fordrage.

Altså siger, indtil de har smagt den uden at vide, hvad den indeholder. Ingredienserne er sukat (en

tykhudet citron) og pomerans (en tykhudet appelsin) uspiseligt bitre uden kandisering. Man kan i

princippet også bruge andet kandiseret eller tørret frugt, men så bliver det ikke en ægte siennakage.

https://www.youtube.com/watch?v=Ts_qteZlLdM
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Lav en tør blanding af pulveriseret kanel, nelliker, muskat og korianderfrø + hakkede mandler + en lille

smule sort peber + mel. Så laver du en våd blanding i form af en sukkersirup af sukker og honning og

lidt vand i en gryde ved svag opvarmning under omrøring – forsigtigt så det ikke bliver til en stor

karamel. Heri blander du hakket pomerans og sukat i, så det lige er smeltet sammen (et halvt minut).

Bland sirup’en med den tørre blanding, det skal blive til en stiv substans, som du næsten ikke kan røre

i. I bunden af en rund form, gerne en springform, der kan udløses med et hængsel, lægger du lag

rispapir. I siderne af formen lægger du en ring af bagepapir. Hvis du ikke har en springform, så sørger

papiret for, at det slipper. Så hælder du den stive masse ud i formen.

Den skal have 290 minutter i ovnen ved 220 grader og stilles herefter til køl. Når den er kølet, strøs den

med �nt sukker i toppen, så den bliver helt hvid. Den serveres i små båd-skiver og spises med

�ngrene. Smagen af jul er overvældende.

Her er en englænder, der viser hvordan. Der er også de nøjagtige mål.

En teori er, at det er en kage, som Marco Polo bragte hjem fra Fjernøsten ligesom risen, pastaen og

appelsinen (appel-sin, apfel-chin, æble fra Kina). Opskriften har vandret langs Silkeruten til Europa.

Foul Mudammas

De fattige egyptere lever nærmest af foul. Det er en simpel ret med hestebønner (favabønner).

Snit løg + salt, hvidløg og grønne chillies �nt og steg i olie i samme rækkefølge

+ hakkede tomater

+ pulveriseret koriander og spidskommen

+ en dåse hestebønner med væske

Når bønnerne koger, så mos dem med en ga�el. Kog til det er en tilpas sovs.

Tilsæt frisk koriander eller persille.

Server med �adt brød og en skive citron.

Hummus

Eller hommos.

Her med hestebønner, der er mere cremet og efter min mening lækrere end kikærter.

Hvis du bruger tørrede hestebønner, der ingenting koster i et indvandrer-supermarked, så skal de

opblødes i 24 timer, og vandet må gerne skiftes et par gange. Og så skal de koges en times tid. Vandet

smides væk, da der er bittersto�er i fra bønnerne.

Hvis du bruger hestebønner eller kikærter – du kan også bruge hvide bønner eller en blanding af

forskellige.

Følgende blandes i en skål:

Tahini. Det er sesamfrø i egen olie. Der bruges et par spsk.

Bredbladet persille.

Olie.

https://www.youtube.com/watch?v=7VmhJ0OfXCY
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Hvidløg.

Spidskommen pulveriseret i morter.

En presses citron og den revne skal fra samme.

Chilli hvis du er til det.

Det stavblendes grundigt i en skål. Hvis du har en stor blender, er det også �nt.

Tilføj også vand undervejs, lidt ad gangen.

Mærk konsistensen – det skal være cremet uden at være hverken stift eller �ydende.

Alt, der ikke kan spises inden for 2-3, skal fryses.

I Mellemøsten vil man servere det i en lille skål med en fordybning i midten med lidt olivenolie.

Over det kommes et �nt drys af paprika + lidt �nt hakket persille.

Det serveres med et stykke �adt brød.

Biriyani

Dette er en kongelig risret fra Persien, der er adopteret af inderne.

Det er med garanti ikke den første ret, du laver i denne samling, for opskriften er lang.

Den kan dog tænkes at komme ind i en top-10 over retter, der er uimodståeligt uovertrufne.

Det er kongen over alle risretter.

Start med at lave en massala af:

200 g korianderfrø

200 g kommen + spidskommenfrø

20 nelliker

20 grønne kardemommekapsler

2 sorte kardemommekapsler

2 stjerneanis

5 g fennikelfrø

5 g sorte peberkorn

3 kanelstænger

Det kan opvarmes i ovnen 175 grader i 5-7 minutter eller på en tør pande, til det begynder at ryge let.

Tilsæt 1 lauerbærblad, lidt revet muskatnød og en tsk chillipulver.

Herefter kværnes det i en morter til massala.

Herefter en grøn, kold sovs af:

groft hakkede grønne chillies

et stykke skrællet ingefær i grove stykker

en håndfuld persille eller koriander

en håndfuld frisk mynte

en spsk spidskommenfrø
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salt, peber

1/4 liter fed yoghurt

Og en raita, der er en blanding af:

agurker i små tern – læg dem i salt og pres vand ud af dem

tomater i små tern – brug kun tomatkødet og fjern kerner og vand

2 dl yoghurt

en lille håndfuld hakket persille eller koriander

1 spsk kommen (ikke spidskommen)

�nt hakkede rødløg

Så er turen kommet til selve biriyani’en.

Marinér 4-5 kyllingelår – der er mere smag i lår end i bryster på en kylling.

Marinaden er:

revet ingefær og hvidløg

yoghurt

massala – som du jo selv har lavet, brug ikke det hele

gurkemejepulver

chillipulver

kardemommepulver

hakkede grønne chillies

salt

saft fra en citron

Masser grundigt med hænderne og marinér natten over tildækket eller som minimum to timer.

Du skal bruge ristede løg.

De kan selvfølgelig købes, men ellers er det blot �nt skårne løg friteret i olie og tørret på køkkenpapir.

Strø med salt lige når de kommer op af frituren. Det gælder al friture, der kræver salt, fx pommes

frites.

Sa�ranmælk

Det eneste dyre ved retten er sa�ran. Der skal brugers MEGET lidt, spidsen af en teske.

Opvarm en dl mælk – det må ikke koge.

Opløs sa�ran i mælken og rør rundt.

Opblød basmatiris

Det er vigtigt at skylle risen �ere gange for at fjerne overskuds-stivelsen.

Opblød i en halv time.

Kom vand i gryden.

Tilføj: 1 stjerneanis, 1 lauerbærblad, 5 nelliker, salt, ganske lidt olie.

Når vandet spilkoger, tilføj den opblødte ris.

Kog i 5 minutter og tag risen op.
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Biriyani – omsider:

I en stegegryde lægges i lag:

de marinerede kyllingelår

hakket persille eller koriander

et skvæt smeltet ghee (klaret smør)

ristede løg

halvdelen af risen

mere persille/koriander + hakket mynte

massala

citronsaft

resten af risen

ristede løg

sa�ranmælken

smeltet ghee

Traditionelt bruger man en simpel dej, der lægges i en ring i kanten under låget, så intet vand

undslipper.

Mange foretrækker et lag aluminiumsfolie mellem gryden og låget.

Jerngryden sættes ned i en jernpande og koges over blusset ved jævn varme i 15 minutter.

Skru ned til svag varme og kog i 45 minutter.

TIP !

Kylling Chow Mein

Dette er en klassisk wok-ret, og det betyder kylling med stegte nudler.

Snit noget kål – kineserne bruger char chui, hvilket svaret til spidskål eller savoykål.

Snit en halv stor rød peberfrugt.

Snit grønne chillier – hvis du kan li’ chilli.

Brug bønnespirer. Du kan faktisk dyrke dem selv med bønner i bomuldsvat + vat under et låg.

Kyllingekødet skal skæret i �ne strimler og marineres i let soyasovs, sesamolie og sukker.

Masser sammen med �ngrene og lad hvile.

Ægnudler købes tørret i pakker. De skal ikke koges men bare overhældes med kogende vand og ligge i

3-4 minutter, til de skiller ad. Tag dem op af vandet og halvtør dem på et viskestykke.

Sovs til lynstegning i wok: 

lidt østerssovs – 1/2 spsk, den er meget kraftigt smagende

Den nemmeste måde af skrælle frisk ingefær på er med hovedet af en ske.
Hold på skeen lige under hovedet og skrab ingefæren på langs og tværs.
Du vil opdage, at det lige netop fjerner skrællen og intet mere.
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samme volumen af let-lys soyasovs

samme volumen af sort soyasovs

en �ngesspids sukker

rør sammen

lidt sesamolie

Wokstegning kræver meget høj varme

Det kan ikke lade sig gøre på et elblus, for �ammernes skal slikke op af siden på panden

Wok er lynstegning, og det kræver, at ingredienserne er klar

Når olien (neutral olie, f.eks solsikkeolie eller vindruekerneolie eller endnu bedre palmeolie) er

rygende vam, start med røde peber – start altid med det, der tager længst tid

Rør med en stor ske og slyng indholdet fremad og fang det igen

Tilføj den snittede kål og fortsæt med at røre og slynge

Hver ingrediens har kun brug for ca 30 sekunder i den skoldhede olie 

Skub peber og kål op langs siden og smid bønnespirerne i

Husk at tilføle lidt olie for hver gang, du tilføjer noget

Bland med det samme og hæld grøntsager over på en tallerken

Så er wok’en klar til kød og nudler

Start med den marinerede kylling – du skal høre den hér tsst!-lyd, når kødet møder den varme olie

Kyllingen skal kun steges halvt igennem

Her kommer nudler på panden og dernæst grøntsagerne

Ryst og rør

Tilføj wok-sovs

Ryst og rør til nudlerne har suget sovsen

Pynt med �nt strimlede forårsløg i ganske kort tid

– og servér lige fra wok’en.

Kaninragout

Kanin – er vel næppe vildt, da der ikke er vilde kaniner i DK. Det er der fx i England, og de formerer sig

som … kaniner. Det er hvidt kød ligesom kylling.

Jeg fornærmede engang en stak upper-middleclass engelske fruer ved at foreslå, at de skulle nakke de

kaniner, der åd alle grøntsagerne i deres have og lave raguot af dem (how dare you?!) – hvilket alle

lower-middleclass og underclass husmødre selvfølgelig har en opskrift på (since they dare)

Skær et par porrer i tynde ringe i en stegegryde

Steg baconskiver på en pande – køb et stykke du selv skærer ud + lidt olivenolie

Skær kaninen ud i passende stykker – overlår, underlår, ryg x 2, lidt som kylling uden vinger

Vend stykkerne i mel og kom over i panden med baconstykkerne + olivenolie

Når kødet er brunet kom det hele over i stegegryden + cider eller øl + piske�øde
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Smag til med salt, peber. Krydderier undervejs? Du bestemmer.

Kogetid 40 minutter for unge kaniner, en time for gamle.

Server med karto�elmos.

Tagine

Tagine er ikke én ret, ligesom indisk curry ikke er én ret.

Det er en metode til mange retter.

I tilfældet tagine hænger det nøje samme med kogegrejet, for en tagine er en marokkansk stegeso i

glaceret terracotta. I bunden er en stor dyb tallerken eller pande og som låg er der en stor kegle.

Maroccanerne sætter den over et gasblus, men den kan også sættes ind i en ovn.

Når du ejer en sådan og lærer at bruge den, vil du aldrig fortryde det.

Der skal bruges cayennepeber, gurkemeje, ingefær, hvid peber, spidskommen, lauerbærblade, kanel,

hvidløg, salt – brug �agesalt (havsalt) eller stensalt (himalayasalt), sukker, mandler, et rødløg, en tomat,

svesker, frisk koreander og bredbladet persille + lam i grove stykker, gerne med ben.

Karameliser løgskiver i en høj pande – tag over på tagine-bunden, der står på et tændt blus og sæt

låget over.

Tag de tørrede pulveriserede krydderier og bland dem i lidt vand og hæld det over i taginen.

Hak de friske krydderier/grøntsager og kom ovenpå og kog under låg i 10 minutter.

Opløs svesker i appelsinvand – eller bare vand – og tilføj sukker og lidt kanel.

Når svesker er blødgjort så hæld dem over i taginen.

Kom mandler ned i lidt vand og blancher. Når de er bløde, tag dem op og køl af.

Når de er afkølede, kan de smuttes = skindet gnides af.

Kom dem over på en pande med lidt olivenolie og brun dem. De skal bruges lige før servering.

Bland ingredienserne i taginen rundt og lad det koge ved svageste varme i en lille time.

Nogen bruger skiver af citroner. Helt originalt vil det være saltede citroner på glas.

Server med couscous – eller uden. En skive �adt brød vil også være passende.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Første sang

Jeg er kravlet op i denne her 320.3 m høje sendemast 

i håb om at få lidt bedre overblik over landskabet

Hvilket ikke er højt nok til at afkræfte teorien om, 

at Jorden er �ad som en mexicansk tortilla

men højt nok til at se ved selvsyn,

Sange fra Overetagen



29.12.2022 14.52 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 129/3124

at landskabet ikke er overladt til naturens luner

og at den smule skov, der er tilbage, er ligeså �rkantet 

som de andre tøjlapper i det agronomiske kludetæppe

Efter at have anbragt klemmerne fra mit lytteudstyr

har jeg det håb, at jeg kan få lidt bedre overblik

over det radiofoniske verdenslandskab,

for som fuglene siger i vittigheden:

det kilder så sjovt i fødderne, når de taler i telefon,

men her bliver jeg ligeledes slemt sku�et,

for der er ikke andet end kakafonisk ekkokammer

af ensrettet propagandisk nonsens i støjsenderen

Hvorefter jeg beslutter mig til at anska�e mig 25 gasballoner, 

så jeg kan få et bedre overblik i den mellemste troposfære

Det giver i det mindste en begyndende fornemmelse 

af en svag afrunding på horisonten og dermed en formodning om, 

at Jorden nok alligevel er rund, hvilket anede mig,

for ikke al videnskab er totalt fucked op, trods alt,

heller ikke selvom en stak newage-�adpander straks vil sige,

at det er en optisk illusion, som nogen har skabt for at narre os alle sammen

Med fare for, at ballonerne skal fortsætte opad

og true med at slå Felix Baumgartners ballonrekord på 39 km – før han sprang –

og i-og-med at jeg ikke er udstyret med astronautdress med indbygget oxygen,

bliver jeg nødt til at tage livet af tre balloner med en luftpistol.

Desværre udebliver det forkromede overblik,

da sfæren er stærkt forurenet af striber fra �y et par kilometer ovenover

i form form en slags tropo-stratosfærisk teaterrøg, der blokerer for sollyset

og som får huden til at klø af kemisk irritation

Da jeg overblikstruet igen sætter mine ben på jordover�aden

midt på en GMO’isk pesticid-besudlet rapsmark,

hvilket kun forværrer den irriterende kløe, der i mellemtiden er blevet til udslæt,

får jeg den skøre ide at opsøge steder befærdet af folk,

der må formodes at have det store kolde overblik over de mental-politiske landskaber,

siden de er udråbt til at være kompetente beslutningstagere på alles vegne,

siden de anses for at besidde en højere etik, der berettiger dem til at repræsentere almenvellet,

og siden de hele tiden dukker op på �adskærmen og starter med: ja nu er det jo sådan, at …

Men efter at have besøgt øverste etage på Christiansborg, toppen af Rådhustårnet, 

overetagen i Den Sorte diamant, direktionsgangen i Industriens Hus, de hellige haller på Axelborg,

frimurerlogen på Blegdamsvej, diverse institutter på KU, Søfartsstyrelsen, Metrologisk Institut, 
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tænketanken CEPOS, Nationalbanken, Dansk Designcenter, Forsvarets Efterretningstjeneste

og nærmest samtlige steder, hvor de går i jakkesæt, sparkedragt og bærer titler,

ender jeg på Toves Bodega nede i sidegaden, hvor jeg må konstatere,

at Sump-Einar selv i en medium brandert har mere styr på verdenssituationen 

end resten af etablissementet i den højere overblikssfære tilsammen

Som et sidste desperat forsøg på at ska�e mig et overblik

beslutter jeg mig til at grave ned til kineserne,

og efter 18 måneders års seriøst gravearbejde, dukker jeg omsider op i omegnen af Wuhan,

hvor jeg må konstatere, at de alle sammen mangler enhver form for overblik

og er gået i duknakket overlevelses-mode på �ugt 

fra centralregeringen og dens udstrakte fedte�ngre og �ænsekløer,

og at den 5.000 år gamle for�nede kultur er i totalt forfald

og i hænderne på en stak familier, der i deres overlevelsesforsøg er villige til … alt.

Her er det så, jeg hiver stikket og tager en to-motores �yver til Fiji, 

der som bekendt ligger mellem Australien og Tonga,

hvor jeg til min store overraskelse må konstatere,

at der omsider er tale om et overblik over selve verdenssituationen,

hvilket skyldes, at de lokale har nægtet at skrotte deres egen historiefortælling

og hengive sig til den verdensimperialistiske bortforklaring af fortid

hvorved vi selv i tvungen hengivelse mister vores sjæl, identitet, historie,

kultur, trivsel og ethvert selvskrevet overblik over verdenssituationen.

Således strandet på en ø i Oceanien 

i en paradoksal blanding af eufori over, at overblik �ndes

og desillusion over, at min egen kultur i netop tvungen hengivelse

har gravet hunden så langt ned, at kødbenet ikke længere kan �nde den,

sætter jeg kompasset på min nyligt erhvervede synkefri redningsbåd

lastet med kokosnødder og kildevand til et sted mellem Marshalløerne og Mikronesien,

hvor den store østgående dybe-kolde-ferske havstrøm 

krydser den vestgående over�ade-varme-salte havstrøm, hvorefter jeg kan slippe roret

Det store termohaline vene-arterie-kredsløb har overblikket,

jeg er i hænderne på Jordens Hjerte

og mit overblik er besejlet-forseglet i hengivelse til Det Levende Væsen

Fra Mikro- til Mela- til Indonesien vinker jeg til �skerne, der gør det, de har overblik over: at �ske

Syd for Madagaskar er der en hval, der med fuldt overlæg og overblik spiller bold med mig

Jeg ser Skt. Helena passere, �ere �skere ud for Fransk Guyana, masser af overblik og havblik

På vej østover fra Golfen vinker jeg til en albatros,

der fra fugleperspektivistisk overblik lader sig føre af klodens åndedrætssystem
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Ved en afkørsel fra Golfstrømmen passerer jeg den Engelske kanal,

hvor det ikke virker, som om den britiske �åde har det helt store overblik længere,

men en skønne efterårsdag hiver-driver jeg i land et sted mellem Nymindegab og Henne,

hvor jeg direkte adspurgt af kromutter, om jeg er til �ad�sk,

må svare bekræftende, men at jeg lige nu er en anelse træt af �sk og kokosnødder,

og efter at have fået et overblik over menukortet står den på �æskesteg, brun sovs og rødkål

Hvad Jorden Rundt på 382 dage har bibragt i form af stort køligt overblik er diskutabelt,

men spørgsmålet er, om ikke det store varme overblik er mere ønskværdigt?

Er overblikket ikke vores menneskeret til uforstyrret af det Store Kolde at overskue vores eget liv?

Hvem siger, at vi er skabt til at overskue verdenssituationen på vegne af denne verdens herskere?

DE har påtvunget os alle sammen deres fascistoide globalisme, 

hvor vi invilliger i at opgive både overblik og ævre til fordel for abstrakte ideologiske begreber

Det har ALDRIG været meningen, at ét menneske skal forstå dette spil for at redde sig,

og at vi nu for en stund er nødt til at gøre det alligevel, for ellers er vi dødsdømt i generationer,

er stærkt beklageligt og foruroligende men ikke desto mindre nødvendigt

Lad os tales ved igen, min ven, når vi igen har mulighed for at hvile i et menneskeligt overblik

OG lad os tales ved undervejs, hele tiden, for uden undervejs får vi aldrig overblikket tilbage

De høje herrer og deres store kyniske projekter har frarøvet mennesker deres overblik,

det overblik der er natur- og kulturgivent, som de høje herrer misunder os,

det ikke-abstrakte overblik over det helt konkrete-kontinuerlige liv på jord, der truer dem,

det trivselsprojekt, der ligger i vores genetik, så de hele tiden piller ved vores genetik?

det overblik der kun kan komme af traditionen, historien, almenvellet, kulturen

i sin uforurenede, ikke-manipulerede form uden intervention fra klamme interessentskaber,

behavouristiske tænketanke, �nansielle fedeklubber og krigsliderlige logebrødre
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Anden sang

Dette er en indskrivning til en tekst.

Jeg er fuldstændig blank, klokken er lørdag dagen er 09:11

Er det et tematisk hint allerede?

Intentionen er at skrive en Sang fra Overetagen,

så hvad med et greb, hvor teksten er udstyret med split-brain,

hvor en kommenterende persona fra sidelinjen

taler indover den skrivende persona?

Så lad os lige kridte banen af.

Lige nu er det hverken den ene eller den anden,

for teksten er ikke begyndt endnu,

da metaskriveren – det er også mig – stadigvæk ikke aner, 

hvad det skal handle om.

Der er også den mulighed, at det aldrig kommer så langt,

så indtil videre skriver jeg videre, uden at se mig over skulderen.

Et valg, der skal træ�es, er, om skriveren kan høre kommentatoren eller ej?

Eller om han kan høre ham fra starten og dernæst ryster sig løs?

Eller om han ikke kan høre ham fra starten og bliver opmærksom undervejs?

Så mens vi sidder og venter, er her lidt trivia.

Dagen er grå og overskyet, men der er en lysning mod syd.

Det er interessant og muligvis lovende,

for efter et par dage med stiv østenvind er den skiftet til nord-nordvest,

og fra overetagen – bogstaveligt talt – ses der blå himmel i netop den retning.
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Men jeg skulle så hilse og sige, at vejret ikke er trivia, når man bor på landet,

for man lærer sig selv at læse skyer, og vindretning og -styrke tages alvorligt

Det er så her det sker alligevel: skriveren er brudt ud 

og tror, at han kan slippe afsted med noget henkastet prosa

men jeg har luret ham, og han skal ikke slippe afsted med den slags – ukommenteret.

Det blæser helt hen i vejret, vejret er som vinden blæser, 

og et kig på termometret her til morges viste 1  – én skaldet celcius!

og så tænker man, at vinteren er brudt ud sent på efteråret,

for hvad bliver det næste? 

Men et vindskift til den gode gamle omend lidt trivielle vestenvind,

– for se hvordan alle træerne læner sig småtræt mod øst –

kan hurtigt bringe efteråret tilbage på banen.

Hvad var det, vi sang om for nyligt?

Jordens hjerte-kar-kredsløb, de kolde og varme havstrømme,

jordens åndedrætssystem, de omskiftelige og alligevel forudsigelige vinde.

Kunne man tage den videre, for er jordens over�ade ikke dens hud?

Altså hudover�ade-jordover�ade, og er �oder og søer så det lymfatiske system,

er det elektriske felt skabt ved rotationen om egen akse og om solaksen

i så fald jordens nervesystem?

Så kan jeg se for mig plantelivet som jordens pels

befolket med et mylder af små dyr.

Hvilket slags dyr er menneskeheden i så fald?

Det kunne synes som om vi gebærder os som halen, der logrer med hunden

blot i endnu højere grad, måske loppen der logrer med elefanten

eller et stykke plankton, der logrer med en blåhval

indtil den dag, dyret beslutter sig til at ryste sig af med utøjet.

Javel ja, mon ikke det er en lige lovlig poetisk udgave af Gaia-teorien,

er iskalotten så en slags kold strikkehue på det store uldne bæst,

og er det oceansisk-atlantiske kalmebælte til at holde bukserne oppe på trolden?

Det hørte jeg godt, det dér! Nu skal du bare tale pænt om Fru Klode,

for det er jo ifølge den teori, du gør grin med, en dame.

Damer kan på trods af al moderlighed være lunefulde, og det kan tænkes, at hun hørte, 

hvad du sagde, og kan vi blive enige om, at det netop er en vis disrepekt for det store kvindfolk,

der har bragt os i en situation, hvor vi svømmer rundt i eget gift og a�ald,

mens der som a�edningsmanøvre er såkaldt toneangivere, der har afska�et seriøs samtale om miljø

og har a�ivet begrebet til fordel for kli-i-i-ma, for miljø koster, mens kliiima er en fed forretning.

0



29.12.2022 14.52 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 134/3124

Og mens vi taler om toneangivelse, betyder det så, at nogen har angivet tonen til politiet

eller afgivet stemmen til en stemmeurne, så disse nogen, der har udgivet sig for at være vore gode

venner oprigtigt bekymrede på vore vegne, har overgivet vores ve og vel til bøllerne i Bruxelles,

djævlene i Davos, nazierne i NATO, panserne i Pentagon og pamperne i Paveland?

Og nu vil de tilgives, de vil have pandemi-amnesti for med fuldt overlæg at have trykket deres

sadistiske tendenser af og med største entusiasme sluppet deres latente totalitærhjerne fri

i ødelæggelse af millioner af menneskeliv helt eller delvist blot fordi, de kunne.

Vi lider ikke af amnesi, I får aldrig amnesti!

Skulle tilgivelse komme på tale, kræver det, at I stiller jer op i fuld o�entlighed (det sker aldrig)

og tilstår ALT fra start til slut uden at tvære det ind i klamme undskyldninger om,

at det var I skam-da-søren-skisme slet ikke klar over, og I gjorde da bare, hvad I �k besked på,

og en hel masse fæl gylle, for ja – vi ved godt, at I var bange for jeres lådne pels,

siden de dernede i milliardærklubben havde ladet forstå, at vi alle sammen skulle være bange,

og nu sidder de og ryger cigarer og prale-griner af, hvor meget magt de har over folk som jer.

Så for pokker, nu hidser han sig op igen, og klokken er i mellemtiden blevet 10:41,

på blot halvanden time er det kommet så vidt, 

så mon ikke det var på tide med en lille cykeltur, og husk: der er kun modvind den ene vej.

Nåja, det kan jo ske, men til gengæld sker det ikke hen i den blå luft,

der i øvrigt lader vente på sig, for der er stadig grå luft med isvind fra Lofoten,

og hejsa �yver der ikke en tot pels fra en isbjørn dér med 7 meter i sekundet, 

og halløjsa spæner der ikke en kåd pingvin henover min græsplæne med 7 kilometer i timen?

Vind- og vandretning kan jeg ikke rigtigt gøre noget ved, ejheller har jeg lyst,

så i mellemtiden taler jeg gerne lidt mere om de vindbeutler, der kører dette land,

der siger et og gør noget andet, der gerne lover men sjældent holder.

Hvad skal vi egentlig med vindsokkerne på Borgen?

Man får lyst til at blæse dem et stykke, især vindheksen og hendes regime.

Jeg forestillede mig ikke i mine yngre dage, at jeg skulle ende som anarkist,

men efter at have set, hvad vej dén vind har blæst og fortsætter i samme retning,

så var der lissom noget, der klikkede deromme i baghovedet,

for vi kan ikke længere stole på, at der som minimum er en kerne af hæderlighed tilbage,

og alt, hvad der kommer fra det hold, er nu ensbetydende med mere kontrol og slaveri.

Så hvad skal vi med dem? Er demokratiet ikke lige til at lukke op og skide i?

Mnjææ, hører jeg, vi ved godt, at de er korrupte, men der er ikke noget alternativ,

og hvis man sendte dem bort, så ville det hele blot ende i kaos, og bander af skumle typer

ville hærge løs og rave til sige med arme og ben, for med Staten ryger også retsstaten,

og skal hver mand så udstyres med et skydevåben, 

og hvad med forsvaret, står det hele så hele pivåbent?

og hvem skal yde alle ydelserne, når vi ikke betaler skat længere, og hvad-og-hvad?



29.12.2022 14.52 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 135/3124

Det er som spyttet ud af min mund, men nu kom du mig forkøbet,

og herefter må du hellere tage at svare på dine egne spørgsmål,

for nu er klokken i mellemtiden blevet 11:58, og hvordan var så lige din cykeltur i modvind?

Kære Alter Ego, jeg er altid glad for indspark fra sidelinjen, 

for hvordan skulle jeg ellers ramme målet?

Svaret er anti-globalisme, de-centralisering, autonomi-selvstyre, en multilateral verdensorden.

Det er såre simpelt i virkeligheden, men her løber vi så ind i det ondeste drug overhovedet:

afhængighed af, at Staten gør det hele for os.

Det, som de kaldte for demokrati, var i virkeligheden en afvænningskur mod demokrati.

De lærte os at overlade alt initiativ og ansvar til Staten som tilskuere i sofahøjde.

Svaret er derfor for mange en dårlig nyhed:

Vi skal ud af den altædende sofa og tilbage i kampen. Hængemule-krati er ikke længere en option.

En tiltrængt detox mod apati kan nu fås uden recept.

Den gode nyhed er, at der blæser mildere vinde fra et ukendt verdenshjørne,

ja du læser rigtigt, der �ndes hidtil ukendte, uhørte og usete vinkler på verdenssituationen.

Vi er ikke alene, og vi har aldrig været alene, selvom de høje herrer sagde, at sådan var det.

Det har fundet sted andre steder i Multiverset, og nu har vore naboer meldt sig frivilligt.

Så Alter Ego, her er lidt insider-info:

ca. 100.000 individer på denne planet blev for blot en uge siden – og efter grundigt forvarsel –

skønnet kronisk udenfor pædagogisk rækkevidde og sat på listen over væsener, 

der herefter er nødt til at vende tilbage til deres Skaber, hvoraf 10.000 indenfor 24 timer.

Efter blot en uge er der kun 37.000 tilbage på den sorte liste, still and rapidly counting down,

og disse har fået et meget kort vindue til at besinde sig,

Et yderligere skøn er, at en sådan besindelse ikke vil �nde sted. De vil ikke blive savnet.

Tredje sang
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Glæden, Gudinde besyng, som greb …

hvilket lyder helt forkert, for hvem gider dog at høre et græsk epos 

om nogen, der tydeligvis IKKE er i færd med at starte en krig, for INGEN krig er motiveret af glæde

men alt andet end glæde, det være sig vrede som hos Homer, misundelse, hævntørst,

magtbegær, blodtørstighed, udsigt til guld og gevinst, manddomsprøvelse og blær, kedsomhed,

sadisme, egen forarmelse og trange tider, mindreværdskomplekser, storhedsvanvid.

Glæden, Gudinde, og �ndes der en glædens gudinde,

og hvilken form for besyngelsesværdig glæde taler vi om?

Jeg vil i dagens anledning foreslå frugtbarheden,

og her er der selvfølgelig et par herrer nede på bagerste med visse lumre forestillinger,

men i bund og grund er det også et frugtbart tankesæt omend lidt senpubertært,

for naturen har vel ikke udtænkt reproduktion af slægten som en sur pligt, vel?

Glæden, Gudinde, er du de musikalske muser Terpsicore, Euterpe, Caliope, Polyhymnia?

Er du jagtens gudinde Artemis? Er du kornets gudinde Demeter?

Er du kærlighedens og ægteskabets gudinde Freya, Hera, Afrodite, Venus?

Er du Regnbueslangen, regnvejrets velsignelse over ørkenen?

Er du Juno eller Flora, gudinde for foråret?

Eller er du Hathor, den hellige ko, mælkevejen, livmoderen, landet der �yder med mælk og honning?

Glæden, Gudinde med rette skal du besynges,

så vi aldrig tager dine gaver for givet men modtager med tak,

så vi ser, at hver gave i dit over�ødighedshorn er et stykke kærlighed

fra naturen til dens børn, fra Jorden til jordboerne, fra dig til os.

Så vi forstår, at du ikke giver under tvang, for alt tvunget er fattig frugt og dårlig sæd.

Måske du skal vandes, gødes og udplantes, men du åbner kun dit skød, når du vil.

Fjerde sang

Spørgsmål: Hvorfor er bylandskabet et gudsforladt sted?

Svar: Du spørger, som du har forstand til.
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Spørgsmål: Svarer du ikke, som du har forstand til?

Svar: Forskellen på dig og mig er, at jeg altid har ret.

Spørgsmål: Er forskellen ikke snarere, at du svarer uden selv at have spurgt?

Således udstyret med ubesvarede spørgsmål,

er vi nødt til at søge egne svar på egne spørgsmål.

Bylandskabet er gudsforladt – og vi generaliserer for at fremme forståelsen –

fordi beboerne i bylandskabet er fremmed for den natur, der er gudgivet og gudsskabt,

et udsagn, som byboeren �nder højst besynderligt, da Guds Natur er fraværende,

og hvordan kan man argumentere for noget, der ikke er tilstede?

Hvordan kan man være fremmed for noget, der er totalt ukendt?

I byboerens tankesæt er man nødt til at kende noget for ikke at kende det.

Anerkendelse er at regne noget for kendt og forstået.

Hvis man aldrig har mødt naturens mirakel i form af et levende dyr

eller en levende plante, som man har fulgt fra frø til fuld og færdig �ora,

hvordan skal man så forstå det mirakuløse i skabelsesprocessen?

På landet har man en tro på selvforsyning og en viden om hvordan.

Ikke nok med, at man tror på det, man praktiserer det.

Hvis man hiver stikket ud på forsyningen for en byboer,

vil han-hun gå i panik over ikke at blive forsynet,

for afhængigheden af Staten-Kommunen-Byen er total.

I Guds optik er ethvert væsen suverænt, det er ikke et middel men et mål i sig selv.

I Guds natur er der afhængighed mellem suveræne væsener.

I Guds univers �ndes der ikke herrer og slaver, afhængighed er ikke underkastelse.

I Guds samfund elsker vi det menneske, vi står overfor og anerkender.

I Guds virkelighed er vi virksomme som et tilvalg, ikke et fravalg.

Er land-landskabet nødvendigvis et selvfølgeligt gudgivent sted?

Overhovedet ikke, men det er heller ikke udsagnet.

Udsagnet går på, hvor betingelserne er de bedste.

Da bylandskabet er stærk forstyrret, er betingelserne ligeså.

Gud er Natur, Natur er Gud. Hvis vi ønsker at hvile i Gud, skal vi søge Gud sit eget sted.

Findes Gud ikke i bylandskabet?

Gud �ndes overalt, også i bylandskabet.

Gud �ndes overalt, hvor der er liv, mennesker, dyr, planter, jord, vand, sten, elektricitet.

Gud �ndes i det tomme rum, der ikke er tomt og i det fulde spektrum af lys, lyd og materie.

Men den største fornægtelse af Gud �ndes i bylandskabet hos bymennesket.

Alting går for stærkt i byen. Folk er utålmodige.

Der er alt for mange mennesker, der ikke gider hinanden.
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De stirrer tomt ud i luften med deres døde øjne.

Der er en sær mangel på nærvær, selvom de nærmest træder hinanden over tæerne.

Af samme grund er pludselig tilstedeværelse af menneskelighed så markant – i byen.

Mennesket er der jo. Det går bare rundt i en hinde af afsky for … sig selv?

Og dermed afsky for andre. Er det ikke et paradoks? Vi føler os hjemme i �okken,

vi er en del af et pulserende noget, som i bund og grund irriterer os,

så vi er nødt til at distancere os. Alle folk i byen går rundt med bøjet hoved,

mens de mener sig cybernærværende via en mobil-device. Nærværende uden nærvær.

Man kunne godt bruge ordet menneskeforladt i stedet for gudsforladt.

Og det er jo ikke fordi, der mangler menneskekroppe, kødets tæthed er i øvre ende af skalaen.

Kødeligheden i et S-tog i myldretiden er ganske formidabel.

Det samme kan man sige om kedeligheden, alle røvkeder sig.

Maksimal kødsomhed, maksimal kedsomhed.

Engang for årtier siden gik alt lys ud i bylandskabet.

Et eller andet kraftværk oppe i Sverige var gået ud, så hovedstaden,

det åbenbart �k sin strøm derfra den dag, gik også ud.

Folk så sig rundt i S-togskupeen og opdagede, at der sad andre mennesker,

hvorefter de – ja hvad giver du mig?! – begyndte at tale med fremmede. Mere skulle der ikke til.

Hvis det var et sociologisk forsøg, hvilket ikke kan udelukkes,

så bekræftede forsøget, at man ikke skal hive stikket ud på det pulserende mangel på liv,

for så begynder folk minsandten at tale sammen, og hvad kunne det ikke føre til?

Måske nogen har tænkt: Hvad nu hvis vi skruede op for distanceringen, isolationen, angsten?

Hvad nu, hvis vi indførte forsamlingsforbud, taleforbud, meningsforbud, rejseforbud?

Og så var der nogen, der tænkte videre på den stygge tanke,

for hvad nu, hvis man udover at skrue op for ensomheden og kedsomheden

også slukkede for lyset ved at hæve alle priserne på energi til det ubetalelige,

men hvad skulle dog få folk til at hoppe på den?

Jeg har det! Vi drejer hanen om for gassen fra Rusland – hvorfor har vi ikke tænkt på det før?

Alle klappede i hænderne ved ideen, især ved udsigten til,

at folk skulle sidde i halvmørke og spise hengemt dåsemad juleaften,

for så ku’ de lære at dukke nakken, siden det efterhånden ville være umuligt

at genindføre nedlukning igen med masker og snotpinde og giftindsprøjtninger,

da svindlen var begyndt at lække temmelig utæmmeligt trods massiv mediemanipulation.

Og så er det, jeg igen tænker: Disse umenneskeligheder kan ikke være udtænkt af en landboer,

det kan kun være gennempønset af typer, der er helt afskåret fra at få frisk luft,

grønne træer og enge til dagligt. Det udtrykker en livsfattigdom, en dødskult, et sarkofagsyn.
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Noget meget mørkt og indelukket har overtaget deres sjæl. Det er et røgfarvet verdenssyn

opstået bag røgfarvede, skudsikre glasruder i en eller anden høj bygning.

Eller også har typerne befundet sig for meget i underjordiske bunkere

udstyret med lidt for meget elektronik. De har et betonfarvet farvebillede af verden.

Hvis typerne tilbeder en gud, så er det ikke livets kilde men en sort sols kulde.

Alt for meget omgang med dæmoniske væsener, archoner og sort slim

kombineret med fravær af lys kan umuligt være godt for nogen.

Femte sang

Det bliver en kold vinter, siger direktøren for energiselskabet,

da han i mødelokalet på direktionsgangen i hovedbygningen

fremlægger det forventede årsregnskab for 2022-23,

hvor koncernen står til at tredoble sit overskud.

De kommer til at fryse dernede, tilføjer han,

mens han underbygger det med sin PowerPoint-præsentation,

som chefsekretæren har brygget sammen i dagens anledning,

men som I ser på kurverne, varmer det heroppe.

Som I også ser, regner vi med en vis nedgang,

da folk på et tidspunkt opdager, at vi har taget – 

om man så må sige, en vis bagudrettet legemsdel på dem –

(småfnisen rundt om bordet, chefen forventer det).

Man kan jo sige, at de dernede lige nu har valget mellem at fryse eller at sulte,

og vi har jo været glade for undervejs, at politikerne har udvist stor forståelse

for vores særlige situation eller … behov, som vi ser det,

ved at lade som om, at det hele drejer sig om at lære at spare på energiforbruget.
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Det skal heller ikke være nogen hemmelighed,

at vi løbende har været i kontakt med dem dernede i Bruxelles, ja begge to,

så vores behov er udstyret med den rette argumentation,

og vi kan sige til vores kunder, at det hele er Putins skyld.

Jeg vil her runde af med at ønske jer tillykke med et stort år,

hvor vi har fået lidt høhøhø fedt på sidebenene betalt af dem dernede,

og herefter vil der være en frokost inde ved siden af

bestående af champagne, fois gras og russisk kaviar.

Sjette sang

Der faldt sne i dag på den sidste dag før en ny årring i mit liv.

Ikke sne af den bestandige type, 1-2-3 dette er en prøve,

vi skulle bare lige teste, om den store snekaster stadig virkede.

En tung, grå novemberdag er vel også en sang værd.

Fra fryserens dyb henter jeg en pose med �omme,

som jeg har gemt til fuglene og en dag som denne.

I år her jeg en lumsk ide om at hænge det fra en krog i tagrenden

og ned foran min vindue i håb om at få lidt underholdning

af små bevingede kræ, der ved, hvordan man omsætter fedt til overlevelse.

Hvad kan vel være mere livsinspirerende i en på �ere måder kold tid

end at se, hvordan små tilsyneladende skrøbelige kræ

med hård hud på fjerene tager for sig af fedklumpen?

Lad dette være en sang til husspurvene i min tagrende

og alle eventuelt besøgende fra hæk og buskads.

Skulle en enkelt overvægtig skovdue (det er fjer det meste) forsøge sig, så held og lykke.
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Hvordan holder de egentlig varmen om vinteren? De sørger for at få noget fedt fra olieholdige frø,

og der �ndes indtørrede bær hele vinteren. Indrømmet en fedklump i en snor er ikke helt naturligt,

jeg har i hvert fald ikke set det store talgtræ på friland for nyligt.

Dernæst puster de sig op og får fjerene til at stritte, så de ligner små uldkugler.

En dag som i dag og i hvert fald om natten sidder de sikkert i en klump og varmer hinanden.

Men så behersker de også noget, der kaldes kontrolleret hypotermi, de sænker deres temperatur til

23 .

Der er noget at lære her. En hel stribe overlevelsesstrategier kan være nødvendige,

hvis de høje herrer og damer fortsætter deres krig mod – nej ikke Putin, det tør de alligevel ikke –

mod OS, for vi er deres egentlige fjende, og de er vores.

Denne Vinterkrig er en krig mod menneskene startet af deres ledere på beordring af deres

opdragsgivere.

Tillad os at minde jer om, høje herrer, at Vinterkrigen ikke var til aggressorens fordel og udkomme.

Pas på med at udfordre menneskeheden på forsyninger, vi kunne lære os selv at undvære jer.

Tror I ikke, at der bliver tænkt, så det knager, i visse af de små op�ndsomme hjem derude?

Der �ndes andre måder at gøre det hele på, men I har haft travlt med at holde det skjult,

og når det tager fart en skønne dag, så vil vi se jer forsøge at forbyde alle initiativer.

I vil forsøge endnu en gang at vride armen rundt på de korrupte svagpisser-politikere

og op�nde en eller anden syg begrundelse for, hvorfor det er er yderst samfundsskadeligt,

at samfundets beboere sørger for deres eget velbe�ndende og gør sig uafhængige af afhængighed.

På nuværende tidspunkt kender vi alle jeres beskidte tricks, for I forsøger ikke at skjule dem længere,

da I efter at være fanget med �ngrene i kagedåsen og bukserne nede om haserne

fremstår som det, I altid har været: tyve, løgnere, svindlere og mordere.

Nu er jeres nye stil åbenbart at stille jer op og posere med jeres forlorne dyder:

Så I har omsider forstået det, I små usle kryb dernede, men hvad vil I gøre ved det?

I er små tissemyrer, og nu pisser vi på jer endnu en gang.

Når husets beboere lukker ned og er �yttet til troperne for i det mindste at slippe for varmeregningen,

så sidder gråspurvene stadigvæk oppe i tagrenden inde under de nederste tagsten og putter sig.

De vil overleve endnu en vinter. Endnu et forår er allerede på vej.

0
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Syvende sang

Til syvende men ikke sidst som i: du hører aldrig fra mig igen

men sidst som i: sidste i en given række af udsagn under samme hat.

Når vi siger endelig, mener vi ikke, at alting lukker ned og lægger sig til at dø,

vi ånder et lettelsens suk over, at vi kan afslutte et kapitel i bogen,

så vi enten kan skrive det næste kapitel med sindsro eller starte på en ny bog.

Vi er nødt til at have slutninger, for at rædslen for evigheden ikke skal slå igennem,

som da al Ghazali fra sin �loso�ske diwan i Persien erklærede det for utænkeligt.

Men at noget er utænkeligt og absurd betyder vel i bund og grund ikke andet,

end at vi med vores dertil indrettede fatteevner ikke er i stand til at fatte tanken.

Al Ghazali formulerede, hvad kirken allerede havde erklæret:

At der var en begyndelse, for hvordan kunne der IKKE være en begyndelse for Skabelsen,

uden hvilken der heller kunne være en skaber, der kunne tage æren for netop Skabelsen.

Og i samme stund var der en himmelsk hærskare, der lovpriste Skaberen og det skabte

og krævede klarhed i spyttet om, at der i så fald også måtte være en ende for Skabelsen.

Og en jordisk hærskare af atomfysikere istemte: Hallelujah! lovpriset være The Big Bang,

hvor de erstattede al Ghazalis evighedsskepsis – for evighed var jo absurd –

med en absurditet af sådanne dimensioner, at man fristes til at bruge ordet uendelig, for: 

Alting kom ud af Intet på mindre end et splitsekund, for hvis rummet ikke fandtes, 

så fandtes tiden vel heller ikke, og ordet pludselig er vel også absurd, så,

men det syntes ikke at bekymre hærskarerne i deres matematiske jubelfest.

De atomiserede hærskarer ikke havde læst op på deres mytologi, for så ville de have

forstået atomismens græske rødder, der igen havde rødder egyptisk kosmologi, 

hvor Atum sad og kedede sig i sit kosmiske vakuum og besluttede sig til at 
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… ja, hvis du vil tilgive mit franske: gokke den af, og da han ejakulerede, og dermed oversåede

himmelhvælvet med sin sæd, skabte han alle stjernerne i Universet. The Big GangBang.

Hvis æggehoderne oven i købet havde hørt efter i timen, ville de have opdaget, at det hele var

opfundet af en jesuitisk munk, der på denne vis sneg Fiat Lux (Og der blev lys) ind ad bagdøren.

Og slutningen da, The Big Flop – de jordiske hærskarer af æggehoder 

har for så vidt allerede indbygget en, da det uldhårede æggehoved Einstein 

havde formuleret det som den store varmedød i den 2. lov om termodynamik, 

den store saturniske dødskult, det store GnabGib,

vi hører for os en e�ektlyd som en båndoptager, der bliver sat til at køre baglæns. 

For ikke at tale om eskatologien, læren om de sidste dage, Verdens Undergang, Dommedag,

meget passende her til syvende og sidst med syv segl og syv trompeter og truttrutterut!

hvor Klaus Schwab erklærer, at han er det store dyr i Åbenbaringen, og at du intet ejer.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Hvad er Den Europæiske Union for en størrelse?

Kan vi tage et kig igennem de blankpolerede facader i Babelstårnet i Bruxelles?

Hvordan skal vi forstå denne monstrøse organisation og dens besynderlige adfærd overfor de

europæiske nationer, medlemmer såvel som ikke medlemmer?

Hvad var dens oprindelse og egentlige formål?

Hvorfor er der så stor forskel på det, de siger, de vil og det, de gør?

Hvorfor lader de, som om projektet har noget med demokrati at gøre, når det ikke har?

Hvorfor denne slet skjulte stank af fascisme hyldet ind i diverse retoriske parfumer?

EU’s fascistiske bagland
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Disse og mange andre spørgsmål kræver svar, og foreløbige svar kræver mere undersøgelse.

Vi kan ikke stille eurokraterne disse spørgsmål og forvente et svar. Enten be�nder de sig på de manges

informationsniveau, hvor de ingen anelse har om, hvad deres bagland er. De er teknokrater, der

udfører teknisk service for oligarkiet. Eller også er de på de ganske fås informationsniveau, hvor de vil

undgå for enhver pris at svare ærligt. I ma�a-terminologi hedder det omérta, tavshedsløftet, der aldrig

kan brydes, med mindre man ønsker at ødelægge sit liv og sin karriere.

Til hjælp i undersøgelsen tager vi historikeren Matthew Ehret, der i et to timer langt interview med en

græsk historiker, Maria Nicolaidi svarer på spørgsmål i ovennævnte kategori. Hendes indleding er

udsagnet: Grunden til, at jeg gerne vil tale med dig er, at jeg ikke længere føler, at vi har en regering i

Grækenland. Hun rammer en åre her. Mange europæere, amerikanere, canadiere, australiere,

newzealændere og på det seneste overvældende mange brazilianere, der lige har oplevet en gang

grovkornet valgsvindel, føler nøjagtigt det samme. Dette er et globalt fænomen, og derfor må vi lede

efter et globalt interessentskab for at vide hvad og hvem, der står bag, og hvad deres agenda er.

What are the Fascist Roots of the European Union?

Desuden er det ikke en ny agenda, for den har århundreder på bagen.

Tilbage til Kong Karl

Verdenshistorie er et kontinuum. Vi skal en tur rundt om hele bygningen for at vide, hvilken dør vi skal

ind ad. For at forstå EU-projektet i dets essens må vi grave langs rødderne og se tilbage til

Charlemagnes / Karl den Stores romerske kejserrige 2.0 – Carolus Magnus (født 747, frankisk konge fra

768, romersk kejser fra 800-sin død i 815). Den frankiske kejsers projekt var genetableringen af det

Romerrige, der var gået i stykker samt kristendommen i den augustinske forstand. Der var virkelig

noget at restaurere, for tiden efter Romerriget 1.0’s kollaps og frem til den tidlige middelalder var en

mørk tid med forfald, kaos og armod.

https://youtu.be/JANSi1boR2I
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Andre kejserdømmer i Verden var kollapset. Det kinesiske Hun-Dynasti kollapsede allerede i år 200.

Den muslimske verden til gengæld var under opbygning. Ideen om Silkeruten blev genoplivet og

dermed tanken om forskellige kulturers samarbejde, samhandel og udveksling af ideer. Afska�else af

hjemløshed, forældreløshed og analfabetisme var på dagsordenen, altså alle den mørke tids svøber da

Imperiets struktur og logistik kollapsede. Men disse smukke ideer og deres realisering �k kun en kort

stund, for også den tid led under et interessentskab af oligarki og bankvæsen, der ikke så folkets

velbe�ndende som hensigtsmæssigt til deres formål.  Problemet med imperiale kollaps er altid, at

Imperiet har etableret så stor afhængighed af dets monopol på logistik, at folkenes evne til selvstyre er

degenereret.

Disse oligarkes interessentskab var familier, der via deres netværk altid har plejet deres egen interesse

ved at skabe kulte. Der var elitære kulte for dem selv og de indviede og designerkulte for folket. Vi ved,

at kejser Konstantin den Store indførte kristendom som statskult / statsreligion, mens han selv og sin

kreds dyrkede Mithras / Sol Invictus. Vi ved også, at han og hans administration skabte feudalismen

som hierarkisk system beregnet på at servicere de ganske få via en pyramide-fordelt magt hos adelen

og holde de overvældende mange i en evig tilstand af underdanig binding = slaveri. Vi ved også, at den

Katolske Kirke efter Konstantin skabte en kult for de mange og en intern kult med implicitte dyrkelse af

væsener fra den præantikke verden. De omde�nerede babyloniske, kanaanitiske og egyptiske guder

og hele den symbolik og billedverden, der omgav dem. De omde�nerede hedensk-kultiske fester til at

være kristne. De byggede kirker ovenpå hedenske kultsteder. 
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Designerkulten

Det kan siges mere skarpskårent: 

Præantikkens kulte var frugtbarhedskulte. Kirken kaldte dem for bondske, landlige (eng. pagan),

tilhørende udkantsverden ift. magtens centrum eller hedenske, tilhørende fortiden.

Den romerske statskult var en saturnisk dødskult. Der er intet over Staten, som Mussolinis fascisme

hævdede, når de forsøgte genindførelse af Romerstaten. Selv når romerne holdt deres saturnalier, var

det en perverteret udgave af naturreligionens fejring af vintersolhverv og naturens over�od, det der

blev til julefesten i nyere tid iblandet elementer af karneval / fastelavn. For julen varer lige til faste.

Oligarkiet er en kult-parasit. De udser sig alle folkelige værdisæt med det formål at twiste dem til deres

fordel i deres projekt. Romerne åd, fordøjede og udgav alle kulturelle frembringelser indenfor

Romerriget for at være deres egen op�ndelse. I den genopfundne form var det altid til fordel for

oligarkerne i toppen af statsapparatet. De vil altid se, hvad der har ind�ydelse på folk, og så vil de

overtage det og pervertere det. Vore forfædres traditioner er kuppede og armvredne. Med julen igen

som eksempel: solhvervsfesten blev til en forbrugsfest, og velgøreren Sankt Nikolaus blev til en

overvægtig onkel med livsstilssygdomme og hang til at rave på børn.
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Illustration fra Joseph P. Farrels bog Financial Vipers of Venice.

Løven med manuskriptet til DET HELE er den babyloniske løve, Judas løve, venetianske løve, den engelske

løve, løverne i det danske våbenskjold – det er magtdyret, der går i arv i kongefamilierne, det er continuity of

government.

Det frankiske romerrige faldt sammen efter Charlemagne. Han sønner var svage og korrupte. Presset

udefra blev for stort. Venetianerne, de fønikiske adelsslægter, der senere skulle blive til de sorte

nobiliteter i Italien, havde startet deres kyniske og korrumperende aktiviteter. Andre familier med rod i

Nærorienten og Byzanz in�ltrerede Pavestaten. Pavedømmet er en lang kæde af rivaliserende familier,

der prøver at indsætte deres mand på stolen. Også den tid havde sit Clash of Civilisation og et

interessentskab, der ønskede splittelse mellem øst og vest, det Østromerske og Vestromerske rige og

Østkirken og Vestkirken. Charlemagne skulle have været gift med den græske dronning Irena og

således have skabt en forening af øst og vest, men intrigemagere forhindrede det, og dronningen

døde en mystisk død, som der står i historiebøgerne. Kongeslægter bruger som bekendt giftemål til at

danne alliancer – giftemål = gavegivning, medgift. 

Man kan vælge at se Charlemagne som en destruktiv kraft, og set fra et skandinavisk-germansk

synspunkt var han netop det. Reaktionen mod hans brutalitet udadtil mod hedningerne, fx massakren

på sakserne, førte til hele vikingetiden og al dens invasive plyndring af Frankerriget og England og

efterfølgende en normannisk overtagelse af begge land. Charlemagne så allerede sit rige smuldre, og

et øjenvidne beskrev, hvordan han stod og så ud af sit vindue – og græd.

Læs: Vikingerne

https://www.overetagen.dk/vikingerne/
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Imperiet er ikke en entydig størrelse

Set fra et mere europæisk synspunkt var Charlemagne, de europæiske royaliteters bedstefar, en

samler og en visionær. Som romerne ønskede han at skabe infrastrukturer. De store kanalbyggerier i

Frankrig var startet af ham. Det klosterbaserede skolesystem, der senere skulle føre til universiteter og

andre læreanstalter var startet af ham. Han førsøgte i hele ti år at undgå at blive den hellige romerske

kejser, for han vidste, at det ville være et kejserdømme kontrolleret af pavestaten (hellige romerske …).

Og det blev det så.

Det er de europæiske intrigemagere, der starter korstogene 200 år efter Charlemagnes død og den

karolingiske slægts forfald. Men allerede på hans tid forsøgte de at få ham til at starte korstog mod de

Abbasidiske Rige. Harun al-Rashid forhindrede det ved simpelthen at forære de potentielt hellige

krigere Det Hellige Land. Det er jeres, sagde kali�en af Baghdad (det er ham fra 1001 Nats Eventyr), og

vi vil beskytte det. Det tog al energi ud af det første forsøg på at starte korstog. Og så forærede han

Charlemagne en elefant, som kejseren elskede så meget, at han red på den, når han gik i krig. Mere

skulle der ikke til. 
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Kali�ens delegation hos kejseren

Jøderne spillede en stor rolle i datidens diplomati. Det Khazariske Rige – i dag stort set glemt – var et

slags tyrkisk imperium uden for nuværende Tyrkiet, dengang et muslimsk kalifat. Jøder og muslimer

havde en pagt – ikke sært, da Islam er udsprunget af Jødedom. Ved at konvertere til Islam afværgede

den khazariske kagan/konge en muslimsk invasion. Også her trængte intrigemagerne ind. Nogle kalder

dem i dag den khazariske ma�a eller de falske jøder.

En wannabe Karl den Store

Hvorfor taler vi om noget, der fandt sted for over 1000 år siden for at forklare, hvad EU er for en

størrelse? Fordi EU er en genoplivning i en perverteret form af de visioner, som karolingerne og

Charlemagne havde. En hovedmand i dette projekt er grev Richard Coudenhove Kalergi, en

efterkommer af de kanaanitiske-fønikiske-venetianske adelsslægter. Ham skal vi lære at kende, hvis vi

ikke allerede har mødt ham. Det starter med venetianerne.
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Kontekst: Venedig har i århundreder været det kontinuerlige centrum for politisk ondskab og

intrigemageri – gerne under det tilforladelige navn diplomati* – fra det 11. til det 18 århundrede. Der

står venetianere bag Den Sorte Pest + det gigantiske folkemord i 30-årskrigen, altså

reformationskrigene, der myrdede halvdelen af Europas befolkning to gange i træk. De står bag det

parasitiske bankvæsen, der førte til Imperialismen og verdenskrigene og stadig er en sort pest i Verden

i dag. Før Det Britiske Imperium og The City of London brugte intrigemagerne Venedig som base, og de

spredte sig via Holland/Amsterdam, London og videre til Wall Street. Fodnote: CIA er startet af

bankstere fra Wall Street, som havde brug for en version af MI5 og MI6, der startede som hemmeligt

politi og efterretningsvæsen for Det Britisk-Ostindiske Kompagni i Det Britiske Imperium i dets

velmagtsdage, Opiumskrigene og den klassiske imperialisme. Kina kæmper den dag i dag med at vriste

sig løs fra det kvælertag, der blev taget på dem dengang i 1800-tallet. Globalisme er ingen ny

op�ndelse, det er blot vor tids udtryk for oligarkiets uudslukkelige våde drøm om

verdensherredømmet.

Læs: Den venetianske forbandelse

* Diplomati:
Vi er nødt til at dykke ned i etymologien, for ingen leksikale artikler er villige til at sige, hvad
diplomati er for en størrelse. Diplo er dobbelt og -oma er en tilføjelse, der siger, at det har noget at
gøre med ord eller tale. Diplomati er simpelthen dobbelt tale. Diplomater siger noget til den ene
part og noget andet til den anden.
Diplomater taler folk efter munden, bagtaler folk, fører dobbelt tale, taler fanden-et-øre-af, mens
de betaler håndlangere. De kan tale folk bukser og trusser af, hvis de skal. De taler for deres syge
moster, hvis det er med dén på. De taler sjældent sandt, for sandheden er ilde set.
Vi kan godt �nde eksempler på konstruktivt diplomati, men ved nærmere eftersyn vil det som regel
vise sig, at det konstruktive har en skjult agenda. Konstruktivt for hvem?

https://www.overetagen.dk/den-venetianske-forbandelse/
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Det giftige diplomati og Den Storslåede Krig

Habsburgernes Østrig-Ungarske kejserdømme blev opløst efter WW1, den kunstige iscenesatte krig

med kraftigt britisk �ngeraftryk. Giftigt diplomati a propos. Tyskerne �k smurt al skyld af på sig, selvom

de ret beset forsvarede sig mod et terrorangreb, og det syntetiske skyldkompleks blev overført til WW2

og sidder stadig i sulet på dem. Don’t mention the war. Anarkisten, der myrdede arvingen til tronen i

Sarajevo, var den selvsamme britiske agent, der år forinden havde myrdet den serbiske konge og

dronning, der stod i vejen for Den Storslåede Krig. Sammen med 20 andre statsledere worldwide, som

modarbejdede det sataniske krigsprojekt.

Hvad var formålet med WW1? Det var at ødelægge alle de egentlig progressive tiltag i og mellem

nationer overalt i Verden, fredelige tiltag, handel og bankvæsen, forfatninger til gavn for folkeslagene,

trivselsprojekter, opbyggelige alliancer. Freden truede med at bryde ud mellem nationerne på den tid.

Misundelsens Imperium ville forhindre det, for som den parasit det er, trives det kun på nød,

elendighed, fattigdom, sygdom, krig, udplyndring, splittelse og had mellem folkene.  Imperiet er et

sumpdyr, og hvis der ikke �ndes en sump, så skaber det en sump.

Stalinistisk plakatkunst – på amerikansk
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Et af globalisternes dogmer om økonomisk politik i nyere tid har været Grænser For Vækst. Der er

skrevet en bog med titlen, der blev en slags bibel. Disse bevægelser op til WW1 gående tilbage til den

amerikanske revolution og frihedskrig var det stik modsatte. De var storslåede bestræbelser for at

ophæve disse grænser for vækst og trivsel gennem konstruktivt samarbejde mellem nationerne. Altså

den egentlige grundtanke bag De Forenede Nationer, før det blev et af hovedsæderne for korruption i

verden. Denne organisk voksende grundtanke, der kulminerede i Belle Epoque før WW1 og blev skudt

i sænk under og efter The Great War, er den økonomiske tænker Hobbes grundide om, at det er sundt

for Imperiet, at folk kæmper om smulerne fra de riges bord, for så er de fuldt beskæftigede med at

overleve og kommer aldrig videre. Det er også grundtanken bag socialdarwinismen, imperiets nye

pseudoreligion. Det er grundtanken bare del-og-hersk. Og det er stadig grundtanken bag klimaagenda,

�nanskrise, pandemi-nedlukningskrise, Ukrainekrise, energikrise, fødevarekrise og al den klamme

suppedas af neo-imperialisme og neo-feudalisme, som det er så svært at slippe af med, for der er SÅ

meget investeret interesse i elendighed i SÅ lang tid på SÅ mange måder. Elendigheden er systemisk,

og den er villet.

Et snapshot ét sekund før det rammer ham i ryggen – han så det ikke komme

Imperiets styreselskaber

WW1 var en slags chock-terapi. De bedste hoveder og hjerter i Verden var fysisk eller psykisk ødelagt

efter krigen. Det er interessant, at det infamøse Tavistock-Institut som en af de første projekter havde

en undersøgelse af, hvad granatchock gjorde ved den menneskelige psyke. De lavede simpelthen et

helt institut for at tjekke, om deres sataniske krig havde gjort sin rette e�ekt! Resultatet var

tilfredsstillende for opdragsgiverne. Et menneske, der er traumatiseret af granatchock, er

efterfølgende tilbøjelig til at gøre ALT, hvad autoriteter forlanger af vedkommende. 

Sådan, det var �inkt! Mennesker kan med andre ord bankes og bombes på plads.
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En insiderperson i Imperiet og dets inderkreds var Bertrand Russell (medlem af The Fabian Society).

Glem alt om fredstribunal og paci�sme, det var kun hans forlorne over�ade. Denne kyniske

magtperson udtalte i fuld alvor, at der efter WW1 og WW2 nok var brug for endnu en verdenskrig for at

sikre Imperiets totale dominans. Fodnote: Han udtalte også, at vacciner er kemisk lobotomi. Har vi set det

for nylig? Var det ikke fra Imperial College i London, at nedlukning blev iværksat via forfalskede

statistikker om den Sorte Død, der ville smitte og udslette  menneskeheden? Var det ikke under Boris

Johnsson, at England oplevede uhørt totalitære tiltag fra regeringen. Og var det ikke i hele den

tiloversblevne Commonwealth-sfære, at de gik helt sygt totalitære (Australien, Canada, New Zealand)?

Og i USA – men der er alligevel en anden modstandskraft her, for ånden fra frihedskrigen �ndes stadig

intakt og latent. I modsætning til de velfærdsforædte og -forrådte danskere har de stadig en Holger

Danske-mentalitet i baggagen, som bliver aktiveret under pres. Holger sidder og stener i kælderen

under Kronborg i Something rotten in the State of Denmark. Vi lider af den engelske syge, det nationale

Stockholms-syndrom efter Englandskrigene ydmygelser.
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Bertrand mente – de prøver for tiden at følge hans anbefaling.

Problem: En verdenskrig koster 80.000.000 $$ – om dagen!

Og ‘nogen’ har drejet om for det varme vand, for disse nogen er trætte af krige.

Undtagelsestilstand

Man spekulerer på efter at have overværet politikernes besynderlige opførsel, hvorvidt Operation

Nedlukning ikke også var en øvelse i for de lokale magthavere at identi�cere sig med despotiet. De

førte sig frem med en stil og en vellyst til at nedgøre befolkningens humør, der kun har historisk

fortilfælde i regimer, som vi normalt tager stærkt afstand fra. Med et management-kunstgreb var det

pludselig det nye normale. Alle totalitære regimer opererer vha undtagelsestilstand, for de har ingen

folkelig legittimitet. Civile rettigheder er herefter inddraget, og det er for vores egen skyld, siger de

altid. Den danske justitsminister udtalte direkte – glem ham ALDRIG for det! – Folk går og tror, at de har

civile rettigheder, det har de jo ikke. Dette er ordene fra en karrieresociopat, en skabsfascist, mens han

hopper ud af skabet. De siger også, at det kun er midlertidigt, hvilket det aldrig er.

Sundhedsministeren �k ubegrænsede beføjelser til at sende folk i stuearrest og indføre

forsamlingsforbud + en ny pandemilov, der sikrede, at han kunne få sine beføjelser tilbage når som

helst. Statsministeren øvede sig i en kommende nedslagtning af alle danske husdyr ved at

massemyrde 17 millioner mink. Og befolkningen blev sendt til pottetræning med maskernes

underkastelsesritual.

Da den danske befolkning lige har genvalgt dette stykke lyserøde fascisme, ligger landet som det har

redt. De velfærdsforstoppede danskere har lang vej igen.

Ideen om Grænser For Vækst er neofeudal. Den er blevet pakket ind i en serie af argumenter i

kategorien skyld-skam-og-frygt = politisk korrekthed:
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HVAD?! Hørte jeg nogen hviske i baggrunden?

Jorden går under

Vi bliver kvalt i overbefolkning

Vi løber tør for ressourcer

Der er ikke nok til alle (kun til

os)

Det er ikke bæredygtigt

Vi ødelægger kliiiimaet

Vi bliver udryddet af

galopperende pandemier

Vi har ikke længere råd til

energi

In�ationen er gået amok, og vi

ved sørme ikke hvorfor

Nåjo, det er Putins skyld

Vi er nødt til at æde insekter,

veganerjunk og frankenfood

osv. i kategorien BS, en liste

man bliver meget træt af

Et skræmmescenarium, der til gengæld ikke er fake, er at verdensøkonomien bryder sammen, for

herskerklassen har misrøgtet den til grotesk ekstremitet.

Hvad der til gengæld er fake-fake-fake er, at DE til det sidste vil hævde, at det er VORES skyld, og at VI

er nødt til at betale regningen for DEM. 

Den Europæiske Liga

Efter WW1 forsøgte sejrherrerne at etablere en

verdensregering kaldet The League of Nations,

deres bud på en New World Order kørt Af oligarker

for oligarker – det modsatte af Af folket, for folket.

Men der var for megen modstand, for folkene og

regeringerne så, at de var de samme skumle

personer, der promoverede det, som var

hovedaktørerne i krigen. Så den omtalte

venetianske adelsmand og rænkespiller, diplomat

= dobbelt-taler grev Richard Coudenhove Kalergi

allierede sig i 1922 med Rothschild-

pengemaskinen og Max Warburg – Warburg og

hans bror �nansierede nazisterne og satte svindel-

centralbanken Federal Reserve op i 1913 – for at

sætte en ny Europæisk organisation op kaldet den

Pan-Europæiske Union. Han så gerne i begyndelsen, at Mussolini blev en nøglespiller, men denne var
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tøvende. Kalergi skabte også en amerikansk afdeling under Council of Foreign Relations, en af

hovedsæderne for oligarkiet. I den amerikanske afdeling �nder vi de førende fascister i USA (Walter

Lipman, m.�). Med andre ord den tids amerikanske Deep State, rigmandklubberne, der også dengang

kørte landet udenom regeringen, J.P. Morgan, General Electric – og med vores viden i dag ville vi sige

en blanding af den britiske Blue Dragon-klan og Order of the Black Sun. De samme folk, der bestilte

mordet på præsident McKinley, præsident Harding, præsident Roosevelt (forgiftning) og præsident

Kennedy og hans bror. De havde også et mislykket mordforsøg på Ronald Reagan. Trump blev

karaktermyrdet. Folkene med medlemskort til ordenerne, Bush, Bill Clinton, Bush-igen, Obama, Hillary

Clinton var sjovt nok aldrig udsat for den slags.

Europæerne ønskede ikke en verdensregering dengang, de lugtede lunten. Så Coundenhove-Kalergi

appellerede til nationalismen og sagde: Vi ønsker skam ikke en sådan, vi ønsker bare en stabil region. Vi

ønsker at forhindre fremtidige krige. Det var just det feel-goodness-slogan, som EU har solgt sig selv på,

for hvem vil ikke gerne undgå krige? det kan ingen da være uenige i. De ønskede amerikanerne og Wall

Street til at kontrollere Europa – amerikanerne fremstod stadig som Europas frelsere, selvom det var

dem, der forlængede krigen og tog livet af 100 millioner med The Army Flue (den spanske syge) skabt

på deres militærlaboratorier – de ønskede japanerne i kontrol af Østasien og Trotsky i kontrol af

Rusland. Bemærk hvordan venstre- og højreorienteret overhovedet ingen rolle spillede her, for der har

aldrig været anden forskal på højre og venstre end farven på et emblem. Fascisme er fascisme uanset

farve.

Alle buzzwords er der – de har styr på det hele.

Denne store encellede organisme vil snart styre verden, hvis det står til dem.
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I dag som dengang

Richard Coudenhove Kalergi sagde direkte, at EU kun var en trædesten på vejen mod The League of

Nations, den totalitære verdensregering, for folk var åbenbart ikke klar til det store spring endnu. Giver

det mindelser om oligarkernes nuværende projekt, som de presser voldsomt på med, Det Store Reset?

Igen er der modstand blandt befolkningerne. Igen har vi lugtet lunten, for nu har milliardærklubben i

Davos ædt sig ind som såkaldt partner med FN – altså, hvordan kan et privat interessentskab af

milliardærer være partner med en organisation, der kalder sig for et transnationalt samarbejde? Det

begynder vi nu at forstå, da den slags organisationer ikke er, hvad de giver sig ud for. De er hylstre for

den ondskab, der bor inde i dem. De er Public-Private-Partnerships, hvor det o�entlige / staten altid

betaler regningen, og de private altid skummer �øden. PPP er et synonym for fascisme, hvor

regeringerne ses som serviceorganer for globalisternes syndikater og karteller og modtager ordrer fra

disses fora og tænketanke.

Et citat fra Melissa Flemming, undersekretær for Global Communication ved FN, siger direkte og med

skamløs arrogance, hvad den slags partnerskaber går ud på:

Dette var ordene om blot et af FN’s store svindelprojekter.

Klimaagendaen er netop ejet og drevet af disse typer.

Læs: Klima – en historie om politiseret videnskab

Hvad var det også, vi hørte konstant under hele covid-operationen? Følg videnskaben! gentog-og-

gentog storsvindleren Anthony Fauci. Javel, for hans klub EJER videnskaben. Teknokrati er

videnskabstyranni, men det er en perverteret og korrumperet videnskab med et stort pistolløb for

panden. Hele pandemi-narrativet begyndte at falde fra hinanden og afslørede sig som en klam

blanding af business-case og power-grab.

Vi indgik et partnerskab med Google. Hvis du googler klimaforandringer, får du i toppen af din
søgning få alle mulige FN-ressourcer. Du ved, vi er blevet meget mere proaktive, for vi EJER nu
videnskaben, og vi synes, at verden skal vide det.

https://www.overetagen.dk/klima-en-historie-om-politisk-videnskab/
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EU har deres version af ejet videnskab, for de har udskiftet CO2 med nitrogen for at kunne kvæle

landbruget. Lige nu er de i færd med at smadre det hollandske landbrug og gartneri. Konteksten for

denne operation, der er ved at blive makaber, for millioner af husdyr skal slås ihjel for at tilfredsstille

de grønne tyranner, er skabelsen af en global fødevarekrise. Først nedlukning på grund af kunstig

sygdom, så nedlukning pga kunstig energikrise og nu nedlukning pga af kunstig hungersnød.

Læs: Energipolitik – en joke

Det startede med de hollandske landmænd, der kom op af stolene og mærkede, at de var udsat for et

angreb fra globalisterne i EU. Efter dem fulgte de italienske landmænd, de polske landmænd, de tyske

landmænd og de spanske landmænd. New Zealand’s regering er nu i færd med at udrulle en lignende

kvælnings-operation mod deres landbrug. Hvordan var det nu, Stalins slagtere tog livet af

befolkningen i Ukraine ved Holodomor? Ved at kvæle landbruget og sulte bønderne ihjel. Hvad var det,

Henry Kissinger sagde var den ultimative kontrol med menneskeheden? Food.

Læs: Fødevarekrise i noteform

Det kan undre, hvordan politikere frivilligt går med til at begå så seriøs selvskade på deres

nationaløkonomi og deres lands forfatning. Det virker fuldstændigt irrationelt. Holland fx er verdens

største grøntsagsproducent, og angrebet på deres landbrug kommer til at koste dem meget dyrt = ALT

det, der har skabt deres kultur. Der er kun én forklaring mulig: At disse forvirrede folkefjendske

politikere ikke længere er herre i eget hus. Der er et overnationalt uvæsen, der har taget kvælertag på

dem og verdensbefolkningerne. Dette uvæsen er psykopatisk og inkarneret ondskabsfuldt.

Jf. Maria Nicolaidi: Jeg føler ikke længere, vi har en regering.

EU og NATO

Et medlem af Coudenhove Kalergis organisation var Hjalmar Schacht, Hitlers personlige bankmand,

der efter WW2 var aktiv i BIS, Bank of International Settlements, centralbankernes centralbank, hvis

primære opgave var at kanalisere Nazitysklands penge ud af Tyskland og senere kanalisere dem

https://www.overetagen.dk/energipolitik-en-joke/
https://www.overetagen.dk/foedevarekrise-i-noteform/
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tilbage igen i post-WW2’s Wirtschaftswunder. Det blev i form af EU, hvor Tyskland som bekendt er det

dominerende land. Interessant er her, at Tyskland stadig er et besat land, og at landet har to

forfatninger, en o�ciel for folket og en uo�ciel skrevet og dikteret af besættelsesmagten, USA. Det

samme har Japan og Sydkorea, der også er besatte lande. Anden Verdenskrig er aldrig sluttet i disse

lande.

Hjalmar Schacht sammen med føreren

Efter WW2 erklærede Coudenhove Kalergi, at der var brug for en ny paraplyorganisation – hans egen –

til at dæmme op for kommunismen. Det samme mente og praktiserede J. Edgar Hoover, stifteren af

FBI, endnu en organisation, der ikke er, hvad den giver sig ud for, for ligesom CIA og NATO, der begge

er terrororganisationer, er FBI ikke bare et slags føderalt over-politi. De er snarere et amerikansk

Gestapo eller som det hemmelige politi i Sovjetstaten. FBI er notorisk berygtet for at have �ngrene

nede i alle de masseskyderier, der dukker op i en lind strøm i USA. De var direkte medvirkende i alle de

forfalskede sager, der blev rullet ud mod Donald Trump – like him or not (I don’t).

Husk at føderalisterne i den amerikanske borgerkrig var de Englands- og kongetro. NATO dæmmede

som bekendt op for kommunismen ved at lade fascistgrupper i Italien foretage kidnapning og a�ivning

af statsledere (Aldo Moro) og bombe banegården i Bologna med tabet af 80 civile liv + 200 lemlæstede

for at smøre det af på kommunisterne. Målet helliger midlet, som de siger, colateral damage (eng,)

eller på dansk: Herregud, hvor der handles, der spildes. Operation Gladio var en del af Stay-Behind-

strategien, hvor grupper blev tilbage efter krigen for at kontrollere freden, ligesom krigsherrerne

havde kontrolleret krigen. Det førte til et hjerteligt omend uskønt samarbejde mellem CIA og den

fascistiske P2-loge (Licio Gelli), italiensk ma�a og den skumle del af Vatikanet og Vatikanbanken. Det

var kun starten på den kæde af terrorevents frem til i dag, der står på NATO’s dystre CV. 

Læs også: Verdensforandrende skibskatastrofer

og læs om NATO-operationen, der sænkede færgen Estonia.

https://www.overetagen.dk/verdensforandrende-skibskatastrofer/
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I realiteten har havde NATO ikke det mindste mod kommunisme. Det var jo kommunismen under Den

Kolde Krig, der holdt dem i live og på lønningslisten. Det var kommunismen, der udløste gigantiske

bevillinger til militæret i hele Vesten. Den ydre fjende var nødvendig for det indre kontrolgreb. Og da

Rusland blev af-kommunist’iceret, skiftede man bare fjendebilledet ud. På denne måde kunne

terrororganisationen i pengebekneb i 2022 hive 700 millioner kroner stjålet fra danske skatteborgere

op af trusserne på Mette Frederiksen og yderligere milliarder fra en stribe andre korrupte statsledere

lige ned i bukserne på dem selv. Men hvor gik pengene hen? De mente ikke, at folk havde krav på at få

dokumenteret, hvad pengene blev brugt til. Ingen event er så velegnet til pengevaskeri som en rask

lille krig.

Churchill – slyngel i helteklæder

Richard Coudenhove Kalergi var i bund og grund ikke vild med nationalfascismen eller

nationalsocialismen. Han var langt mere til Trotsky’s international-socialisme/fascisme. Han tænkte

stort, det skulle jo føre frem til The League of Nations. Den folkelige identitet skulle forsvinde i det

større projekt. Hvad er det just, EU arbejder intenst på? Afska�elsen af nationalstaterne,

transformationen af folkenes identitet til en stor grå masse af globalkvæg, der græsser derude, mens

de holder orgier inde hos globalisterne. 

Coudenhove Kalergi �ygtede til USA fra Østrig ved der Anschluss, Østrigs indlemmelse i Tyskland. Og

det skete rent faktisk ved en folkeafstemning med overvældende �ertal, like-it-or-not. Igen: vi fortæller

bare, hvad der skete og ikke, hvad du er nødt til at mene om det. Østrigerne var sydtyskere og havde

altid været det. Kalergi arbejdede sammen John Foster Dulles i CFR og Winston Churchill, manden der

som agent var udset til at sikre USA’s indtræden i de to verdenskrige og sørge for, at WW2 ikke løb ud i

fredsforhandlinger – Hitler sendte ham mere end 30 breve, hvor han tilbød fred, men Churchill havde

andre ordrer fra sine opdragsgivere, kredsen af britiske �nanshajer kaldet Focus, der betalte hans

umådelige gæld for et liv i uhæmmet luxus – mod at han var villig til … alt. Krigen skulle ligesom WW1
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�nde sted og rulles ud til sin bitre ende, ikke undgås. Som han udtalte under krigen: This is not a war

against Nazi Germany, this is a war against the German people. Det var grunden til, at det altid var civile

mål, som de britiske Lancaster-bombe�y gik efter, det var lysene om natten i ALLE tyske byer over

25.000 indbyggere og ikke kun Dresden, som de bruger som en trykluftskanal for det enorme

skyldsmål, der hviler på dem.

Da Churchill efter WW2 ønskede at fortsætte krigen i Østasien på ubestemt tid, �k selv englænderne

nok af ham. Det Britiske Imperium var komplet bankerot, og det var her, amerikanerne overtog.

Strukturen var på plads, og USA indtrådte for alvor i rollen som verdens bølle og politimand, der udgav

sig for verdens redningsmand og forkæmper for frihed og demokrati. Igen en global enhed, der ikke var,

hvad den gav sig ud for. Står mønstret efterhånden klart?

FDR i selskab med manden, der bestilte hans henrettelse.

Det var den samme slyngel med bowlerhat, der bestilte sænkningen af Lusitania i WW1.

Coudenhove Kalergi spillede også en nøglerolle i Marshall-planen. 

Mnnææ, var det ikke USA, der storladent ville hjælpe europæerne efter krigen, fordi de havde lidt så meget,

skal vi ikke være åh-så-taknemmelige for det?

Storladent javel, men ikke helt på den måde. Husk mønstret: Det storladne og tilsyneladende

konstruktive er kun konstruktivt for DEM. DU er ikke medlem af deres klub, så DU får ikke at vide,

hvilke konsekvenser det får for DIG. Planen var beregnet på at få europæerne så meget op at stå igen,

at de kunne være til nytte og bytte for USA eller skulle vi sige: Det Transatlantiske Imperium, siden Det

Britiske Imperium ligesom forinden det Habsburgske Kejserrige efter WW1 trådte til side for at �yve

under radaren. 
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Her Majesty the King

I vor tid er det ifølge Den Store Plan, at USA skal træde til side til fordel for Kina. Det blev beordret i

1975. Men som de, der har ører at høre med, kunne høre og forstå udfra den totalt kiksede

indsættelsestale fra den nybagte engelske konge, så er det stadigvæk en konstruktion styret af

Drageordenen, Kronen og dens udhængsskab = den britiske kongefamilie. Det fremgik tydeligt, at

manden nu anser sig selv for en verdenskonge, der, som han sagde, herefter vil spille en tydeligere rolle

i verdenspolitikken og blande sig direkte i interne forhold i de over 50 lande i Greater Commonwealth.

Prins Charles, nu Kong Charles III – det lyder allerede helt forkert: Her Majesty the King – er kun en

sprællemand for Dragefamilierne og Rothschild-dynastiet. Kina er også kontrolleret af dem, men

størstedelen af de 1.4+ milliarder kinesere er ikke længere tilfredse med tingenes tilstand. Derfor de

massive, groteske nedlukningsscenarier overalt i Kina for tiden, som Vestens medier ikke rapporterer

om. Et eksempel: Der er undsluppet videoptagelser fra en bydel et sted i Kina, hvor der dagligt ses 20-

30.000 mennesker løbe ned ad hovedgaden med mundbind på for at nå at få deres DAGLIGE PCR-test,

så de ikke mister alle sociale point, deres job og dermed deres liv !! Så slemt står det til, og vi får det

ikke at vide. Hvorfor? Fordi oligarkiet har tænkt sig det samme i resten af Verden og ikke ønsker, at vi

genkender mønstret, når det rammer os.

Hvorfor er purpur farven for den britiske kongefamilie? Fordi det er en blandingsfarve af rød og blå. De viser,

at de står over de røde og de blå, de to ma�astrukturer, der holder hinanden og verden i skak og deler og

hersker.

Hvad Prins Pil�nger Her Majesty the King havde overset var, at aller-størstedelen af Greater

Commonwealth ingen respekt har for mors kiksede dreng, der tog livet af sin egen kone. Han indså

ejheller, at adskillige lande lige om lidt vil klippe båndet til eksimperiet, der stadig tror, at det styrer

hele verden. Vest-oligarkiet har ikke forstået, at der ikke længere er noget vej tilbage, for Verden har

fået nok og er allerede på vej videre. Den nye store opvågnen er irreversibel. Vi får en Ny
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Verdensorden, den bliver bare ikke deres New World Order men en multipolær verdensorden.

Interessant i øvrigt, at det var hans søn William, der var udset til at sætte sig i stolen i erkendelse af,

hvor upopulær han er også hos englænderne. Men sønnen sagde pænt nej tak.

Coudenhove Kalergi ventede blot på, at de havde forgiftet Roosevelt, og som han skriver: Da han var

død, kom jeg med i alle de vigtige fora og diskussioner og en post-WW2-verden, det var vidunderligt! Det var

Churchills folk, der havde myrdet Roosevelt, og Stalin sagde det til FDR’s søn ved et møde, for

kommunisterne havde in�ltreret regeringen og vidste alt om, hvad der foregik.

Lidt inside-info: At det var daværende pensionistprins Charles, der annoncerede The Great Reset i
Davos i 2020, kan vi skrive på hans mørke CV. Han er front�gur men på ingen måde leder af
Drageordenen, og hans buddy i Davos, Klaus Schwab er, som den nazist han er, medlem af Den
Sorte Sols orden – selvom WEF referer udelukkende til Drageordenen. Han er søn af en nazigeneral,
men hans kone er en Rothschild. Det var før, de to verdensordener eller verdensma�aer, der har
opdelt jordkloden mellem sig, for i totterne på hinanden som i dag. Det var også, før de begyndte
at observere, at deres handlere på niveauet over dem var begyndt at forsvinde, og at turen nu er
kommet til dem selv. Drageordenen har for nylig måttet udskifte deres ledere med en yngre
generation – dvs. folk under 70 år … , fordi der ikke var �ere tilbage. Hvad er det man siger i
eventyrerne: Når man hugger ét hoved af den mangehovede drage, vokser der et nyt frem.

De to ordener / ma�aer har indtil videre altid placeret deres folk i toppen af regeringerne. Det var
del-og-hersk på det højeste for os synlige niveau, der stadigvæk var tre niveauer under den
egentlige top, hvis eksistens medlemme af de to ordener kendte men ikke havde adgang til. Hvis
premierministeren tilhørte den ene ma�a, ville vice-premierministeren eller udenrigsministeren
være fra den anden ma�a. Regeringsmedlemmer befandt sig yderligere et niveau under i den store
pyramide. Vi kan gætte på, hvem der er hvad i toppen af den danske regering.

Interessant er det også, at Charles har udtalt, at en af hans slægtslige forfædre var ingen ringere
end Vlad Tepech, den historiske grev Dracula. Dracul betyder drage på rumænsk, og Vlad var
medlem af Drageordenen, hvilket er helt gængs historieskrivning. Historiebøgerne fortæller dog
meget lidt om, hvad denne Drageorden gik ud på.
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Revolution fra højeste sted

Revolutioner kommer aldrig nedefra, som de revolutionære bilder sig selv ind. Kanonføden og

stormtropperne rekrutteres nedefra, men iscenesættelsen og organiseringen sker altid ovenfra.

Churchill regnes som en af stifterne af Den Europæiske Union og skriver selv, at han havde sine ideer

fra Coudenhove-Kalergi. Churchill var på ingen måde antifascist. Under krigen var han tæt forbundet

med den britiske fascistleder Sir Oswald Moseley. De �k begge penge fra Rothscild – altså nu er vi

forvirret eller hvad, er de ikke jøder, hader nazi-fascisterne ikke jøder … For det første er de ikke jøder,

de er den khazariske ma�a, der tager livet af jøder, afrikanere, asiatere og alle, de synes skal dø. De

stjæler fra alle uanset politisk observans, hudfarve, ideologi. Som Meyer Amschild, den første der

kaldte sig Rothschild, sagde: Jeg er ligeglad med, hvem der sidder og regerer, så længe jeg styrer deres

penge. Karl Marx �k penge fra Rothschild, og som Bakunin sagde, før han blev myrdet: Det er utroligt,

hvad en pose Rothschild-penge kan udrette. Rygter mener at kunne påvise, at Hitler var af Rothschild-

blod, men den vil jeg overlade til dig at veri�cere. Klaus Schwab’s familietræ kunne måske bruges til

noget her.
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Det er Frede tv. forneden, der er nazigeneralen, der kørte sjove lejre for Hitler.

Om det så var Holocaust, er en helt anden diskussion, som verden ikke pt. er klar til.

Et faktum er i hvert fald, at alle de ledende nazister var opdraget af jesuitterne. Jesuitterne var tutorer

for de Bayriske Illuminati (Adam Weisshaupt), der var kernen i Den Franske Revolution, der senere

skulle føre til Den Russiske Revolution. Frankfurt var stedet, hvor kabbalisten Jacob Franck – deraf

navnet Jacobinerne – gav skulderklappet til universitets-doktoren Adam Weisshaupt og hang ud med

Bankmanden Rothschild, hvis efterkommere �nansierede Karl Marx, hvis Kommunistiske Manifest er

snydt ud af næsen på Weishaupts Illuminati-manifest, de sataniske 10 Bud. Jacob Franck er

stamfaderen til den kryptojødiske frimurergruppe i Thesaloniki, der under navnet Dönmeh eller De

Unge Tyrkere foranstaltede omvæltningen af det Ottomanske Rige og installationen af Tyrkiet, som vi

kender det + det armenske folkemord. Rothschild er bagmanden bag den opsplittelse af Mellemøsten

efterfølgende, der skaber Staten Israel og i samdrægtighed med franskmænd og englændere, der

skærer Mellemøsten op som en festlig lagkage i for dem spiselige stykker (Sykes-Picot-aftalen) med

lige, unaturlige streger i sandet og den sikre opskrift på evig ufred i regionen.

Illuminater og ågerkarle

De sorte nobiliteter* har familienavne: Sassoon, Monte�ori, Aldebrandini, … udvandrere fra det store

opløste Khazariske Rige. De blev opslugt af Venedigs herskere. De var på papiret jøder, selvom det

skete med en tvangsomvending af hele storriget i 700-tallet for at undgå en islamisk invasion, altså en

slags bagvendte kryptojøder (kryptojøde: jøde der angiver sig selv som kristen eller muslim for at slippe

for at blive forfulgt). Venetianerne gav dem kun lov til at arbejde som bankfolk for andre. Du husker

måske Shakespeares Købmanden fra Venedig. Heraf har vi hele segmentet af jødiske pengevekslere,

der blev lagt for had fra middelalderen, når de ikke var elsket for deres villighed til at udlåne penge.

Der kan siges meget om det amoralske i at låne penge ud til ågerrenter, men de egentlig amoralske

https://www.overetagen.dk/det-kommunistiske-manifest/
https://www.overetagen.dk/den-doeende-gud-kabbalismens-historie/
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var alle de krigsliderlige konger og fyrster og deres vanvittige overforbrug på at føre krige mod

hinanden i én udmattende uendelighed. Vi behøver ikke at gå længere end til de uduelige danske

kongeslægter, der førte uendelige krige i over 500 år og i 1818 pantsatte hele nationaløkonomien til et

familie-banksyndikat med hovedsæde i London – på grund af statsbankerot efter uhæmmet og

selvforskyldt krigsførelse!

Hør podcast: Der var et lille land

* Andre hæfter sig ved det mere sataniske netværk af såkaldte Illuminati-familier: Astor, Bundy,
Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Rockefeller, Russell, van Duyn, Merovingerne og
Rothschild. Navnene stammer fra Fritz Springmeier, der har kulegravet dem. Vi går ikke ud af den
streng.

Sikkert er det dog, at disse folk i allerhøjeste grad netværker, og du er ikke medlem af deres
edderkoppenet, du sidder i det som en �ue. John Coleman beskriver det som Committee of 300, de
300 rigeste adelsfamilier, et netværk startet af briterne i 1700-tallet også kendt som The
Olympians.

En overset del af deres styresystem har �øjet ved siden af radaren. Det hedder Royal Institute of
International A�airs. Vi har efterhånden hørt om CFR, Trilateral Commission, WTO, WB, IMF, ECB,
BIS, Bilderberg, WEF, Atlantic Council … men meget få har hørt om RIIA, der blot ved en enkelt
henvendelse kan få alle de ovennævnte til at rulle om på ryggen. Det afspejler en nu smuldrende
verdensorden, hvor RIIA, der er et Rothschild-organ og dermed repræsentant for Drageordenen
=kanaanitterne = Sanhedrin = Kong Salomons blodlinje = Den Khazariske Ma�a var placeret et trin
over alle de andre, der repræsenterede Den Sorte Solorden. Lige nu er der totalt kaos i orden’erne,
og de er ved at bide hovedet af hinanden.

https://www.overetagen.dk/der-var-et-lille-land-podcast/
https://www.overetagen.dk/der-var-et-lille-land-podcast/
https://www.amazon.com/Bloodlines-Illuminati-Fritz-Springmeier/dp/0972792929
https://www.abebooks.com/9780963401946/Conspirators-Hierarchy-Committee-300-Coleman-0963401947/plp
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Det 12-armede svastika – logoet for Den Sorte Solorden.

Tegnet er nedlagt i granit i Himmlers kultborg Schloss

Wewelsburg i Nordrhein-Westphalen.

Ågerkarlevirksomhed var ikke kun forbudt i islamisk sharia-bankvæsen med også af den katolske kirke,

så de brugte de jødiske pengevekslere til deres beskidte arbejde. På samme måde som den engelske

krone brugte pirater og privateers til at plyndre skibe fra andre handelsstater (den Spanske Armada,

handelsskibe i Caribien, m.m.), for det så for uskønt ud på papiret, at det var selve dronningen,

Elisabeth I, der var piraternes dronning. Sørøveri under falsk �ag, ågerkarlevirksomhed under falsk

moralsæt – kryptojøder dengang, kryptovaluta i dag, same-same but di�erent. De blev kaldt hofjøder og

var gode til deres arbejde og havde visse privilegier, så længe de adlød deres ordrer. Den engelske

statholder Oliver Cromwell inviterede dem indenfor for at køre den engelske statskasse. De tjente

også som en form for had-absorbtion, som folk kunne pege �ngre af, når de selv havde forsyndet sig. 

De kaldte dem for privateers dengang. I dag ville vi kalde dem NGO’ere – Non Governmental Organisations.

Staten kan herefter frasige sig ansvar og få ikke-statslige grupper til at gøre deres beskidte arbejde.

Måske kaldes de for contracteers – sig navnene Blackwater og Halliburton. Eller ISIS. Eller proxies.

Disse lejehære kan gøre hvad som helst, som Stater ikke kan gøre, men folk får aldrig at vide, at det er Stater,

der har hyret dem.

Kryptofascisme

England var dybt in�ceret af fascisme i starten af det 20. århundrede. Frimurerkongen Edward VII,

Dronning Victorias søn, var en fascist-konge, og det er hans frimurernetværk, der forbereder og

eksekverer WW1. Lloyd George var begejstret for nazisterne. Churchill udtalte, at hvis han var lidt yngre,

ville han sandsynligvis marchere sammen med Mussolinis sortskjorter, og at England ville have været stolte

over at have en leder som Hitler. Er det ikke som om, at disse udtalelser ikke rigtigt er kommet med i
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Holocaust-benægteren der aldrig benægtede Holocaust

historiebøgerne?* Men som vi måske husker, så er sandheden det første, der ofres i enhver krig og

sejrherrerne de, der skriver historien efterfølgende. Historieskrivning går ud på at bort�ltrere alle

events, sammenhænge og udtalelser, der ikke passer med det historiske skønmaleri. Churchill er

muligvis en sikker kandidat til No. One dummeste svin i Verdenshistorien, hvilket står i grel kontrast til

den status som helten i WW2, der reddede hele verden fra nazismen. Manden var en kujon, en

stangstiv drukkenbolt, en masse-folkemorder, en hadsk løgner, en krigsliderlig satan, en luder for

oligarkiet … men ifølge Imperiet en landsfader og en folkehelt.

Hvis man skulle have fat i Churchill, skulle det være før kl. 2 eftermiddag, for da var han allerede stangstiv.

* Den britiske historiker, David Irving,
var en af de eneste, der havde mod til
at gengive Churchills udsagn i hans
historiske biogra� om manden,
Churchills War. Det betød, at hele
Imperiets propaganda- og tilsvinings-
apparat gik i gang for at karaktermyrde
ham.

Han blev forinden berømmet og
skamrost for bogen The Destruction of
Dresden. Imperiet kunne dengang
bruge ham som en trykventil for denne
udåd i stil med: Jamen det var også for
galt, men det var jo en beklagelig undtagelse og pænt undskyld. Dernæst skrev han en biogra� om
Adolf Hitler, Hitlers War, hvilket man jo godt kan gøre, MEN, han begik den helligbrøde, at han �k
lov til at interviewe enkerne til omkomne nazi-o�cerer, der anerkendte, at hans Dresden-bog gav

https://www.amazon.com/Churchills-War-David-Irving/dp/0380763141
https://www.amazon.com/Apocalypse-1945-Destruction-David-Irving/dp/1872197183/ref=sr_1_1?crid=B6EC6YR39YX4&keywords=Irving+Dresden&qid=1667264982&s=books&sprefix=irving+dresden%2Cstripbooks-intl-ship%2C207&sr=1-1
https://www.amazon.com/Hitlers-War-David-Irving/dp/0380758067/ref=d_pd_sbs_sccl_2_5/142-2309336-4259158?pd_rd_w=OSUgk&content-id=amzn1.sym.3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=QXJ0QRSNP8RFVZHV0A9E&pd_rd_wg=PRRw6&pd_rd_r=0f065cfb-48c6-4620-a069-e0d3309e4b1c&pd_rd_i=0380758067&psc=1
https://www.amazon.com/Apocalypse-1945-Destruction-David-Irving/dp/1872197183/ref=sr_1_1?crid=B6EC6YR39YX4&keywords=Irving+Dresden&qid=1667264982&s=books&sprefix=irving+dresden%2Cstripbooks-intl-ship%2C207&sr=1-1
https://www.amazon.com/Hitlers-War-David-Irving/dp/0380758067/ref=d_pd_sbs_sccl_2_5/142-2309336-4259158?pd_rd_w=OSUgk&content-id=amzn1.sym.3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=QXJ0QRSNP8RFVZHV0A9E&pd_rd_wg=PRRw6&pd_rd_r=0f065cfb-48c6-4620-a069-e0d3309e4b1c&pd_rd_i=0380758067&psc=1
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Her er endnu et mønster. Oligarkiet skaber monstre for at køre deres amokløb. De skabte fascismen,

nazismen og kommunismen som designerideologier for at tjene deres sag. De indsatte ny-despoter til

at køre de neofeudale totalitær-regimer. Men kan de kontrollere disse skabninger hele vejen hen til

banken, eller er de på et tidspunkt nødt til at tage hænderne ned? Hitler kørte ud af kontrol og vendte

sig mod dem. Han sendte de afvæbnede engelske soldater hjem over kanalen i �skerbåde. Han kunne

have massakreret dem, for det ville hunnerkongen Attila og Djengis Khan have gjort. Men nej, for de

var jo angel-saksere, altså ikke forskellige fra dem selv, tyskerne. Den britiske kongefamilie var tyskere,

hvilket englænderne ofte glemmer. 

Misundelsens Imperium

Så da Hitler �k problemer ligesom Napoleon i den russiske vinter, havde Churchill hyret amerikanerne

til at hjælpe med at sønderbombe Tyskland. Husk at formålet var destruktion af kejserdømmerne og

udradring af alle Imperiets rivaler: Det Tyske Kejserrige, Det Østrig-Ungarske Kejserdømme, Det

Osmanniske Rige og Det Russiske Tzardømme. Det Franske Kejserdømme var allerede ødelagt i

Napoleonskrigene, det var her, de bombede København og destruerede den danske �åde, endnu en

rival var nede – de sørgelige rester af Nordens Imperium i Kalmarunionen. Det var også englænderne,

der i 1800-tallet ødelagde Det Kinesiske Kejserrige i Opiumskrigene. De gik efter Det Japanske

Kejserrige, men japanerne var hårdhudede, så det var først for alvor med WW2 og fake-eventen = det

falske �ag Pearl Harbor (provokeret af en dødbringende olieembargo forinden), at de �k bugt med

dem for alvor. De ødelagde Det Indiske Rige (NB! aldrig et Imperium) i kolonitiden med et folkemord i

størrelsesordenen 50-70 millioner vha sultvåbenet (ris-embargo), og de ødelagde Det Persiske

Shahdømme (Iran) ved at folkemyrde halvdelen af dets befolkning lige efter WW1 – en langt hen ad

vejen skjult-glemt del af Verdenshistorien, først dokumenteret og beskrevet fuldt ud for ca. ti år siden.

ALT, hvad Det Britiske Imperium, Det Per�de Albion har kastet deres grådige-misundelige øjne på, er

blevet til krig, undertrykkelse, slaveri og udplyndring. 

tyskere en stemme. DET var forbudt ifølge Misundelsens Imperium, og det havde ingen andre
historikere fået mulighed for, for utyskerne skulle ikke have en stemme, de var jo ikke mennesker
men monstre. Han blev udråbt som Holocaust-benægter, selvom han ikke nævner Holocaust i en
eneste passage.

Og helt slemt blev det, da han hev bukserne af nationalikonet Churchill. Bogen var
gennemdokumenteret og alle citater stammede fra manden selv. Er det ikke det, der er den
hæderlige historikers pligt? Er det ikke det, der er essensen i historieskrivning? Det mente man ikke
i etablissementet.

https://www.amazon.com/Apocalypse-1945-Destruction-David-Irving/dp/1872197183/ref=sr_1_1?crid=B6EC6YR39YX4&keywords=Irving+Dresden&qid=1667264982&s=books&sprefix=irving+dresden%2Cstripbooks-intl-ship%2C207&sr=1-1
https://www.amazon.com/Hitlers-War-David-Irving/dp/0380758067/ref=d_pd_sbs_sccl_2_5/142-2309336-4259158?pd_rd_w=OSUgk&content-id=amzn1.sym.3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=QXJ0QRSNP8RFVZHV0A9E&pd_rd_wg=PRRw6&pd_rd_r=0f065cfb-48c6-4620-a069-e0d3309e4b1c&pd_rd_i=0380758067&psc=1
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Som Imperiet ser sig selv: Gudinden Athena lader sig beundre af alverdens folkeslag, der har smidt sig på

jorden;

mens guderne ser ned i velvillighed. Bemærk at Lighed er udskiftet med Føderation.

Hitlers og nazisternes opgave var at ødelægge Rusland. Imperiets strategi var at skabe et setup, hvor

disse to imperier ødelagde hinanden, det stærkeste og det næststærkeste. Når de havde ødelagt

hinanden, ville Imperiet = Det Britiske, det tredjestærkeste = Misundelsens Imperium træde ind og

overtage scenen, hvilket de gjorde. Metoden var netop den form for intrigant diplomati, som

venetianerne havde udviklet, og som bestod i at manipulere de potentielt kon�iktende parter ved at

fodre dem med bagtalelse af hinanden hver for sig. I Rusland var der især én kulturpersonlighed, der

så WW1 komme 20 år forinden: Leo Tolstoy. Han var vidne til det giftige diplomati, som

franskmændene udøvede og måden, de brugte deres 5. kolonne, de russiske afsnit af Jacobinerne, der

op til revolutionen – et sideskud på WW1 – danne deres Ostara-nedværk, der blev til det hemmelige

politi, deres CIA-FBI-Gestapo efter revolutionen. I Tyskland så Europas dygtigste og ægte progressive

politiker Otto von Bismarck det komme 20 år forinden, kansleren der skabte en velfærdsstat i

Tyskland, før nogen havde hørt om begrebet. Han sagde: Jeg ved ikke, hvem der kommer til at starte

krigen, men jeg kan siger hvor, den starter: på Balkan. Han var en af de statsledere, der var imod krigen,

der ikke så let kunne likvideres af briternes efterretningsvæsen eller deres franske lejesvende. Han

blev karaktermyrdet og udmanøvreret og måtte træde af som kansler, og så var vejen banet for en

storkrig, WW1.

Som danskere har vi som bekendt et anstrengt forhold til Bismarck pga. af de latterlige Schleswigske

Krige, der endte med at koste hele Schleswig, hele Sønderjylland frem til 1920 og skindet på næsen. Så

vi skulle jo hade de skide tyskere, hvilket vi så gjorde. Jeg ved, hvad jeg taler om, for hele min

mødrende slægt stammer fra grænselandet, og jeg er ejer af et arvestykke, en fortjenstmedalje for

deltagelse i den Første Schleswigske Krig, en arrangeret borgerkrig (alle borgerkrige er arrangerede),
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som danskerne vandt. Næste gang gik det grueligt galt ved

Dybbøl. Preusserne vadede hele vejen op til Limfjorden,

fordi de kunne, og fordi så kunne danskerne lære det. Og

så skar de landet over ved Kongeåen. Det var her, dansker

måtte lære sig at dyrke grantræer og grave i hedejord.

Neofeudalisme

Briterne fjernede de mest åbenlyst fascistiske ledere før WW2, Neville Chamberlain og kong Edward

VII, Onkel Bernie, som de kaldte ham. Eller Lloyd George. I stedet indsatte de den ikke-åbenlyse fascist,

Churchill, der var snedig nok til at røbe sig selv og forehavendet. Hitler og de nationalsocialistiske

ideologer erkendte deres mission med at ødelægge og underlægge sig det slaviske område og

Rusland. De slaviske folkeslag var genetisk mindreværdige ifølge raceteorierne – det havde de ikke helt

forstået i Ukraine, der elskede ham og hyldede den tyske indrykning under Operation Barbarossa.

Rusland skulle gøres til et slavesamfund underlagt Tyskland. Asien skulle kontrolleres helt over til

Indien. Japan skulle styre Østen. England blev ikke set som fjenden, for de skulle styre det

angelsaksiske område inkl. USA. Italienerne skulle styre Middelhavszonen. Denne langsigtede strategi

var ikke ulig den, som det britiske etablissement havde, men de og Coudenhove-Kalergi ønskede ikke

den nationalsocialistiske version, de ønskede den internationalsocialistiske version, Trotsky’s og

Lenin’s. Derfor måtte Hitler stoppes, men først efter, at han havde gjort sit job overfor Rusland. Og

efter krigen �k de allierede travlt med også at stoppe Stalin, der også gik ind for en national udgave af

socialismen. Det samme gjorde Kina efter Mao. Nazisme, Stalinisme og Maoisme er meget lig

hinanden. 

Feudalist-oligarkiet havde ikke forudset, at Hitler ikke �k ødelagt Rusland. Der var noget i den russiske

ånd, der var stærkere end forventet selv svækket og undertrykt af kommunismen. De havde heller ikke

forudset, at Roosevelt ville overleve de talrige mordforsøg og det statskup, som J.P. Morgen

arrangerede i 1934 mod ham. 

Der �ndes to slags kapitalisme, ligesom der �ndes to slags socialisme. Den ægte og den falske version.

Den falske version af begge er feudalisme forklædt som noget andet. Igen-igen, det udgiver sig for at

være noget andet, end det er. Der er kapitalister, der ønsker at skabe kapital og vækst. Og så er der
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‘kapitalister’, der er ligeglade med at skabe kapital, de ønsker feudalisme, det vil bare have magt og

kontrol. Der er socialister, der bekymrer sig for social velfærd, og så er der feudalister, der har taget

dét sæt tøj på, der bare ønsker social kontrol og magt over masserne. Det var de sidste, der tog

magten i Sovjetstaten, for social velstand skabte de sandt for dyden ikke. De skabte et fattigt og

dysfunktionelt samfund uden kapital til at skabe vækst. De skabte en slavestat og et helvede på jord.

Det er de samme typer, der overtog kapitalismen i Vesten, og som lige nu er ved at skabe nyfattigdom,

nykrig, nyracisme, nysygdom, nycensur og nyin�ation i et dysfunktionelt postdemokrati – et nyfeudalt

helvede på jord. De er typer som George Soros, verdens førende �nansterrorist, hvis far var

nazikollaboratør i WW2, og Klaus Schwab, stifter af World Economic Forum og søn af en nazigeneral.

Folk med enorm politisk og økonomisk magt og viljen til at misbruge den. 

Vi har perverteret kapitalisme og perverteret

socialisme. Det var feudalkapitalisterne og

feudalsocialisterne, der satte sig tilrette efter

WW2. Det var kredsen omkrig Kalergi, der skulle

føre til EU via Kul & Stålunionen, videre til Det

Europæiske Fællesmarket, videre til Romtraktaten

og Den Europæiske Union, der er Europas

Forenede Stater. Det er sket skridt for skridt som

det David Icke har kaldt den totalitære listefod

(totalitarian tiptoe). Det var den nykonservative

bevægelse i USA, the NeoCons, der ikke var

konservative overhovedet, medmindre

konservering af magt er konservatisme. Det må så

være perverteret konservatisme, for the NeoCons

var neo-trotskister, startet af Charles Burnham i

kredsen omkring Trotsky i eksil i Mexico, hvor han

blev myrdet af Stalins agenter. De �ygtede til USA,

og vi ser dem i dag som krigsliderbukkene i og bag regeringen, først indlejret hos republikanerne

under George Bush, dernæst indlejret hos demokraterne under Barack Obama. De formulerede 16-

årsplanen, der gik ud på, at Obama skulle bane vejen og mørne befolkningen, og demokratiske

vælgere skulle forføres til at elske krig (derfor �k han Nobels Fredspris …). Dernæst skulle Hillary

placeres i kontoret og gøre jobbet færdigt. Det hed også Agenda 21, for i starten af hendes 2. periode

skulle de være i land med totalitærprojektet. Det blev så udsat til 2030, fordi ham den mærkelige

forretningsmand kom i vejen og disruptede. Nu hører vi så om fra WEF: I 2030 ejer du intet, og du er

lykkelig. Det Store Reset, Build-Back-Better, det nye normale, den 4. industrielle revolution og alt det

andet kryptiske nysprog, som de op�nder. 

100-års-planen

Det er samtidigt også 100-årsplanen, som du sikkert aldrig har hørt om. Den �ndes i form af et

håndskrevet dokument på ét stykke papir, som blev overrakt til Lenin i 1922. I toppen af dokumentet
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står der, at planen forventes at være fuldt implementeret i 2022. Problemet er, at planen ikke er fuldt

implementeret endnu. De er bagud for deres skema, og de er løbet ind i problemer. Så store

problemer rent faktisk, at planen er i færd med at blive skudt i sænk.

Same-same

Siger navnet Armin Hammer os noget? Han var 1920-40’ernes svar på George Soros i Østeuropa. Han

var korporatist, eller som vi i dag vil sige corporate fascist (eng.), korporatistisk fascist. Husk at det var

før WW2, hvor fascisme 1.0 stadig var come-il-faut. Hammer arbejdede tæt sammen med Mussolini.

Henry Luce, stifteren af Time Magazine satte Mussolini på forsiden 7-8 gange, for det var, hvad

korporatisterne satsede på. Efter WW2 var promovering af fascisme ikke længere en politisk korrekt,

så de måtte give projektet nyt indpakningspapir. Ligesom med eugenik, som måtte omdøbes til

genetik eller bioetik, eller som i FN-regi: håndtering af problemet befolkningstilvækst. Albert Walsetter,

Her er lidt insider-info. Og nej,
undertegnede er ikke insider, men
jeg ved, hvem de er og har et
lytteapparat ind til dem. Jeg prøver
konstant at gribe dem i
selvmodsigelser, men det er ikke
lykkedes mig endnu. Den
amerikanske præsident hedder
ikke Joe Biden, hvis nogen stadig
skulle være i tvivl. Her tænker man
så – det er der konspirationsteorier
om – at det nok er Barack Obama.
Nope! Han hedder Mark Warner. Han er en oligark-kommissær, der sidder i alle de råd og
tænketanke og kommissioner, der skal til. Han refererer direkte til Rothschild-syndikatet. Det er
ham, der har tru�et alle de destruktive og i stigende grad absurde beslutninger, som de har fået
Biden – eller den skuespiller, der er hans klon – til at læse op fra teleprompteren. Plus alle de tiltag
fra Trumps side, som virkede ‘ude af stil’ og dem, som manden ikke kunne kontrollere og aldrig �k i
hus. 

Men blot under Biden: Afghanistan-skandalen og foræringen af våben for 80 milliarder $, pivåbne
grænser mod Mexico og frit lejde til kartellerne, det store nedlukningshelvede og tag-selv-bord for
medicinal�rmaerne, BLM- og Antifa-fascister på gaderne, defund the police, kæmpe kollaps af den
amerikanske økonomi, kinesisk politi etablerer afdelinger i amerikanske byer (what?), krig i Ukraine
og uhørte trusler om at starte en atomkrig. Mark Warner har haft �ngrene med i det hele og mere
til sammen med en gruppe på ca. 100 personer, alle operativer for Rothschild og The Blue
Dragons. Her er det så, at han i denne uge (uge 42 – 2022) pludselig opdagede, at de 99 andre …
havde stillet træskoene. Det gav ham lidt lovlig meget sved på panden. Han �k lov til at overleve
foreløbig, og det er der en grund til. To be continued …
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stifteren af The Rand Corporation, det paramilitære institut, der former USA’s økonomiske og militære

politik, var en af disse forklædte trotskyister, der troede på og arbejdede for, at Verden skulle

gennemgå en renselse via vold for at berede vejen for det nye globale slavesamfund. Det var det,

Trotsky prædikede, så det var det, de tog på sig. 

De var vilde med Il Duce derovre – indtil de �k at vide, at de ikke var vilde med ham længere.

De var vilde med Hitler i England – indtil de �k at vide, at de ikke var vilde med ham længere.

Irmin Hammer styrede en serie af likvideringsforsøg mod Stalin, for Stalin var også ulydig mod

oligarkiet, like it or not. Han gik ikke ind for den globale revolution, nationen Rusland var nok for ham.

Hans paranoia skyldtes, at han kendte til disse likvideringsforsøg. Husk at han vidste, hvem der

forgiftede Roosevelt, der i øvrigt var en stor beundrer af ham. Igen like-it-or-not, vi fortæller bare,

hvordan det var. Hans nationale holdning var grunden til, at venstre�øjen i Vesten kørte frem med

ævlet: Mnjææ, kommunismen/socialismen var jo god nok fra starten, men SÅ kom ham Stalin og ødelagde

det hele. Det store venstre�øjs-selvbedrag hvidvaskede med et enkelt mnjææ folkemordet på 23

millioner russere under Lenin og Trotsky.

Husk igen hvad fascisme er: En total(itær) sammensmeltning af statslige og private interesser, så
Staten (Mussolini: Der er intet over Staten som i Romerstaten) ikke længere danner et værn for
borgerne mod overgreb fra private interesser men servicerer disse og styrer eller bliver styret af
disse. Hvilket er det samme. I klassisk fascisme blev korporationerne styret af Staten (statskulten), i
fascisme 2.0 bliver Staten styret af korporationerne. 
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Hvis ulven blot tager en fårepels på, så opdager fårene det

ikke.

Tænketankene

Irmin Hammer arbejdede senere tæt sammen med Frankfurterskolen, kulturmarxisterne. Deres

hoved-ide var den samme som de fabianske socialister (The Fabian Society: H.G. Wells, George

Bernhard Shaw, Bertrand Russell, forfatteren Aldous og hans bror eugenikeren Julian Huxley, 1.

præsident for UNESCO, bror til Aldous) og London School of Economics. Fabianerne sagde: Vi kan

åbenbart ikke regne med, at den såkaldte arbejderklasse ifølge Marx vil tjene som redskab for

verdensrevolutionen = den globale slavestat. Arbejdere ville gerne have et liv og trives med deres familier

– surprise-surprise – de var rent faktisk i stand til at løfte sig fra deres armod og blive til middelklasse

og gad ikke at være mekanik, kul og damp i den revolutionære damptromle, der skulle tromle verden

�ad i verdensrevolutionen. Hvad gør vi så? Tænkte de i Frankfurterskolen og hos fabianerne. 

Frankfurterne sagde: Vi skifter vores drivende samfundsgrupper ud med alle, der hopper på limpinden

med, at de er åh-så-undertrykte, at de har et lorteliv, at det hele er de andres skyld, og at de er forfulgte

minoriteter. Lige nu: Det HELE er Putins skyld, så derfor … Det var kvinder ifølge den feministiske model

= mand mod kvinde, unge i forhold til forældre (generationskløft, forældreoprør), familie i forhold til

individet, studerende (de er nemme at hjernevaske), etniske minoriteter, ideologiske minoriteter,

religiøse grupper (muslimer er vældig �inke til at stille op her), seksuelle minoriteter (LGBTQ…derudaf).

Identitetspolitik bruger grupper, der kan forføres til at agere forurettet og krænket og få dem til at

nedbryde samfundet. Endemålet med kulturmarxismen er intet mindre end total nedbrydelse af den

Vestlige Civilisation. 

Fabianerne sagde: Vi �ytter grænserne i så

små skridt, at folk ikke opdager det. Vi

lærer dem at gøre arbejdet for os, for alt

det blod og bæ og folkemord er alligevel

for ulækkert. Vi lærer folk at censurere sig

selv og undertrykke sig selv

(internalisering). Vi giver dem drugs, så de

er i anæstesi, mens de gør det mod sig

selv. Alligevel modi�cerede Mr. Evil

Himself, Bertrand Russell udsagnet til, at

der nok alligevel var brug for en verdenskrig

til – altså blot det at sige brug for …! Ellers

må vi spørge, om den glidebane, den

nudging, som fabianerne anbefalede, ikke

netop var selve strategien frem mod

Europas Forenede Stater og ophævelsen

af nationalstaterne? Når russere skal gøre

grin med EU, kalder de det for EUSSR, for

EU har både kommissærvælde og 5-

årsplaner som i Sovjetstaten. De ser
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Inden de aner uråd, er de endt som uldsokker og

lammekoteletter.

simpelthen EU som en klon af

Sovjetstaten, og har de ikke lært noget som

helst af historien derovre i Eurozonen?

Nej det har vi ikke, for vi kender ikke vores egen historie. Vi kender kun den narresut af en

historieforfalskning, som sejrherrerne i WW1 og WW2 skabte for at retfærdiggøre deres ugerninger og

dække deres beskidte spor. 

Den fascistiske 5. kolonne

Da tyskerne rykkede ind i Frankrig i starten af WW2 var der stort set ingen modstand. Der sad så

mange fascister i den franske regering, at alle døre blev åbnet. Det var stort set kun general Charles de

Gaulle, der kæmpede imod i undergrunden. Det var derfor, at amerikanerne ikke sidenhen brød sig

om de Gaulle (gaulle, galleren, romernes fjende), og Frankrig i efterkrigstiden �k et noget anspændt

forhold til USA. Der var over 30 mordforsøg på præsidenten, og det er ikke svært at regne ud, hvem

der stod bag dem. Det er også derfor det nuværende gaullistparti ledet af Marie le Pen (dannet af

hendes far Jean-Marie le Pen) er ilde set af globalisterne repræsenteret ved Emanuel Macron,

Rothschild-lakajen. Måske er der nye vinde på vej. For ganske nylig her i slut oktober 2022, hvor

sociopaterne i Washington DC taler seriøst om at starte en atomkrig, og hvor George Soros lukker

artikler ud i Hu�ngton Post om, at en atomkrig faktisk måske ville være godt for klimaet, seriøst det

skriver de !!, så dukker der en rapport på 100 sider op i Frankrig forfattet af et institut kaldet Economic

Warfare School med tilknytning til fransk efterretningsvæsen, at Frankrig aldrig ville svare med

atomvåben mod Rusland i Ukraine, og at USA – og her bliver det interessant – nu regnes som Frankrigs

hovedfjende. Rusland og Kina er kandidater men kommer ikke ind på førstepladsen ifølge rapporten. Er

det ånden fra de Gaulle, der stikker hovedet op her?

Amerikanerne brød sig ikke om Charles de Gaulle.

Gaullisterne, hans parti, brød sig til gengæld ikke om amerikanske imperialisme.

For han genkendte fascister, når han så dem.
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Ligesom med franskmændene tog det englænderne 16 måneder inde i WW2, før de tog kampen

militært op med tyskerne. Husk igen, hvad WW1 og WW2 handlede om: destruktionen af den tysk-

russiske alliance. Tyskland havde industrimaskinen, Rusland havde ressourcerne, tilsammen ville de

gøre Det Britiske Imperium til en industriel-økonomisk dværg. Det er derfor, at landet midt imellem =

Polen er det mest skamridt-misbrugte, for polakkerne kunne altid bruges til at ødelægge alliancen. De

blev lovet hjælp fra briterne, hvis de ville starte en krig mod Tyskland. Den kom selvfølgelig aldrig, men

krigen var for længst startet. I dag misbruges Polen igen mod Rusland, det var herfra bombningen af

North Stream-olieledningen blev udført. Polen er en sabotage-stat styret af NATO og Pentagon. 

I Verdens øjne lukkede Det Britiske Imperium ned efter WW2, og USA overtog. De gjorde det samme

som Imperiet blot med endnu større muskler. Dette er meget langt fra sandheden. Imperiet lukkede

aldrig ned, det morfede. Det bevarede fuld kontrol over USA nøjagtig som operationens master mind

Cecil Rhodes* og hans Round Table-projekt, The Pilgrim Society, The Fabian Society og The Privy

Council – og hvad alle dele af hans netværk ellers bestod af, havde til opgave. I erkendelsen af, at

England midlertidigt tabte deres koloni efter Uafhængighedskrigen og Borgerkrigen. USA havde to

versioner af deres forfatning, den oprindelige og den amputerede/perverterede. Det var også

briternes værk ligesom The Five Eyes, hvor Kronens kolonier, USA, Canada, Australien og New Zealand

blev udspioneret og kontrolleret fra kolonimagten.  Five Eyes er også kendt som Eschelon, hvor hvert

land omgås national lovgivning om, at man ikke kan udspionere sin egen befolkning. Men så kan man

jo bare bede et andet land i koloni-klubben om at gøre det og sende det videre.

Fodnote – mere insider-info: North Stream-ledningen er lige nu fuldt funktionsdygtig på begge rør,
for ‘nogen’ har repareret den for næsen af sabotørerne, uden at de opdagede det. EU kan ikke
længere bruge en defekt ledning som dårlig undskyldning. Der sker altså lige nu intervention fra en
3. part, som vi ikke endnu har et o�cielt navn for. Og nej, der har intet at gøre med Q-Anons White
Hats, der bare er en stak uduelige generaler fra Order of the Black Sun, der ikke kan bestemme sig
for, hvilken fod de skal stå på, og som ikke har noget, der bare ligner den kapacitet. To be
continued … 
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Hyperimperialisten Rhodes

Juntamodellen

Hvor fascistisk Churchill var, er eksempli�ceret med den græske fascistisk junta og

modstandsbevægelsen. Han var på juntaens side, og grækerne husker, hvordan briterne forrådte dem. I

kampen mod kommunismen var alt tilladt, og som i Italien blev fascisterne brugt til at bekæmpe dem.

Den græske junta benyttede sig af nazistiske grupper til undertrykkelse af modstandsbevægelsen. The

Hellenic Raiding Force var en af dem, og de var støttet af briterne. En del af medlemmerne af

modstandsbevægelsen var rent faktisk kommunister, der – naive som de var – ikke forstod, at

kommunisme, når dagen er omme, blot er rød fascisme. Til den dag i dag kæmper grækerne mod

resterne af den sorte fascisme. Den døde aldrig, der gik bare under jorden og iførte jakkesæt og

attachemappe og går nu rundt i magtens korridorer i Bruxelles. Finansangrebet som

akkompagnement til �nanskrisen varende i ti år fra 2006-16. Lige nu bliver Grækenland brugt som

model for den ny EU-udplyndrings-strategi, hvor de lænser befolkningerne via elselskaberne. Den

model, der kommer til alle lande i EU lige om lidt. 

Læs: 

World Economic Forum – og hvorfor de fejler

Dommedag for medierne

* Det var på Cecil Rhodes’ initiativ, at Rhodes-scholarships blev skabt. Det var et program, hvor Det
Britiske Imperium udså sig unge kommende ledertyper i USA og tilbød dem et årsstipendiat i
politisk videnskab med alt betalt inklusive hjernevask på et engelsk elite-universitet. Eksempel: Bill
Clinton. Disse typer skulle i forvejen være visiteret af baglandet for at sikre, at pengene var givet
godt ud. Bill og Hillary leverede varen til fulde.

https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/british-perfidy-in-greece-story-worth-remembering/
https://www.overetagen.dk/world-economic-forum-og-hvorfor-de-fejler/
https://www.overetagen.dk/dommedag-for-medierne/
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Jeg ved ikke med dig, kære læser, der som en af de ganske få er nået så langt, men er det ikke, som om

at alle de sort-hvide begreber om de gode og de onde begynder at gå op i limningen? Hvis du oven i

købet er tilbagevendende læser, så kommer det ikke som en overraskelse. Men at se EU-projektet

gennemlyst så grundigt og grimt og afsløret som så gennemgribende fascistoidt, kan alligevel

overraske en kende. 

Hvis vi skal se en mere ægte form for godt og ondt, så skal vi udover de de�nitioner, som vi har fået

serveret. Der har altid eksisteret en højre hånd og en venstre hånd af folk og grupper, der henholdsvis

har ønsket og arbejdet for egentlig frihed og forandring og for folkenes ve og vel versus de, der SAGDE,

at de gjorde det, men som ønskede og arbejdede for deres egen magtposition og for, hvad de kunne

rave til sig på andres bekostning. Jo mindre, de bekymrede sig for menneskene, jo mere havde de brug

for at fremhæve, hvor seriøst bekymrede de var. Af samme grund har de altid været de mest

højtråbende. De har desværre også været i �ertal, for magt korrumperer og gør det svært at være en

ærlig politiker.

Ødelæggelsen af nationerne

Der har inden FN på det seneste været en kraftig lobbyvirksomhed for at afska�e paragra�erne i dets

charter om national suverænitet. Altså frem mod The League of Nations, hvor den paragraf aldrig

fandtes. Hvorfor de vil det, kan man så spørge om, da FN alligevel er totalt korrumperet. Som tidligere

generalsekretær Ko� Annan lakonisk bemærkede for nylig, så kan det være det samme, for nu er det

World Economic Forum, der kører showet i FN = deres nye ‘partner’, en �n partner, der mere opfører sig

som en forslugen gøgeunge. Opløsningen af nationerne og fjernelse af deres suverænitet har altid

været EU’s mål, selvom om man var forsigtig med at sige det for højt, da det jo var nationerne, der

frivilligt – vink med en vognstang – skulle angive denne suverænitet. 
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Skriv venligst under her på, at vi har lov til at tage livet af jer, og det, der står med småt, er uden betydning.

Sådan, det var �inkt!

De Forenede Nationer bør i så fald tage navneforandring til De Forurenede Nationer og dernæst til De

Forhenværende Nationer. Eller, vi skriver det blot på listen over endnu en institution, der ikke er, hvad

den giver sig ud for.

Der går en historie om, hvordan de forsamlede EU-udenrigsministre, da de skulle skrive under på

Maastricht-traktaten i 1992, �k forelagt et fuldstændigt tomt dokument. De �k som forklaring, at man

desværre ikke kunne nå at få det færdigtrykt til tiden på grund af bla-bla, så hvis d’herrer og et par

damer ville være så overbærende og bare skrive under, sådan det var �inkt endnu engang. Det kunne vi

have spurgt U�e Ellemann-Jensen om, men han vil nok ikke have indrømmet det, hvis det var sandt, og

nu har han taget den hemmelighed med sig (juli 2022). Interessant timing i øvrigt: Maastricht-traktaten

og Østblokkens opløsning. Ellemann var, som nogle måske husker, sku�et over, at der stadig var

kræfter i Danmark, der ikke gik ind for fuldt medlemskab af det fascistiske projekt men ønskede at

opretholde visse forbehold. 

Måske forstod U�e, det uden tvivl rare menneske, ikke sit eget livsprojekt til fulde.

Måske han blot holdt så meget af Magtens Korridorer, at han aldrig tjekkede dem ud.

To europæiske politikere indså, at Englands rolle i EU – hvilket var at holde sig i Splendid Isolation indtil

videre – Charles de Gaulle og Konrad Adenauer, fransk præsident og tysk kansler -altså at Englands

relation til EU ikke ville være af det gode pga af det venetiansk-britiske-efterretningsvæsens-kompleks.

Venetiansk geopolitik og diplomati er ultra-giftigt, og The City of London har længe været dets

hovedsæde. Et andet uvæsen, som de Gaulle sørgede for at holde ude af EU, var NATO. Det franske

efterretningsvæsen var yderst e�ektivt, og de afslørede, at de mange mordforsøg på de Gaulle var

beordret af … NATO! Som vi har sagt ofte på både nedersteetage.com og overetagen.dk, så er NATO

sammen med CIA at regne for verdens førende terrororganisationer. Alle NATO’s stay-behind-celler i

Østblokken, 13 i alt, var gennem Den Kolde Krig kørt af omplacerede nazi-o�cerer. Det lærer vi ikke

skolebørnene i historietimerne. 



29.12.2022 14.52 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 182/3124

De Gaulle blev kørt ud på et sidespor ved et farvet-revolutions-oprør i 1969, en fake-iscenesat opstand

der simulerede at være ‘folkelig’ af den type, som George Soros har været ansat til at købe sig til i de

seneste 20-30 år. England blev så alligevel medlem af EU nogle årtier, indtil de trak sig tilbage i Splendid

Isolation 2.0 efter Brexit. Englænderne kom fra asken og ind i ilden. Se blot på den perlerække af

forfejlede og korrupte premierministre, de har haft siden da. Theresa May, damen hvis hovedopgave

det var at forhale og fucke Brexit så meget op som muligt. Boris Johnsson, der kørte sit land i sænk

med nedlukning. Lis Truss, der stiller sig op og siger, at hun er en zionist og bliver smidt ud efter blot et

par uger i stolen. Og nu Rishi Sunak, stifteren af en hedgefond med store investeringer i Moderna, og

hvis kone ikke betaler skat i England. + et eksempel på, som John Cleese har sagt det, at London ikke

længere er en by i England. Har der overhovedet været et hæderligt menneske i toppen af britisk

politik i menneskealdre? Eller nogensinde.  En Edward Heath, der var stangpædo�l. En Margaret

Thatcher, der ødelagde engelsk industri og skabte modellen, som EU nu indfører for deres groteske

energipolitik. En stangkorrupt Tony Blair, der ødelagde Labourpartiet, løj om Irakkrigen og nu hænger

ud med den albanske ma�a – og var det store forbillede for Anders Fogh Rasmussen.

Musik skal der til

Det var Grev Coudenhove Kalergi, der gennemførte, at det nye Euro-Imperium �k et uber-nationalt

anthem, Beethovens Ode til Friheden fra den 9. symfoni (Alle Menschen werden Brüder). En pervertering

af Schillers grundtanke. Schiller selv var senere selv forbehold overfor sit ungdomsværk og dets

overmod og beruselsen i det store menneskelige broderskab, men hvis man betænker, hvor besindet

og dybt-tænkende denne digter, forfatter, �losof og politiker ligesom Goethe blev, så må det siges at

være et misbrug af det, der i dag ville være beskyttet under navnet: intellektuel ejendom.

EU er fuld af manipulerende �kumdik. Nogle husker Lissabon-traktaten i 2007, hvor de rykkede

tættere på suverænitetsafgivelse og EUSSR. Irland lugtede lunten og sagde fra. Så vendte EU tilbage i

2009 og sagde: Aahr, mon det var det, I mente, vi tager lige et nyt referendum, og denne gang må I hellere

tænke jer om en ekstra gang og stemme ja, for ellers kommer vi nok til at at ‘gøre noget’ ved jeres økonomi.

Sådan, det var �inkt. Den samme slags trusler med vi har visse metoder, vi kan bruge, hører vi for tiden

udslynget af damen med en kriminel baggrund, Ursula van de Leien, mod den nye regering i Italien.
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Eller hvad med EU-sammenklaskning med Østeuropa, hvor Anders Fogh Rasmussen – manden der løj

om masseødelæggelsesvåben i Irak sammen med George Bush og Tony Blair og bragte Danmark ud i

en serie krige, vi intet havde at gøre med – var sat til at true dem på plads derovre i Øst. Det var her,

de gav ham en NATO-kasket for udført udåd, så han kunne medvirke til at starte �ere krige og sørge

for, at landets stolte traditioner for krig siden 1500-tallet blev opdateret. 

Fogh-Rasmussens efterfølger med NATO-kasketten. Manden der havde et par �ngre med i spillet i fake-

bombningen af den tomme rigsdag i Oslo og massakren på Utøya i 2011. Hans søn lå i en båd og ventede

nord for øen, og da han hørte skuddene, vendte han båden og sejlede bort. Det norske politi lå og padlede

rundt i en båd en helt time, inden de ‘kom til hjælp’. Det hele var en koordineret NATO-operation.

Begrebet nationalisme er dæmoniseret lige så meget som begrebet protektionisme. Folk går og

gentager de fraser, som oligarkiet har dumpet i den o�entlige samtale – eller mangel på samme.

Lande må ikke beskytte sig selv og deres økonomi uden at blive udskreget som enten aggressive eller

egoistiske. Dette værdisæt tjener kun oligarkiets interesser. Det er interessant, hvordan disse klichéer

er indbygget i venstre�øjshjernen. Fløjen i Europa forelskede sig undervejs i EU og NATO (Kosovo,

Libyen, Syrien, Ukraine) simultant med at Fløjen i USA i Obama-perioden forelskede sig i de nye krige. I

dag er det venstre�øjen i USA, der skriger på en ny verdenskrig … eller er det bare øregas og a�edning

frem mod et midtvejsvalg, der ligner en katastrofe for dem? – med mindre de kan stjæle valget med

skumle computerprogrammer som i 2020. De har lige gjort det i Brazilien, og befolkningen er rasende.

Status på projektet

Oligarkiet / globalisterne lever i deres egen hjerne. De laver landskabet om efter deres landkort. De ser

Verden som en computermodel, en konstruktion, ikke som en organisme. Og hvis de ser den som en

organisme, er det en syntetisk organisme på samme måde, som medicinalindustrien ser

menneskekroppen som et syntetisk eksperimentarium, et kemisk-genetisk rotteforsøg. Alt kan og skal

kontrolleres, intet har lov til at gro, derfor deres �loso� om Grænser For Vækst, og derfor deres

pervertering af begreber som diversitet og bæredygtighed = kliiima-ævl og grøn fascisme. 
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Hvordan synes I så selv, det går?

Kunne vi spørge oligarkiet.

Da der ikke synes at komme andet ud end misbehagelige grynt hyldet ind i ny øregas, så lad os lytte til

resonansen i vandrørerne. 

De synes ikke, det går så godt. Verden af i dag er ikke, som de forestillede sig i 1992 ved Murens Fald,

Maastricht-aftalen, Kosovo-krigen, Jeltzin stiv af vodka, Bush Senior proklamerer New World Order,

Brzezinski proklamerer Ruslands undergang i Det Store Skakspil, Kissinger proklamerer balkanisering,

Fukuyama proklamerer historiens ende, 100-års-planen præsenteret for Lenin går ind i sin slutfase,

teknokratiet går sin sejrsgang, The New American Century starter lige om lidt efter 9/11, mennesker er

dybt zombi�ceret af drugs, GMO og hjernevask, nationalstaterne er udslettet …

Altså: det går i virkeligheden ad helvede til for Helvedet, for de dér … mennesker, som de betragter og

behandler som dyr, børn, maskiner eller a�ald har endnu engang lukket op for deres dybe ressourcer,

dybere end nogen human resource management-afdeling kan håndtere. New Management er passé.

De så Verden køre ud af en bestemt tidslinje, men deres tidslinje blev disruptet, afbrudt.

Psykopaterne nede i EU har mødt både intern og ekstern modstand. NATO er også i indre splittelse.

Finland og Sverige søgte om medlemsskab, men Tyrkiet nedlagde veto. NATO har dybt brug for

Tyrkiet, og tyrkerne ved det. De er det store land, der er en fremskudt post i Lilleasien. De kommer

uden tvivl også til at sige ned, når nu den lille skuespiller med den store kæft og hans fascist-militser vil

søge medlemsskab. Hvis de prøver på det, så annekterer Rusland resten af Ukraine også og

afnazi�cerer Kiev. Ukraine er kun et selvstændigt land, fordi Stalins slagter i Ukraine, Nikita Krushtjev

med Holodomor-blod på hænderne begik den bommert at forære landet væk. 
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Den eksterne modstand mod de to redskaber for oligarkiet, det monetære og det militære, sker lige

nu også i Afrika. Libyerne glemmer aldrig, at NATO ødelagde dette smukke og velstående land, landet

med den højeste levestandard for totalbefolkningen i hele Afrika. Saudiarabien gælder ikke, for

velstanden er grotesk ujævnt fordelt, det var den ikke i Libyen. Operation Kill Gadda� var et af vor tids

klammeste overgreb på et ulydigt land. Sudaneserne glemmer aldrig, at deres leder Bashar blev

stra�et af bitchen Susan Rice for at være ulydig og skåret over i Nord- og Sydsudan, standardtricket for

imperialistisk del-og-hersk. Nu prøver de at destabilisere Ethiopien, og en af deres mest korrupte

ekspolitikere, folkemorderen og terroristen Tedros Adhanan har siddet i en årrække som sekretær for

WHO. Udover at ombringe 2 millioner af sine egne landsmænd – fra den anden stamme, det må man

jo gerne i stammekontinentet Afrika ifølge deres koloniherrer – så spredte han villigt ben, da Bill Gates

og Anthony Fauci skulle eksperimentere med hiv-medicin. 

Afrika burde være verdens rigeste kontinent, for det er fuld af ressourcer. Det er det ikke, for

imperialisterne har taget for sig af retterne uden at betale for det og efterladt folk i fattigdom.

Den sorte hest, den gule pest

Og så er der Kina. Men det emne er så stort, at det truer med at føre os ud i yderligere 13 sider – ja, du

har lige læst, hvad der svarer til 13 tætskrevne sider i ren tekst minus billeder. Kina er et paradoks og

et univers. Der ville kunne argumenteres for deres destruktive og neo-imperialistiske rolle i

verdenspolitiken, og hvordan de har fået tildelt opgaven af overtage verdensdominansen. Der ville

også kunne argumenteres for deres konstruktive rolle i Belt & Road-initiativet, den Nye Silkevej og deres

anderledes måde at ankomme til Afrika på end amerikanerne. Hvis de tager for sig af retterne, så har

de i det mindste en mere konstruktiv måde at plyndre på. 

Bedømmelsen kommer an på, om man anskuer det udfra Drageordenens og Den Sorte Solordens

synspunkt – de to rivaliserende hovedgrene af den globale ma�a, altså CCP, Det Kinesiske
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Kommunistparti og deres groteske interne undertrykkelsespolitik – eller om man ser det som et stort

investeringsprojekt i infrastruktur, der kommer alle lande til gode. Det er i virkeligheden begge dele, og

spørgsmålet bliver så, hvad der bliver ende-resultatet. Kina er et univers med 1.45 milliarder

mennesker (der fødes en ny kineser hvert 6. sekund). Et dyk ned i deres historik er bestemt ikke

charmerende for Vesten og oligarkiet. Men kineserne trænger til at ryste det dobbelte åg af sig:

In�ltrationen af vest-oligarkiet 1.0, der går tilbage til Opiumskrigene og in�ltrationen 2.0, det

maoistiske åg. Vid eller husk, at Mao var et Skull & Bones-medlem* fra sin tid på Yale University og

altså lige så meget et kultur-implantat som Lenin og Trotsky var i Rusland. 

At det maoistiske projekt Kina var paralellen til det leninistiske projekt i Rusland kan også læses af

David Rockefellers uforbeholdne begejstring for Mao (From a China Traveller, 1973). Formålet med

begge versioner af kommunismen var skabelsen af det 20. århundredes version af slavestaten.

Rockefeller ser intet problem i folkemordet på 100 millioner kinesere under Den Lange March og især

Kulturrevolutionen. Herregud, hvor der handles der spildes. Han hæfter sig netop ved Kinas evne til at

* Hvor �nder man the skull and the bones? Altså kraniet og de korslagte knogler. Det ene er de
pirat�ag, der blev hejst af skibe i Caribien, når privateers hyret af den britiske krone plyndrede
handelsskibe på vegne af Imperiet. Det andet sted er som emblem på nazi-uniformer. Det er et af
logoerne for Order of the Black Sun. Blandt medlemmerne af Skull & Bones og The Order på Yale
Universitetet var George Herbert Walker Bush, CIA-direktør og præsident. Han bar på et tidspunkt
titlen Black Eagle, hvilket er overhovedet for Den Sorte Solorden.

Formålet med Skull & Bones er at sørge for, at det er deres folk, der sidder som fremtidens ledere i
magtfulde positioner, og ligesom frimurerloger sørger de for via lobbyisme og nepotisme for, at det
sker. En slags intern parallel til Rhodes Scholarships, der er Drageordens måde at uddanne ledere,
der tjener deres transatlantiske neo-koloniale projekt, Det Britiske Imperium 2.0.
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tilpasse socialismen til en kapitalistisk model, altså statskapitalisme. Javel ja, men er det ikke netop

fascisme?

Og hvor stort er Kina i realiteten? De ville være et langt mindre land, hvis det ikke var lige så

imperialistisk som Vesten og Sovjetstaten. Hvis de ikke havde annekteret og mao�ceret Manchuriet,

Turkestan (Sinkiang-provinsen), Sydmongoliet og Tibet, så ville Kina have været halvt så stort målt i

areal. Vi ved fra nyere tid, hvordan der har foregået ekstrem undertrykkelse i Tibet og Sinkiang-

provinsen. De har for nylig annekteret Hong Kong og taler konstant om, at Taiwan står for tur. Pas på

her, Hovedland Kina, Taiwan har et par esser oppe i ærmet, I kunne måske komme til at opleve et

sammenbrud af jeres i forvejen skrøbelige mega-dæmninger med uhørte oversvømmelser og skader i hele

Sydkina til følge + et sammenbrud af jeres i forvejen skrøbelige og stærkt oppustede nationaløkonomi. Et

godt råd: Lad være med det.

Men igen, et så stort land er meget svært at afsige en entydig dom over. Det samme gælder Indien

med 1.4+ millioner, still counting, og der fødes et ny inder hvert sekund, så de vokser 6x så hurtigt som

kineserne, der i en årrække kørte en stram fødselspolitik. Pigebørn blev helt bogstaveligt a�ivet før og

efter fødslen. Dette stykke eugenik skabte som biprodukt (?) den klammeste industri nogensinde:

systematisk handel med menneskelig væv fra fostre og spædbørn. Et-barns-politikken betyder, at Kina

nu har et demogra�sk problem med for mange gamle. Hvem var det, at designervirusen fra Wuhan

især tog livet af, var det ikke de gamle? Det ligner en tanke, så derfor må det være ganske tilfældigt …

Global Deep State

Politikere er ikke farveægte længere. Når man putter dem i en vaskemaskine, blegner de. Donald

Trump fx. Langt hen ad vejen kunne man tro, at han var one of the last good guys. Amerikanerne troede

på ham. Eller snarere, de troede absolut ikke på mega-bitchen Hillary. Hans udsagn talte direkte ind til

amerikanernes frustrationer over generationer af politikere, der røvrendte dem og det beskidte klima,
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der udgik fra sumpen i Washington D.C. Og langt hen ad vejen førte han en helt anden politik end

sumpen. Derfor var vi mange, inklusive undertegnede, der gav ham den lange line et par år, især fordi

vi kunne se, hvor korrupte hans modstandere og US Deep State opførte sig. Det gør de stadigvæk,

men nu sidder de blot på �æsket i hvert fald en stund endnu. De sidder som en stak spy�uer på

�æsket, indtil den store �uesmækker lander. Og de ved det, for der kommer et midtvejsvalg, der er så

katastrofalt for dem, at de uden tvivl er i færd med at programmere valgsystemet til et gigantisk

stemmekup endnu større end sidst. Dengang så vælgerne en økonomi i reel fremgang, så det stemte

de for. I dag ser vælgerne en økonomi i frit fald og en galopperende in�ation + alt muligt andet lort, så

det stemmer de imod.

På et tidspunkt begyndte farven at skalde af Trump. Han gav ikke dr. Fauci et los i røven. Han var lidt

for glad for vacciner, selvom han udmærket vidste og udtalte, at Hydrocloriquin og Ivormectin var det

eneste, der virkede. Hvorfor? Det viste sig så, at han selv ejede et �rma, der producerede vacciner, og

folk begyndte at buhe af ham ved hans rallies. Han fyrede ikke sin justitsminister, selvom han var

korrupt og aldrig slog ned på den svindel, der foregik, fx the Clintons blev aldrig hevet for retten for

deres juridiske manipulation, korruption, løgne og landsforrædderier. Trump hang vældig meget ud

med Chabad og Sanhedrin-folkene via sin egen svigersøn Jered Kushner, Mossad-agenten og zionisten.

Netanyahu var vældig glad for ham, og den israelske livstids-præsident var ellers manden, der havde

udtalt, at Israel havde fat om nosserne på USA og kunne ødelægge dem nårsomhelst. Hele Q-Anon-

fænomenet blev kuppet af svigersønnen Kushner, der også havde kontrollen over Homeland Security-

netværket, den per�de kontrol-struktur, der blev forstærket så voldsomt af Bush efter 9/11. Der var

�ere og �ere skumle træk, der dukkede op, og hovedet på sømmet var hele den besynderlige optrin

ved valget, hvor han bare lod det store valgsvindelnummer i 2020-21 �nde sted og luskede ud af

bagdøren med et skuldertræk.

Lidt insider-info: Trump var højt-rangerende medlem af Den Sorte Solorden. De havde lovet ham
en rolle som den nye verdenskonge. Det var derfor, han hang så meget ud med den konkurrerende
og dengang komplementerende Drageorden. Det var før, de to ordener røg i totterne på hinanden.
Når krybben er tom, bides hestene. Men da toppen røg ud af det globale styresystem, og
medlemmerne af de tre niveauer ovenover forsvandt (den løsrevne trekant i pyramiden på
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🎦

Matthew Ehret on the fascistic origins of the EU

https://youtube.com/watch?v=JANSi1boR2I

Hvis du er nået så langt min ven, får du en medalje. Du har også gjort dig selv en stor tjeneste og er nu

i besiddelse af langt mere viden, end da du startede ud. Giv dig selv et fortjent klap på skulderen.

Du behøver ikke at være enig i alt, der er skrevet for at fortjene medaljen, for sådan spiller det store

�ngerklaver ikke derude. Det vigtigste af alt er, at du bevarer din nysgerrighed, din kritiske sans og din

evne til at tænke logisk.

Og nej, alle veje fører ikke til Rom. Der �ndes veje, der – tro det eller ej – fører til erkendelse og

frigørelse.

dollarsedlen), mistede Trump sin support. Han havde lovet generalerne i Solordenen guld og
grønne skove, men pengene udeblev, så de blev pissed og hev tæppet væk under ham.

Om det var dem, der tog livet af ham, eller om han bare døde af prostatacancer i 2021 vides ikke.
Der �ndes reelle kure for cancer, som folk i hans position har adgang til, men som
medicinal�rmaerne har gemt af vejen. De tjener ikke penge på at kurere folk. Hvorfor �k han ikke
adgang til en af disse virkelige kure? I hvert fald er den skikkelse, vi ser på skærmen i dag, ikke
Donald Trump. Men familien, der er i dyb splittelse, vil ikke indrømme det, for donationerne, der
ankommer via hans kampagnemaskine fra de mange godtroende amerikanere, er så stor en
business-case, at de ikke vil slippe den. Lige nu bekæmper familien og deres Trump-klon Florida-
guvernøren, Ron deSantis, en politiker med virkelige resultater og en delstat bag sig. Hvad handler
dét om?

Og sømmet på hovedet: Det var aldrig Donald Trump, der kørte hans business-imperium og traf
beslutningerne. Det var hans ekskone Ivana Trump, en meget intelligent dame. Hun blev for nylig
hjulpet til at falde ned af en trappe, så hun … er ikke længere. Vi kan tage et kvali�ceret gæt på,
hvem i familien, der hjalp hende på vej. Jeg tror, du har regnet det ud.

https://youtube.com/watch?v=JANSi1boR2I
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Partier på Borgen:

Medicinaldemokratiet

Du skal nok passe lidt på i fremtiden

Valg�æsk – noget til sidebenene
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Konservesstativ

Vi fejer også gerne borgerne ind under gulvtæppet

Radikale Venstre

Også kaldet De Frie Radikaler

Danmarks ustabile parti, der søger at koble sig til de andre og oxidere dem

Venstre – Danmarks globalistiske parti

Gratis valg�æsk til borgerne, liberal genmodi�cering af meningsdannelse

Socialistisk Folkepensionsparti

Det er bare en bagskid, der har varet siden 68

Enhedslysten

De muggrønne, de rustrøde

Gammelkommunisme på ny �aske

Alternativet

Jorden kalder, mens vi knalder

Dansk Folkeparti

Vi er EU-skeptiske – uden at vide hvorfor

Vi er indvandrerskeptiske – det har vi heller ikke helt forstået

Sambands�okkurin

Hver �ække fortjener sin egen tunnel til en halv milliard Færø-piratos

Frie grønne

Flere radioaktive agurker på cykelstierne

Nye borgerlige

Om ikke andet, så har vi i hvert fald den mest sexede formand

Liberal alliance

Vi har en biodiversitetsordfører, så kom ikke her

*

Partier der rent faktisk stiller op (You can’t make this up):
Baglands Partiet

Èt klask i rumpen er bedre end 10 røvhuller på Borgen

Antipartiet

Uanset hvad du siger, siger vi det modsatte
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Arbejdernes Frigørelse

Så lad os da blive fri for arbejderpartier

Danmarksdemokrater

Inger Støjsender på vej mod nye dybder

De visionære

Når vi fyrer den fede, får vi fede visioner

Det danske tarteletforbund

Endelig et initiativ der giver fuld mening!

Det sorte register

Vi står der allerede

Det rigtige valg

Det kan enhver komme og sige

Fremgangspartiet

Navnet Fremskridspartiet var allerede optaget

Hampepartiet

Vi går stangskæve ind i enhver problematik

Hedonistpartiet

Knep og hor, drik og æd, gi den gas, fuck kommende generationer!

I tvivl

Hvis du er i tvivl, om du skal stemme på os, så lad være

Indkøbslisten

Danmarks storforbrugerparti?

Kalmar Demokraterne

Det Stockholmske Blodbad var bare en misforståelse – lad os prøve igen

Klimakrigerne

Partiet for SJW’ere = NPC’ere (Non Playable Characters)

Kødpartiet

En alliance med Veganerpatiet ligger ikke lige for

Lilla Front

Hvad er der nu galt med lilla ble og hængepatter?

Naturpartiet Kapock

Flere udstoppede isbjørne til Østgrønland
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Partiet for afska�else af ministerpensionen

Altså lige bortset fra, hvis VI bliver regeringsparti …

paven666.dk

Et alternativ til katolsk vælgerforbund

Satanisk folkeparti

Vi løser befolkningsproblemet ved at æde børn

Rigtig forandring – Yes We Can

Det havde de rigtig gode erfaringer med, derovre …

Stram kurs

Botox kombineret med en seriøst stram knold i nakken er vejen frem

Videnens Demokrati

Hvis du ikke vidste, at man kunne bøje ‘viden’ på den måde, så ved du det nu

Volt Danmark – Danmarks Europarti

Vi går ind for EU’s support til tredobling af energipriserne lige ned i lommen på energikartellerne.

Vi syntes, at Voldtag Danmark var lidt for eksplicit.

Præservativet

Glem ikke søsterpartierne Pessarpartiet og P-pillepartiet

*

Partier der kunne tænkes at stille op (You can make this
up):
De røde hunde

Hvis du har fået knopper af teaterdemokrati og udslæt af medie-mongolisme

Teaterdemokratiet

Flere tatoverede og piercede ildslugere på Borgen

De perifære

Flere skyskrabere i Udkantsdanmark

Dansk gyllesamling

20 millioner bursvin er langtfra nok – �ere lokumsaftaler på Axelborg!

Muldvarpepartiet

De myrdede alle mink – de får ikke bugt med os

Medvind på cykelstierne

Hvad skal man med et partiprogram, når man kan sige det hele i navnet?

http://paven666.dk/
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Massakre-demokraterne

Vi sætter folkemord i system, send �ere våbenpenge til fascisterne i Ukraine

PTSD-partiet

Vi tilbyder medlemsskab til politikere, der føler sig mobbet pga stinkende dårlig embedsførelse

Fornærmet Folkeparti

Hvis du siger os imod, bliver vi krænkede og socialudstøder dig, how dare you?!

Globalistisk vælgerforbund

Vi synes, det er synd for dem nede i milliardærklubben i Basel, at folk er så onde ved dem

De Reaktionære

Vi reagerer på alt, der rører sig – så behøver vi ikke at tænke selv

Paradokset

Vi kræver både i pose og i sæk og ser ikke noget problem i det

Folkepartiet Fyr-En-Fed

Vi kunne starte med at fyre de fede katte, der mener, de er denne verdens herskere

Røvballepartiet

Vi har ikke noget demokrati længere – vi siger det bare højt

Pædo�l samling

Vi kæmper for et stakkels undertrykt mindretals rettigheder til at gramse på børn

Kanibalistpartiet

Vi kæmper for et stakkels undertrykt mindretals rettigheder til at æde deres nabo

De priviligerede

Verden har endnu ikke set et folkeligt parti for de ultrarige – det er på tide!

Dummokratiet

Vi fatter ikke en skid, I fatter ikke en skid – lad os være dumme sammen

Vælgerforeningen Valg�æsk

Vi lover ikke mere, end vi har tænkt os at løbe fra

Psykopatpartiet

Der vil altid være en plads til statsministeren, hvis hun har lyst

De Multinationale

Hvad skal vi med besværligt demokrati, når vi kan få teknokrati med glidecreme?

Antidemokraterne

Vi er enige med dem ovenfor
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Teknokratisk Folkeparti

Vi-Folket vil gerne reducere os selv til en celle i et regneark – ahr, to celler så lad-gå

Forpartiet

Vi har mere til gaden end til gården

Bagpartiet

Vi bruger bagdøren, når vi har fucked nationaløkonomien op

Hængepartiet

Udsættelse af alle vigtige beslutninger er kernen i det repræsentative demokrati

Øldåsepartiet af 1. maj

Kammerater, lad en rød bag smælde, paroler vælde, øldåser hælde, skål og bøvs!

FFUS

Foreningen for Folk Uden Situationsfornemmelse har holdt stiftende generalforsamling

og besluttet, at vi nu er et politisk parti al den stund, at vi ønsker at leve op til vores navn.

—– o —–
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Nyhedsmedierne er nu begyndt at trevle rundt på internettet og de sociale medier for at se, om der

skulle være egentlige nyheder derude. Det gør de, fordi de selv krummer tæer over de ‘nyheder’, der

bliver distribueret til dem fra deres opdragsgivere og de nyhedsbureauer, der ejes af disse.  

Et eksempel. Først melder de ud fra globalistbureauerne, den store brune kloakstrøm = AP, Reuter,

Ritzau og alle deres a�øbskanaler, at nu er covid slut. Dernæst melder de ud, at der lige er fundet 16

nye tilfælde i Europa, og at det nok ‘bliver en hård vinter’. Altså at de vil forsøge nedlukning igen-igen.

Selv journalisterne føler sig til grin. Og ledelsen af medierne har helt sikkert læst skriften på væggen,

men de indrømmer det ikke gerne. De ved imidlertid, at hvis de fortsætter med køre de løgnehistorier,

der bliver serveret for dem, så graver de deres egen grav. CIA’s Operation Mockingbird * har nået sidste

salgsdato og nærmer sig sidste holdbarhedsdato.

Dommedag for medierne
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Så mens medierne holder facaden og lader som intet, så er de urolige og smådesperate på

direktionsgangene og på udkig efter en bagdør, hvor de kan redde deres skind og rygte. De kan godt

læse deres egne målinger og har set den støt faldende kurve for læser-seer-lyttertal. 

Deres modargument har hidtil været: Jamen, vi kan jo ikke have, at folk bare tror på alt det bras, de �nder

på internettet, vi må jo sætte en standard, for vi er jo professionelle, vi er jo journalister og ved, hvad der er

skidt, og hvad der er kanel. Svaret til det er såre simpelt: BEVIS DET! Sæt den standard, hvis I kan, og

hvis I tør. Demonstrer jeres egen berettigelse. Men det har I forsømt at gøre, og folk har nu set og

forstået det. Hvis vi skal give jer den sidste credit, så ved vi også, at det er fordi I ikke har fået lov af

jeres opdragsgiveres opdragsgivere. Det er nu begyndt at gå op for jer. Det irriterer jer. Men det er too

little, too late, og I skulle have tænkt på det noget før. I har kompromitteret jer selv, og det er kun i

Hollywood�lm med Julia Roberts og Richard Gere, at luderen og millionæren redder hinanden fra

hinandens lorteliv.

* Operation Mockingbird – kunne også have heddet Operation Gaslighting. Formålet er en af CIA
hovedbeskæftigelser: Counter Intelligence = at narre og håne (mocking) fjenden med falske
oplysninger. Operationen var at in�ltrere alle medier og informationskanaler og fylde dem med
falske oplysninger. At du og jeg og os bliver fyldt med denne falskhed hver dag, fortæller os to ting:
At vi be�nder os i en fortløbende krig, og at de anser OS som fjenden.
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SÅ, nu er medierne selv begyndt at orientere sig efter alt det bras, de �nder på internettet. Et stykke

gedigent dobbeltmoral skulle man mene. Men det er stadig den samme mekanisme, der styrer deres

orientering: hvad sælger?

Mediernes primære interessenter burde være deres aftagere, læser-seer-lytterne. De burde som

minimum servicere dem, som Ekstrabladet altid har gjort: Hvad vil de have derude, godt så skriver vi det.

Men problemet som minimum med Ekstrabladet har altid været, at det kun var et par journalister ad

gangen, der �k lov til at kombinere det med etisk journalistik, ægte opsøgende og undersøgende

journalistik i format til at udløse en Cavling-pris. Resten var le�eri for svinehunden, bare babser på

side 9, tabloidpresse, sensations-journalistik, laveste fællesnævner. En avis som tænkende mennesker

ikke kunne bruge mere end et kvarter på at bladre igennem. dårlige nyheder om dumme svin, der

tager røven på andre, om skandaler hos de kendte medieludere, om ting der går galt, om nød og

elendighed – det sælger! Hvis de så i det mindste efterforskede årsagerne til, at ting går galt,

mekanismerne bag nød og elendighed og grunden til at visse folk altid får lov til at tage røven på andre

… men det gør de ikke. Dette er tabloid i al dens platte grimhed.

Og med hang til venstre�øjen, bevares, men som udgangspunkt fra en tid, hvor �øjen trods alt havde

kritisk sans. Ekstrabladet tør, hvor andre tier … ahr, det var vist dengang for 40 år siden. Dengang vidste

vi alle sammen, at de forskellige trykte medier havde en eller anden tilknytning til politiske partier. Der

var de socialdemokratiske sprøjter, og så var der Venstre-sprøjterne med Jyllandsposten som den

største. Berlingske var konservativ, altså dengang partiet stadig forstod, hvad konservatisme var.

Information var SF-VS-akademiker-marxisme + venstre�øjen af socialdemokratiet, de rettroende

medlemmer af kulten. Berlingske forsøgte et borgerligt modsvar med Weekendavisen, måske det mest

seriøse bud på kvalitetsjournalistik i DK, men hvor mange læste det? Politiken var en mellemting

mellem Socialdemokrati og Radikale Venstre – og den ene chefredaktør var indrømmet Mossad-agent,

og hans efterfølger var medlem af Bilderberg-gruppen, så der røg den troværdighed. Og så var der
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Arbejderen, der sjovt nok havde �ere kritiske holdninger overfor etablissementet end de andre,

selvom de var kommunister. Jeg har ikke tjekket dem for nylig, men de må jo også hade Putin, siden

det var ham, der gav Sovjetstaten det sidste los bagi. 

Så, vi vidste, hvad avismedierne stod for og kunne selv lægge til og trække fra. Jaja, tænkte vi, de talte

pænt om deres egne politikere og grimt på en moderat måde om de andres politikere, det var, hvad

det var. Vi kunne bladre lidt i Politiken og få en moderet vinkel på det meste. Vi kunne bladre lidt

videre i Berlingeren og Jyllænderen for at se, om der var andre vinkler. Der var ikke den helt store

forskel, ligesom der var forblø�ende lighed mellem socialdemokratisk og Venstre-Konservativ-politik.

Allerede for 30-40 år siden tænkte man: Er det hele bare et skuespil? De rydder jo bare op efter

hinandens griseri og udsætter regnskabet til … engang. Hej, I dér børn af børnebørn, kan I ikke bare

betale regningen og gå ned med skraldet? Fint, vi hører ingen protester, det er vedtaget. Tæppe ned, tæppe

op, næste akt.

I dag VED vi, at det er et skuespil. For der skete det i mellemtiden, at mediernes primære opdragsgiver

ikke længere var den folkelige. Den var blevet et dobbelt lag af interessenter bestående af annoncører

og globale storspillere. Selv under Den Kolde Krig, altså 45 års kølvand på WW2 og dens allierede

sejrherrer, hvor vi lagde os op af USA og NATO, var propagandaen sjældent så skinger og afstumpet,

som den er i dag. I 60-70’erne sad vi ikke og heppede på USA under Vietnamkrigen. I den første

Golfkrig var der stadig kritiske røster overfor krigsmaskinen. Folk havde en vis fornemmelse for

historie, og de var i stand til at føre civile samtaler om politik. I dag sidder vi og hepper på fascisterne

ovre i Kiev, der spræller løs i dukkesnore ført af CIA, NATO og Pentagon – og vi gør det uden mindste

skam i livet!

Det var netop i slutningen af Den Kolde Krig, at det begyndte at gå galt, for Kosovokrigen var stort set

ikke andet end hepperi. Medierne gav op overfor de globale storspillere, både businessmaskinen og

krigsmaskinen. Globalisering var endnu ikke identi�ceret som den globale udgave af fascisme, men
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blev set som nye muligheder, hvor man outsourcede og orienterede sig mod udlandet og steder med

… underbetaling og børnearbejde og miljøsvineri, bevares, hvor der handles dér spildes, så det

snakkede man ikke gerne om. Globaliseret outsourcing viste sig i løbet af 10-20 år at være en dyr

fornøjelse, for det var på bekostning af e�ektivitet og kvalitet. Men folk så ikke agendaen bag

globalisering. Regering og virksomheder tænkte: E�ektivitet og kvalitet, det er jo det, VI er gode til, så alt

det beskidte arbejde kan vi da sende til Østen og overlade til slaverne derude, ligesom vi først misbrugte

sydeuropæerne og senere østeuropæerne og forinden importerede såkaldte gæstearbejdere fra

Tyrkiet og omegn. Og hvorfor al den skyld-skam-og-frygt = politisk korrekthed om, at indvandring altid

er vældig godt? Fordi monopolkapitalisterne altid vil have billig-villig slavekraft. De havde bare glemt, at

vi har stærke fagforeninger i Europa, så de kunne ikke slippe afsted med at underbetale indvandrerne

i længden. Men så kunne uhæmmet indvandring noget andet: skabe kulturbalkanisering =

nedbrydelse af kulturen via ikke-integrerbar invasions-kultur. Bare spørg svenskerne, og de er ved at

ha’ fået nok.

Det var her, det gik galt

Outsourcing i starten på globaliseringsbølgen var en kortsigtet løsning. For ikke nok med, at man �k

ringere produkter, så ødelagde man samtidigt det hjemlige produktionsapparat, hvor vi kunne gøre

det langt bedre. Argumentet var dengang som i dag, at det ikke kunne betale sig. Men i tider som

disse, hvor vi, mens vi lider under globalisternes fake-krise, kunne vi have trukket på selvforsyningen.

Kan det så ikke betale sig?

Selv olie og gas kunne vi have forsynet os selv med, hvis stat og regering ikke havde foræret det til A.P.

Møller og nordmændene. 

Vi kunne have haft skibsværfter, der byggede skibe til at transportere det, for vi havde nogle af

verdens bedste svejsere. Først røg de til Polen, og så røg de til … Malaysia, Shanghai, eller hvor de nu

be�nder sig for tiden.

Vi kunne have haft det bedste landbrug, for vi havde noget af den bedste landbrugsjord, hvis ikke vi

havde kemi�ceret, mekaniseret, udvasket og GMO’i�ceret den ad helvede til. Det er lige på trapperne:

lige nu er globalisterne i færd med totalt at destruere Hollandsk landbrug, verdens størte producent af

grøntsager, dem der lærte danskerne at dyrke grøntsager på Amager, dengang.

Vi kunne have haft det bedste skolesystem, hvis ikke marxistisk 68’er-nypædagogik og John Dewey

havde slået igennem, og hvor det var vigtigere at være anti-autoritær end at lære noget. Hvis børnene

så bare blev tænkende antiautoritære, så var det da noget, men kaos i klasselokalet blev jo den nye

normale autoritet, den nye forstokkethed. Ingen lærte noget længere, hverken de svage eller de

stærke elever. De skulle alle være lige dumme, de små svin.

Vi kunne have haft et e�ektivt sundhedsvæsen og ikke bare et monster med voksesyge i halen på

medicinalindustrien, der febrilsk og evigt underbemandet og underbetalt forsøger at følge trop med

den faldende folkesundhed, myriader af designer-livstilssygdomme, symptomer på pesticidforurening
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(glyphosat er en faktor i næsten alle kroniske og akutte sygdomme) og funktionel underernæring pga

fødevarer udpint for essentielle mineraler og vitaminer.

Og – vi kunne have haft medier, der rent faktisk bedrev journalistik.

Den betændte blanding af business-interesser, krigspropaganda og korrupt halelogrerpolitik har

overtaget medierne i dag.

Væk er Cavlings standarder for journalistik,

væk er etik,

væk er dybdegående tjek på og nødvendig kritik af Stat og Regering, den højt besungne såkaldte fjerde

statsmagt.

Væk er skillelinjen mellem stat-regering og BigBusiness. Hvad der førhen kunne kaldes for

erhvervsvenlig politik, hvor også de små virksomheder var tænkt med, er nu blevet til

erhvervsvenlighed overfor medlemmerne af milliardærklubben i Basel og deres multinationale

netværk. Globalismen har opslugt både regeringer og medier og gjort dem til henholdsvis

forretningsministerier og PR-afdelinger. 

Det gik jo derudaf over stok og sten, og snart er vi i mål og sidder på alt �æsket. 

Tænkte globalisterne. Indtil de ramte muren. 

Læs: World Economic Form – og hvorfor de fejler

Når nyhedsmedierne, som vi startede med at sige, er begyndt at trevle rundt på internettet og de

sociale medier for at se, om der skulle være egentlige nyheder derude, så har de et problem. 

De sociale medier er ejet af deres egne opdragsgivere, og disse har beordret de sociale medier

censureret af sjove algoritmer og indført skygge-bandlysning, sletning af pro�ler, kvælning af forkerte

meninger og fjernelse af nærgående og yderst relevante spørgsmål om kontroversielle emner. Altså

https://www.overetagen.dk/world-economic-forum-og-hvorfor-de-fejler/
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hele udtrækket fra den nye normale totalitærstat. Hvis mainstream-medierne forsøger sig ad den vej,

så er de lige vidt, for de møder den samme sump af counter-intelligence og forvirring her. 

Så altså c’mon! En parasit med respekt for sig selv kender vel rækkefølgen: Først udsuger den sit

værtsdyr, og SÅ a�iver den det. Ikke omvendt for pokker!

Findes der overhovedet hæderlig journalistik?

Svaret er ja selvfølgelig. Det sørgelige er blot, at det er blevet en undtagelse i de o�cielt anerkendte

medier, hvor det burde have været normen Hvad disse medier, der nu er langt henne ad glidebanen

og nede ad mudderskredet, skulle have gjort var at tjekke de enklaver af tiloversbleven hæderlig

journalistik, der gør det arbejde, som de selv skulle have gjort men har forsømt. Altså dem, som de har

fået at vide, at de skal kalde for konspirationsteoretikere eller agenter for det-er-altsammen-Putins-

skyld. 

Her kommer en overskuelig læseliste, det er bare at gå i gang:

richplanet.tv

21stcenturywire.com

corbettreport.com

amazingpolly.net

ukcolumn.org

dkdox.tv

darkjournalist.com

globalresearch.ca

home.solari.com

zerohedge.com

unitednetwork.news

voltairenet.org/en

thesaker.is

thepulse.one

gizadeathstar.com

redacted

thelightpaper

technocracy.news

lightonconspiracies.com

Læg dertil rt.com og sputnik.com som Vesten har blokeret direkte adgang til, fordi de er bange for, at

folk skal lade sig informere fra ‘fjenden’. For folk kan jo ikke �nde ud af at tænke og skelne, så så det

må vi gøre for dem … hmm, hvad var det, de samme folk sagde, at demokrati gik ud på? De kan til

gengæld �ndes på rumble.com. Interessant i øvrigt, at man kan blokere et helt website via internet-

serversystemet, men at det alligevel slipper igennem et nøglehul.

Mød journalister, kommentatorer, historikere, forskere, hvis du tør:

http://richplanet.tv/
http://21stcenturywire.com/
http://corbettreport.com/
http://amazingpolly.net/
http://ukcolumn.org/
http://dkdox.tv/
http://darkjournalist.com/
http://globalresearch.ca/
http://home.solari.com/
http://zerohedge.com/
https://www.unitednetwork.news/
http://voltairenet.org/en
http://thesaker.is/
https://thepulse.one/
http://gizadeathstar.com/
https://www.youtube.com/@RedactedNews
https://thelightpaper.co.uk/
https://technocracy.news/
https://lightonconspiracies.com/
http://rt.com/
http://sputnik.com/
https://rumble.com/
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Matthew Ehret – en af de bedste unge historikere sammen med ægtefælle Cynthia Chung

James Corbett – sproglæreren blev autodidakt journalist, fordi medierne var fulde af løgn

Morten Borik – dansk videojournalist så det håbløse i dansk medieformidling

Jesper Larsen – dansk non-skrivebords-journalist berejst i Rusland og Ukraine

Richard Grove – overlevende fra 9/11 ser igennem insider-svindelnummeret

Cathrine Austin Fitts – tidlige amerikansk minister rapporterer fra den økonomiske sump

Thierry Mayssan – geopolitisk ekspert dissekerer verdensscenen

Natali & Clayton Morris – en 3-mands nyhedskanal med seriøs journalistik

The Saker – schweitzisk-russisk o�cer analyserer geopolitik fra Florida på et islandsk site

Steve Turley – tidligere universitetslærer piller hykleriet i stykker leverer et teoretisk fundament

Richard D. Hall – en helt almindelig skolelærer stædig som et æsel går i kødet på systemet

Daniel Lizt – alias dark journalist leverer video-audio-journalistik fra uventede perspektiver

Michael Millerman – politik fra en �loso�sk vinkel

Alexandr Dugin – hvis man virkelig vil ned i sto�et og ikke er bange for at tænke

Charles Fleishhauer – en frimurer med umættelig nysgerrighed (NB! på tysk)

Ole Dammegaard – den dansk-svenske journalist, der opklarede mordet på Olof Palme

Michael Tsarion – hans enorme livsværk er nærmest frygtindgydende

Jospeh P. Farrell – Oxford scholar i kirkefædre-teologi forbinder prikkerne

Glenn Greenwald – ubestikkelig journalistik fra venstre�øjen

Peter Dale Scott – ubestikkelig politisk historie fra venstre�øjen

Tyler Durden – synonym for et kollektiv af skribenter på Zerohedge

Pepe Escobar – journalist fra helt ude i krigszonen kender sin geopolitik

Patrick Henningsen – journalist fra krigszonen med forskerkompetence i international politik

Michel Chossudovsky – professor emeritus i økonomi fra Ottowa

Vanessa Bealey – journalist fra krigszonen, som milliardærklubben mener er ‘farlig’

Ken O’Keefe – stifter af Project Veritas er ekspert i undercover undersøgende journalistik

Mel K – tidligere Hollywood-manuskriptforfatter blev blog-journalist

Benjamin Fulford – Forbes-journalisten konfronterede David Rockefeller med Fukushima

Dolores Cahill – irsk ph.d i medicin slår benene væk under PCR-tests som basis for diagnose

F. William Engdahl – økonomi-forsker, historiker og freelance journalist om Krigens Århundrede

Peter Lavell – nyhedsanker i Crosstalk på rt.com der er irriterende på den gode måde

Her er læsning og solid viden nok til x-hundrede lange vinteraftener i et journalistisk

efteruddannelseskursus. Det er ganske gratisk udover timeforbruget.

Spørgsmålet er selvfølgelig, om journalister håbløst indfanget i et system af fakeness på noget

tidspunkt vil overveje en sådan gratis efteruddannelse? Svaret er desværre: Det vil de nok ikke. 

Konsekvensen er derfor, at de kommer til at gå planken ud med bind for øjnene.

Så kære journalister. Når virkeligheden rammer jer lige om lidt, så spar os for jeres klynkeri og

tudefjæs.

I valgte dengang, tag konsekvensen nu.

CNN – et case-studie
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De prøver alligevel at redde deres skind derovre i United Blu�. Et af medie�agskibene CNN var en fast

del af Operation Mockingbird. De stillede altid op som BBC i England i forhold til regeringens

aggressionspolitik som et villigt propagandaredskab. I hele den stribe af krige, der fandt sted fra Bush

CIA-direktør henover Clinton sut-min-cigar henover Bush den Dumme henover Obama den Åleglatte

kørte de velvilligt krigspropagandaen for US Deep State og krigshøgene i Washington DC. I Trump-

æraen �k de ikke mulighed for at køre krigspropaganda på samme måde, for der blev for en gangs

skyld ikke startet nye krige. Det var kun de projekter, som Bush og Obama og Hillary og the Neocons,

der nu boede hos demokraterne, havde iværksat, der fortsatte: Syrien, Ukraine, m.m. Her lå de så og

lurede, indtil de svindlede Biden den Senil-Pædo�le ind foran teleprompteren. Så �k vi Operation

Lockdown, Operation Fascisme i Ukraine og Operation Hunger og Falsk Energikrise.

Brian Stelter blev fyret for tre uger siden. Hans seertal raslede ned og med ham CNN’s seertal.

CNN har set, at der kun er én vej ud af det CIA-kvælertag, der har gjort kanalen utroværdig og gjort, at

seerne forlader den som rotter på en synkende skude: At bringe CNN tilbage til dens gyldne tidsalder,

hvor de var et medie, der kunne holde en rimelig form for neutral distance og tillade en egentlig debat.

Erkendelsen sker lige lovligt sent, for siden januar 2021 har de mistet 90% ! af deres seere ifølge deres

egne og andres ratings, altså seertal ift. målinger. De har som et sidste redningsforsøg ansat en ny

direktør, der er begyndt at fyre de store nyhedsankre. Brian Stelter røg for nylig (billedet ovenfor), Jim

Acosta ryger i denne uge, og begge var skingre propagandister for ethvert synspunkt, der servicerede

venstre�øjen. Vi er i oktober 22, hvor den tilbagevendende October Surprise har det med at dukke op.

Altså en iscenesat hændelse før enten valg eller midtvejsvalg beregnet på at forstyrre opinionen og

styre valgets udfald. Hvad hændelsen bliver, kan verden kun frygte. Biden-admin har talt om – altså

helt seriøst! – at det måske var en god ide at starte en atomkrig. Man tror ikke sine egne ører !! Det

burde være fuldstændigt udelukket at føre den slags retorik!

Den nye CNN-direktør kommer til at fyre en hel del medarbejdere, hvis det restaurerings-projekt skal

lykkes. Årtiers luderjob har ødelagt deres rygte. De har alt for længe troet, at de havde seerne i deres

hule hånd, og at den del af befolkningen, der traditionelt stemte demokratisk – og demokraterne var

et parti, der i forvejen var kuppet, for det var Obamas job (Yes We Can) – bare lagde sig om på ryggen.
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De gjorde de langt hen ad vejen, men vinden vendte i Trump-æraen, og i Biden-æraen er det gået helt

galt, for regeringens destruktive politik er uden sidestykke i historien. Og folk har set og forstået det.

Enhver velfungerende virksomhed med frihed til at handle og organisere sig efter konjunkturerne

havde for længst sadlet om, og det viser tydeligt, at kanalen hverken var velfungerende eller fri men

blev styret bagfra af en skjult hånd.

Men den skjulte hånd har også set, at de har vredet armen for hårdt rundt på opinionen, og at det nu

giver seriøst tilbageslag. Lad os se, om den skjulte hånd kan komme op med helt nye strategier, når de

har været forkælet med, at de samme fortærskede strategier kunne genbruges i årtier og halve

århundreder.

*

Der er på en måde sket det samme med medierne som med øl i Danmark. Carlsberg havde så

voldsomt et monopol, at udbudet af øl var blevet monotont, kedeligt. Der var to haner på

værtshusene: Carlsberg og Tuborg, der også var ejet af Carlsberg. Værtshusene �k en trussel: Hvis I

udskænker anden øl end vores, så kommer vi og henter jeres ølanlæg. Det havde de ikke råd til. Men

kunderne blev trætte af monotonien, og i løbet af et årti skete der en eksplosion af mikrobryggerier.

Hvor der før var 10 mærker på hylden i supermarkedet, er der i dag 50-100. Det er lige før, at det er

røget over i den anden grøft.

Anyway, det samme er sket med medierne. Det er væltet op af jorden med mindre og ofte internet-

baserede mikro-medier. De har samlet de bolde op, som mainstream ikke havde lov til at spille, ikke

forstod at spille, ikke gad at spille eller simpelthen ikke turde spille. Der var opstået et vakuum. Sagt

med et andet billede: Folk var begyndt at blive underernærede, for man kan ikke leve i længden af

tomme kalorier og tilsætningssto�er og slet ikke af junkfood tilsat giftsto�er.
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Vi er stærkt på vej ind i en anden tid for nyhedsformidling. Det er, hvad James Corbett kalder for Open

Source Journalistik. Vi er allerede ude over begynderstadiet, for der er så meget vilje og talent derude +

så meget nødvendig viden, der trænger til at trænge igennem. Og hvor der er en vilje, er der en vej.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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World Economic Forum (WEF) og globalisterne har begået en række fodfejl. 

I deres elfenbenstårn af skråsikre computermodeller har de muret sig inde i et sæt af trossætninger,

som de forfølger. Problemet med computermodeller er, at de er … computermodeller. Mennesker er

ikke skabt til at leve indeni en computer. Virkeligheden er muligvis et stykke hen ad vejen mulig at

programmere ved den særlige form for sort magi, som udøves i vor tid med vor tids metoder. Men det

kræver en overmenneskelig intelligens og helt særlig teknologi for at fastholde en sådant sortemagisk

greb om verden. Denne forbandelse er i disse tider for længst over sidste salgsdato og har nu nået

sidste holbarhedsdato. Den står ikke engang til gratis afhentning på containerpladsen bag

supermarkedet, den er på vej til lossepladsen og forbrændingsanlægget.

En englænder ved navn Nigel Watson opstiller her 10 fodfejl, som milliardærklubben WEF har begået

på det seneste:

1.

WEF – i form af den østrigske og tyske regering, hvis dukkesnore de trak i – truede folk med fængsel,

hvis de nægtede at lade sig vaccinere. Østrigere og tyskere har begge en national hukommelse om en

tid, hvor deres regering opførte sig på samme måde og kørte lignende programmer overfor

befolkningen. Folk havde et deja vú.

World Economic Forum – og hvorfor de
fejler
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2.

WEF lider de simpel megalomani og begår hybris.

De har overvurderet sig selv, og hvad der måske er endnu værre for dem:

undervurderet alle andre end dem selv = menneskeheden.

De er selv uden moral og vil gøre alt for magt og penge, så de er selv nemme at terrorisere af det, som

de opfatter som Magten med stor M. Der er altid nogen, der er mere magtfulde.

Derfor troede de også, at de små mennesker derned på jorden, tissemyrerne, de ubrugelige

grovædere var nemme at skræmme livet af, for de ville vel gøre alt for et par håndører og for at

overleve. Vi var nemme at true, mente de. Luder tror, at enhver mand er en luder.

3.

WEF burede folk inde med nedlukning. Eller rettere: de overtalte regeringerne til at gøre det. Og hvad

gjorde folk så, når de ikke havde travlt med at gå på arbejde: de begyndte at bruge den overskudstid til

at studere det fænomen, de blev udsat for. Og undersøgelser fører altid til �ere undersøgelser, for hvis

dét var rigtigt og dét var forkert, hvad er så ikke rigtigt og forkert?

Og minsandten om de ikke føjede spot til skade ved i deres overtydelige, nærmest desperate adfærd

at bekræfte alle de værste formodninger om, hvor syge i hovedet, de var ved at opføre sig som … syge

i hovedet. De udtalelser, de kom med, var taget ud af Dr. Strangelove.
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4.

WEF troede, at folk, der var sendt hjem, og havde fået smag for mere fritid og frihed for at trælle på

slaveanstalten, ville komme rendende og tigge om at få deres normale job tilbage. 

Ikke alle mennesker er modige, men en betydningsfuld mængde af mennesker er villige til at udvise

civilt mod, når de er pressede hårdt nok, så de faldt ikke ned på knæ. De overraskede dem, for det

havde de ikke set komme.

5.

WEF stolede for meget på adfærdsøkonomi (behavoural economics), et trick der kun kan bruges én

gang, før det er slidt op. 

Regeringen skabe misinformation under covid-operationen. De manipulerede med statistikkerne for

at skabe frygt, så befolkningen underkastede sig slave-mundkurv, nedlukninger, forsamlingsforbud,

rejseforbud, censur. 

De forstod heller ikke, at en så stor løgn, som det var, i næste omgang falder fra hinanden, for

sandheden har det med at æde sig gennem �lteret. Man kan narre et vist antal mennesker i et vist

stykke tid, men man kan ikke narre alle mennesker hele tiden, altid.

Behavouristerne, nudge-guruerne leverede opskriften på adfærds-økonomi med soft-power. 

Men folk så, at de blev forført og truet til at gøre noget, som de aldrig ville have gjort ellers.

Tag røven på os én gang – skam ta’ jer. Tag røven på os to gange – skam ta’ os selv, vi gør det ikke én

gang til. Vi har mistet tilliden til det, der kommer fra regeringen og regeringens gode venner =

medierne. 
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6.

WEF stolede for meget på censur. De betjener sig af behavourisme – systematiseret kortlægning af

menneskelig adfærd med henblik på at styre den – men de synes fuldstændig at have overset et af den

menneskelige psykes stærke mekanismer: Hvis man siger, at noget er forbudt, så kan man være helt

100% sikre på, at børnene vil afprøve det. 

Hvis de censurerer egentlig meningsdannelse, så vil folk tage det som et sikkert tegn på, at de skjuler

noget for dem. Tampen brænder.

Folk har fået slettet deres Facebook-YouTube-Twitter-konti for grundlæggende at sige sandheden eller

for blot at stille spørgsmål til, hvorvidt den o�cielle ikke-censurerede forklaring var helt dækkende.

BANG! du er a�yst-bandlyst-tinglyst! Du er socialt udstødt fra de sociale medier.

Det var her, folk for alvor begyndte at stille spørgsmål. Og et af spørgsmålene er, hvad det erotiske

forhold mellem regering og BigTech egentlig består i?

Folk er ikke så dumme, som de tror i WEF og omegn, for folk ved godt, at historien ikke er faldet ud til

fordel for de, der ønsker at censurere mennesker.
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7.

WEF troede, de kunne smøre alle ulykker i verden af på Putin. Inklusive de ulykker de selv havde skabt,

og det var ikke så få. Den in�ation, der nu raserer Vesten, bliver forklaret i medierne som Putins

politik. Det er Putins skyld, at de ikke �k lov til at jævne Syrien med jorden … ikke helt ved siden af. Det

er Putins skyld, at Rusland valgte at intervenere i det folkemord, som Kiev havde gang i mod

befolkningen i Østukraine. Det er Putins skyld, at fascisterne i Kiev og NATO’s aggressioner og

provokationer gennem 30 år �k sat stolen for døren. I USA har den stangkorrupte Biden-regering to

mantraer: Det er Putins skyld og Det er Trumps skyld. I omvendt rækkefølge. Og Trump må meget gerne

blive nede i det hul, han kom op af og forsvandt ned i igen, men det var nok ikke lige hans skyld,

tværtimod.

Tilbageslaget mærkes på et globalt niveau, for en lang række lande genkender den retorik, som de

også selv har oplevet fra Vestens side.

Tilbageslaget sker internt. Folk har set, hvordan oligarkiet har trykt penge-penge-penge, hvilket har

resulteret i in�ation. In�ation er altid et kæmpe røveri af nationaløkonomierne, der er

nationaltømning, og propagandaen om, at det var ikke os, der gjorde det men Putin, bliver ikke længere

godtaget.

Da de gjorde igen-igen-igen, vågnede folk. Og når først folk er vågnet op, lægger de sig ikke ned og

sover igen.

8.

WEF troede, de kunne erklære åben krig med befolkningerne i Europa. Men hvad værre er, de troede,

at disse befolkninger bare ville rulle om på ryggen og overgive sig uden modstand.

Regeringer er parasitter. De lever af skattepenge. Men hvis folk minimerer deres indkomster og

forbrug, så er der jo ingen penge at hente, og de kan ikke gøre noget ved det. 
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9.

WEF økonomiske modeller bygger på Keynes, og de virker ikke. Altså jo mere forbrug, jo bedre

økonomi. Så hvis man vil forbedre en skrantende økonomi, skal man bare skabe større efterspørgsel.

Keynesianere stimulerer forbrug, æd dig ud af problemerne, køb dig glad, så bliver vi også glade. De

glemmer produktiviteten. Globalisterne havde i mellemtiden send produktionen ud af landet til de

steder med den usleste løn for folk, så en stimuleret forbrugsøkonomi i Vesten betød bare større

import og dermed større underskud på betalingsbalancen. Og de få nye jobs, det skaber, er

lavtlønnede jobs for folk, der transporterer importvarerne fra havnene til grossisterne og videre til

forretningerne. 

Samtidigt overvurderer / fejlvurderer regeringerne deres logistiske evner. De kan ikke engang få deres

computersystemer til at fungere. 

10.

WEF troede, de kunne køre Det Store Reset. I stedet �k de Den Store Opvågnen.

De og deres netværk er ganske simpelthen onde mennesker. Folk har set og forstået det. De har

forstået, at Klaus Schwab, søn af en nazi-general, der kørte dødslejre for Hitler, og hele hans slæng har

opdyrket og rendyrket ondskab som substitut for etik. 
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Så disse sataner troede også, at de havde krammet på religionen. De havde forurenet de religiøse

institutioner for i første omgang at kontrollere folk og i anden omgang for at få dem til at opgive deres

åndelige liv. I Canada blev der nedbrændt 40 kirker, da en falsk historie om udryddelse af inuit-

befolkningen i et bestemt område blev kørt af medierne. I USA så vi også nedbrænding af kirker i

venstre�øjens amokløb i Trump-perioden. Og hvad sagde den canadiske præsident, selv efter at

løgnen blev afsløret: At reaktionen var forståelig! Resultatet er det omvendte, for folk vender tilbage og

læser deres bibel med nysgerrighed – de sagde, at det var noget gammelt støvet shit, men lad os lige se

efter en gang til …

Globalisterne er bange for kirker, menigheder og folks åndelige liv på samme måde som sovjet-

kommunisterne. For det første er de bange for menneskelige fællesskaber og de samtaler, der føres

der. Men det stikker dybere end det. De er bange for den særlige energi i de tætte relationer, som

disse menigheder skaber. De er stærkt interesserede i denne energi, men de ønsker at tappe ind i den

og lægge sig imellem. De er misundelige på den, for de kan ikke selv skabe den slags. De giver folk en

religionserstatning, så de masseproducerer designer-kulte til formålet.

—– o —–
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Orv – det er for børn!

Vi har de �este af vore eventyr for børn fra kilder i starten af 1800-tallet. I særdeleshed Brødrene

Grimm, der ikke blot var børnebogsforfattere men drevne historikere, sprogforskere og

folkemindesamlere. Dernæst har vi eventyr fra H.C. Andersen. Visse af hans eventyr er hans egne

historier og andre er omskrivninger fra ældre kilder. Ingen forfatter lever i et vakuum. Fra disse og

mange andre kilder har vi eventyrerne med en meget langlivet appel. Hvorfor denne langlivethed? 

For det første har de været bevaret og brugt af folk fra slægt til slægt. Folk opgiver ikke deres

traditioner, med mindre nogen stjæler deres tradition og giver dem et substitut. For det andet har

børnene altid elsket dem. Eventyr kombinerer alt det, som børn tænder på: det farlige og forførende,

det groteske og humoristiske, det fantastiske og den sande tragedie eller komedie med rig mulighed

for identi�kation og indlevelse. Læg dertil heltens historie, der er en modelfortælling om alt det,

børnene vil møde i deres eget liv. De er fortællinger om godt og ondt, og hvordan man kan forstå og

håndtere det. Magi er håndtering af virkeligheden.

Eventyrernes gemte betydning
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Dernæst er eventyrene ladet med arketyper ligesom i heltens historie. Carl Gustav Jung har leveret

nøglen til det lag i eventyrerne. De er de evige historier fortalt for folk og børn, for de gode eventyr er

ikke kun for børn og barnlige sjæle, ellers ville de voksne ikke udholde at læse dem højt så mange

gange.

Men så er der den gemte betydning. Der er skjulte – eller okkulte om man vil – analogier gemt i

eventyrene. De bliver dermed containere for viden om universet og menneskesjælen, der sniger sig

ind ad bagdøren. Uden at der er noget odiøst i det, det gør det bare endnu mere spændende. De er

�askeposter for gemt viden fra fjerne tider, der ligesom arkaiske stenmonumenter står der, til nogen

kommer og afkoder dem. 

Lad os først se på dem i form af nogle eksempler.

Snehvide

Det er et Grimm-eventyr. Historien om den misundelige dronning, den lyshudede prinsesse, de syv

dværge og prinsen, der redder prinsessen ud af sin koma. Så hvad har vi her?

Dronningen er  Himlens Dronning  eller Nattens Dronning. Komponisten Mozart og teatermanden

Schikaneder skrev i 1791 en hel opera ved navn Trylle�øjten, hvor denne skræmmende skikkelse spiller

en rolle. I operaen er hun dog blot skræmmende men ikke ondsindet, for hun sender prinsen ud for at

redde sin datter, der er kidnappet af kultlederen, ypperstepræsten Sarastro. Operaen indeholder

åbenlyse frimurerelementer og er en indvielseshistorie. Det siges at frimurerne blev knotne på Mozart

over, at han røbede for meget, og hvis man skal være rigtig konspiratorisk, så tog de måske livet af

ham for det.
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Himlens dronning er Nuut, Mælkevejen, der spænder sine vinger over himlen om natten. Hun er

misundelig på Månen, Snehvide, der lyser stærkere på Himlen end hende. Hun sidder og ser i sit

magiske spejl, Middelhavet, og bliver ond i sulet. Egypterne så Himlen som et hav, og Solen Ra sejlede i

sin båd henover havet. 

De syv dværge i Snehvide er de syv planeter fra oldtiden (planet betyder vandrer). Der var kun syv

planeter, for Uranus og Pluto var ikke observerbare, og deraf har vi navnene på de syv ugedage:

søndag (sol), mandag (måne), tirsdag (Mars), onsdag (Merkur), torsdag (Jupiter), fredag (Venus), lørdag

(Saturn). Hør hov, så er månen også en planet, og det var den ifølge oldtiden, men så mangler der jo

en planet. Det er Neptun, der ikke har fået en ugedag. Men er solen en planet, er det ikke en stjerne?

Sådan så de gamle det ikke, for i antikken talte de kun om himmelske skikkelser eller objekter. Men i

1800-tallet, hvor Grimm-brødrene skrev historien, kendte man godt de syv egentlige planeter, og man

vidste godt, at Jorden var en planet, for det var kun Pluto, der manglede og først blev opdaget så sent

som i 1930. Visse astronomer eftersøger en 9. planet, da de ikke kan få fysikken til at gå op i

solsystement. I indisk astrologi opererer man med to usynlige planeter, Ketu og Rahu. Solsystemet har

måske fantomsmerter, for der be�nder sig en enorm fordelt masse i form af asteroidebæltet. Er det

den manglende planet, der sprang i stumper og stykker engang i en fjern fortid? Og var den nogen, der

hjalp den med det?
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De syv planeter følger efter Snehvide, når hun danser henover himlen. Dronningen bliver misundelig

på månens lysende skønhed og giver hende et korset, som hun strammer mere og mere. Fra

fuldmåne til nymåne bliver månen tyndere og tyndere og til sidst dør den. Indtil prinsen, Helios,

solprinsen kommer og kysser prinsessen. Hvordan gør han det? Solen kysser månen, eller månen

kysser solen under en eclipse. Solformørkelse er den ene form for eclipse, måneformørkelse er den

anden, og hver nymåne er en måne-jord-formørkelse, hvor jorden skygger for månen. En

solformørkelse er et sjældent omend tilbagevendende sammenfald af disse to formørkelser, for det

kan kun ske ved nymåne. Underligt i øvrigt? Altså at jordens skygge passer så perfekt i omkreds til

månenskivens lys. Men så bliver prinsen og prinsessen gift, og man kan ikke blive gift uden en

diamantring. Ringen er den halo, den ring af baglys som solen bag månen skaber, og diamanten ses

lige så snart prinsessen vågner til live, og det første solglimt stikker ud fra skyggen. Så kommer

Snehvide-Månen til live og begynder at vokse og vokse – hun er gravid! 

You naughty prince, you!
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Diamantringen i det himmelske bryllup

Julemanden

Vor tids opfattelse af julemanden stammer fra samme tid, som brødrene Grimm og H.C. Andersen

samlede og skrev deres eventyr. Han kører henover himlen i sin slæde trukket af �re rensdyr. Billedet

kommer ikke ud af den blå himmel, for Odin, gudernes konge, rider med sit jagtselskab henover

himlen på sin hest Sleipnir, og børnene placerer støvler med hø på ladestopperne, så hesten kan spise

af den. Thor gør det samme i sin vogn trukket af geder. Han slagter oven i købet gederne for at bespise

dem, der er hans vært på rejsen og smider knoglerne i en bunke – hvorefter de kommer til live næste

dag. De er blevet genfødt.
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Men er det ikke det samme som Helios, Solvognen, guden der kører henover himlen iført sin røde

kappe? I den egyptiske version er sejler Ra i en båd henover havet = himlen. Den gyldne solvogn blev

også fundet i Danmark. Det er også en historie om lysets genfødsel. Hvornår kører julemanden

henover himlen? Ved vintersolhverv, hvor solen dør og genopstår ligesom månen i Snehvide-historien.

Handler den kristne version af historien ikke om fødsel og død – ganske vist fordelt på jul og påske? Vi

siger fødsel om julen, vi kunne have sagt genfødsel, men reinkarnation blev afska�et i de kirkelige

doktriner i det tredje århundrede, så det kunne man ikke tale om. Kirkefædrene Origen og Clemens af

Alexandria havde ingen problemer med det. Forsvandt det så helt? Er Jesus ikke død i tre dage,

hvorefter han genopstår fra de døde og bliver til Kristus, solguden Helios? Så kan det vist ikke blive

tydeligere.
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Når solen genopstår, bevæger vi os mod foråret, det nye over�ødighedshorn,  cornucopia. De gamle

kulte handlede om to ting: 1. himlen og det evige, bestandige, universelle liv, de store cykler, altings

tilbagevenden og 2. jordens frugtbarhed. Julemanden har sit eget over�ødighedshorn. I angelsaksiske

lande har de den gamle skik med at hænge en sok ud, der bliver fyldt med gaver. Er det ikke

over�ødighedshornet?

Rapunzel

Der gemmer sig en kæmpe historie i dette eventyr. Vi nøjes med elevatorversion og de forkortede

antydninger, og resten kan læses i sin helhed her:
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Kongen der forsvandt

Rapunzel er den forsvundne prinsesse låst inde i et tårn. Hun smider sit lange lyse – i virkeligheden

røde hår ud af vinduet, så prinsen kan komme og redde hende. Eller er det hende, der i virkeligheden

redder prinsen 🙂 Men hvem er prinsessen i tårnet?

Hun er  Maria Magdalene, prinsessen med det lange røde hår og alabasterkrukken. Hun bærer altid

orange-og-grøn kjole i modsætning til jomfru Maria, der bærer blåt, og som senere bliver til Himlens

Dronning. Det er med alabasterkrukken, hun salver Jesus i Simons hus. I Talmud kaldes hum Miriam

Magdalem Nessayam, hvilket betyder noget i stil med ‘damefrisør’. Men da Talmud’en altid spiller på

ord, så menes der ikke Nessayam men Nazariam. Hun var indviet tempelpræstinde i den 4. jødiske

sekt, den  nazaræiske, den persisk-ægyptiske sekt, som Jesus repræsenterede. Begge var i øvrigt

rødhårede som �ere af de egyptiske faraoer. Maria Magdalene var derudover Syriens og Judæas mest

velhavende kvinde.

Nazaræerne klippede ikke deres hår, og derfor afbilledes Jesus altid med langt skæg og hår. De måtte

ikke klippe deres hår undtaget som et o�er ved særlige lejligheder. Maria er ikke et navn, det er en

titel, for  mar  betyder præstinde.  Magdal  på både aramæisk og egyptisk betyder tårn. Tårnet har to

betydninger: Det er et fallisk symbol. Hun er præstinde i en falloskult, en frugtbarhedskult. Tårnet er

også pyramiden. Jøderne er den uddrevne stamme (Exodus) af Hyksos-folket, der mistede adgangen til

tårnene = pyramiderne ved uddrivelsen fra Egypten. Til gengæld slog de sig ned �ere steder i

Middelhavet, hvor de byggede deres tårne. Tårnene er også obeliskerne. Der er jo en pyramide på

toppen af en obelisk. Sinaibjerget som Moses – der i virkeligheden var Akhenaton – går op på, lå ikke i

Sinaiørkenen. Det var den store pyramide i Giza.

https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/embed/#?secret=09M3y121M9
https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/embed/#?secret=09M3y121M9
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Den lille havfrue

Hvor �k han lige den fra, H.C. Andersen? Havfruen er minsandten endnu en repræsentation af Maria

Magdalene. Det er lige før man mistænker disse forfattere fra starten af 1800-tallet for at være

medlemmer af et netværk med hemmelig viden, som de indskriver i deres eventyr. I Disney-versionen

har hun langt rødt hår, og man glemmer nemt hårfarven, når man ser på den grøn-irrede �gur ved

Langelinje. Disney kalder hende også for Ariel, hvilket på hebraisk betyder Guds Løve. Det er

selvfølgelig hendes hår, løvemanken, men det er også Judahs løve og symbolikken med Davids hus og

slægt, the Lion of Zion. Den lille havfrue er ulykkelig forelsket i prinsen og forsvinder i bølgeskummet i

havet. 
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Hvem er også associeret med havskummet? Det er Afrodite, den skumfødte, den rigtige havfrue, der

ses afbilledet med langt rødt hår. Hun er også Venus, Astarte, Isis, for alle guder og gudinder har

mange navne. Som i Snehvide-historien er hun linket til Nuut, skummet i havet, der er Mælkevejen,

Himlens Dronning som spænder sin bue over det himmelske hav, Kosmos. Den katolske kirke kalder

sig for Det Hellige Hav, og de afbilleder deres ‘gudinde’, Jomfru Maria, som Himlens dronning. Isis er

fødselshjælper i en genfødsel af sin mand, Osiris. Igen i Disney-versionen er der et hint. Hvem har Ariel

hængende et billede af på sin væg? Maria Magdalene med det rygende stearinlys i George de la Tours

version.
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Har hun måske en lille mave på? Hvem har hun lavet børn med, og hvem er hendes slægt?

I det hele er Maria Magdalene en yderst central historisk skikkelse. Hun �gurerer også i Kong Arthur-

legenderne og hedder her Lady Guinevere. Hun slog sig efter korsfæstelsen ned i Provence i

Sydfrankrig. Hendes orangefarvede rober skyldes hendes ophav kaldet Orenia, hendes mors slægt og

rige i Syrien efter dennes ankomst fra Persien. Derfor hedder dynastiet i Provence Oranje. Senere

�ytter slægten til Nederlandene, og herfra importeres de som britisk kongefamilie. Moderen,

Theramusa af Orenia, var efterkommer af Dronning Cleopatra og Julius Cæsar. Det samme var derfor

Jesus, hvis rigtige navn Isas Manu af Edessa. Så han giftede sig altså ifølge god royal egyptisk skik med

sin søster! Og derudover sin anden søster Martha. Talmud siger helt klart, at ypperstepræsten i

Templet i Jerusalem var forpligtet til at have to koner, og det var det, han var. Det var ham, der

startede den jødiske revolte mod romerne, for han var selvskrevet ifølge sin slægtslige ophav som den

næste romerske kejser. Men han tabte kampen mod rivalen, Vespassian og hans general, Titus.

Vespassian blev den næste kejser efter at have nedkæmpet den jødiske opstand, ødelagt Jerusalem og

templet. Det er derfor, Jesus og Maria Magdalene bliver svinet til i Talmud-teksterne, for rabbinerne

hadede ham for, at Jerusalem og templet blev ødelagt, og at diasporaen startede for dem. Det er også

derfor, hverken Romerriget eller senere deres arvtager den katolske kirke kunne fortælle den rigtige

historie. 

OG – det er også derfor kirken forfulgte folk, der via hemmelig overlevering kendte historien, så derfor

dukker den op i Europa som gralslegenderne og legenden om Kong Arthur og ridderne om det runde

bord, du ved de 12 riddere (apostle), der mødes om det runde bord (zodiak’en) og som bevogter den

hellige gral. Og hvad er det for en tingest? De siger det tydeligt i gralslegenderne: det er en sten, der

blev givet til dem engang i tidernes morgen (i Egypten) af … aliens. Det står der sgu!
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Dette og meget andet kan du læse om i overstående link om Kongen der forsvandt. Jesus forsvandt ud

af historiebøgerne. Og dog – det gjorde han så ikke, for ellers kunne historien ikke rekonstrueres. Lad

være med at lede efter den hos hverken historikere eller teologer.

Kirken kaldte hende en luder. I den folkelige og ikke-kirkelige afbildning er der en helt anden veneration for

hende. 

Vidste folk noget, som kirken ikke turde indrømme, at de godt vidste?

Dan Brown skrev sit eget roman-eventyr, DaVinci-mysteriet, der i sin poppede version tog Maria

Magdalene-legenden op. Han har ‘lånt’ sit plot fra et historisk forskningsprojekt i form af bogen Helligt

blod, hellig gral  (Baigent, Leigh, Lincoln). Der kalder de gralen for blodlinjen, altså Maria Magdalenes

slægt og blod, hvilket er både rigtigt og forkert. Først kom stenen, som de bevogter, og dernæst kom

vogterne, der giver den videre slægt for slægt. Det er den sten, der bringes ud i Pagtens Ark med

Akhenaton = Moses og udvandringen fra Egypten. Den har så siden tilbragt sit ‘liv’ på forskellige steder,

men altid på toppen af et konisk bjerg, altså en form for pyramide. Og hvor er den så i dag? Well …

*

Vi kunne �nde mange-mange eksempler på disse gemte analogier og betydninger i eventyr. Hvis vi

udvider eventyr-genren fra at være en 1800-tals type af børnefortællinger til at omfatte fantasy-genren

med afsæt i J.R. Tolkien og C.S. Lewis, legender og myter fra oldtiden, folkeviser og kvad fra Oldnorden

og middelalderen + hele universet af mytekredse fra alle tider og alle steder samt diverse fantastiske

historier fra religiøs litteratur, så ender vi op med, at disse fortælleformer med deres mange lag og

hemmeligheder er  mere normen end undtagelsen. Det er et særligt sprog, der blev forstået, for folks

opfattelse af virkeligheden var langt mere besjælet og magisk, end vi fatter. Eventyr er en form for

alkymi, som Jung kaldte det, et sprog for gestalter fra det kollektivt ubevidste. Det er også et

mysteriesprog beregnet på de indviede, for der er uforståeligheder, som vi ikke bare forstår, men som
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vi er nødt til at vokse for at forstå. Det kaldes  indvielse, og et menneskeliv er en sådan

indvielse. Hermed begrebslig afmysti�cering.

Et menneskeliv – med mindre det ryger af sporet – er en naturlig  indvielse. Det er derfor,

herskerklassen ikke er meget for gamle mennesker, tradition og visdom blandt folk. De er bange for at

blivet matchet og gennemskuet. De har monopoliseret og kryptiseret indvielsen, så de kan manipulere

med modindvielse.

Vi ved godt, at fx Disney-koncernen har alle mulige bagtanker med deres twist på fortællingerne.

Personlig er jeg meget lidt begejstret for den selvoptagede teenage-bitch af en havfrue, de har skabt.

De har voldtaget H.C. Andersens sarte og tragiske eventyr�gur – mens de alligevel indbygger hints

om: ja-ja- vi ved det godt, mens vi fucker med børnenes hjerner og sexualitet. Fuck�ngeren for det og for

hele koncernens involvering i alt fra pædo�li til korruption. Især korruption af de medier, de har

opkøbt, hvormed de ligesom Hollywood ødelægger folks moralsæt og virkelighedsopfattelse. De har

en mental og kulturel usund agenda. Alt i deres hænder bliver skummelt og perverteret under

over�aden med en fald-på-halen-fjollet og løgnagtig facade. Eventyr i deres regi bliver til

illusionsmageri, en form for sort magi. De begår et forræderi mod den mulighed for empowerment,

der �ndes i eventyret og omskaber genren til et våben mod mennesker. Eventyret er blevet et

misbrugerdrug, hvor det burde have været en magisk vitaminbombe.

Ville HC have roteret i sin grav, hvis han havde set sin havfrue som cheerleader-bimbo med bh, læbestift og

makeup?

Disneys udgave af Junglebogen er vældig fermt skruet sammen. De har fantastiske tegnere og

animatorer. Men de har ødelagt historien og gjort Mowgli til en sprællemand, slangen Kaa til en

læspende idiot, og tigeren til en ma�oso, der løber hylende ind i junglen med ild i halen. Læg dertil

horder af aber, der danser til jazzmusik. I den rigtige historie, Kiplings Junglebog, er jungledrengen
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havnet i et forladt, overgroet tempel, hvor han er lige ved at blive �ået ihjel af en abe�ok, indtil han

falder ned i en pit og møder slangen Kaa – der også vil kvæle og æde ham. Men han indgår en pagt

med slangen om, at han sætter sig udenfor i månelyset og lokker aberne til, så slangen kan æde dem i

stedet. Der var alligevel ikke meget kød på drengen. Da jungledrengen senere �ytter ind til landsbyen

og genopdager sig selv som menneske, sætter de ham til at vogte en bø�el�ok. Her møder han

tigeren, der er langt mere farlig end hos Disney. På ryggen af den store tyr driver han �okken ned

gennem slugten, hvor de jagter Shere Khan og tramper ham ihjel. Se DET er for børn!

Døøh – det er lissom her, vi er nået til. 

Farlig eventyrlighed – eventyrlig farlighed

Den samme grumhed �nder vi i folkeeventyrerne. De er fulde af a�ivninger og lemlæstelser. Selv hos

H.C. Andersen er der mega grumhed. Hvordan er det lige med Store Klaus og Lille Klaus? Efter at være

blevet søndermobbet tager Lille Klaus hævn og smider brormand i en sæk, så han drukner i åen.

Sådan! Historien om en moder er en historie om døden – og forsoningen. Isdronningen er en grum

historie om forblindelse. Den lille pige med svovlstikkerne er et stykke grum socialrealisme om

fattigdom og død. I Rødhætte æder ulven fucking bedstemor, men så bliver den også sprættet op af

jægeren. Mahabarata, som alle indiske børn kender, er én stor fortælling om krig og ødelæggelse. Det

går ud over de onde dæmoner, javel ja, og de havde sikkert fortjent det, for vi holder med heltene.

Men der jo hære af mennesker, der ryger med i samme køb. 

Tuttenuttethed  hører overhovedet ikke hjemme i eventyrerne, det er noget, som

underholdningsindustrien har opfundet, og Disney ligger i førertrøjen.

Mnjææ, drejer det sig om at skræmme livet af børn, gør det?

Nej din spade, det er jo netop derfor eventyret er opfundet. Børnene lærer at håndtere det farlige i et
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ufarligt medie, for alt muligt kan være farligt i livet, og man kan ikke løbe fra det eller trække dynen op

over næsen.

Læg mærke til, hvordan børn – med mindre de virkelig af en eller anden grund er traumatiseret-

skræmte eller seriøst pylderramte – altid nysgerrigt opsøger det farlige. De skal prøve det, de skal

undersøge det. Sig lige til en sund møgunge, at det må han ikke, og det må hun ikke, og se lige, om det

ikke NETOP er det, de gør. Altså indtil de brænder �ngrene på gasblusset, selvfølgelig, så kan de lære

det. Når generation Curling-forældre og nanny-staten i skøn forening ønsker at forhindre og forbyde al

farlighed og dermed egentlig erfaring, skaber de generationer af frustrerede svagpissere. Omsorgs-

imperialisterne vil tyrannisk bestemme, hvad vi erfarer – det kunne jo være, at vi erfarede noget andet

end det, der stod på deres ønskeliste. Uhada!

Den franske komponist Maurice Ravel (ham med Bolero) skrev 1914-15 tre fantastiske chansons for

uakkompagneret kor over franske folkeeventyr fra 1600-tallet. Den tredje chanson kaldes for Ronde og

handler om de gamle gubber i landsbyen, der formaner ungdommerne om ikke at gå ud i skoven. 

Den lyder oversat fra fransk sådan her:

De gamle:

Gå ikke ud i Ormonde-skoven,

Unge kvinder, gå ikke i skoven.

Der er masser af satyrer,

kentaurer, onde troldmænd,

enhjørninge og incubus,

trolde, elverfolk,

fauner, varulve,

djævle, krøblinge, dværge,

https://youtu.be/AHZctP9hbsg?t=277
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gedefødder, nisser,

dæmoner,

varulve, alfer,

undermålere,

troldmænd og hekse,

gargoyler, syl�der,

fordrukne munke,

cykloper, djinner,

halvaber, korriganter,

liggnaskere, kobolter …

Ah!

Gå ikke ud i Ormonde-skoven,

Gå ikke i skoven.

En af de gamle:

Gå ikke ud i Ormonde-skoven,

Unge drenge, gå ikke i skoven.

Der er masser af faunesser,

bacchanter og lokkende feer,

drenge, gå ikke i skoven.

Der er satyresser, troldpiger,

babaiagas,

kentauresser og djævle,

ghouler kommer ud af sabbaten,

ånder og dæmoner,

kryb, nymfer,

myremennesker.

Der er masser af djævle,

og hamadryader, dryader,

naiader, mænader, tyader,

galninge, lemurer,

gnomer, succuber,

gorgoner, elementarer.

Gå ikke ud i Ormonde-skoven.

Det var vers 1 sunget af de gamle, hvorefter ungdommerne synger 2. vers:

De unge:

Vi går aldrig ud i Ormonde-skoven igen, 

vi går ikke derud, ak-og-ve!

For der er ikke �ere satyrer,
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kentaurer, onde troldmænd,

enhjørninge og incubus’er …

+ hele listen over alle de herlige bæster fra 1. vers, hvorefter de slutter med begrundelsen hvorfor:

For alle de gamler fjolser har skræmt dem væk – ØV!

Og så kan det være lige meget. Børn gider ikke eventyret, hvis det ikke er farligt. 

Hør Ronde og hør gerne alle tre chansons, de er vanvittigt smukke.

Det er ufarligheden og den vatterede indpakning, at BUPL-godkendte legepladser er så røvkedelige,

for man kan ikke komme til skade længere. Det er derfor, der �ndes gysere, splatter�lm og

computerspil, hvor man skyder hovedet af zombier og kører gamle damer over i bil. Vi kan diskutere,

om den slags er med til at afstumpe ungdommerne, men et godt bud er, at svaret kun er ja, hvis de er

afstumpet i forvejen ved mangel på faste rollemodeller og forældreskikkelser. Hvis de er svigtet

hjemmefra, hvis deres familie er svagpissere, så bliver de nemt bytte for en kynisk og perverteret

underholdningsindustri, der intet moralsæt eller ansvar har. Og tilfældet Disney går perverteringen så

langt som til at indeholde skjulte og ofte direkte pædo�le elementer. Denne mediekoncern er dybt

in�ltreret af noget, der må kaldes for satanisk.

En scene fra Jean Cocteau’s udgave af Skønheden og Udyret fra 1946.

Hvis man kender den, ved man, hvad Disney fuckede up.

Eventyret er den sikre måde at udforske det farlige på. Vi tager på eventyr i det fremmede. Er det nu så

farligt? Det behøver ikke at være dødsensfarlig for at være eventyrligt, men for udøvere af

ekstremsport er det. Der �ndes vitterligt eventyrere, der sætter deres liv på spil for at mærke livet i sit

fulde udtræk svie på deres krop. En kugleskør polak har roet over Atlanterhavet i en kajak! En dansker

i ekstrem form har løbet Jorden rundt. Vim Ho�, Ismanden, har besteget Mount Everest i bar overkrop

og løbet marathon i Arktis. Han har kravlet med en �nger i 7 kilometers højde mellem to �y og

https://youtu.be/AHZctP9hbsg?t=277
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svømmet nøgen i ti minutter under isen. Han har ladet sig injicere med dødelig gift nedsænket i en

boks med isklumper. Og overlevet. Han gjorde det for at bevise, at mennesket er i stand til mere, end

det tror. I dag lærer han andre at gøre det samme via vejrtrækning og koldt vand, og videnskaben er

nødt til at udbryde: DET VIRKER SGU!

Kunne man være så vovet at kalde det for det terapeutiske eventyr?

I en verden, hvor liv og død er blevet så fremmed, så indpakket i plastik, så uvirkelig, er der selvfølgelig

en del unge, der tiltrækkes af ekstremsport. De er blevet så fjernet fra naturlighed, at de nogle gange

kammer helt over i kompensation. De mindre intelligente søger det farlige og det ulovlige som et

adgangskort til de sejes klub. Hvad med trainsur�ng? Tudedumt. Med faren for at få 380 volt igennem

kroppen eller blive kørt tværs over af 50 tons hopper de på et tog fra en bro for at bevise deres

manddom overfor the tribe, kliken, kulten. Grunden til, at det absolut skal forbydes og stra�es er, at de

ikke kun sætter deres eget liv på spil men også andres. Skal man forbyde folk at køre ræs på

landevejene på motorcykler af samme grund? Absolut! 

Skal man så forbyde et menneske at prøve noget, der er farligt for eget liv uden at være til fare for

andre? Hvis folk ønsker det, så tager de vel ansvaret for det? Hvis de omkommer, så har de vel selv

valgt det – har de ikke? Man kan forsøge at belære dem om, at de rent universelt ikke har lov til

ligefrem at tage deres eget liv, for der er en grund til, at de er her i dette liv, og et selvmord er en fej

�ugt fra denne grund. Man har ikke lov af universet til svine med liv, for liv er helligt. Man har heller

ikke lov af universet til at tage livet af et foster. Så skulle man have tænkt på det, før man bollede løs,

og så var grunden, at man skulle lære at blive voksen ved at være en mor og en far og ikke leve videre

som Peter Pan på kujon�ugt fra ansvaret.
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I can �y, I can �y … Disney fucking missed the point!

Peter Pan er historien om drengen, der �ygter fra at blive voksen, 

ikke en historie om lyksalighederne ved fritsvævende ansvarsløshed.

Men altså, hvis folk er for dumme til at forstå, hvad de gør, når de skal blære sig i en brandert overfor

gutterne og omkommer som følge deraf, så er de modtagere af Darwinprisen – en medalje for at spare

menneskeheden for, at der videreføres dårlige gener og lav intelligens. 

En tak skal der lyde, vi har hverken brug for jer eller jeres efterkommere.

Målret forbudspolitikken! Skal man forbyde folk at fyre en fed? Absolut ikke. Men tag lige kontant fat i

nakken på lille Bimmer på 12 år, der er begyndt på det, inden hans hjerne er klar til det. Han vågner

måske, hvis han er heldig i en formel alder af 22 og opdager, at han mentalt set stadig er 12 år gammel

og har spildt de vigtigste år i sit liv. Forhindr til gengæld rockerne at pushe det ved at legalisere det, så

det kan kvalitetssikres. Stram derefter grebet om rockerne og de virkelig hårde sto�er. Der er absolut

INTET heroisk over deres ma�akulte. De er latterlige, lowlife lurendrejere, der burde interneres på en

meget øde ø, hvidhuder og indvandrere alle til hobe, hvor de i fred og fordragelighed fra os andre kan

… tampe livet af hinanden. Vi har heller ikke brug for dem og deres efterkommere.
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Hvad så Peter Pan – er det her, det går i stå for dig?

Vi tales ved om 10-15 år.

Ægte ekstremsport

Tilbage til det terapeutiske eventyr. Jeg har et forslag til ‘ekstremsport’, der virkelig rykker. For at citere

Jordan Petersson: Spørg dig selv om, hvor du virkelig er bange for se hen. Det er dér du skal se hen.

Han taler overhovedet ikke om at sætte sit liv på spil. Han taler om  at vælge heltens rute  og se sine

indre fjender i øjnene. Alt det, du er bange for, er gratis hints om, hvad du skylder dig selv at lære at

håndtere. Hvis du er bange for edderkopper, så konfronter dem. Chancen for at du dør er yderst

minimal – med mindre du driller en sort enke eller en lignende fætter. Ja, der �ndes særdeles dødelige

edderkopper visse steder i verden, men vi har ingen af dem her til lands. Jeg har aldrig hørt om nogen,

der er blevet bidt af en korsedderkop, hvilket skulle være som at få et hvepsestik. En korsedderkop vil

gå til yderligheder for ikke at skulle stikke andre end sit naturlige bytte. Danmark efter sigende

farligste dyr skov�åten kan håndteres nemt og e�ektivt ved at fjerne den, inden den graver sig ind i

huden på dig. Også efter, den har gjort det. Jeg blev som dreng bidt af en hund, men det var ikke

hundens skyld, der var dens neurotiske ejeres skyld, der ikke kunne kontrollere den.
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Det er jo ikke hende her, vi taler om, vel?

Men hvis der ikke fandtes arachnofobi, så ville Tolkien ikke kunne skabe �guren Shelob.

En af mine kolleger myrdede en sort husedderkop, fordi den tillod sig at kravle i vindueskarmen på

kontoret. Det er bare ikke OK at myrde et dyr, bare fordi man i mordsituationen er … otte år gammel.

Fang den med et glas og et stykke papir og hjælp den til at �nde et andet sted at jage �uer, hvis du

mener, den distraherer. Men lad være med at te dig som et dumt barn (aad, den er ulækker!), når du er

en voksen kvinde! Og i øvrigt: konfrontér din fobi, så du kan blive voksen, inden du kradser af. Alle

fobier kan håndteres med den rette attitude. Men du skal VILLE det.

Hvis du er bange for at stille dig op foran en forsamling, så gør det. Jeg blev som barn udsat for at

optræde for andre, både som danser og som musiker. Det betød, at jeg som studerende og i mit

senere arbejde havde fået det værste overstået. Nervøsiteten forsvinder aldrig helt, men det skal den

heller ikke, for der skal være noget, der niver dig i armen og får dig til at yde dit ypperste. Du ved, at du

ikke dør af det, og at det kan håndteres, hvis blot du ikke bliver overmodig og undervurderer

situationen. Du skal være forberedt til tænderne men være klar til at give slip, når du først er gået ind

til løverne, og der ikke er nogen vej tilbage. Og hvad sker der så? Du ved det først bagefter, når

adrenalinen langsomt holder op med at pumpe. Du glemte din sceneskræk og … performede.
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Og hvis der ikke fandtes højdeskræk, ville Hitchcock ikke kunne have skabt Vertigo.

Opsøg dit skrækscenarium. Hvis du er bange for højder, så gør det i små trin ad gangen. Lær dig selv,

at du til enhver tid kan vende om og gå ned af trappen, og hvis du skal, så gør det. Men vend tilbage

igen og gå et par trin højere op. Du ved, at du kan vende om og gå tilbage. 

Eksemplerne på scenarier er lige så mange, som der er mennesker. Men reglen og kuren er altid den

samme. Lad være med at stikke af. Og igen, vi taler ikke om at gå ind i buret til et vildt dyr, der har

tænkt sig at æde dig. Eller at kravle rundt på gesimsen på 8. etage udenpå et hus i regnvejr for at

overvinde skræk for at falde ned. Det handler ikke om at sætte livet på spil. Det handler om at sætte

frygten for at dø på spil i sikre omgivelser og så tage den derfra. Det handler om dristighed ikke om

dumdristighed. 

Case story

En af de bedste historier om selvovervindelse, jeg har hørt, er en rigtig historie om en ung mand, der

�ytter ind fra landet og til provinsbyen for at gå i skole. Han er meget indesluttet og ender op med at

blive isoleret på sit kammer i byen. Han bliver mere og mere sær og dropper ud fra studiet. På et

tidspunkt får han konstateret, at han er skizofren. Døren lukker sig bag ham, og han sidder bare der

på værelset og kukkelurer. Han bliver federe og federe og er fuldstændigt ude af form. Han går

muligvis også med selvmordstanker, hvilket alt for mange unge oplever.

En eller anden dag, hvor han har ramt bunden, spørger han sig selv, om hans skæbne er besejlet. Er

det bare dét resten af hans dage? Skal han bare tage billetten eller acceptere et permanent lorteliv?

Han ved ikke, hvad han skal gøre, men kommer så i tanker om, han har hørt, at det muligvis skulle

hjælpe på depression og indre kaos at løbe en tur. Det lykkes ham at løbe et stykke, inden han taber

pusten og vender tilbage. Han døde ikke af det. Det var hårdt, men der er et eller andet over det, som
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får ham til at gøre det igen næste dag. Og næste dag og næste igen. Han bliver i bedre og bedre form

og taber sig markant. Hvad vigtigere er, han får det meget bedre. 

På et tidspunkt genoptager han sit studie igen. Og så stiller han op til sit første marathonløb og

gennemfører. Han begynder at turnere rundt til marathonløb. En dag hører han om Iron Man, så det

må han også prøve. På et tidspunkt hører han om Ultra Man, så det prøver han også. Der sker også

det, at den �ne overlæge på psykiatrien, der for år tilbar har givet ham diagnosen skizofren,

undersøger ham igen og til sin store overraskelse må konstatere, at han faktisk ikke er skizofren

længere. Han har simpelthen kureret en mental sygdom, som psykiatrien siger ikke kan kureres. Den

unge mand har ved sin egen ukuelige vilje, som han har opbygget i ganske små trin ad gangen,

overvundet sit livs største fjende og sin indre dæmon.

MEN så rammer han muren, for nu vil han gerne have et �ycerti�kat. Og det får han ikke lov til, for

loven siger, at folk, der én gang har fået en mental diagnose, aldrig kan få den omgjort – selvom den er

omgjort – og få et certi�kat. Netop fordi psykiatrien har slået fast, at skizofreni er kronisk, livslang og

uhelbredelig. Hvilket det så ikke er ifølge den unge mands historie. men nej, regler kan ikke bøjes i

reglernes verden. Det væltede ham så vidt vides ikke af styrepinden.

Eventyr og virkelighed: heltens historie

Mon ikke det er fremgået af ovenstående, at der er mange grunde til at se bort fra skillelinjen mellem

eventyr og virkelighed? Jeg mener simpelthen, at det er noget vrøvl hvis ikke ligefrem et falsum.

Eventyr handler om virkeligheden i en ikke-reduceret form. Rationalismen har valgt at se eventyr på

samme måde som religion og mytologi: som overtroiske og infantile skrøner. De har fejlagtigt valgt at

reducere. Eventyr er ingen af delene. Eventyret er et særligt sprog og en særlig litterær eller billedlig

stil skabt til at beskrive menneskets indre virkelighed og dens ydre projektioner. 
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Alle mennesker møder disse eventyrlige �gurer i deres liv. De er arketyperne, som vi via vores

psykologiske sammensætning påkalder os. Alle mennesker har deres antagonister, deres

modstandere. Alle møder portvagten, den vise gamle, heksen/troldmanden og hjælperen. Om vi

genkender dem er spørgsmålet. Alle møder vi dragen, reptilet, der skal bekæmpes, for den er vores

krybdyrhjerne. Bekæmpes – ikke benægtes! Alle er helten i deres eget liv, og om man er den komiske

eller tragiske helt afhænger af, om man vælger at forfølge sine behov eller sine begær. Komisk betyder

ikke latterlig i græsk tragedie, det betyder fuldbyrdet, lykkelig slutning. Tragisk betyder ufuldbyrdet,

uforløst slutning. Det er intetsteds bedre beskrevet end af forfatteren og myteforskeren Joseph

Campbell i The Hero with a Thousand Faces. Campbell siger, at heltens historie er en monomyte. Den

�ndes i alle kulturer, men den har tusind varianter. Helten har tusind ansigter.

Heltens historie handler om at blive den bedste version af dig selv. Historien falder altid i tre stadier.

Først er der adskillelsen. Vi svarer på kaldet til at sætte ud på en rejse, en quest, hvorefter vi forlader

det velkendte. Dernæst modtager vi en indvielse. Vi lærer, hvem vi selv er, og hvordan verden er. Til

sidst vender vi tilbage. Enhver klassisk road movie har disse tre stadier. Det er derfor, man siger, at alle

gode historier har en begyndelse, en midte og en slutning. Javel ja, det har en regnorm også, det lyder

banalt. Men med det menes der den tredelte fortælling. Den hedder også i den videnskabelig disciplin

der �nt kaldes for narratologi – altså læren om fortælling, akademikere skal altid gør det �nere end det

er – eventyrmodellen eller berettermodellen. En mere pragmatisk adgang til den hedder aktantmodellen

(Propp forsimplet af Greimas). Den forsimplede model er problematisk, for den udskifter belønning

med mål, men her foregriber vi forståelsen.

Tænk på Den Uendelige Historie. Drengen Balthasar Bux mister sine forældre og starter traumatiset og

forladt sin indre rejse ind i Fantasien. Han møder dragen, der bliver hans ven, han møder prinsessen,

der viser sig at være en bitcth, og han modtager indvielsen ved Verdens Ende og møder Intetheden.

Herefter starter rejsen tilbage, hvor hans quest står klar: han skal frelse verden, Fantasien fra at blive

opslugt af Intetheden. Det er hans egen verden, han frelser. Til sidst vender helten transformeret
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tilbage med velsignelsen, bonuspakken, gevinsten, som den sande helt altid deler med andre i

taknemlighed.

For overhovedet at starte på the quest, skal helten – udover at svare på kaldet – overskride tærsklen.

Det er derfor, en af skikkelserne på vejen – eller �ere – er Tærsklens Vogter, The Gatekeeper. Helten i os

alle er nødt til at overskride grænsen mellem bekvemmelighedszonen og det ukendte, det farlige. 

Når man har overskredet tærsklen og har opfyldt sin quest og fået sin indvielse, så siger guderne:

tillykke. Her er der så endnu en prøvelse, for mange vælger den forkerte belønning. Kong Midas var en

helt, der udførte heltegerninger. Guderne sagde tillykke, hvad ønsker du som belønning? Han sagde: jeg

vil have, at alt, hvad jeg rører ved, bliver til guld. Det fortrød han, da han ville nyde sin festmiddag ved

hjemkomsten og omfavne sin datter. Bling! de blev til guld, maden var uspiselig og datteren var en død

statue. 

Campbell siger, at de �este skabere af tidens heltehistorier gør helten til noget særligt iført særlige

evner, hvilket er helt forkert, for heltens historie handler ikke om usædvanlige personer.

Føromtalte  Ismanden, Vim Ho�, blev mødt med mistænksomheden fra videnskaben, fordi han

overskred grænsen for, hvad de havde besluttet var fysiologisk og mentalt muligt. Nåmen du er bare

undtagelsen, der bekræfter reglen, for du har en unormal, muteret fysiologi, sagde de. Så han sagde dem

imod endnu en gang ved at udfordre dem: Giv mig en gruppe mennesker i tre uger, og jeg skal lære dem

at at bestige Mount Kilimanjaro i shorts og undertrøje, mens de som sidegevinst kurerer sig selv for

skavanker og sygdomme.  Det hele er indbygget i vores fysiologi og hjerne, og alle kan lære det. Det

gjorde han så.
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Clint Eastwood var medskaber af en ny type helt: antihelten. 

På et tidspunkt får han nok og træder i karakter.

Ideen om, at kun særligt udvalgte personer har det i sig, er en giftig ide. 

Der �ndes en ligning for det, altså den ikke-giftige version. Den falder i to dele:

T x A = D … det betyder Talent multipliceret med Anstrengelser = Dygtighed. Men det er ikke nok. Jo

mere talent, jo hurtigere opnår en person dygtighed via anstrengelser. Men det betyder blot, at andre

skal bruge mere tid på det.

D x A = !!   … altså den erhvervede dygtighed multipliceret med yderligere anstrengelser

giver  excellence. Der skal endnu �ere anstrengelser til for at skabe et mesterskab. Det betyder, at

talentets andel i det samlede regnskab formindskes yderligere, for det �gurerer ikke i anden del af

ligningen. Er det ikke det, som lignelsen om talenterne handler om?

Det er der, hvor kulturens designer-mytemagere, illusionsmagerne i Hollywood og lign. gør os en

utjeneste. Hvis det kun er særlige personer med talent og star quality, der kan udføre ekstraordinære

ting, og du beslutter dig for eller har ladet dig fortælle af andre, at du er talentløs, OG du er sådan en

person, der mener, at hvad andre mener er vigtigere, end hvad du selv mener – så kan du godt pakke

sammen. Når mytemagerne forstørrer talentets andel, hvilket de altid gør, skaber de  non-

empowerment  i kulturen. Det er den romantiske myte om geniet om igen. Vi gør dem til halvguder,

deres bedrifter er uopnåelige, og vi sidder tilbage i næsegrus beundring og dyrker dem for deres halv-

guddommelighed.  

Jamen Picasso da, var han ikke et geni, kunne han ikke det hele fra starten?

Altså spiller det måske en rolle, at han kreerede ca. 50.000 stykker kunst i løbet af sit liv, hvilket vil sige
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gennemsnitligt to om dagen i et langt liv? Kunne det

have noget at gøre med, at han var en af de bedste?  D

+ A = !!

En forsker, Anders Ericsson, har studeret

storhedsbegrebet. Han siger helt tydeligt som sin

hovedkonklusion på undersøgelsen, at han aldrig har

mødt et menneske, der var stor på sit felt, uden at

vedkommende havde lagt en gigantisk bunke arbejde i

det. Den bibelske lignelse om talenterne er derfor  en

sand historie med en dyb psykologisk indsigt. Ejeren af

et hus tager på en rejse og deler talenter (en

møntenhed) ud til tre af sine tjenere. Den første graver

sit ene talent ned, så det ikke går tabt. Den anden

investerer sine to talenter og tjener et ekstra. Den

tredje bruger sine fem talenter, handler med dem,

investerer dem, tjener på dem og tjener to ekstra. Ved

tilbagekomsten af husejeren får den første et los i røven og de andre et skulderklap.

Og så kommer det ondeste vers i Det Ny Testamente:

Det, der kendetegner helten, er, at han/hun ikke venter på grønt lys og accept fra omgivelserne men

handler her-og-nu. En ondskabsfuld og undertrykkende verden har brug for folk, der bare rykker i dag

og ikke venter på startskudet eller heppekoret. Vi ved det fra folk, der uforvarende blev provokeret til

noget, der bagefter fremstår som en heltegerning. Et barn falder i havnen, en tilfældig ordinær mand

ser der det, smider uden tøven skoene og hopper i vandet for at redde ungen. Bagefter bliver han

udråbt til en helt, men sådan ser han det ikke selv, for han gjorde bare det, situationen krævede af

ham. Han tænkte ikke over det, han skænkede ikke en tanke, hvad andre ville tænke over det hverken

før, under eller efter. Hvis han ikke havde gjort det, ville han måske være udråbt til en kujon, men den

tanke faldt ham heller ikke ind.

Eventyret er at lytte til kaldet, acceptere udfordringen, krydse grænsen – uden at fortabe sig – lære

hvem man selv er, og hvad livet er, og stille gevinsten til rådighed for andre.

I en af de �lm, der i vor tid har opnået status af en klassiker, The Matrix, den første �lm i trilogien (der

nu har fået en metaspekulativ 4’er) siger den skikkelse, der i persongalleriet er heltens mentor

Morpheus, Troldmanden Merlin = arketypen den viise, til protagonisten/helten Neo: Hvad Oraklet

fortalte dig, er kun for dig – Oraklet sagde: du er ikke Den Ene, den udvalgte, sorry. Da Morpheus i �lmens

klimax, hvor Neo har hevet ham ud af kløerne på agenterne med evner, der uventet svarer til deres,

For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have over�od, men den, der ikke har, fra
ham skal selv det tages, som han har. 
Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænders gnidsel.
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siger til ham: Jeg sagde jo til dig, at du var den ene, og Neo svarer: Men Oraklet sagde, at jeg ikke var, er

svaret: Oraklet sagde det til dig, du havde brug for at vide, for ellers kunne du ikke have udført din opgave.

En helt kan ikke være selvbevidst. Han/hun kan ikke ‘regne den ud’ på forhånd og gå efter

designermålet. Det er der, hvor aktantmodellen i den forsimplede business-forsimplede udgave fejler:

Giver – Mål – Modtager

Hjælper – Helt – Modstander

Det er en alt for forenklet og dermed usand model.

I Robin Hood er giveren ifølge forsimplingen den gode Kong Richard, modtageren er folket og målet er

nedkæmpelsen af modstanderen, den onde Prins John og hans håndlanger Sheri�en af Nottingham.

Hjælperne er Lille John, Broder Tuck og de lystige svende i Sherwoodskoven, og målet er at redde Lady

Marion og de stjålne penge og give dem til de fattige = folket.

Men er det en sand historie? En langt mere sand udgave er Ridley Scotts �lmiske udgave af Robin

Hood. En kompleks og traumatiseret �gur. Kong Richard Lionheart når aldrig hjem til England, hans

afhuggede hoved og krone når hjem. Prins John er ikke bare en ond tronraner, han er en brik i et

politisk spil mellem England og Frankrig, de oprørske thaner og Kronen, en ambitiøs magtfuld mor og

en forførerisk fransk bitch. Lady Marion er en kvinde af kød og blod, hvis far og mand er myrdet af

franskmændene og begæret af den lokale korrupte sherif, og da hun afviser ham, bliver hendes gård

og dens landbrug ødelagt. Langt mere interessant. Temaerne bliver udforsket i Scotts andre historiske

stor�lm Gladiator og Kingdom Of Heaven. Scott undersøger begrebet futuwa (arabisk) ridderlighed.

Hvordan rejser det underkuede og traumatiserede menneske sig og træder i karakter som den, der

tager skæbnen i sin hånd?

—– o —–
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Først tester man af, om det kan lade sig gøre. Så gør man det og tjekker, at testen holder.

Det lyder rimeligt som metode i forsknings- og udviklingsafdelingen i en virksomhed, før man sætter

en større produktion i gang og markedsfører produktet. Men der �ndes former for virksomhed, hvor

det ikke kun er materiel og mekanik, det går ud over. Disse former for virksomhed omhandler

menneskelig adfærd og menneskeliv. Der står store penge på spil, og det involverer udøvelse af magt i

den helt store skala.

Der er problemer, mange og store problemer med disse former for virksomhed.

For det første spørger disse virksomheder, der ofte ikke �gurerer som virksomheder, ikke deres

testobjekter, mennesker, til råds. De har ikke fået lov. Hvis på en eller anden måde alligevel har ska�et

sig lov, er der altid løgn, svindel og fortielser involveret, for ingen mennesker, der er fuldt orienterede

og som ikke tilhører en eller anden sadistisk minoritet, ville give lov til disse aktiviteter.

Disinformationen foregår ligesom ved krigshandlinger før, under og efter aktiviteten.

Et dyk ned i blot en kort periode i historien fx 60 år byder på 14 events af denne type. 11-12 af disse

events involverer den store bølle i den vestlige verden, USA. Disse events er kun de største og

tydeligste, for der er mange �ere. Det kan diskuteres, om alle events er egentlige testevents, eller om

de er gentagelser af setups, der allerede er testet ud. Hvad der ikke kan diskuteres er, at alle events

indeholder elementet terror.

Testområdet – det store rotteforsøg
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I 1963 blev amerikanerne og resten af verden brugt som testområde for, om man kunne myrde en

præsident og påstå, at det var en enkelt forvirret stakkel ved navn Lee Harvey Oswald, der

egenhændigt og ganske uden bagland skød en kugle i adskillige umulige vinkler gennem JFK, hvorefter

staklen blev skudt, før han kunne udtale sig, og manden, der skød ham, også blev skudt, før han kun

udtale sig, hvorefter hans bror blev skudt og Martin Luther King blev skudt og Malcolm X og John

Lennon og andre åbenmundede personligheder blev skudt. Og alle, der efterspurgte en nærmere

forklaring, blev kaldt for skide konspirationsteoretikere, der skulle tage at skamme sig og holde deres

kæft og lade være med at stille næsvise spørgsmål.

I 1986 blev Ukraine brugt som testområde for, om man via et sabotage-angreb på et atomkraftværk

kunne lamme landbrugsproduktionen i en hel region. En del af testen gik ud på, hvorvidt man via

medierne kunne bilde folk ind, at det var et hovsa-hændeligt uheld, der skyldtes forældet og

dysfunktionel russisk teknologi. Det kunne man dengang. Det er muligvis blevet lidt sværere siden.
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Fra 1990’erne blev Sverige brugt som testområde for, om man kunne oversvømme et land med

indvandrere for at destabilisere landet med etniske grupper, der var inkompatible og ikke integrerbare

vha politisk korrekthed = skyld, skam og frygt. I samme periode blev feminismen promoveret i den

erkendelse, at svenskerne er meget autoritetstro og loyale overfor deres centralregering.

I 1992 blev Bosnien-Kosovo-Eksjugoslavien brugt som testområde for en hel række svinestreger,

hvoraf et af dem var det nye begreb for totalstyring af medierne via omklamring kaldet embedment.

Det blev senere videreudviklet i den Anden Irakkrig. Alle disse krige byggede på falske præmisser =

falske �ag. I Den Første Irakkrig var det irakiske soldater, der hev spædbørn ud af inkubatorerne og

smed dem på gulvet. I Den Anden Irakkrig var det Saddams masseødelæggelsesvåben. I Kosovo var

det et postulat om, at serberne massemyrdede muslimske mindretal og smed dem i massegrave.

Ingen af delene var sande.
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I 2001 blev den internationale medieverden testet på, om de uden at stille tekniske spørgsmål og

nødvendige spørgsmål om simpel fysisk ladsiggørlighed var villige til at lade sig spænde for en

propagandamaskine med en helt absurd konspirationsteori om en stak terrorister bevæbnet med

hobbyknive og et par piloter, der lige have fået et certi�cat til en enmotores propelmaskine, der kunne

�yve tværs igennem verdens bedst bevogtede luftrum og mest avancerede alamsystem og med

milimeterpræcis træfsikkerhed styre et par fullsize passager�y ind i et par højhuse, så disse faldt

sammen hurtigere end tyngdekraftens frie fald og sank fejlfrit sammen i deres eget fodspor. Efter blot

et par timers betænkningstid havde regeringen en færdig historie klar om en langskægget mullah i en

hule i Afghanistan, der via sin bærbare computer styrede det hele. Medierne åd ALT, der landede på

tallerkenen uden at spørge nærmere. 

I 2008-09 blev den vestlige �nansverden brugt som testområde for, hvorvidt man kunne skabe en

boblee�ekt som i Wall Street krakket i 1929 og depressionen i 1933. The FED har blankt indrømmet, at

det var dem, der gjorde det dengang (spørg Ben Bernanke), så vi behøver ikke at rode os ud i såkaldte

konspirationsteorier men kan koncentrere os om veldokumenterede konspirations-fakta. De følte sig

ikke i stand til at indrømme, at Finanskrisen var et inside job, men der skulle jo også gå 70 år, inden

Bernanke indrømmede det første svindelnummer.
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I 2012 blev Libyen brugt som testområde for regimeforandring og R2P, Responsibility To Protect, det

nye smartpower-ord for statskup og intervention-invasion-aggression. Lederen af det land i Afrika med

den højeste levestandard, hvis præsident havde den højeste opbakning i befolkningen i noget land i

verden – hvilket gjorde Vestens ledere grønne i hovedet af misundelse – blev myrdet af Clinton-

Obama-ma�aen og CIA, landet blev lagt i ruin og oversvømmet af terrorister og gjort til en central for

human tra�cking = moderne slavehandel og våbentransport til den næste beskidte operation.

I 2014 var Syrien udset som follow-up-testområde for samme svineri, den næste beskidte operation.

Her gik det galt for testgruppen, for russerne intervenerede og drev de CIA-trænede, Israel-

sammenlappede, Saudi-�nansierede og tyrkisk indslupne terrorister ud af Syrien med deres spritnye

Nike-sko, Toyota-pickups og amerikanske våben. Det var stadig under Obama-regimet, manden der �k

Nobels Fredspris for at starte nye krigshandlinger mod lande, der aldrig havde fornærmet USA men

blot stod i vejen for deres interesser (er det en fornærmelse?).
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I 2014 blev Ukraine brugt som testområde for, hvorvidt en korrupt regering kunne gøres endnu mere

korrupt ved at bringe lokale fascistgrupper til magten. I de følgende år etablerede Vesten = NATO, CIA,

Monsanto, US-NeoCons laboratorier for bio-våben, placerede milliser med sprænghoveder rettet mod

Rusland, trænede militser til at begå massakrer på den russisktalende befolkning i Østukraine og

etablerede et system af pengevaskeri med dybe tråde ind i den korrupte amerikanske regering (Biden,

Obama, Clinton, Nuland, Pelosi, McCain).

Fra 2016-20+ blev USA brugt som testområde for, hvor absurd-groteske tiltag man kunne byde

befolkningen. Fake tiltag i kongressen med fake beskyldninger mod præsidenten i form af fake

undersøgelser og en fake rigsretsag efterfulgt af et fake valg i 2020. Det demokratiske parti var

in�ceret af fake politikere, der promoverede fakeness i form af BLM, CRT, Antifa, LGBTQ’isme, defund

politiet, fake grøn agenda med udløsning af fake milliardbevillinger til lige-ned-i-lommen på

pengevaskeriet. 

I 2020 blev Danmark brugt som testområde for, om man via en regering med et pistolløb for panden

kunne beordre nedslagtningen af alle dyr af én slags i landet. 17 millioner mink blev slagtet som

forstudie til nedslagtning af andre og i sidste ende ALLE husdyrracer efter ordre fra globalisterne som

led i deres kunstige globale fødevarekrise. Hvor kom ordren fra til denne besynderlige handling? Det

var i hvert fald ikke de veterinære myndigheder i landet, der blev totalt overhørt.

I 2020-22 blev hele verden det store testområde for, om man vha frygtporno kunne skræmme folk til

at bære underkastelsesmasker, stikke giftige snotpinde op i næsen, lade sig jabbe med GMO, isolere

sig selv fra samfundet og ‘frivilligt’ lukke ned for små og mellemstore virksomheder. 

Det var samtidigt et testområde for, i hvor høj grad politikere og medier kunne armvrides og

benspændes til at agere totalitært overfor deres befolkninger. Jaså, det var �inkt!

Og nu i 2022 på vej til 2023 er vi igen testområde for svindelnumre, for de kommer som skidt ud af en

anderøv i disse dage og stunder. En fake forsyningskrise / energikrise i kølvandet på en krig, hvor

motiver og forklaringer er fake-fake-fake! Svaret på angrebet på Rusland og EU’s USA’ fake
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handelsembargo er nu: OK, er det sådan I vil have det? Så gør vi jeres fakeness virkelig. I forgårs

vedtog OPEC+, altså 24 olieproducerende lande at skrue ned for produktionen af olie nøjagtigt som

under oliekrisen i 70’erne. Det betyder endnu højere priser, men denne gang stabilt høje. Den bliver

svær at komme udenom. Europæerne vil eksplodere i raseri over deres regeringer, der har

fremprovokeret denne situation.

Det liberale Vesten er lige pludselig blevet til ufrivilligt testområde for, hvor smart deres handels- og

�nansterror er, når det kommer til stykket. Vestoligarkiet, bøllerne i Bruxelles og djævlene i Davos

bliver testet på, om der er overensstemmelse mellem deres egen selv(over)vurdering og deres aktuelle

formåen. Verdens styres af De Tre F’er (på engelsk): Finance – Food – Fuel. Vestens oligarki har

skråsikkert opereret under det dogme, at Den, der kontrollerer �nanserne, kontrollerer Verden. Det er nu

den tredje del af testområdet, for Rusland bakket op af både BRICS og OPEC udfordrer dogmet og

siger: Nej. De, der kontrollerer fødevarer og brændstof, kontrollerer Verden. Og hvorfor det? Fordi man kan

ikke æde penge.

Penge er ikke virkelige som sådan. De er kun virkelige som repræsentation for noget, der er virkeligt.

Vesten har bare trykt penge og genereret derivater uden grund i virkelige værdier. Altså fakeness igen-

igen. Det virker kun så længe, fortryllelsen virker. Og Gud sagde: Lad der blive penge. Fiat-valuta ligesom

Fiat Lux, Lad der blive Lys. På et tidspunkt kollapser fake-konstruktionen, den tikkende bombe med

indbygget selv-detonation.

Hvad der langt snarere kommer til at kollapse er folks villighed til at lade sig de�nere som testdyr i

et testområde som del af en testoperation.  Et stigende antal mennesker i verden – vi taler

hundredevis af millioner og sandsynligvis milliarder – synes på baggrund af den stadig stigende viden

om de klamme testprojekter, at det ikke lige er noget for dem længere. Masser af mennesker, der

for blot et par år siden put-put-puttede sig, er nu kommet ud af musehullet.

Er det ikke fantastisk: Testbøllerne er i virkeligheden bange for mus!

Hvem kan i virkeligheden være bange for monstre, der er bange for mus?

Bør dette ikke være det erkendelsens øjeblik i verdenshistorien, hvor det går op for menneskeheden,

at disse monstre er totalt ynkelige, og at deres farlighed udelukkende består i de egenskaber, som vi

tillægger dem?

Bør det ikke være menneskehedens Wizard-of-Oz-moment?

—– o —–
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demokraten har taget fascisttøj på

fascisten camou�erer sig som demokrat

ulven bærer fåreklæder

det dumme får ses med nyt ulvekostume

de klamme industrier:

Billeder fra øjeblikket
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At sådanne industrier overhovedet eksisterer, er symptom på et stykke kulturforgiftning.

Disse ovenud lukrative industrier kan kun eksistere, fordi de udgiver sig for noget andet, end hvad de

er.

Dernæst er deres uanfægtede eksistens et sikkert tegn på, at det politiske system, der kalder sig selv

for folkestyre, heller ikke er, hvad det giver sig ud for.

Det betyder også, at det væsen, der kalder sig for retsvæsenet ikke er mange sure sild værd.

Sluttelig må vi konstatere, at medierne, der skulle have have hevet disse industrier frem i lyset enten

er inkompeten, luddovne, kujonagtige eller korrupte. Eller alt på én gang.

den venetianske maske – covid-masken – muleposen – mundkurven – halloween

nogle bærer maske for at skjule deres identitet og intention

alle blev for nylig tvunget til at bære underkastelsesmaske – hvad handlede det om?

hesten bærer mulepose, når den fodres

møghunden bærer mundkurv, så den ikke bider

mange bærer maske, fordi de ikke ved, hvem de selv er

børnene bærer masker for sjov – de øver sig måske i at være voksne og forskrækkede

de leger ikke længere for sjov, de leger med nogens bagtanke

*

Italien har valgt en ny premiereminister og en ny regering.

Italienerne har med overbevisende majoritet valgt Giorgia Meloni og bakker op om hendes

antiglobalistiske politik.

Italienerne har fået nok af bøllerne i Bruxelles og djævlene i Davos.

Reaktionerne fra de internationale medier ejet af globalisterne og kørt via deres nyhedsbureauer

Associated Press, Reuters og Ritzau har oversprøjtet skrive- og broadcast-medierne med ordret

enslydende udsagn om, at hun er den første højreorienterede præsident siden Mussolini. De kalder hende

altså for en fascist på den luskede måde, og kommentatorerne i aftagermedierne går på bestilling

skridtet videre og kalder hende for en højreekstremist, hvilket for dem er ensbetydende med fascist,

for sådan har venstre�øjen lært os, at vi skal tænke og tale. Hvis disse propaganda-instanser havde

guts til at de�nere fascist-begrebet præcist, så ville søgelys og kameralinser / mikrofoner pludselig

dreje sig 180  – uha, det tør vi slet ikke tænke på. Formuleringerne i globalisternes smædekampagne

er ordret den samme, som de bruger mod statsledere, kulturpersonligheder o.a., der ikke siger det

samme som dem, og som de opdager, har en folkelig bevågenhed og opbakning.

Men hvad er det så, den skrappe dame med populistisk-retorisk begavelse har som politisk program?

Og i modsætning til 99/100 politikere er hun helt klar i spyttet. Ingen slatne tvetydigheder, ikke noget

mumleri, ingen �u�y udsagn, der kan betyde hvadsomhelst og derfor trækkes i land nårsomhelst. Hun

mener, hvad hun siger, og siger lige, hvad hun mener. Og hvad er det så for forfærdelige politiske

handlingspunkter, hun fremkommer med?

I sin indsættelsestale starter hun med det retoriske spørgsmål: Hvorfor er familien fjenden?

0
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Det spørgsmål er ikke kun relevant i Italien, for siden det er en globalistisk agenda, er det over hele

verden. En historisk stribe af angreb har som mål haft familien som institution: industrialismen,

modernismen, verdenskrigene, feminismen, 68-‘frigørelsen’, BLM, CRT, Antifa, LGBTQxxx’ismen,

Hollywood, woke’ism. Det er altså meget vigtigt for globalisterne at smadre familien.

Meloni giver et simpelt svar: Fordi det de�nerer os. Fordi det er vores identitet.

Det må altså betyde, hvilket vi godt vidste, at globalisternes projekt er at omde�nere mennesket og

give det en ny, syntetisk identitet, som de kontrollerer. 

Meloni: Alt, der de�nerer os, er nu en fjende.

Du er en mand, så er du fjenden. Du er en kvinde, så er du fjenden. Din biologi er fjenden. Du mener,

du har en natur, den er fjenden. Du mener, du tilhører en kultur, den er fjenden. Du mener, du har et

fødested, en nation, det er fjenden. Du har en forkert hudfarve, du er fjenden. Du har selvstændige

holdninger, de er fjenden. 

Meloni: Hvis vi gør en fjende ud af det, der de�nerer os, bliver vi de perfekte slaver.

De angriber national identitet, de angriber religiøs identitet, de angriber kønsidentitet, de angriber familie-

identitet. Jeg kan ikke længere være italiener, kristen, kvinde, mor. Nej. Jeg er tvunget til at være borger x,

køn x, forælder 1. Jeg er tvunget til at være et tal. Når jeg blot er et tal, når jeg ikke længere har identitet eller

rødder, så bliver jeg den perfekte slave i hænderne på �nansielle spekulanter. Den perfekte forbruger.  Vi

ønsker at forsvare mennesket. Vi vil forsvare menneskets frihed. Hvert menneske er unikt og har en unik

genetisk kode, der ikke kan genskabes. Og li’ det eller ej, det er helligt!

Uhuuh, der sagde hun h-ordet, og den �k vel nok nihilisterne = globalisterne, de �nansielle

spekulanter, der ser os som et tal i deres regneark, op af stolen. 

Det er ikke svært at forestille sig, hvordan denne komprimerede tale på blot to minutter sad som

dartpile lige i �æsket på etablissementet, bøllerne i Bruxelles (begge slags bøller, du ved) og djævlene i

Davos. EU-talsmand Ursula van der Leiden har allerede meldt ud, at EU vil ødelægge Italien for at have

valgt en regering med sådan en leder. De har set Brexit, hvilket kun var en halvhjertet udmelding, for

hvad �k englænderne i stedet? The City of London (den var der hele tiden), Boris Johnsson og Prince

Charles, vorherrebevares!

Denne gang er tonen en helt anden, og etablissementet er synligt nervøst. De ser det brede sig. De ser

Europa eksplodere i vrede. De tror, de kan blive ved med at appellere til socialdemokratisk

vanetænkning (kommunisme i lyserødt vat) og kalde det for ekstrem højredrejning i den tro, at folk er

så indoktrinerede i troen på, at venstre er godt, og højre er ondt. Well, den retorik virker kun i

længden, hvis folk rent faktisk kan konstatere, at venstre�øjspolitik og -regeringer træ�er beslutning,

der skaber gode resultater. Men hvad ser folk? De ser venstre�øjspolitik køre national-økonomier i

sænk, rode sig ud i krige, le�e bigtime for globalistkartellerne, skabe ny fattigdom ved in�ation og

skatter, ødelægge livsbetingelserne for små virksomheder og opføre sig som de værste despoter – det

ene efter det andet efter det tredje, så denne indoktrinering er ved at fordampe.
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Her kommer der så en skrap dame fra Italien, der knivskarpt og uden omsvøb formulerer – på

skaldede to minutter! – hvad folk går og føler og tænker. Dette er hemmeligheden bag velserveret

populisme. I modsætning til, hvordan globalisterne de�nerer populisme, er det ikke forførerisk

demagogi. Det er folkelig forenkling. Det er no-nonsense-snak, så folk kan forstå det. Det har direkte

rod i folks tanker, følelser og livsbetingelser og ikke i et implantat af medieskabt designer-opinion.

Globalisterne er hunderædde for den slags.

De er rædde for, at folk skal de�nere sig selv og deres egne behov.

De er rædde for, at folk skal genvinde deres identitet.

De er rædde for et globalt slaveoprør.

*

hvad er det modsatte af en wannabe?

en post-wannabe?

en hasbeen?

en wannabe-again

eller det kunne faktisk være 

en is-already

og derfor

en no need to prove

eller også

I don’t wanna be at all

because I AM

meninger er som røvhuller

alle har et (citat: Dirty Harry)

verden er fuld af ukvali�cerede pseudomeninger

skabt af folk med pseudo-gode-intentioner

fremført af pseudointellekter,

der mener, at de mener … at de mener noget

men hvis de mente det, de siger de mente,

hvorfor stikker de så halen mellem benene i det øjeblik,

de bliver udfordret til at forsvare deres såkaldte mening?

og hvem er det i øvrigt, der har bildt folk ind,

at det er kvit-og-frit at sige, at de mener dit-og-dat

når alt, de gør er at fø-øøle et-og-andet

som de har downloaded og synes smager godt

og så kalder en mening

hvilket fører til en vis nødvendig skelnen mellem at fø-øøle et-og-andet

og så det mærkelige gammeldags ord, der hedder tæft

altså et naturligt talent for = en sikker følelse for
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at noget sidder lige i skabet,

uden at det skal igennem intellektet

eller x-antal ørkesløse år i uddannelsessystemer og afretningsanstalter

og hvor kunne det også være fantastisk,

hvis den berømmede feminine intuition (m/k) var uforstyrret

af diverse rovdrifter begået mod både mænd og kvinder,

for vi lever ikke i den naturlige tilstand,

hvor tæft og intuition er sikre måder at manøvrere på

men i en verden, hvor udspekulerethed roterer i fuldeste omdrejninger

*

Overskrift: Mette Frederiksen lover Ukraine 600 millioner kr. til våben

To lande i Verden – kun to! – nægtede for nylig at underskrive en international erklæring om

fordømmelse af nazisme. Det ene var Ukraine, det andet var USA. Ukraine har en regering, der i 2014

blev indsat af USA’s neocons vha deres efterretnings-agenturer. Denne regering består af vaskeægte

nazister med lige, ubrudt linje tilbage til den folkelige support under WW2. Altså ikke nynazister men

gammelnazister og deres efterkommere. Til eksempel render de ukrainske militser rundt med en

umiskendelig symbolik på �aget. USA var det land, der genhusede nazistiske videnskabs- og bankfolk.

CIA’s forløber OSS blev dannet med medvirken af en stak eksilnazister fra General Gehlens Gestapo-

netværk. I 2014 så vi ukrainske nazister/fascister posere sammen med amerikanske neocons.

En talsmand for den russiske regering sagde: Vi er i mindre grad bekymrede for nazisterne i Kiev end

for nazisterne i Washington DC.

Ergo: Frederheksens regering sympatiser med en sådan regering, en af de mest korrupte i verden.

Som man siger: Vis mig dine sym- og antipatier, og jeg skal sige dig, hvem du er i selskab med, hvorefter jeg

lige om lidt skal sige dig, hvem du er. Husk MF at næste gang, vi ankommer til 4. maj, så kommer der en

underlig sort sod op af dit stearinlys i vinduet. 

Hvad foregår det inde i hjerneskallen på disse typer? 

Der er to muligheder: 

Enten er damen og hendes slæng for dumme til at forstå det, hvilket gør dem inkompetente til at

træ�e beslutninger i millionklassen på danske skatteyderes bekostning – 600 f…… millioner ned i

lommen på en stak korrupte fascister !!

Eller også ved de udmærket, at de medvirker i en planlagt operation, hvor den ene fascistregering

bruger den anden fascist-nazistregering som redskab til århundredets største pengevaskeri

kombineret med en aggression mod Rusland, mens de smører al skyld af på russerne.

OG at de selv er en stak wannabe halelogrende puddelhunde og opportunist-kollaboratører. I så fald

er de ikke bare uegnede til embedet, de er decideret kriminelle og bør holdes til fuldt ansvar som

sådan.
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Omfanget af pengevaskeriet – og NB! det bliver ikke dokumenteret, hvor pengene havner, for de

forsvinder i den blå luft – er mangedoblet, for operationen var koordineret med Operation Lockdown

forinden, hvor medicinalkartellerne �k lov til at rave til sig, og er koordineret med den syntetiske

energikrise, som også smøres af på Putin og russerne, og hvor energisyndikaterne har fået lov til at

plyndre løs.

*

er det ikke paradoksalt:

at det er de egentlige terrorister, der udråber folk som terrorister?

at de egentlige bankrøverne sidder indenfor skranken?

at børnemyndighederne (USA, CPS) er de egentlige børnemishandlere og child tra�ckers?

at stat og myndigheder og HR-afdelinger i virksomheder ser borgere og ansatte som et

serviceorgan for dem?

at myndigheder, der hævder at varetage folkesundhed, opererer som agenter for

sygdomsindustrien?

at FN’s fredsbevarende styrker i virkeligheden bevarer og forstærker lokale, nationale, regionale og

internationale kon�ikter … på en kontrollerbar måde

at ALT det og ALLE de, der fra o�cielt hold siger, at de vil os det godt, ikke bestiller andet end at

gøre ondt

Hvad skal man kalde et sådant mønster, et sådant princip for andet end: satanisk?

*

Der kom en kommentar til afsnittet om Mette F’s ekstravangante bidrag til krigskassen i Ukraine. Altså

de to forklaringsmuligheder: Er de simpelthen snotdumme, eller ved de, hvad de gør? Kommentaren var:

Jeg hælder til den første forklaring, men det gør sådan set ikke sagen bedre.

En udmærket og tænksom kommentar, som jeg kun kan bifalde. Men lad mig derfor uddybe, hvorfor

jeg hælder 95% til den første forklaring. De er simpelthen for dumme, og der er ikke noget at ra�e om

her. Men der er også de sidste 5%. Grunden til, at vi efter min bedste overbevisning er nødt til at

medregne den, er, at der sidder folk i partiet og især i embedsværket, der godt er klar over, at det er

penge ud i den blå luft, der aldrig bliver brugt til det, politikerne bilder sig selv og befolkningen ind. Det

er simpelthen globalistisk systematisk og organiseret velgørenhedssvindel i den tunge ende af skalaen.

Så jeg hælder derfor til en hybrid forklaring. De aller-aller-�este politikere har absolut ingen anelse om,

hvad de har gang i, når det kommer til geopolitik. De ved det, de har fået at vide af de store spillere og

interessenter gennem de info-kanaler, der er etableret til at fodre politikere og medier. De spiser, hvad

der bliver serveret for dem, og de spiser op. Var det ikke det, mor sagde, vi skulle, for ellers vanker der

ikke dessert?

Men en lille kreds ved det. Og her er der igen forskel. Nogle af dem ved det, mens de fryder sig. De

mener, at det er sådan, svinet skal køres, for det er sådan, der er kørt indtil videre. Men nogle ved det
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og tør ikke lukke munden op. De spiller det slette spil og håber på, at det nok går over. Det er vi

mange, der gør, men den dag vil der være nogle, der sidder med en underlig klæbrig og ildelugtende

substans på �ngrene, der ikke kan vaskes af. De har kompromitteret sig i en magtposition. Det kaldes

for korruption. Eftertiden vil ikke se med milde øjne på korrupte kollaboratører, der så den anden vej.

Tilhører Mette F de 5% – der muligvis kun er 0.5%, når det kommer til stykket, tallet er uden betydning,

for det er bare et estimat. Det er jo det, der hedder ‘et godt spørgsmål’. For det første burde hun vide

det, men det er en anden snak. De her folk føler sig ikke bundet af egentlig etik. Hvis nogen ville gå

hende på klingen, så ville hun aldrig indrømme det.

Jeg hælder her til, at folk med hendes psyke meget vel kan være overbeviste om, at de gør det rigtige.

Med ‘psyke’ tænker jeg speci�kt på de vedholdende forlydender fra partiet, da hun var yngre og

upcoming men besad ledende poster. Hendes nærmeste medarbejdere måtte simpelthen sørge for, at

hun ikke kom i nærheden af de menige medarbejdere, for hun behandlede dem for at sige det mildt:

meget lidt pænt. Altså hvad man vil kalde for psykopatisk adfærd. Disse typer er fuldt overbeviste om

deres egen fortræ�elighed, men som det også er praksis i større virksomheder, når man hyrer en

psykopat – de er vældig gode fx til at massefyre folk, for de har ingen empati – så bliver de ‘pakket ind’,

så de ikke gør anden skade end den, de er bestilt til. De har brug for handlere og pushere til at

kontrollere dem. Hun har uden tvivl handlere. Det kunne være interessant at få navne på dem, men de

er som regel grå skygger indenfor statsapparatet og udenfor og ovenover statsapparatet.

Vi vil få et hint om, hvem der kontrollerer hende den dag, når hun som alle andre politikere vælger at

forlade politik efter at have gjort sit beskidte arbejde. Så venter der hende et fedt job hos … ja hvem?

Eller hvem ska�er hende jobbet? De kender alle hendes beskidte hemmeligheder, og hvis hun skulle

�nde på at være åbenmundet og få bondeanger, så kan de ødelægge hendes liv og karriere totalt. De

ved det, og hun ved det.

Psykopater får ikke bondeanger, for så var de ikke psykopater. Jeg har mødt dem. Min virksomhed

hyrede sådan en for et par år siden. Sød og smilende på over�aden, underneden en iskold killer

machine af en teknokrat. Da hun havde gjort sit job efter to år og gjort mere skade end nogen anden

på posten, var hun ude af bagdøren og videre i et nyt killer job. Hun efterlod sig en stak folk i

direktionen med alt fra nervesammenbrud, langtidssygemelding, fyringer, opsigelser til mundkurve og

reprimander som minimum. Hun skabte et seriøst dårligt indeklima – svarende til de vedholdende

forlydender fra partikontorerne omkring en yngre Mette Frederiksen.

Hvad er en psykopat?

Det er en neurologisk tilstand i form af en hjerneskade, der er opstået i de første to år i et barns liv.

Tilstanden er irreversibel, uhelbredelig. Det er et form for trauma, der sætter sig på hjernen og

nervesystemet, der varer hele livet. Et sådant trauma kan skabes bevidst og bliver skabt hos børn

tilhørende de familier, der udgør herskerklassen i denne verden. Deres udøvelse af magt er baseret på

non-empati. Det er umuligt at være medfølende og samtidigt begå folkemord, udplyndringer,

forgiftninger og skabe så megen lidelse og ulykke for egen vindings skyld. Så disse familier udsætter
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deres spædbørn for klinisk præcis traumatisering. Det britiske elitære kostskolemiljø med dets

systemiske pædo�li er blot opfølgningen på denne dannelse af herskertypen.

Vi kan – fordi vi er mennesker med intakt empati – synes, at det synd for dem, at de er traumatiserede

og afstumpede. Men hverken de eller vi har brug for empati her. De har ikke brug for empati, fordi er-

det-ikke-synd-for-mig-heden INTET forandrer for dem eller os. Tværtimod. Når psykopaten fornemmer

empati, tænker vedkommende i, hvordan det kan udnyttes til yderligere misbrug. De er gode til at

iscenesætte o�erroller som afsæt for manipulation.

Hele det stjernepsykopatiske projekt kaldet kulturmarxismen bygger på udnyttelsen af denne psyko-

sociale mekanisme. Altså i psykopathjernen: Hvordan kan vi (kultur-manipulatorerne) identi�cere

brugbare minoritetsgrupper og deres o�errolle-potentiale og mobilisere dem ved at overbevise dem

om hver for sig med hver deres røde designer-klud for næsen, at de er stakkels forfulgte uskyldigheder

(ofre), og at deres forfølgere (bødler) er den-og-den. Det er et tveægget sværd, for de postuleret

undertrykte minoriteter (identitetspolitik) bliver nu for alvor undertrykt. Når de, der identi�cerer sig

med de de�neret undertrykte, er hjælpeløse ofre, kan de ikke gøre en skid ved deres livssituation, for

det altid de andres skyld. Intet ansvar, ingen handlingsmulighed. O�errollen er stærkt vanedannende,

aftagerne bliver til o�errolle-narkomaner. De bliver 100% afhængige af, at deres o�errolle-handlere

giver dem det næste download af o�errolle-kompleks og fortæller dem, hvordan de skal respondere.

Sociopaten ligner psykopaten, men tilstanden er mulig at reparere. Her er en meget smuk beretning

fra en australier, der blev groft mishandlet som dreng af sin familie og som følge deraf brugte 35 år af

sit liv som sociopat (han �k diagnosen og tager den alvorligt) og alkoholiseret vred eneboer i en

knaldhytte i junglen. I dag er han indehaver af en ph.d-titel i sociologi og fuldt helbredt:

🎦

Forest hermit to Professor, it's never too late to change. | Dr. Gregory P. Smith | TEDxByronBay

https://youtube.com/watch?v=bmbi9wAl1Qw

—– o —–

https://youtube.com/watch?v=bmbi9wAl1Qw
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Det antropomorfe dyreunivers:

haren – lad mig komme væk, jeg er den, der er skredet

kaninen – knepper alt, der har pels på. Motto: hvor der er hul er der glæde

skildpadden – har lidt svært ved at komme ud over stepperne

kakerlakken – ét skadedyr kommer sjældent alene

edderkoppen – har du brug for en spindoktor? Så lad os netværke

myggen – sig mig din blodtype og jeg skal sige dig, om du er på menuen

elefanten – det, du sagde dengang for 52 år siden, hvad mente du lige med det?

Dyrenes karneval
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bjørnen – du mener, jeg er din uldne ven, jeg tænker mere på dig som et muligt måltid

hunden (skødehunden) – farer op op hyler i vilden sky for en sikkerheds skyld

hunden (grand danois) – løfter det ene øjenbryn for at tjekke, om den gider at sige vov

væseldyret – myrder hele hønsegården, mens den bare sku’ ha’ en enkelt høne

hanløven – er der ikke et hundyr, der lige kan servere min middagsmad?

hunkatten – hvis jeg vender røven til, tager du så ikke opvasken?

bavianen – hvis du klør mig på ryggen, så klør jeg dig diverse steder

sumprotten – jeg har ikke noget imod at svømme rundt i min egen a�øring

grisen – du synes, jeg er et dumt svin, men jeg er muligvis klogere end dig

ulven – hvis du hyler med �okken, så bliver du ligesom �okken

elgen – hvordan det lykkes güntheren at se udover sin egen næsetip er en gåde

husmusen – der �ndes ikke husmus, der �ndes kun markmus, der mener, de bor indendørs
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muldvarpen – raver rundt i blinde i mørket med tunnelsyn mens den graver sin egen grav

regnormen – det kan diskuteres, om den har hoved eller røv i begge ender

frøen – en �uefanger, der fatter et kvæk

dræbersneglen – har intet imod at indtage sin egen fætter til frokost

bændelormen – identitetspolitisk toprådgiver: den identi�cerer sig med dit tarmsystem

kamæleonen – skifter farve og holdning når det synes passende

havkatten – anser fadeburet for at være et tag-selv-bord

Det antropomorfe dyreunivers – nu med fjer:
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den drillesyge krage – har lige fundet en ny måde at være pain-in-the-ass på

en sløv gammel havørn – er temmelig træt af alt det postyr

den frække grossenollike – hovedet på skrå, stjæler en godbid

kamphanen – puster sig op, roder sig ud i en slåskamp, fjer over det hele

den forfængelige gås – er gennemgående krænket over noget

pensumpapegøjen – gentager alting, lirer lektien af, fuglerigets svar på en akademiker

den kloge ugle – I’m sleeping my day away ovenpå alt det natlige tuderi

ugleungen Ulrik – en nuttet dunbold, er ikke meget for at blive smidt ud af reden

solsorten – braldrer op i vilden sky, mener selv den er en operastjerne
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Pavarotti varmer op til det høje C

strudsen – hvis jeg stikker hovedet i jorden i dag, går det nok over i morgen

kanariefuglen – når den falder ned af pinden, er der et dårligt indendørsklima

turtelduen – mener det er nødvendigt at have sex både før-under-og-efter måltidet

den hovedløse høne – dens udsagn giver absolut ingen mening, men de er trendy

gebyrgribben – blodskudte øjne, kaster sig over ethvert tilgængeligt ådsel

den hylende havmåge – skider på alt og alle, skraldgriner af det hele

den forspiste kalkun – �yder ud over det hele, et katalog af livsstilssygdomme
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den amerikanske ørn – hvem kan jeg sætte kløerne i i dag?

Tak til nældens takvinge for at gøre verden smukkere

Det bestiomorfe menneskeunivers:

halelogreren – klistrer sig op af enhver alfatype i farvandet

den åleglatte – slimer sig vej ud af ansvarskrævende situationer

gammel rotte indenfor faget – man kender vel sine bagdøre

sommerfugle i maven – er bedre end lus i skindpelsen

hvepsetaljen – hun har de lækre kurver, men pas på brodden

en strandet hval – undgå lavvande hvis du er supersize

hjerneskaden – der kom bevingede pip fra den skamskudte hjerneskade

https://www.overetagen.dk/29-bevingede-pip-fra-en-skamskudt-hjerneskade/
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hofsnogen – jeg s-s-synes bestemt, du skal gøre det, jeg siger, du har lyst til

efteraberen – nu laver jeg en spejling af dig, det har jeg lært på et NLP-kursus

dovendyret – jeg har ikke undersøgt sagen nærmere, men jeg er sikker på, at …

strandløven – og hans fætter balløven, fedt over hele selvbruneren eller bare fedt i håret

pumaen – ældre kvindfolk med forførerkraft overfor unge mænd via deres Ødipus-kompleks

den gamle gris – han har måske ikke helt forførerkraften, men han drømmer om det

ronkedoren – et surt gammelt handyr, der raver rundt alene i krattet

rynkedullen – et surt gammelt hundyr, der ikke forstår alderdommens særlige ynde

kleptoparasit – et dyr der stjæler andre dyrs mad – direkte applikerbart på det globale bankvæsen

Arctodus, den kortnæsede bjørn – for tung i røven til at jage sit eget bytte, så den stjal de andres
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mus i knæet – er bedre end rotter på loftet

en ræv bag øret – er bedre end en pitbull i låret eller en tæge i bløddelene

reptilhjerne – størrelse som en valnød, raserer butikken i et ubevogtet øjeblik

stædig som et æsel – er det godt eller skidt? Jeg siger: respekt for æslet!

gøgeungee�ekt – gæsterne bliver i to måneder i stedet for to dage og tømmer hele fryseren

bjørnetjeneste – millennierne tror, at det er en ekstra stor tjeneste

stemmekvæg – afgiv din stemme hvert 4. år, sig muh og mæh og tyg drøv for resten

æseløre – millennierne har muligvis aldrig lavet et æseløre i en bog

bogorm – en dyreart der bliver sjældnere i analfabetiske TikTok-Instagram-Facebook-tider

med kløvet tunge – dobbelt tale og dobbeltmoral i uskøn forening

uld i mund – på den ene side, på den anden side, tjae-bum-bum

psykisk vampyrisme – en sølle erstatning for gensidigt befordrende relationer

rovdyrskapitalisme – en forbrydelse mod selve kapitalismens grundtanke

torskedumt – fællesudtryk for intelligensen bag medieformidling og regeringsførelse

som sild i en tønde – S-tog i myldretiden … hvem har slået en prut?!

hukommelse som en �ue – hjernekapaciteten for det historieløse menneske

hun var en ørn til det – det ville lyde dumt at sige: hun var en kalkun til det

han var en haj til det – hvad vil det sige? at være god til noget, der er farligt for andre?

jeg har fået pip i låget – alligevel fatter jeg ikke et pip, hvad skal jeg vælge?

natteravne – bøvede bulderhoder der pisser i porten på vej hjem fra dødsruten

en lille fjer på – hvorfor nøjes med en lille fjer, hvis man kan køre fuld Apachehøvding?

det fulde svin – når høvdingen ikke længere kan holde sig på krigsstien

den sløve padde – hvad er der lige galt med lidt vekselvarme?

din kylling! – pas på hvad du siger, for jeg er en kung-fu-dræberkylling

ulv i fåreklæder – er det det samme som en fascist forklædt som en demokrat?

får i ulveklæder – demokraten der �k et fascist-dress af sin rige onkel – og elsker det
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Something rotten in the State of DK

bankerotten – den åd sig gennem væggen til boxen, hvorefter den stak af med indholdet

medierotten – trives bedst i den store brune kloakstrøm af propaganda og fake news

krokodilletårer – synonym for stat og regerings seriøse bekyring for borgernes vel

Almenplatte skældsdyr – din-din-din … :

Kvabodder

Pikugle

Platugle

Smatso

Snothvalp

Hønserøv

Slapsvans
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Klaptorsk

Liderbuk

Sukkergris

Møgsvin

Dumme ko
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Rusland har ingen statsideologi. Den russiske forfatning efter Sovjets og Murens fald og den formelle

afslutning på Den Kolde Krig fastslår, at en statsideologi er direkte uønsket. Man behøver ikke at kende

meget til Sovjetstaten og det helvede, som russerne oplevede i 70 år for at forstå, hvorfor de �k så nok

af det ideologiprojekt, som kommunismen med afsæt i marxismen havde påtvunget folk.

ALDRIG MERE STATSIDEOLOGI!

Alligevel er der en tænker, der fremstår som noget, der ligner en statsideolog uden hverken at være

det eller gøre krav på det. Hans navn er Alexandr Dugin. De ideer, han udfolder i blot de to mest læste

og tilgængelige af hans bøger, The Fourth Political Theory og The Great Awakening vs The Great Reset kan

sagtens siges at repræsentere idesættet i russisk politik især udenrigspolitik i Putin-æraen.

At være eller ikke at være
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Dugins navn er dukket op med jævne mellemrum på dette artikel-site. Allerede i starten af forrige årti,

hvor sitet hed paradigmet.blogspot.com har vi nævnt ham. Paradigmet �k over en million hits

deriblandt en hel del russiske læsere, hvilket betød, at Google Gestapo var aktivt inde og blokere for

tra�kken i perioder. Det var helt overtydeligt, at der blev kørt algoritmer i stilling, og vi tog det som

både en blank indrømmelse af, at vi ramte det ømme punkt og som et fjendtligt skulderklap til at gå

videre. Der var bestemt ikke tale om russertro propaganda-skriveri men om en kritisk-venlig-nysgerrig

attitude til Rusland og dets præsident. Dugins The Fourth Political Theory udkom i 2009 og har sidenhen

spredt sig til studiegrupper over hele kloden. Den er på ingen måde en bestseller, men den �ndes

overalt. Den rammer simpelthen en nerve hos tænkende folk i alle de lande, der i generationer er

blevet kørt over af først Det Britiske Imperium og senere dets afstumpede bølle, Det Amerikanske

Imperium.

Vesten har ført en propagandakrig med karaktermord, løgn og tilsvining af Rusland, russerne og Putin

siden starten af 90’erne. NATO har placeret sig tættere og tættere og mere og mere truende mod

Rusland og brudt alle deres løfter ved Murens Fald. RT.com, der selvom det er en statslig nyhedskanal

og bestemt indeholder propaganda, var hele vejen igennem mere informativ, objektiv og pålidelig end

99% af Vestens mainstream-medier. RT blev af samme grund bekæmpet med næb og kløer og er i dag

totalt bandlyst og blokeret af Vestens censur-tyranni. Vesten i dag er påfaldende præcist der, hvor

Sovjetstaten var under Stalin-regimet. Vi er midt i den Nye Kolde Krig, der er lige så kunstig og

unødvendig som den gamle, og rollerne er vendt 180  rundt. 

Det var afsættet for Dugins The Fourth Political Theory. Den første politiske teori, liberalismen, havde

sejret og spist den anden politiske teori marxismen/kommunismen og den tredje politiske teori

fascisme/nazismen. Tilbage var kun fantomer, zombieforekomster, hule ekkoer af disse afdøde

politiske teorier, og de var nu ejet rub-og-stub af liberalismen i dens nye sejrssikre form. En af neo-

liberalismens hovedideologer, Francis Fukuyama udbasunerede historiens ende. Udover det

interessante i, at en økonomisk �losof bruger et udtryk taget lige ud af eskatologien / Johannes

Åbenbaring / Apokalypsen, så er det bemærkelsesværdigt, at disse superliberalister forestiller sig en

verden efter Den Kolde Krig som en unipolær-unilateral Globalistan, som de kontrollerer. Der er

simpelthen ingen modstand længere, det er globalistisk hegemoni på steroider med indbygget

glidecreme. 

0
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Ondskab versus menneskehed

Dugin bruger ordet ondskabsfuld om neo-liberalismen. Uden at vide det, kan det meget vel tænkes, at

han har læst Andrzej Łobaczewskis afhandling om systemisk ondskab i samfundet med titlen Political

Ponerology, der er et psykiatrisk studie af ondskab. Łobaczewskis hovedtese er, at Verden og staterne /

regeringerne / virksomhederne / institutionerne styres af en ganske lille gruppe af psykopater, som

systemet har tilladt at stige til tops som korkpropper i vand. De udgør 5-10% i et givet samfund. De

hyrer 20-30% af befolkninger som deres tjenere. Disse er den professionelle teknokratiske

hjælpeklasse, der bare gerne vil have et arbejde, og som derfor stiller sig velvilligt til rådighed. For at

bevare deres arbejde stiller de ingen spørgsmål ved etikken i deres arbejde, selv når de har en

fornemmelse af, at den halter. De resterende 60-70% har ingen anelse om, hvad der foregår og lader

sig koste rundt, som de får besked på. Ondskab kan nu de�neres psykiatrisk, vi behøver ikke at

overlade begrebet til kirken. Onskab er psykopatvælde. 

Interessant også, at Google Gestapo havde et slogan: Don’t be evil. De vidste, hvad de selv var. De

droppede deres slogan, da folk opdagede det.

Hovedtanken i Dugins The Fourth Political Theory er ideen om det eurasiske kontinuum. Europa og

Asien er ét sammenhængende kontinuum / kontinent. Hvis man ser på Europa, så er det en halvø, der

stikker ud af Asien og ikke et kontinent, som vi ofte bilder os selv ind. Den kulturelle kontinuitet

mellem Europa og Asien er urgammel. De, der har studeret Fomenko’s historie om Tartaria såvel som

de, der har studereret Levashovs historie om Ruslands historie set gennem en lup, kan nemt forbinde sig

med Dugins ide om Eurasia. 

Det ironiske er, at det kan Dugins modstandere i Vesten også, for det er nøjagtigt, hvad en af Det

Britiske Imperiums ideologer, Halford MacKinder beskrev som The Heartland, det store Landimperium,

som det britiske Søimperium havde som hovedopgave at indkapsle. Som han skrev: Den, der behersker

The Heartland, behersker Verdensøen og dermed hele Verden. Dette er den overordnede præmis, udfra

hvilken hele det Britiske Imperiums virke kan og skal forstås. Neo-liberalisterne ved udmærket, hvem

der er deres udfordrere / fjender, og de går konsekvent efter dem. Det kan siges meget kort og enkelt:

Det er Verdens befolkninger og alle, der forsvarer folkenes ret til eksistens. Punktum!

I et interview med den canadiske �losof Michael Millerman https://m.youtube.com/watch?v=-

AVVipiukPI&t=1733s beskriver Dugin, hvordan netop de, der erklærer sig for hans fjender,

neoliberalisterne, tager disse to bøger og hans ideer meget alvorligt. Det kan a�æses direkte af det

apparat, neoliberalisterne = globalisterne kørte i stilling mod ham. Amazon bandlyste hans bøger,

hans konti på sociale medier blev slettet, han blev kaldt alle mulige beskidte navne. Folk i Vesten, der

inviterede ham i akademiske sammenhænge blev terroriseret og truet, så de var nødt til at a�yse.

Dugins attitude til det er ægte �loso�sk ironi, for han siger pænt tak til neoliberalisterne for, at de via

denne udtalte dæmonisering er med til at sprede ideerne. Folk bryder sig mindre og mindre om disse

arrogante forbrydertyper, så de skal da selvfølgelig se, hvad det er, de synes er så farligt. Men på det

allerseneste – det var efter det omtalte interview – blev han forsøgt myrdet med en bilbombe, der tog

livet af hans datter. Vold og inkarneret kriminalitet er dybt indgroet i det neoliberalistiske tankesæt.
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Her kan man virkelig tale om psykopatvælde, for de mener, at de er i deres fulde ret til den slags

svinestreger.

I hans anden mere tilgængelige bog om politisk �loso� The Great Awakening vs The Great Reset – og

tilgængelig skal tages med et gran salt, for ideer på det niveau er bestemt ikke læse-let-litteratur, men

det er set i forhold til fx hans bøger om Heidegger og Platon og andre bøger, der ikke engang er

oversat fra russisk – i denne bog er hele hovedtesen formuleret i titlen. Hvad vi ser pågå på

verdensplan er en kamp imellem folk, der er ved at vågne op til virkeligheden (den Store Opvågnen)

fra den onde drøm, vi alle er blevet indhyllet i, og den herskerklasse, der er besat af den syge drøm om

det ultimative herredømme, som de kalder for Det Store Reset.

At være versus ikke at være

Der ligger en Heideggersk verdensforståelse bag, når Dugin beskriver den Store Kamp med den mest

berømte sentens fra Shakespeares Hamlet: To be or not to be, that is the question. Heidegger insisterer

på at forstå Væren, Eksistens, i �loso�en ontologi – læren om væren. Folk i Verden ønsker at være (to

be), de repræsenterer Livet. Globalisterne ønsker ikke-væren (not to be), de repræsenterer den

nihilistiske dødskult. Vi be�nder os i en historisk kamp på liv og død. 

En af Dugins kongstanker er, at vi er nødt til at afvise både fascisme og kommunisme OG liberalisme

på én gang. Derfor den fjerde politiske teori, der ikke er skabt endnu men afventer, at folk formulerer

den. For i modsætning til de afdøde og døende ideologier, så kan den ikke skabes af en intellektuel

elite, der pådutter folk den. Den er bottum-up og ikke top-down. Når folk hører, at dette står på

ønskelisten, fordi det må være muligt, så deles vandene. Enten er reaktionen, at det kan ikke lade sig

gøre, for enten er man det ene, det andet eller det tredje. Eller også er reaktionen, at det var da

saftsuseme på tide, at nogen sagde det, og skal vi ikke åbne en �aske champagne og fejre det. Det er

samtidigt skillelinjen mellem de folk, der hænger fast i klicheerne fra forrige årtusind og de, der er godt

og grundigt trætte af klicheernes destruktive og repetitive dødvande. 

Der skal noget helt andet – eller fjerde til, hvilket åbenbart er så hulens svært for mange at forstå. For

det angelsaksiske tankesæt er Dugins direkte anti-liberalistiske udsagn en slaskende våd klud lige i

synet. Det gælder især den akademiske elite, der er den absolutte majoritet af den politiske klasse i

Vesten. Liberal på engelsk betyder venstreorienteret. I USA og England og i mange lande i Vesten er

9/10 akademikere venstreorienterede. Liberals forstår verden som rød vs sort. Enten er du med dem,

eller også er du mod dem. Hvis du er mod dem, så er du fordømt af dem, udstødt, cancelled, uhellig,

vantro. Liberal’ism er den største kult eller pseudoreligion, verden har set. I dens seneste radikaliserede

version, woke’ism, er det kultisk-sekteriske blevet overtydeligt. Folk er ved at fatte det. Med et Dugin’sk

tankesæt kunne man igen sige pænt tak, fordi wokeness-kulten viser os med hidtil største tydelighed,

at vi absolut ikke skal den vej = lige i afgrunden. Woke’ism har indbygget sin egen demonstrative

selvdestruktion.
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Modernitet versus indvielse

Moderniteten er kernen af det hele. Moderniteten har destrueret den gamle verden og dens værdier.

Hæderlighed og ærlighed blev umoderne i moderniteten. Sandhed og skønhed var noget, man ikke

længere kunne tale om. Etik/moral kunne bøjes i alle retninger for diverse agendaer. Retfærdighed �k

politisk korrekthed som måleenhed. Meninger blev noget, man downloadede. ALLE den gamle verdens

værdier var herefter afstumpede og perverterede. Altså o�cielt. De gamle værdier overlevede i folket

og kulturen, for mennesker skal trods alt se hinanden i øjnene, og det er stadigvæk kun de 5+%, der er

ægte psykopater. Ganske vist �orerer der en del sociopater = folk der har lært sig selv at agere

psykopatisk, men som ikke har det så godt med det. Men de er ikke håbløst fortabt i ondskab, der er

håb for dem. 

Moderniteten har gjort det nærmest umuligt at gå ind i det �loso�ske hus. Både metafysikken og Gud

er død. Det er et hus uden døre og vinduer, som kræver en særlig nøgle. Det samme gælder den fjerde

politiske teori. Nogle kan gå ind i det hus, fordi de har anska�et sig en nøgle. Det er herefter en

fuldstændig ny verden med nye muligheder. Nye begreber, et nyt paradigme, ny forståelse af verden.

En af Dugins interessefelter er antropologien, og her bruger man begrebet indvielse. Udover at det er

et antropologisk udtryk, så er det også brugt i mysticisme. Dugin forklarer, at han ligesom mange

russiske �loso�er ikke betragter mystikken som væsensforskellig fra logikken. Det er en integral og

ældgammel del af det russiske tankesæt, folkesjælen om man vil, og det gen�ndes også i den

ortodokse kirke i højere grad end den vestlige kristendom, fordi den er tættere på sine orientalske

rødder, patriarkerne, de syrisk-armenske-græske allerførste menigheder.   Interessant er det også, at

Østkirken ikke er en enhedskirke (katolsk = almindelig, enheds-), men er et netværk med mange

selvstændige menigheder, egne patriarker / biskopper, der blot udgår fra den samme kilde, har læst

de samme kirkefædres skrifter, har lignende liturgier, osv. De undgik at blive omklamret af det

magtfulde og korrupte Rom og Romerkirken. De har ingen pave, der sidder som Guds stedfortræder

på sin høje trone som en postromersk kejser. Romerriget forsvandt aldrig, det morfede.

I dette indviede rum, denne nye verden i ånden, ophører al liberalistisk ideologisk �loso� med at

eksistere. Denne 1. politiske �loso� går tilbage til nominalismen i middelalderen og helt tilbage til den

græsk-�loso�ske atomisme. Alle afarter undervejs, materialisme, empiricisme, positivisme,

darwinisme, marxisme, relativisme (inkl. Einstein), nihilisme, imperialisme, national-chauvinisme … alt

dette skrammel bliver til damp og støv i dette nye rum. Moderniteten er kollapset.

Den Fjerde Politiske Teori er en invitation til initiation. Mens superliberalisten Fukuyama proklamerer

historiens ende, annoncerer Dugin historiens begyndelse. Når man først har fundet den skjulte dør til

�loso�en, så er det én stor begyndelse. Døren blev muret til i løbet af historien. Det er uklart, om

Dugin mener, at det skete intentionelt, men noget tyder på, at han godt kunne �nde på at mene det.

Personligt er jeg fuldt overbevist om, at det er sket intentionelt, og en beskrivelse af det slusesystem,

der har fanget mennesket i den materielle verden og adskilt det fra Kilden, Skaberen, kan ses i artiklen

Bangemændene.
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Det er i øvrigt nøjagtigt de samme bangemænd, der oplever deres urrædsel, deres dybdepsykologiske

ANGST i mødet med Den Fjerde Politiske Teori. Alt det, de møder her, og som der inviteres til i

præsentation af denne åbne teori, provokerer dem i voldsom grad, for det er ALT det, de har forsøgt at

lukke inde, undertrykke og destruere. Den åbne teori er deres værste mareridt, så tror da pokker, at

de er oppe at køre over den. 

Vi er på ingen måde nødt til at skrotte den store videnstradition. Tværtimod. Bag muren er der

mulighed for en helt ny og frisk læsning og fortolkning af al denne viden. Vi tror, at alt er skrevet og

forstået, men pludselig kan vi starte på en helt frisk og opdage helt nye ting i det gamle. 

Okkuperet uddannelse versus erkendelse

Uddannelse kunne herefter emaciperes. Uddannelse i modernitetens tidsalder er blevet totalitær. Det

neo-liberalistiske uddannelseskoncept er ren hjernevask og censur. Studenterne bliver programmeret

som maskiner til at repetere det foreskrevne pensum. De er med min tidligere våbenbroder

ChaosNavigator på paradigmet.blogspot.com blevet til pensum-papegøjer. Det gælder både de

business-smarte og de woke. Er det i øvrigt ikke interessant, at BigBusiness og woke-kulten begyndte

at fusionere for et par år siden. Hvorfor det? Fordi de store globalistiske virksomheder så, at de mere

og mere fremstod som amoralske skurke. Men pludselig øjnede de en chance for at at slippe for at

være slynglerne (hvilket de er) og fremstå som politisk korrekte. Se hvor hellige vi er, skiltede de med

deres virtue signaling. Det var en a�edningsmanøvre. Det var til gengæld en rigtig stupid

a�edningsmanøvre, for de ska�ede sig kun noget hurtig luft på lånt tid. Woke-kulten er i løbet af

ganske få år blevet gennemskuet som en gang endnu værre slyngelagtighed. Woke og fake siges nu i

samme sætning, og virksomhederne fremstår som en stak feje kujoner og ludere. Woke-folkene �k et

adrenalin- og dopamin-kick ud af, at de kunne bedrive deres magt for en stund. Men ak, det var en

kort fornøjelse, og nu svier det langt ind i kødet. 

Den radikaliserede neo-liberalisme har gjort den i forvejen skrantende 1. politiske teori = neo-

liberalismen en gevaldig utjeneste. Resultatet er blot: mere panik.

Foucault sagde: Uddannelse er ikke uafhængig. Uddannelse oversætter magtens koder. 

Når det neo-liberale / neo-marxistiske etablissement føler sig seriøst udfordret, bliver de til rasende

frådende væseldyr og rotter i en betrængt krog. Det er stadiet før, de bliver til kakkerlaker, der piler

mod revnen i gulvpanelet. Deres had til udfordrere og kritikere er grænseløst, og de kender ingen

tilbageholdenhed for selv de værste forbrydelser mod menneskeheden, for de kan jo ikke tage fejl …

kan de vel? og i den hellige sags tjeneste må de gerne ødelægge andre menneskers liv, må det ikke?

Men er det ikke som med respons til al sandhed (tilskrevet Schopenhauer men det er lidt tvivlsomt)

eller tilpasset til nyere tider (tilskrevet Max Planck) og omformuleret til alle nye videnskabelige

opdagelser:

Først bliver de ignoreret eller latterliggjort. 
Så bliver de angrebet med frådende raseri. 
Til sidst bliver de accepteret som selvfølgelige sandheder.
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I slutfasen af transformationen står folk nærmest i kø for at hævde, at det havde de da for længst

forstået eller oven i købet, at det var da søren-skisme dem, der kom op med det.

For Dugin er Platon �loso�ens konge, og Heidegger er �loso�ens prins. Man behøver ikke at være enig

i alt, hvad kongen har sagt og skrevet, og Dugins bøger om Platon er også en kritik af kongen.

Filoso�ens historie er en kæde af kritiker = afsæt i skoler og ideer. Men Platon er som en stærk og

bestemt far. For at sønnen skal blive stærk, skal han have en stærk rollemodel eller et stærkt afsæt at

tage afstand fra. Uden styrke som afsæt bliver sønnen er skvat. Uden Platon og Aristoteles, ingen

�loso�. I den anden ende af den lange historiske tunnel er Heidegger, der udforsker det �loso�ske

rum for at opdage, at det er et tomrum. Hvor der før var noget aka Logos, �ndes nu Intethed. Nietzsche

konstaterer det samme. Ingen af dem er nihilister, de undersøger og beskriver Nihil, det store fravær

af Logos. Det samme gør René Guénon – læs: Materialisme som ind i helvede. Han beskrev det det som

kvantitetens herredømme (over kvaliteten). Rudolf Steiner så det som menneskets tilfangetagelse i

Den 8. Sfære. Her er vi lukket inde, hos Heidegger/Dugin er vi lukket ude. Same-same, for hvad er inde

og ude? 

Den direkte konsekvens af neo-liberalismen er transhumanismen og dets forløber ophævelsen af

menneskelig kønslighed og transformation til intet-køn eller udvandet multi-køn. Mennesket bliver til

en robot, en maskine. Kodeordet er dehumanisering. Neo-liberalismen har stjålet kulturen, og dens

endemål er den endelige destruktion af kulturen. Der er noget så fundamentalt umenneskeligt over

denne 1. politiske teori, at vi må spørge os selv om, hvorvidt umennesker har bidraget til dens skabelse

i stil med dæmonisk eller alien. Det har jeg på det seneste argumenteret for, da det ikke synes muligt at

�nde årsagen i den menneskelige tradition, kultur og psyke. Vi skal  opsøge den religiøse tradition for

at �nde beskrivelser af det fænomen, som modernismen er i total fornægtelse af. 

Opvågnen versus Reset

Dette er en global vækkelse fra en århundred, ja årtusind gammel søvn for menneskeheden.

Antivækkelsen / modindvielsen blev bekendtgjort i Davos i 2020. Globalisterne rullede den ud sammen

med deres Operation Lockdown. I et computer-styresystem lukker man systemet ned, hvis man skal

indlæse et nyt. Det Store Reset var tænkt som det store Ctrl+Alt+Delete, hvor man lavede en

grundformatering af hele den globale harddisk. Computer-analogien er temmelig rammende, for the

Davos Crowd, milliardærklubben, oligarkiets økonomiske storloge anskuer verdens gang som en

algoritme, som de selv har programmeret. De tror fuldt og fast på deres computersimulationer. De

opfatter mennesket som programmel. Når de tilsyneladende fejler grumt, er det ofte, fordi fejl skaber

dysfunktion, der skaber Kaos, der fremmer deres Orden, Ordo ab Chao. Fejlen er altså ikke en egentlig

fejl, det er en del af operationen. Det fejlagtige islæt er beregnet på retræten: Oops den så vi ikke

komme, det var ikke os, der gjorde det. På denne måde ser de ikke deres egentlige fejltagelse: at de

undervurderer menneskets evne til at samle sig og rejse sig, når de rammes af ondskaben. Det

undervurderer menneskets kraft og indre styrke, der, når den vækkes, er umulig at underkue.

WEF i Davos proklamerer, at skalaen for deres Reset er uden grænser. Alle må deltage = underkaste

sig. Reset’et er økonomisk, socialt, politisk, uddannelsesmæssigt. Ethvert land må deltage og enhver
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industri må transformeres. Det var også fra Davos, at klimaagendaen blev udsendt, og vi har Marc

Carney’s, tidligere chairman for Bank of England og endnu tidligere Goldman-Sachs-�nanssvindler’s

ord for og direkte indrømmelse af, at klimaagendaen ikke handlede om klima men om at skabe en en

ny global økonomi og valuta. På samme vis som vi nu har EU’s ord for og direkte indrømmelse af, at

krigen i Ukraine ikke handlede om at hjælpe de stakkels ukrainere men om at ødelægge den russiske

statsøkonomi. Så mangler vi bare den endelige indrømmelse af, at plandemien handlede om ‘noget’

som folk skulle have pumpet ind i kroppen, et bioteknologisk implantat til understøttelse af dette nye

økonomiske styresystem. C.O.V.ID betyder Certi�cation Of Vaccination IDenti�cation + en indrømmelse

af, at de psykopatisk opskruede energipriser er et svindelnummer, en ny hyperkarteldannelse mellem

energiselskaberne, regeringerne og overstatslige klubber som EU, FN og WEF. 

Historien endte alligevel ikke (Fukuyama), for et række lande meldte sig ud af Apokalypsen og Verdens

Ende, BRICS-landene med Rusland, Kina og Indien i kernen og en række islamiske lande Tyrkiet, Iran,

Pakistan og Saudiarabien, der hev stikket. Bemærk at alle disse lande har svinget mellem i Vestens og

USA’s optik at være deres allierede til at være en gang slyngelstater. Ingen er reelt venner med super-

slyngelstaten USA, ligesom ingen var venner med Det Britiske Imperium. Og uanset hvad man må

mene om det særdeles tvetydige fænomen Donald Trump (I don’t like him) i hans 4-års periode, så

fremstod hans politik som anti-globalistisk. Det blev i hvert fald opfattet som sådan, og apokalypse-

pusherne reagerede på ham som sådan. 

Globalisternes svar var at stramme grebet om Verdensregeringen (det kalder de det minsandten!) og alle

dens strukturer, styrkelse af NATO-blokken og udbredt brug af dæmonisering, censur, cancel-

kulturkrig, de-platforming samt social ostrakisering af de, der modsætter sig globaliseringen. 

Klo(v)nen i Det Hvide Hus versus al sund fornuft

Tyveriet af det amerikanske valg i 2020 og indsættelsen af en fake-præsident er det hidtidige

klimaks på denne stramning. ALLE de statslige overgreb mod en befolkning, der tænkes kan, er

begået af Biden-regimet mod amerikanerne i en periode på blot to år. Ingen kan tage det pædo-

senile fjols alvorligt, hverken indenlands eller udenlands. For nylig ved den engelske dronnings

begravelse placerede de idioten og hans sygehjælper på bagerste række i Westminster Abbey. God

killed the Queen, now what to do, Empire? (åh nej, ikke Charles)

Ved Biden-klonens besøg i Saudiarabien, sendte de ham hjem i en papkasse

Statsledere nægter at svare på telefonopkald fra den røde linje.

Manden kan ikke sidde på en cykel eller gå op af en �ytrappe uden at skvatte.

Han kan ikke huske, hvem han er, hvor han be�nder sig og hvad, han skal læse på teleprompteren.

Hans vicepræsident (Kamala) er en landsbycykel (behøver jeg at forklare? …) af en kaglende høne, et

geopolitisk analfabet som ingen statsledere kan tage alvorligt, når hun stiller sig op og staver sig

gennem sit manuskript.

Mandens familie er én korrupt-betændt ma�a-operation.

Hans søn er et kokainsni�ende, luderkneppende, bestikkelsesbefængt vrag.

Man kan ikke sige én eneste positiv ting om verdenshistoriens mest latterlige regime.
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ALT er gået galt for dem: skyhøj in�ation, landet oversvømmet af superdrugs der massemyrder folk,

frit spil for bande-karteller sydfra, child tra�cking i overgear, listen fortsætter-og-fortsætter …

Forsvarsministeren (Blinken) begår den ene diplomatiske brøler efter den anden. 

Speaker of the House (Pelosi) møder op i Taipeh/Taiwan i en vodkabrandert for dagen efter at blive

fulgt til �yveren som en joke uden forrettet ærinde. Hendes kinesiske kvindelige handler var i

mellemtiden pulveriseret, sorry Nancy. Hovedlands-kineserne var lettede, for nu slap de for en åben

krig med USA. 

Regimet hyrer FBI til som et andet Gestapo at terrorisere regimets modstandere med fake-raids.

Det amerikanske skattevæsen hyrer 80.000 nye medarbejdere og træne dem i at bruge våben mod

ulydige skatteborgere – �nansieringen var desværre ikke på plads forinden, sorry Joe.

The Homeland Security har udvidet deres ‘alternative’ statsapparat og har ammunition,

koncentrationslejre, guillotiner og kister stand-by.

Der arbejdes intenst på endnu et stykke valgsvindel ved de midtvejsvalg, der vil blive en katastrofe

og en kæmpe afstra�else af regimet – med mindre …

Med-mindre-afsporelsen kan være svindel med stemmeafgivelsen som sidst. Det kan også være

andre iscenesatte katastrofer, der skal a�ede opmærksomheden og retfærdiggøre nye

nedlukninger. Krig, fødevarekrise, vandmangel, ny fake-pandemi eller andre biololgiske giftigheder

fra deres mange MyLabs placeret i lande som Ukraine, hvor et korrupt regime tillader den slags

svineri. 

WOUW – for tider, de lever i derovre, og som påvirker hele verden !

USA er lige på kanten af en åben krig med Rusland og Kina, og i Rusland mobiliserer de nu 300.000

reservetropper, da som de siger lige nu: London, Washington og Bruxelles lægger ikke længere skjul på,

at de ønsker at ødelægge Rusland og plyndre det endnu en gang.

Er det så reelle trusler eller en a�edningsmanøvre for at stresse russerne og få dem til at bruge af

deres ressourcer. Det vil også skabe interne splittelse, og mange russere vil protestere ved udsigten

til at de nu for gud-ved-hvilken-gang i historien skal forsvare sig mod den fjende i Vest, der angriber

dem = den khazariske ma�a i 1200 år gammel eksil udstyret med et 1200 år gammelt nag. De har

forsvaret sig mod Napoleon og Hitler, og man kan mene alt muligt om Stalin, der forsvarede, og

hvorvidt han ikke selv var en del af et angreb mod Tyskland iscenesat af det engelske

establishment, hvis strategi var at sætte kejserdømmer op mod hinanden, så de kunne ødelægge

hinanden – så englænderne kunne herske over den ødelagte verden bagefter. Javist, men et faktum

er, at russerne trak det helt tunge læs i WW2.

Elselskaberne har nu fået lov til at plyndre befolkningen som led i en global borgerkrig.

Det hedder Thatcher-modellen – her forklaret i detaljer af professor i økonomi Yannis Varoufakis

med forklaring af, hvorfor vi alle bør kende til den græske eksperimentelle globalist-model 1.0 og

2.0 for at udplyndre befolkningen. Og, da EU har set, at modellen tjener kassen for oligarkiet ved at

plyndre befolkningen – grækerne har allerede prøvet det én gang – så ønsker de i Bruxelles at

indføre den i alle lande i EU.
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🎦

E63: Europe’s electricity market: the scam of the century?

https://youtube.com/watch?v=NicE0-N9ux0

Vi, folket i alle lande, er nu globalisternes erklærede fjende, og de er vores.

Globalisterne, oligarkerne kan ikke styre vha repræsentativt demokrati. De kan kun styre vha

undtagelsestilstande, hvor de kan operere med totalitære metoder under påberåb af, at det jo er

nødvendigt for at frelse os alle sammen fra alt muligt derude og derinde. 

Det kan vi jo godt forstå, kan vi ikke?

Mobilisering versus nedlukning

Det er der lige nu mange-mange mennesker i alle lande, der repræsenterer Den Store Opvågnen, og

som ikke længere mener, at de ønsker at forstå som i at acceptere. Ikke kun Rusland men

verdensbefolkningerne mobiliserer for tiden, og det sker ikke som i Rusland via et dekret ovenfra men

yderst spontant.

Derudover er der nyheder om en kvali�ceret support for den globale mobilisering. Under over�aden

simrer en sideløbende operation i stor skala med vide forgreninger. Du hører intet om den i medierne.

Du hører heller ikke, at 80% af verdens ressourcer blev forhandlet på det sorte marked og gik gennem

The Federal Reserve, den såkaldte amerikanske nationalbank, der er noget ganske andet, end hvad den

giver sig ud for. Den har været omdrejningspunktet for det globale treasury-system eller

centralbankvæsen. To mega-karteller har ejet majoritetet af virksomheder i verden, Vanguard og

Blackrock. Begge er arme for Order of The Black Sun, den globale mega-ma�a. Deres to systemer for

sort markedsføring var Aladdin-systemet, der gik ned tidligere denne uge (uge 38, 2022) og deres

Transunion-system, der gik ned tidligere på året 2022. Med gik ned menes: blev taget ned som en del af

modoperationen. Blackrock har fået det ultimatum, at enten lader de sig opkøbe og samarbejder, eller

også bliver de overtaget og udelukket fra alt samarbejde.

https://youtube.com/watch?v=NicE0-N9ux0
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For de, der interesserer sig for okkulte sammenhænge, så har Blackrock og The Fed og The Order ventet

på Efterårsjævndøgnet (Equinox) for at slå igen og okkupere markedet. De opererer ALTID efter disse

astrologiske checkpunkter, men udbetalingen ved FED-terminalerne udeblev i år, for Aladdin var

stukket af på sit �yvende tæppe. Efterårsjævndøgnet er det tidspunkt på året, hvor mørket begynder

at overtage lyset, dagene bliver kortere, og nætterne bliver længere. I sortemagikernes univers er det

dér, hvor deres mørke kræfter kan overtage. Derfor vælger de altid disse astrologiske skift tid til at

iværksætte de operationer, der ikke tåler dagens lys. I 2020 var det forårsjævndøgnet, der var

startskudet til Operation Lockdown. Da lyset skulle bryde frem, blev det slukket af mørkets kræfter.

Denne gang er de imidlertid læst og forstået og modgået. De �este har sikkert bemærket, hvordan

himlen dette efterår har været helt grotesk overstrøet med kemiske slæbespor. Det er en del af den

sorte operation. Men teknologien med aerosol-spraying er afhængig af en række teknologier på

jordplan, der også er taget ud (femto-tech-installationstårne, o.a.). Så de kommer ikke til at virke på

den måde, de ultimativt er tiltænkt. De laver en masse svineri, som vi absolut ikke har brug, javist.

Sanktioner versus trivsel

Prisen for ressourcer på det sorte marked er ufattelig lav, når der købes. Prisen når der sælges på det

ordinære marked er ufattelig høj. Det betyder, at fortjenesten i mellemhandlen er fuldstændig

ufattelig høj. Men det sorte marked er nu under kraftig udfordring. Sanktionspolitik og sort marked er

direkte forbundet. Hvis det sorte marked bliver lukket ned, forsvinder alle incitamenter til

sanktionspolitik. 

Biden-admin, der styres af CIA aka Order of The Black Sun har lige nu opslået en stilling med

betegnelsen Sanction Wizard som modsvar – årsløn: 1.32 millioner kr + diverse skjulte bonusordninger

+ clearing på højest mulige sikkerhedsniveau. Forvent endnu en stribe af totalitære tiltag. Forvent også

at kandidaten kommer fra CIA. Problemet med sanktioner = totalitære styregreb = at ulideliggøre folks

liv er imidlertid, at de ikke virker i længden. De er blot med til at provokere folkelig mobilisering, f.u. =

folkeligt udbrud.

Alexandr Dugin forudsagde i 2009 i bogen Den Fjerde Politiske Teori, at globalisterne, neoliberalisterne

ville indføre deres sanktionssystem, deres censur- og ostrakiseringspolitik. Glem ikke, at kineserne

kom først, og at deres sociale pointsystem er modellen. Derfor ankom den ekstra komponent,

påskudet til at jabbe ikke uden grund fra Wuhan, Kina. Hvor der forresten – er det ikke sjovt, så mange

forresten’er vi kan �nde ved nærmere eftersyn? – ved efterårsjævndøgn i 2019 blev afholdt en

international militærolympiade (military games). Derfor navnet Covid-19. Allerede her så man hidtil

usete og uhørte sikkerhedsforanstaltninger, der lignede dem, der blev indført i hele verden

efterfølgende. Deltagerne var kraftigt internerede, så de aldrig kom i kontakt med lokalbefolkningen.

Skulle alle disse militærfolk vende tilbage med ‘noget’ i kroppen, som de kunne sprede? Minder det

ikke i betænkelig grad om den måde The Army Flue også kendt som den spanske syge blev skabt i

militære labs og spredt via soldater sendt til fronten i Spanien 100 år forinden? De amerikanske

deltagere i Wuhan i 2019 var overhovedet ikke motiverede eller trænede og �oppede totalt ved legene.

De var altså ikke sendt derover for at vinde men af en anden årsag. Da de kom hjem var der lagt i

ovnen til de sanktioner, der sigtede frem mod at sløre svindelnumrene ved det amerikanske valgt
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senere på året. Og nu prøver de noget lignende frem mod midtvejsvalget i november 2022. Og hvis

nogen påstår, at det er uden sammenhæng, så får de en �ad!

Det var også i 2019 – deraf navnet … – at Event 201 blev afviklet i New York. World Economic Forum

inviterer alle de vigtigste interessenter til en stor simulationsøvelse, hvor man øver sig i at lukke

verdenssamfundet ned i forbindelse med en ny coronavirus, der går i pandemi. Øvelsen går bla. på,

hvordan man via medierne skal sørge for, at kun de ønskede informationer slipper ud. 

You can’t make this up!

De krige, som USA har startet i de forløbne 30-40 år, har været vendt mod lande, der har modsat sig

globalisering. Iran, Irak, Libyen, Syrien, Østukraine og ikke mindst Rusland. Rusland er hovedfjenden,

fordi de er det største og mest magtfulde land, der helt o�cielt ikke bryder sig om globalisterne, heller

ikke deres egne oligarker og 5. kolonne. Husk at Rusland har forbudt GMO og Monsanto/Baers.

Ukraine-operationen handler meget om at gmo’�cere det vigtigste landbrugsområde i Europa. Alene

det, at russerne insisterer på at hylde deres egen kultur, som vi aldrig har forstået i Vesten, er en

fornærmelse af oligarkiet og grund til, at de er udråbt som fjenden. Vesten har aldrig tilgivet russerne,

at de forsvarede sig umiddelbart efter Murens fald, hvor man troede, at landet var ét stort tag-selv-

bord. Efter en kort og pinlig periode med den vodkastive CIA-klovn Jeltzin, indledtes Putin-æraen, hvor

tag-selv-festen var slut. Derfor de konstante trusler fra Vesten, NATO og CIA, derfor det fascistisk

statskup i Ukraine i 2014 og Ukraine-krigen i fuld skala i 2022. Som i Krim afholdes nu referendi i

Østukraine, hvor befolkningen kan afgive stemme om, hvorvidt de ønsker at tilhøre Den Russiske

Føderation. Som dengang har Vesten allerede braldret op om, at disse referendi er ‘ulovlige’.

Bestemmer Vesten, hvilken lov, befolkningerne i Udkantsverden har lov til at lovliggøre? Ja, ifølge det

neoliberalistiske dogme-diktat om vest-oligarkiets ret til verdensdominans, ikke ifølge folk i

Udkantsverden.

Men russerne er jo ikke hovedfjenden for neo-liberalisterne. Det var de heller ikke under Den Kolde

Krig, for det var en a�edningsmanøvre. En langt større og reel trussel mod dem er Den Store Opvågnen

af befolkninger både indenfor og udenfor egne grænser. Den holder dem uroligt vågne om natten og

fuldt beskæftigede hele dagen, for hvordan skal de dog dæmme op for det hele, har de mon �ere

giftigheder på lager, kan de mon bruge de gamle beskidte trick endnu-endnu engang? Åh nej, også de

begynder at fade ud, for folk er begyndt at forstå den dystre logik bag de beskidte tricks. 

Abrakadabra og Alakazam … og �zzz-kaplunk, der sker ikke en skid. 

Folk siger: Buh en tiger!

Nominalisme versus universalier

Nominalismen er forudsætningen for impiricismen, der siger, at kun individet �ndes, kollektivet �ndes

ikke. Kun det sansede, det oplevede eksisterer, universelle værdier �ndes ikke, kollektiv bevidshed

�ndes ikke. Kollektiv bevidsthed inkluderer det jungianske begreb det kollektivt ubevidste, menneskets

mytologiske lag beboet af arketyper. Det inkluderer også begreber som slægt, familie, nation, race,
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tradition, etnicitet, kultur. Nomilalisme = det benævnelige dukker senere op som positivisme = det

målbare.

Dette er ikke helt nemt at forstå, for vi siger normalt, at kommunisme er en kollektivistisk bevægelse,

hvor mennesket svømmer rundt i en opløsning af masserne. Vi udsættes for massekommunikation,

massemanipulation + en masse andet masseshit. Men den kommunistiske / socialistiske / marxistiske

kollektivsme er et falsk kollektiv. Det er et stykke design beregnet på at afmontere det ægte kollektiv =

det naturlige og kulturlige menneskelige fællesskab. Det er et kup af begrebet, ligesom begrebet

socialisme i hænderne og munden på marxister er forfalsket og kuppet, for det betyder ikke længere

solidarisk respekt for folkets fælleseje men socialisering = social kontrol = afretning af befolknigen, så

de er nødsaget til at afgive deres retmæssige fælleseje til Staten. Det makabre udsagn fra WEF og

Klaus Schwab (søn af en nazigeneral, der kørte dødslejre) er som bekendt af mange: I 2030 ejer du

intet, og du er lykkelig. Det er den ultimative afgivelse af folkenes retmæssige fælleseje og nu til en

superstat med supermagt. Hvis det står til dem … de har problemer nede i Basel for tiden.

Efter at have afvist og bekæmpet den kollektivisme, der ligger i kommunisme og fascisme, opdager

neoliberalismen to kollektive former, som den udser som redskaber for ideologien: det menneskelige

køn og mennesket i sig selv. Det første angreb sættes ind mod den menneskelige kønslighed. Først via

feminismen og senere via LGBTQ….’ismen. Vi ser det i popkulturen og popmusikken tilbage fra start-

60’erne, videre over 68’erne og med et boost i transgender’ismen. 

Dernæst ankommer angrebet mod selve mennesket i form af transhumanismen i dens forskellige

afskygninger. Vi er lige nu i den kønsforstyrrede fase. Dit køn er nu et spørgsmål om et individuelt valg

indkapslet i et hylster af social konstruktion. Væk er biologi, natur og kønnenes polaritet – selvom de

bruger giftig biologi i mad og miljø til at efeminisere mænd og maskulinisere kvinder. Væk er derfor

også familie og tradition. 

Kulturmarxisten Herbert Marcuse, der har stået fadder til den amerikanske woke’ism, BLM og Antifa

udgående fra de højere læreranstalter, kalder metoden for subversiv perversion. Tænk Berlin mellem

1923-33 med alle tænkelige afarter af depravering kombineret med Berlin 1933-35 med terrorkorps på

gaden. Tænk Hollywood, popmusikindustrien, hippiebevægelsens sex-drugs-rock’n’roll kombineret

med feminisme, pride parade og porno. Tænk TV-serier, hvor familien beskrives som et dysfunktionelt

misfoster og manden i huset som en narrøv. Tænk slatne soy-boys med emo-eyeliner og huller i

bukserne. Tænk på den anden side guldkædebehængte, pistolslyngende drug-dealende designer-

gangster-rappere, der håner deres twerkende bitches i en sort ghettokultur, hvor mænd er

fraværende i familien. 

Børn lærer ikke længere af deres forældre men af professionelle socialdesignere. I USA foregår der en

kulturkrig mellem woke skoleledelser og børnenes forældre. Disney er i søgelyset for deres udtalte

agenda med seksualpervertering af børn. Og omsider er der taget hul på det største, mest fortiede og

mest betændte emne: Den omfattende handel med børn, organer og substanser fra børn og

mennesker i det hele taget. Det er vidtforgrenet organiseret, og myndigheder og Stat har i påfaldende

grad været indblandet. Katten er ude af sækken, og we ain’t seen nothing yet!
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Designkollektivisme versus menneskeligt fællesskab

Mennesket er et ægte kollektivt væsen. 

Mennesket danner fælleskaber.

Mennesket er fuldt ud i stand til at se sig selv som en del af noget, der overskrider generationer.

Racisme er et implantat fra en dybt racistisk overklasse.

Mennesket er ikke krigerisk af natur, det er fredeligt. 

Tiden er løbet fra rytterfolkenes plyndringstogter.Dette ægte menneskelige felt har socialdesignerne

set som noget, der skulle destrueres. 

Chicago-�loso�en Leo Strauss siger: Hvis manden og kvinden er forudsætning for opdeling af

arbejdskraften beskrevet af Marx, så må en udradering af mandlighed og kvindelighed være måden at

bryde denne opdeling på. Her er præmissen, at opdeling er af det onde og fraværet af opdeling er af det

gode, for det var, hvad Marx sagde. Enhver ulighed er af det onde, og enhver lighed er af det gode,

fordi Marx sagde det. Uligheden galt dog ikke for medlemmerne af politbureauet, der ragede til sig af

privilegier, walk-the-talk var ikke deres stærke side. Dette udtværende lighedsbegreb stammer fra en

bestemt læsning af frihed-lighed-broderskab fra Den Franske Revolution, Adam Weisshaupts bayriske

Illuminati-retorik der blev til Jacobinernes retorik, der senere blev til Det Kommunistiske Manifest og

bolsjevikkernes retorik.

Læs: xxx

Læs: xxx

Lighed i kønslighed er en dyb fornægtelse af den menneskelige natur. En kvinde er ikke en mand, en

mand er ikke en kvinde, og alligevel prædikes der i woke-kulten, at det er sådan, hvis du vil. Hvis du

ønsker og vælger det, kan du være alt muligt, begge dele på én gang og ingen af delene til enhver tid.

Hvad du identi�cerer dig med, er herefter det, du er. Identi�cation = tjulahop, jeg er nu noget andet

end mig selv, jeg er identisk med … Så hvis du synes, fordi du lissom fø-ø-øler, at du er en lesbisk-

transkønslig-søløve, så er det, hvad du er. Transgenderismen har nu listet op 70+ sjove køn, du kan

være, hvis du synes, det er smart. Og ve den, der tiltaler dig som en søpapegøje, hvis du insisterer på, at

du er en søløve! Det hele er samtidigt et stykke absurditetstræning, hvor små forkælede sociopatiske

børn prøver grænser overfor de voksne. Når grænsen ankommer, hyler de op og bider i gulvtæppet,

men hvis de på den anden side ikke får grænsen fortsætter de frustreret, for inderst inde søger de

grænsen. 

Det spontane oprør i stor stil, vi ser lige nu – og som er fjernet fuldstændigt fra de korporatistiske og

nationale (same-same) medier, hvilket de har de fået besked på – er for så vidt ubevidst, blindt og

spontant. Det er en reaktion, der endnu ikke har fundet sin form. Mennesket som eidos, som en art

(æt) og kollektiv identitet har rejst sig i oprør mod neo-liberalismen. Menneskeheden trækker nu i en

anden retning end posthumanisme og Det Store Reset. I stedet for globalisme, der er en rebranding af

socialistisk internationale kombineret med statskapitalisme (tænk Kina) = fascisme, danner der sig nu

en folkelig internationalisme udenfor social-monopoliseret kontrol. 
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Fronten er ikke længere Vest mod Øst eller højre mod venstre. 

Det er folkene mod eliten, multipolerne mod monopolet. 

Tredje Verdenskrig er en vertikal krig, ikke en horisontal.

Bagstræberi versus en ny fremtid

En af vejene ud af den neo-liberalistiske fælde er at studere andre kulturer.

En anden vej er at gå i dybden med vores egen kultur bagom den neo-liberalistiske læsning.

Alexandr Dugin inviterer i sine skrifter og taler til en genåbnet dialog mellem antikken og vor tid.

Målet er at frigøre os fra det modernistiske kvælertag ved at lære af det præmoderne tankesæt.

Ikke ved at skrue tiden tilbage, ikke noget build-back-shit som hos globalisterne.

Vi skal fremad ved at samle det kulturelle tankegods op, der blev udstødt og genlæse det.

Der er en grund til, at angrebet på den vestlige civilisation blev sat ind på universitets-niveau.

Korrumpering og hjernevask af universitetslærere var så vigtig, fordi det akademiske niveau indtræder

som herskerklassen i samfundet. De højest uddannede indtræder i de højeste stillinger med den

højeste ind�ydelse. Hvis denne ind�ydelse allerede er under overordnet ind�ydelse fra centralt hold

og bagstræberiet så at sige er indbygget i deres tankesæt (Foucault: oversættelse af magten), så er der

etableret et styresystem via uddannelse.

🎦

Interview with Alexander Dugin (Philosophy, 4PT, Education, Mysticism, Theatre)

https://youtube.com/watch?v=-AVVipiukPI

https://youtube.com/watch?v=-AVVipiukPI


29.12.2022 14.53 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 284/3124

🎦

Alexander Dugin vs. The Great Reset

https://youtube.com/watch?v=0ACkrBkitqM

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://youtube.com/watch?v=0ACkrBkitqM
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Verden er styret af mænd og kvinder, der er bange.

Bangemændene er bange for alt, der rører sig.

De er bange for alt, der endnu ikke har opgivet ævret.

De er bange for, at vi kommer lidt for godt i gang.

Bangemændene er bange for, at vi skal opdage, hvad de har gjort.

De er bange for, at vi skal �nde ud af, hvor bange de er

for, at vi skal �nde ud af, hvor bange de er

for, at …

Og fordi de er bange, synes de, at vi skal leve i evig frygt for noget.

Tag ikke fejl af bangemændene og -konerne. 

De kan ved første blik synes skråsikre og arrogante. De bærer maske.

Vi går rundt og tror, at de mægtige er de frygtelige.

Hvad nu hvis det viser sig, at det er dem, der er bange for os?

Bangemændene er bange for

de gamle – de gamle ved, de forstår, de har erfaret, de danner visdom. De har lidt for mange brikker

at �ytte med og lidt for meget tid til betænkning og til at regne ud, hvad det hele gik ud på. Og så kan

�nde på at fortælle andre om, hvad det gik ud på. Og så havde oldsagerne tænkt sig, at de skulle nyde

resten af deres liv uden slid og slæb og slaveri, men dertil er der heldigvis myriader af kroniske

sygdomme, der kan tjenes på – og slå dem ihjel, når de bliver for omsorgskrævende.

Bangemændene
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Jeg tænker, at det er på tide at få smidt alle gamlinges erfaringer ind i den fælles pulje og tage bladet

fra munden i erkendelsen af, at de kun kan slå os ihjel én gang.

Bangemændene er bange for

de unge – de �nder på drenge- og pigestreger og nye måder at gøre ting på, der kunne tænkes at

være upassende. Derfor opfandt de skolesystemer, så de kan pille det meste livsenergi ud af de unge,

inden de laver ballade med den. Og udenfor skoletid �k de computerspil og mobilbamser, så de kunne

spilde deres ungdom på navlepilleri og ligegyldigt social�immer. Så kunne de også tænkes at lægge

øre til bedstefar, men så var der nogen, der opfandt generationskløften, der ikke var der i forvejen og

heller ikke var naturlig. Her kunne de unge udvikle foragt for alderdommen, og alderdommen kunne

ryste på hovedet af de unge, og så var der større garanti for generationstab og for, at historiens

gentagne fejltagelser ville gentage sig selv.

Generationskløft er ligesom racisme so-last-millennium, og dog kører de begge for fuld skrue.

Det kan vel næppe kaldes for progressivt at være så bagstræberisk.

Bangemændene er bange for

mennesket – dets potentiale og skaberkraft, dets styrke, dets sande natur. 

Derfor arbejder de i døgndrift på version 2.0, cyborgen, GMO-mennesket, maskinmennesket med dets

manipulerbare, programmerbare forudsigelighed, som de kan slukke for, hvis det skulle gå galt. For alt

det massemord er ret beset noget forbandet griseri, der lige pludselig kunne ramme dem selv. Vi

skulle nødigt få for høje tanker om os selv, så de fortalte os, at vi bare var aber med lidt �ere

hjernevindinger, og at al den elendighed, de havde skabt for os, var vores egen skyld, for vores natur

var ond og grusom (it takes one to know one, og den som �sen lugte kan).

Vi skal ikke lægge billet ind på deres perverterede menneskesyn.

Send bolden tilbage til deres banehalvdel og lad os komme videre med menneskelivet.

Bangemændene er bange for

mænd der er mænd, og som handler og forsvarer deres kvinder og børn og resten af huset om

nødvendigt med våben i hånd og mænd, der er villige til at påtage sig beskidt arbejde og sætte deres

liv på spil, hvis det er sådan, det skal være. Men så opfandt den slatne, efeminiserede soyadreng, den

tyndbenede emo med det sænkede inadvendte blik. Og så opfandt de feminismen, så mænd kunne

lægges for had og få skyld for alting. Og forinden opfandt de kunstige krige, så mænd kun slå sig selv

og hinanden ihjel, når de høje herrer udkommanderede dem.

Efterlysning: venlige men bestemte mandfolk med hår på bollerne og omtanke for kvinderne. Og

ordentlige fædre der både tør sige ja og nej.

Bangemændene er bange for

kvinder der er kvinder, for de skaber, nærer og beskytter liv. Men så var det, at de høje herrer kom op

med abortindustrien, så kvinder kunne bryste sig med, at de havde taget livet af et ufødt menneske og

hævde, at det var deres ret og deres frihed, som de håndhævede. Feminismen gjorde det samme ved

mænd og kvinder: �k dem til at opføre sig som det andet køn, og kvinder havde nu lov til at foragte og
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undertrykke mænd og kalde det for frigørelse. De høje herrer – og damer ikke at forglemme – er

bange for den sande moder, for hun vil aldrig glemme, at de tog hendes søn fra hende i krigen og

smed hendes mand i torturkammeret for derefter at forsvinde. Bangemændene er bange for

tigermoderen og hendes frygtløshed, så derfor skabte de den dresserede bukserollekvinde, der slider

sig selv op i en businessverden skabt af mænd på mænds betingelser. Bangemændene er bange for

kvinders spirituelle kræfter, så derfor kaldte de hende en heks og smed hende på bålet.

Bangemændene er bange for kvinders helbredende evner, så derfor opfandt de den medicinal-

teknokratiske sygeplejerske med akademikergrad.

Efterlysning: kærlige og bestemte kvinder, der kender deres egen natur og styrke uden ideologisk

påklistring, og som ved, at de er her for at tjene Livets Kult ikke Dødskulten.

Bangemændene er bange for

familie og alt det, som mænd, der er mænd og kvinder, der er kvinder kan skabe sammen og den

helhed og fuldbyrdethed, som den komplementære kønslighed kan danne. Derfor kom de op med

dusinvis af postulerede og forskruede kønsligheder, mens de på sevmodsigende vis ævlede om

kønsneutralitet. Bangemændene er bange for familieinstitutionen og det værn mod statens overgreb,

som den alle dage har været et bolværk imod. Derfor måtte de have kvinden ud på arbejdsmarkedet

ved at overbevise hende om, at hun var en ufuldbyrdet undertrykt stakkel hvis ikke. Og de måtte have

børnene væk fra deres forældre, så de kunne hjernevaske dem til hjernedøde arbejdsbier og sørge for,

at familiens, slægtens og nationens værdier blev sønderbrudt. En veritabel pandemi af skilsmisse- og

single-sig-selv-nok-kultur sørgede for resten.

Til alle de sønderbrudte familier derude:

Ingen tid er bedre end NU til at hele jeres sår, for sønderbrydernes regime er brudt.

Bangemændene er bange for

frihed – for frihed er det modsatte af kontrol, og kontrolfreaks er rædselsslagne ved tanken om

folkenes ukontrollerbare frihed. Hver gang, de tager ordet i deres mund, taler de om deres frihed til at

tage for sig af retterne, fri bar for �nansoligarker, frihed fra ansvar, frihed for at rydde op efter

griseriet og frihed for at betale regningen. Stra�efrihed holder de gerne af at tænke på, for bare man

er i den rigtige klub, gælder loven ikke længere.

Som man siger: Det skal være løgn det her!

Frihed står ikke til forhandling og kompromitering. 

Bangemændene er bange for

kærlighed – denne underlige højfrekvente energi er dem fremmed, for den var ikke tilstede, hvor de

voksede op. Den skræmmer dem på en meget grundlæggende måde. De kender kun til erotisk

opstemthed, og en del af dem kan i deres sjælelige armod tænkes at forveksle de to. Men hvad der

blandt andet skræmmer dem er kærlighedens unikke evne til at skabe sammenhænge. Så derfor

hader de anden sammenhæng end deres egen, og i det hele taget hader de, for had er det modsatte af

kærlighed. Og når de ser, at vi hader hinanden, så ved de, at vi ikke kan få en skid til at hænge

sammen. For størst af alt er kærligheden – så meget har de dog forstået.
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Og hvorfor er kærligheden størst af alt? Det er nemt at svare på: 

Fordi det er den universelle sammenhængskraft. Var der andet?

Bangemændene er bange for

tradition – for traditionen er i hænderne på folk, den er tidløs folkelig ejendom til almenvellets

opbygning og viderebringelse af livserfaring. Traditionen er vores sande arv. Traditioner tager mange

mennesker og generationer at skabe men kun én generation at ødelægge for stedse. Det

traditionsløse menneske er tabt i oversættelse, for det er nødt at starte forfra hele tiden. Hvorefter der

altid kommer en rar onkel ind ad døren og tilbyder en erstatning, som �rmaet har på lager. Den vil du

sikkert blive glad for i længden, selvom den er lidt dyr …

Hvis traditionen er det af bangemændene mest forhånede kulturelle islæt,

så bør traditionen være det af os-folket mest hædrede og hyldede princip.

Bangemændene er bange for

historie – for den kunne afsløre deres svinestreger. Historier har de masser af, røverhistorier,

spøgelseshistorier, løgnehistorier, dybt-godnathistorier, historier om krigens sejrherrer, deres egen

storhed og forfængelighed og historien om alle de, der blev ofret på Baals alter i festen for

dæmonerne i en banquet med servering af blod og menneskelig livsenergi. De hyrer skriverkarle til at

skrive historien ned, så folk ikke skal gå rundt og fortælle den levende folkets historie mund til mund,

øre til øre, hvor historiefortælleren er nødt til at kvali�cere sin fortælling og se sit publikum i øjnene –

hver gang. Historien skal indover hovedkontoret, hvor man aldrig ser publikum i øjnene.

Hvad tænker du om den evindelige his-story = deres historie om ufordragelighed?

Jeg tænker, at det er på tide at forlange folkets fortælling om fordragelighed tilbage.

Bangemændene er bange for

fred – for folk får for mange gode ideer i fredstid. Fred for dem er intet andet end slikken sår og

skraben sammen af skatter, så de kan starte den næste krig. Fred er våbenhvile i den evigt rullende og

aldrig afbrudte krig. Fredsforhandlinger er trækken tiden ud, så man kan �ytte rundt på tropper og

skyts i mellemtiden. Dey ser godt ud på mediernes sende�ade, for krigsliderbukkene fremstår som

små helgener. Og bagefter skyder de løs igen. Ægte fred, �ndes det? Det ville i så fald være fred for

DEM. 

Gider I ikke snart at lade os være i fred?!

Der er en grund til, at vi siger fred og fordragelighed i samme sætning.

Intet folk ved sine fulde fordragelige fem vil starte en krig med med folk, der ligner dem.

Bangemændene er bange for

trivsel – og trivsel er ALDRIG skabt af dem, for de kan i bedste fald bane vejen for den eller i værste

fald forhindre den i at opstå. De vælger gerne det sidste, for kun et folk i utrivsel har brug for far-og-

mor-stat til at komme og frelse dem. Trivsel giver overskud, og overskud fremmer uafhængighed og

selvstyre (suverænitet). Et folk, der trives, kommer ikke kravlende på �re ben og tigger om, at staten

gør noget for dem, for de kan og vil selv. De er voksne mennesker og ikke børnehavebørn. Når staten
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ser trivsel og overskud hos folk, er deres første tanke: hvordan kan vi beskatte dem (= overføre deres

energi til os)? Og efter en samtale i ministeriets baglokale med jurister og embedsmænd kommer de

op med endnu et sygt påskud under endnu et kryptisk navn til energioverførsel.

Trivsel minder dem for meget om, at de i bund og grund ikke selv trives.

Skulle vi ikke bare insistere på trivsel og minde os selv om, at det er vores medfødte ret?

Bangemændene er bange for

sundhed – for sunde mennesker spytter ikke penge i deres shit. Og hvem er ‘de’, og hvorfor agerer

stat og regering pludselig, som om de var ansat i medicinalindustrien og træ�er irrationelle og

irrelevante beslutninger, der ødelægger folkesundheden og tilgodeser en skummel og amoralsk

industri, der ikke længere mener, at den skal sætte varedeklarationer på sine produkter? Godt

spørgsmål – ikke besvaret. Lige så meget de frygter folkesundhed, frygter de gennemsigtighed for

deres beslutninger. Vi kunne starte med at minde dem og os om, at der �ndes noget, der hedder et

immunforsvar. FINGRENE VÆK FRA IMMUNFORSVARET – RESPEKT FOR IMMUNFORSVARET!

Lægekunsten er nødt til at gen�nde sit afsæt: At det er kroppen og sjælen, der helbreder sig selv. Vi er

nødt til at gen�nde vores ansvar for vores egen sundhed.

Bangemændene er bange for

ordet – for ordet kan sige noget, der ikke må siges. Som Bangemændene er bange for fædrelandet, er

de bange for modersmålet. Dertil har de opfundet nysproget, hvor ethvert ord, der kan tænkes at true

den herskende klasse, kan vendes på hovedet og betyde det stik modsatte eller bare noget helt andet.

Bangemændene er bange for, at folk skal tage ordet, så derfor lægger de dem ordene i munden. De

har brug for ordstyrere, så folk ikke skal tale i munden på dem, når de holder foredrag. Ordet er frit, så

længe det ikke fornærmer dem. Og nu har de hyret en stribe TechGiganter til at sørge for, at ord og

udsagn bliver frasorteret af en skummel algoritme.

Jo mere censur, jo mere skal vi tage ordet. Ingen censor skal dø i synden uden påmindelse. Da de har

ikke holdt ord, så må vi gøre det for dem.

Bangemændene er bange for

journalistik – for journalister kan �nde på at stikke næsen i ting og sager. Vi bør nok her sige kunne

�nde på, for deres på�ndsomhed er aftaget gradvist over 2-3 årtier, og hvis en journalist lader sig

ansætte i en mediekoncern med en vis omsætning, så stikker de aldrig næsen i noget, der truer

omsætningen, koncernens interessentskab og annoncørernes interesser. Så det er de ikke længere

bange for, og korrupt journalistik er et af vor tids hovedproblemer. Hvad de til gengæld er bange for,

er at folk siger: Så kan det være lige meget, for nu gør vi vores eget hjemmearbejde. 

Alle oplysninger er derude, det er bare at �nde dem og stille alle de spørgsmål, som journalisterne for

længst burde have stillet. Og insistere på, at der skal �ndes et svar.

Bangemændene er bange for

retsvæsen – for de kunne blive holdt ansvarlige for deres ugerninger. Derfor har de fundet alle lovens

smuthuller og vredet armen om på lovkomplekset. De store spillere danner karteller uden at blive
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stoppet, og de korrupte politikere forsvinder ud af sidedøren, når de har haft �ngrene i statskassen.

De multinationale betaler ikke skat, banker laver pengevaskeri for trecifrede milliardbeløb, og

krigsforbrydelser glider over i glemsel. Retssikkerhed for småfolk er en by i Transsibirien, og globalist-

syndikaterne har en hær af jurister til at dække over svindel og humbug.

Det �ndes kun én måde at få tilgivelser for sine ugerninger på. Ved at angre.

Ved i fuld o�entlig at stille sig op og sige: Vi tog fejl. Det må I saftsuseme undskylde!

Vi ved så godt, at de ikke tog fejl men gjorde med fuldt overlæg. Det gør det ikke nemmere for dem, for

så skal de jo stille sig op, stadigvæk i fuld o�entlighed og sige:

Vi gjorde det. Vi afstår fra nogensinde at gøre det igen. Hvad kan vi gøre for jer, for at råde bod på det?

Og det kommer overhovedet ikke til at ske. Tilbage er enten: retsforfølgelse helt ind i helvede, eller en

så grundig afmontering af deres forbryderiske system, at de ikke har mulighed for at vende tilbage. 

Den gode nyhed er, at dette allerede �nder sted. Det foregår ovenfra og nedad.

Du har bare ikke hørt om det endnu, for det er en pågående operation.

Bangemændene er bange for

nationen – for den beskytter folket, giver identitet og befordrer kultur. Men vi taler i datid, for

nationalstaten er i mellemtiden kørt �ad af den globalistiske damptromle. Ægte nationalisme er

kærlighed til fædreland og modersmål og det sted, vi er født, dér har vi hjemme med dets smukke

traditioner, hvilket er det diametralt modsatte af aggressiv chauvinisme og imperialisme. Globalisterne

og deres lakajer og halelogrende puddelhunde hader og frygter nationen og vil gøre alt i deres EU-

kommisærvælde, deres milliardærklubber i alpine skisportssteder og deres tænketanke for

taskenspillere for at nedbryde nationerne.

En ny nationalisme er ved at opstå, fordi det herskerklassen har pisset på folks fødested. 

En ny folkelig konservatisme er på vej for at bevare et liv, det er muligt at leve.

Bangemændene er bange for

folkestyret – tør vi overhovedet bruge ordet, er det ikke totalt ødelagt? Folkestyret endte med at blive

en joke og et teaterstykke, der skulle få folk til at tro, at de havde noget at skulle have sagt. Folkestyret

var alt for besværligt, så de opfandt postdemokratiet, så teknokraterne kunne komme til. Hvorefter de

opfandt den permanente undtagelsestilstand og kaldte det for det nye normale, hvorefter vi natten

over havde funktionel fascisme iklædt et tyndslidt, �osset og snavset sæt tøj kaldet demokrati, så det

ikke skulle se ud som om, tyrannen ikke havde noget tøj på.

Den dårlige nyhed er, at et sandt folkestyre kræver noget af folket.

Det er samtidigt den gode nyhed, for vi har mindre brug for staten, end vi tror.

Bangemændene er bange for

arbejderklassen – ja minsandten, den som deres gode venner sagde, de ville gøre alt for, men som de

bag facaden foragtede så dybt. Især når de hersens horder af bonderøve, kanonføde, skatteydere og

stemmekvæg bliver til middelklasse, det er helt forfærdeligt! Det er ganske ironisk at verden lige nu

oplever et globalt oprør fra bunden, af den bund og det mellemsegment som toppen sagde, at de var
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til for. Bunden har nu forstået, at toppen er udelukkende til for toppen selv, og at toppen er toppen og

sig selv nok uanset partifarve. De har også forstået, at deres anslag mod dem er beregnet på at skabe

foramelse, forarmelse er ikke bare en bivirkning af uheldige omstændigheder, en eller andet

opreklameret virus eller en eller anden russisk præsidents skyld. Når bonderøvene rører på sig

dernede i stort tal, får de nervøse trækninger deroppe på deres borge. En larmende stilhed i deres

massemedier om, at HELE VERDEN protesterer, er foreløbig det eneste, de kan stille op – deroppe.

Frygt skaber frygtens objekt. De høje herrer har nu i deres hybris aktiveret deres eget værste mareridt.

De har sat det i bevægelse, og nu kommer det efter … DEM.

Bangemændene er bange for

kulturen – for den er ikke deres. Sammen med deres frygt bor der en gammel og indædt misundelse.

Når de ser kulturen i sin mangfoldighed, ønsker de at besidde den, og hvad værre er, de ønsker, at

ingen andre end dem skal besidde den. Kultur er at få noget til at gro. Misundelsens Imperium er ude

af stand til at få noget til at gro. De kan allerhøjst �nde ud af at hegne blomsterbedet inde. Eller

overhælde det med gift. Eller asfaltere det. Det gror, fordi det gror, ikke fordi de befaler det at gro,

eller fordi de laver teknokratiske femårsplaner for vækst.

I den kloge stat – �ndes der en sådan? – vil dens embedsmænd melde sig som folkets tjenestemænd. I

fasciststaten er folket tjenere for staten, Staten er Gud. Gu’ er den ej!

Bangemændene er bange for

skønheden – for den minder os vores guddommelige ophav og om, hvor uskønne de er. Derfor

opfandt de modernismens brutale afstumpethed, betonfunktionalismens trøstesløse lejekasserner,

fækaliekunst og selvhøjtidelig indbildsk situationisme med et infantilt-nihilistisk udtryk. Gadebilledet

blev grimt, landskabet blev grimt, tøjet blev grimt, sproget blev grimt, maden smagte grimt. 

Men se, fra en revne i den beskidte asfalt gror der en mælkebøtte, der trodsigt og i al sin beskedne

pragt fornægter grimheden.

Bangemændene er bange for

videnskaben – for virkelig viden skulle nødigt blive folkeeje. De mener, at de ejer videnskaben, fordi

de har betalt for den. De har grundlæggende misforstået det hele. Videnskaben er som kulturen: Den

tilhører alle. At tage noget, der tilhører alle og lukke det inde i kældre og laboratorier forskandset bag

�ne titler, kryptiske afhandlinger og akademiske hakkeordener, sætte det et pistolløb for panden og

sige: Lever den vare, vi har bestilt, eller I mister jeres privilegier! – er både en terrorhandling og et simpelt

tyveri, uanset hvordan det vendes og drejes. Skulle videnskabens mænd og koner �nde på at sige

højlydt, at de for længst har regnet ud, hvordan menneskeheden kan frigøre sig fuldstændigt fra

energiselskaber, oliesheiker og alle de krige og plyndringstogter, der udgår herfra – hvilket de allerede

har – så ville de få at vide – hvilket de alle har – at de godt kan glemme alt om det pjat et par hundrede

år endnu, indtil den monopoliserede pengemaskine er på plads.

Videnskab skal afmysti�ceres, afmonopoloseres, afpoliticeres, a�deologiseres, a�nansialiseres,

afmilitariseres. Vi er alle videnskabsfolk, hvis vi vil og tør.
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Bangemændene er bange for

naturen – hvilket så betyder, at de reelt set er bange for hver celle i deres krop. De er bange for noget,

de ikke fuldtud kontrollerer eller forstår, for det må betyde, at der er noget, der er større end dem selv

i deres storhedsvanvid, og som de ikke selv har skabt. Derfor er det dem magtpåliggende at hævde, at

naturen ikke er et skaberværk, at det er uden bevidst intelligens og formål men blot et biprodukt af

kaos og tilfældighed, hvilket for en stund stemmer overens med deres nihilisthjerner. De er samtidigt

bange for noget, der ifølge deres ellers på andre måder stærkt bøjelige regler ikke kan patenteres. Og

det kan naturen det billige skidt ikke, før den har været igennem industrimaskinen og kommer ud i

indpakningspapir med en pris og en stregkode på. Endelig er de bange for naturen, fordi den har det

med at hævne sig, når den udsættes for de industrielle overgreb.

Det er kun stakler, der er bange for naturen. Naturen er ikke en fjende, med mindre den erklæres en

fjende. Bangemændene har ikke lært at omgås naturen som børn.

Bangemændene er bange for

tanken – for tankens kraft, for at folk skal tænke selv og for tankens indbyggede frihed (tysk: die

Gedanken sind frei). De er så bange for tanker, at de gør sig stor umage med at forhindre, at tanker

opstår, for når de først er opstået, så kan de risikere at sprede sig via ordets vej – som de også er

bange for – for dernæst at manifestere sig som virkelighed, uden at de er blevet spurgt til råds og har

godkendt det. Bagtanker er noget, som de mener at have monopol på. Omtanke mener de at have lov

til at skide på. De har bygget tankernes usynlige fængsel.

Tør vi tænke den tanke, at tænketankenes tid er til ende.

Vi er det tænkende, skabende og talende legeme, og der er ikke brug for tankepoliti.

Bangemændene er bange for

sandheden – som de siger, vi ikke kan håndtere, og at dette er grunden til, at de vælger at holde den

skjult for os. Det er den ædle løgn, den har et højere formål, og det er for vores egen skyld, det må vi

forstå, og så taler vi ikke mere om det, vel?. Mon ikke sandheden om både sandhed og løgn er, at

Bangemændene er bange for, at vi skal opdage, HVOR meget der er løjet i hvor lang tid af hvilke

årsager og med hvilke kroniske konsekvenser for civilisationen? 

De taler gerne om bæredygtighed. Sandheden er altid bæredygtig. 

Løgnen kræver at blive vedligeholdt hver dag 24/7/365, for den holder ikke.

Bangemændene er bange for

Gud – på den ufede måde. Og det er jo ironisk selvmodsigende, da de har gjort så stort et nummer ud

af, at Gud ikke �ndes. Så må de altså også bange for spøgelser. Lige så ironisk er det, at de har så travlt

med at lege Gud og hævde, at de er i stand til at skabe liv. Og endnu værre: at de har lov til at tage liv

efter forgodtbe�ndende. 

De har det med Gud som med naturen. De kan ikke udholde tanken om, at der �ndes noget, der er

større end deres eget ego. De kan heller udholde tanken om, at der i sidste ende er konsekvenser af at

forbryde sig mod de universelle love – af de gamle kaldet for Guds straf. Derfor har de opfundet deres
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eget forskruede moralsæt, for blot de én gang har nævt, at de vil forbryde sig, så har hele

menneskeheden per de�nition skrevet under på en godkendelse af forbrydelsen. Det er deres tro. Det

er en vis chance for at de har taget gevaldigt fejl her – hvilket blot gør det endnu mere uudholdeligt for

dem. Altså at de skulle være underlagt de samme betingelser som du og jeg, noget ganske utænkeligt,

som de fremover må vænne sig til er højest tænkeligt.

Der er hårdnakkede forlydender om, at de faktisk har en gud.

Han kaldes for Mørkets Fyrste eller Lucifer.

Ifølge deres interne udsagn ville han inkarnere sig på dette tidspunkt.

Et andet forlydende er imidlertid, at det blot var for at få dem ud af busken.

Og at Mørkets Fyrste ikke længere eksisterer men er vendt tilbage til Kilden.

Hvad var det, manden-du-ved efter sigende sagde? Frygt ikke.

Vi skal have meget mere af ALT det, som bangemændene er bange for.

*

Kommentar om aktualiteter

Der foregår i disse dage temmelig kryptiske og noget videre �imrende rokader i The Crown (Lucifers

Crown), hvis ydre fremtræden vi kender som det britiske monarki. Prins Charles måtte indvillige i at

lade sig udråbe til konge, da hans søn prins William meldte fra. Det, som sønnen ikke ønskede, var at

lade sig besætte af Mørkets Fyrste. Et klogt valg – og hvilken rask dreng har da også gået hele livet og

drømt om at blive til et hylster for den ultimative ondskab? Men er det ikke det, som hans familie

havde tiltænkt ham hele tiden og forberedt ham på hele livet, og er det ikke det, som disse

psykopatiske familier mener er deres apoteose? Det er det helt bestemt. I de �este af den slags

familier, hvis man går op imod deres vilje, så vil man blive rituelt a�ivet. Det er ikke sket med prinsen,

for han kunne jo komme på bedre tanker.
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Man kan spørge om, hvorfor prinsen så valgte at afstå. Nu kan jeg ikke lige spørge ham, og selvom jeg

kunne, ville jeg nok ikke få et svar. I stedet kaster jeg følgende hypotese indover:

Prinsen har haft et temmelig anstrengt forhold til sin far. Han har aldrig talt om det, det siger sig selv,

men han og hans bror Harry kan ikke have undgået at vide det. Andet er ganske utænkeligt. Deres far

var aktiv i og medvidende til likvideringen af deres mor, prinsesse Diana. Det samme var det væsen,

som vi kender som dronningen. Ritualmordet blev udført af Kronens goon-slæng, MI6. Hvis du som

dansker tænker, at det er en skrøne og konspirationsteori, så kan jeg fortælle, at over halvdelen af den

britiske befolkning er overbevist om, at Lady Di blev myrdet, og at hele plottet og dets udførelse

derudover er særdeles veldokumentet i journalisterne Jon Kings og John Beveridge’s bog Princess Diana,

The Evidence. 

For et komprimeret og kommenteret resumé læs: Mordet på en prinsesse

Prins Charles har aldrig været populær hos briterne for at sige det mildt. Han vidste det, og derfor

ønskede han selv, at kongetitlen gled videre til William. Charles var og er upopulær ikke kun hos

briterne men i hele Wider Commonwealth, de 70+ lande i verden, der har været okkuperet af Det

Britiske Imperium, og som Imperiet 2.0 aldrig har sluppet det administrative og konstitutionelle greb

om. Det forstår man måske, når denne arrogante skikkelse ved sin indsættelsestale stiller sig op og

proklamerer, at han nu har tænkt sig at blande sig langt mere i de pågældende landes politik. Han

stiller sig simpelthen op og udråber sig selv til en verdenskonge! Hvad tænker mon folk i de tidligere

kolonier om den sag? Well, Jamaica har som det første land sagt F.U! Et godt bud er, at vi kommer til at

se stribevis af disse tidligere kolonier lave en ny forfatning, hvor de udskriver det neokolonialt-

administrative bånd, der har bundet dem til Kronen og erklærer sig selv som uafhængige republikker.

Go for it!

Men hvorfor gør Charles noget så arrogant, der er dømt til at a�øde reaktioner worldwide? Det gør

han, påstår jeg, fordi han satsede på, at han blev det nye hylster for Lucifers indsættelse som

verdenskonge. Det kunne da ikke gå galt, vel? Det gjorde det så.

Her er lidt okkult kosmologi. Hold fast i sikkerhedsselen.

Den britiske krone repræsenter den blå sten i Lucifers krone. Det er den højeste portvagt i Amenti-

Hallerne, de mellemrum eller sluser, der har lukket alle sjæle ude fra den Universelle Kilde. De er også

de ni sten i Lucifers Krone – deraf navnet The Crown. Her er et skema over de ni eksistensplaner og det

mørke slusesystem:

https://read.amazon.com/kp/embed?linkCode=kpd&ref_=k4w_oembed_V6BhTcuo0hfsKY&asin=1561718882&tag=kpembed-20&amazonDeviceType=A2CLFWBIMVSE9N&from=Bookcard&preview=inline
https://www.overetagen.dk/mordet-paa-en-prinsesse/
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Sluserne eller hallerne er stopklodser eller gate-keeper-funktioner, der blev installeret for 250.000 år

siden efter Den Store Krig. Derom en anden gang, for det fører for vidt her. Men dragefamilierne �k

først direkte adgang til systemet for 200 år siden. Det er imidlertid de samme farver eller ædelsten,

der �ndes på brystpladen for ypperstepræsterne i Templet i Jerusalem. Hvad har jødedom og Lucifer

at gøre med hinanden? ALT, for Jahweh ER Lucifer, de har bare glemt at fortælle det – hvilket forklarer

Yahweh’s bipolære-psykopatiske adfærd: det ene øjeblik elsker han sit folk, det andet øjeblik smadrer

han dem. Og hvornår gik det galt for folkets ypperstepræster? Det gjorde det – læs Det Gamle

Testamente – da Kong Salomon indgik en pagt med dæmonerne for at få ultimativ magt. Det er den

oprindelige faustiske pagt.

Den administrative enhed for Kong Salomons pagt hedder Sanhedrin. Dette højeste råd forsvandt efter

sigende engang i postantikken. Det gjorde det så ikke, det gik blot under jorden og har været aktivt

hele tiden. Sanhedrin = Chabad = Sabbatæerne = Zionisterne = den Khazariske Ma�a =

Dragefamilierne. Disse dragefamilier repræsenterer hver farve i Lucifers Krone. De er den globale

ma�astruktur. Den blå dragefamilie er den britiske kongefamilie. Den blå kontrolsten befandt sig

under Westminster Abbey, og det var der, hvor de for en uge siden (skrivende stund er 13 september

2022) forsøgte at udføre denne besynderlige besættelsesceremoni – der viste sig mod deres

forventning at være et �op. Stenene virkede ikke længere, og Lucifer var sendt tilbage til Kilden.

Du skal frygte Herren, din Gud, står der i testamentet. Det har altid været underligt hvorfor al denne

frygt? Hvis vi forstår bangemands-syndromet, og hvor gammelt og inkarneret det er, så står det mere

klart.

Familierne havde adgang til det �nansielle system via såkaldte skærme. Disse skærme havde de

samme farver som de ni sten. Efter indsættelsesceremonien forsøgte Kong Charles at koble op til

systemet via den blå skærm blot for at �nde ud af, at han ikke længere havde adgang til at tilgå de

�nanser, han havde regnet med. Det kunne han have spurgt sin mor om, der ikke selv havde haft
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adgang siden 2007. Og her bliver det seriøst sært, for hans mor er ikke hans mor, hvis legeme har

ligget i stase under Balmoral Castle i 30 år. Hans mor er et væsen, hvis fremtræden netop er afhængig

af, at hun ligger i stase. Det kan næppe være forbigået vores blik, at den skikkelse, der er tonet frem på

TV-skærme, ikke har undergået forældelse i disse 30 år. I de seneste optagelser blev der også

observeret nogle besynderlige fænomener, hvor hun blev blåligt misfarvet i ansigtshuden. Væsenet

mistede altså evnen til at mime hendes fremtoning.

Ja, jeg ved det, dette er langt ude i hampen, og som i forrige artikel minder jeg om, at du selv

bestemmer, hvad du mener om alt dette.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Findes der noget vigtigere end det daglige brød?

Og �ndes der noget, der optræder i �ere variationer end det daglige brød?

Findes der i det hele taget noget, der er mere universelt end det daglige brød? 

Alle kultur i verden har brødet som en hovedingrediens i madlavning. 

Det kan påstås, at fx den kinesiske kultur ikke har det bagte brød på menuen. 

Til gengæld har de det kogte brød på menuen i form af nudler eller ris.

Andre kulturer har grøden mere end brødet som hoved-side-ingrediens.

Hvis nogen vil påstå, at de ved hvornår ilden ilden blev opfundet, så har du ret til at ryste på hovedet.

Ilden har opfundet sig selv sig selv, og et eller andet menneske engang fandt ud af at holde den i live,.

Prometheus stjal ilden fra guderne og opdagede, at den var nyttig til mange formål. Den gav lys og

varme. Den holdt myggene ude af hulen. De vilde rovdyr var bange for den. Og   iltstedet blev til et

køkken. Frø fra græsset kunne males mellem to sten, blandes med vand, æltes til dej og bages på en

varm sten.

Det stegte brød – panden

Hvis det ikke er snobrød på en pind, der er urbrødet, så er det det �ade brød. Den varme sten behøver

ikke engang at være �ad, en rund sten er god nok. Man banker dejen �ad med næverne, eller hvis

man vil være avanceret, ruller man det ud med en rund pind, hvilket så i øvrigt kræver en �ad sten

eller et bræt. Det ryger direkte på stenalder-stegepanden. Næsten alle kulturer kender det �ade brød.

I Sydamerika hedder det en tortilla. Svenskerne bager knækbrød. Vi bager pandekager. I Bretagne

Det daglige brød
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hedder det en galette. Ved Middelhavet bager de noget, som italienerne kalder en pizza. Germanerne

kaldte det for en ildkage (Flammkuchen). I Mellemøsten og langt ind i centralasien bager de det

originale �adbrød. I Iran klasker de dejen på indersiden af en tandoor og bager det lodret. I Indien

hedder det en roti eller en chapati. I Kina laver de forårsruller. Sømanden på havet spiser de �ade,

tørre beskøjter (bisquits).

Fladbrødet kræver ikke gær, så hvis du støder på en tortillaopskrift med bagepulver, så er det en

nymodens op�ndelse. Tærten er i virkeligheden to �adbrød i en form med det ene ubagte brød som

bund og det andet som låg. Pirogen er et rundt �adbrød foldet på midten og lukket. I England hedder

det Cornish Pasty, og den var lige til at stikke i lommen, når bonden og jægeren og håndværkeren

skulle på arbejde. I Italien hedder det en calzone. En rigtig Calzone fra Napoli er gademad i

håndstørrelse og ikke en stor klæg tingest, der fylder hele tallerkenen.

For hvad er det, brødet kan gøre? Det er jo den spiselige tallerken. Tallerkenen kan rulles, foldes og

lægges i lag. Det er også den spiselige ske eller ga�el, for du kan brække et stykke af og skovle og

dyppe og gribe med det.

Og så er der alt det andet mad, der går med brødet. Det store ubesvarlige spørgsmål er, om det er alt

det andet, der er tilbehør til brødet eller brødet, der er tilbehør til det andet? En pasta-nudelret består

90% nudler, der svømmer rundt i noget. Hvad er pasta andet end kogt dej? I Østrig, Ungarn og

Tjekkiet/Slovakiet kalder de det for knödel. En pizza er �adbrød med noget på. Det er fattigmandsmad,

cucina povera gjort til en kunstart. En sandwich er noget klemt inde mellem brødskiver. En tortilla er et

pandekage-�adbrød rullet og foldet rundt om noget. – og stegt endnu en gang i olie. Ikke at forveksles

med den spanske tortilla, der er æg, karto�er og olie bagt i en pande. Forårsrullen med noget indeni

forsvinder helt ned i olien. Det samme gør den tyrkiske somosa.

Hvad dette ‘noget’ er, er nemt at besvare: Det er ALT, der kan forestilles og fremstilles, og som går

sammen med brød. Hvad brødet består af, er lige så nemt: Det er stoprt set ALT, der kan tørres og

males til mel. Tortillaen kan laves af både hvede og majs. Knækbrødet kan laves af hvede, rug og
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blandes med alle spiselige frø og nødder. Den russiske pandekage, blinis, er lavet af boghvede, der er

små nødder fra en busk. Kikærter kan blive til mel og til skallen på en libanesisk kebbeh.

Ovnen

Det bagte brød har to forudsætninger: fermentering og en ovn. I den forstand er knækbrød en hybrid

tilhørende begge kategorier. Og ligesom med ilden er fermentering, naturlig gæring ikke en op�ndelse

men en opdagelse. Luften er fuld af �yvende gærceller, og når de får noget fugt, noget sukker og noget

varme, så gærer de løs. Der sidder gærceller på det tørrede korn og mel klar til at blive vækket.

Nordboerne i jernalder, vikingetid, eller hvad vi nu kalder det store kontinuun på 1000’er af år, før vi

kalder det for middelalder, lavede honning-salt-hævet brød uden tilsat gær. 

Selve ovnen er lige så gammel som ildstedet. Den er så basal, at den kan være opfundet og stort set

perfektioneret i én generation i tidernes morgen. Nogen ville gerne holde på varmen fra ildstedet og

byggede en mur af stablede sten. Det virkede, men der var for meget gennemtræk, og så smed de

noget græstørv over, men det var lige lovlig fugtigt, og da det endelig tørrede, så dryssede jorden ned.

Og hvad med låget, taget på ovnen? I mellemtiden havde nogen fundet ud af, at det var bedre at bruge

ler, og at det blev langt hårdere end soltørret ler på grund af ilden. 

Og så er det, at en eller anden stor knøs i en drøm ser vidunderet for sig, vågner og udbryder: Jeg har

det! Vi laver bare en kæmpestor kurv af pilegrene og stiller på hovedet ovenpå ildstedet, og så klasker vi

noget ler på blandet med sand og nogle hampestængler, som vi selvfølgelig først har har tæsket løs på … og

så sætter vi fut i ildstedet, og så har vi fanden�seme en ovn!

Der høres et par søvnigt irriterede grynt fra den sovende skinddynge: Hold nu kæft din møgunge og sov

videre eller gå ud og leg med dit modelérvoks. Men da dagen er omme, og stedets beboere sidder

omkring den nyopførte jordovn og spiser pizza, var der ingen, der brokkede sig. Vi springer for

forståelighedens skyld prototyperne over, for ovnen manglede skorsten og spjæld og låge. Og måske

var den første ovn en åben ovn gravet ind i siden af lerbakken og overdækket med et halvtag en dag,

jægerne havde nedlagt et dyr, og hvor der var udsigt til regn og langt til nærmeste hule.

Det er meget nemt at bygge en midlertidig masseovn, hvis man man har en stak mursten. I princippet

kan man smide stakken om bag i bilen og køre på ud�ugt, men minigrillen er nok mere handy. Og et af

problemerne ved en masseovn er de meget høje temperaturer, der kan få murstenene til at revne. På

et tidspunkt fandt nogen så ud af, at de sten, der var spyet ud af en vulkan var perfekte i ovnens indre.

De giver mening, for er jo skabt ud af glohed lava. Vi kalder det for ovnsten, og det er fremstillet af

pulveriseret og genstøbt lava.

I 1700-tallet i den tidlige industrialisme så jernstøberierne dagens lys. Det grå støbejern består af jern,

kulstof og silicium, og man kunne egentlig kalde det for en slags jernkeramik. Det er porøst, og

sammenlignet med smedejern er det skrøbeligt. Det varmer langsomt op, men når det er varmt

fordeler det og holder perfekt på varmen. En støbejernsgryde med låg kaldes for en hollandsk ovn.

Man kan bage brød i den, og traditionelt blev den placeret direkte på kulgløderne med en skovlfuld kul

ovenpå låget. Hvis man oven i købet dækkede det hele med sand, var det meget e�ektivt.
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Hvilket minder os om, at en anden urtype af ovn netop er hullet i jorden med glødende kul i bunden.

For hvad gjorde man før eller uden den hollandske ovn? Man kunne enten pakke råvarerne ind i store

blade eller ler. Palmeblade var selvfølgelig oplagt, men mon ikke en håndfuld skræppeblade kunne

gøre det? Det må da prøves. Leret er en facinerende hurtigovn. Man laver en primitiv lerkrukke og

bager den, til den ikke længere er slatten. Så hælder man råvarerne ned i krukken og forsegler den i

toppen. Efter et par timer i kulgløder tager man den op til afkøling udvendigt, hvorefter man banker

toppen af og hælder en saftig, aromatisk ret direkte ud på serveringsfadet.

Kunne man så ikke bage brød i en stegeso eller i en tagine, der er en marokkansk stegeso med en stor

rund, dyb tallerken og et kegleforemet låg? Selvfølgelig kan man det. Begge er lavet af terracotta, der

har de samme egenskaber som støbejern. Skal de så de�neres som ovne, eller kræver det, at

varmekilden er indvendig? Den transportale terracottaovn, som den romerske hær slæbte rundt på,

hed en carbonara, og her lægger man i hvert kullet (carbon) ned i bunden. Den var i princippet en stor

krukke med et større hul i siden og et mindre i toppen. Man kunne koge både nede i ovnen og oppe i

toppen. Det var en ovn og et ildblus på samme tid. Er det ikke det, der hedder et komfur?

De små landhuse fra 1800-tallet var bygget op omkring køkkenet, skorstenen og det herlige

støbejernskomfur, der brændte døgnet rundt om vinteren, for det varmede murværker og rum op.

Hos det lidt større huse ser man altid to skorstene, for der var brug for en on ovn til eller en

kamin/kakkelovn. For nordboerne var ovnstedet nærmest en slags helligdom, for i frugtbarhedskulte

er det, der vedligeholder livet helligt.

Antitesen til en ovn er mikrobølgeovnen, en op�ndelse, der aldrig burde have set dagens lys. Hvorfor?

Fordi mikrobølger dræber alt liv i madretten og dermed alt det, det er årsagen til, at vi indtager den.

Alle enzymer og vitaminer afgår afgår ved døden, når de bliver gennembestrålet. Det glemte

fabrikanterne lige at fortælle, hvis de overhovedet har testet det. Og hvorfor er der ikke andre, der har

testet det? Eller rettere det er der, så hvorfor har vi ikke hørt om det? En blanding af lobbyisme, frygt

og dumhed. Og fordi ting ikke må tage den tid, de tager i det samfund, vi har accepteret skabt. 

Fra livskult til dødskult.

Og dødskulten har for nyligt fået fuld skrue, efter at elselskaberne har benyttet sig af lejligheden til at

3-4-doble elpriserne. En time i ovnen til 7 kr pr. kw/t koster nu 47 kr! De har med deres kynisk-grådige

tiltag gjort ovnen ikke-bæredygtig. Og med regeringens hjælp, for de har lov til at sige, at det hele er

Putins skyld, for det siger de i regeringen, at de har fået at vide, at de skal sige.

Det bagte brød

Det er strengt taget kun hvedebrødet, der kan give den luftige og elastiske dej, der efter grundig

æltning giver den krumme, vi forventer af et klassisk brød fra et sted ved middelhavet. Italienerne er

nok i den gule førertrøje, selvom franskmændene vil protestere. Den ene del af hemmeligheden er

som bekendt gluten, der kan strækkes til lange tråde. Men det er ikke gjort med det, for man skal

kende alle led processen. Den anden del af hemmeligheden er fermentering.
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Hvad er fermentering? Det er en naturlig proces, der via gærceller, mælkesyrebakterier og enzymer

klargør fordøjelsesprocessen. Det foregriber og faciliterer det, der skal ske i vores tarmsystem. Det er

samtidigt skabelsen af et lokalt økosystem, hvor de gavnlige bakterier tager over og forhindrer grøn og

hvid mug og andet halløjsa i at løbe med bolden. Man kan sige, at det er en form for kontrolleret

forrådnelse i første stadie, der simulerer og dermed stimulerer vores egen fordøjelse.

Et case-studie er det unikke danske rugbrød. Det er i virkeligheden en germansk tradition, men hvor i

Tyskland i dag �nder man den i live? Hvor i Danmark �nder man den i live? Mig bekendt �ndes der kun

én éneste bager i hele København, der vedligeholder traditionen for surdejsrugbrød, og det er

bageren ved Den Sorte Hest på Vesterbro/Frederiksberg. Skulle jeg have overset nogen og taget fejl, vil

det kun glæde mig. Mon ikke der er en eller anden lokal hipsterbager, der har slået sig op på at slå

surdejsrugbrød op? Det håber jeg da. Traditionen bliver lige nu vedligeholdt i det lille private køkken af

husmødre og -fædre, der har forstået sagens rette sammenhæng.

Ellers er vi desværre nødt til at konstatere, at den danske brødindustri og bagerbranche som helhed

har fået lov til at ødelægge det kulturprodukt = det surdejsgærede rugbrød, der i mands minde har

været med til at vedligeholde folkesundheden? Menneskets mave elsker det, fordi det ligner sig selv:

maven. Industrien/branchen har valgt for bekvemmelighedens skyld at blande hvede og rug og

erstatte surdej med industrigær. De �k lov til det, fordi vi gav dem lov til det, da vi ikke så i øjnene,

hvad det var, der blev ødelagt. De �este indbyggere i forbrugersamfundet vil have det billigt og masser

af det og skåret i skiver, og de er f…ing ligeglade med kvaliteten.

Surdej er en levende organisme, og det rigtige rugbrød er derfor et livbringende og livs-opretholdende

produkt. Industri-erstatningen er et livløst produkt. Surdejen tilføjer gode bakterier til maven, gæren

tilføjer bare lufthuller.

Når vi spiser liv, bliver vi liv. 

Når vi spiser død, bliver vi død.

Når vi spiser luft, bliver vi til en �s i en hornlygte – men det syner på butikshylden.

Der tales i nyere tid om glutenallergi. Er det ikke lidt besynderligt, at mennesker har spist korn i

årtusinder, men pludselig engang sent i det 20. århundreder er der en masse, der siger, at de ikke kan

tåle det. Samtidigt er der en masse pundits, der hopper på sidevognen og råber op om, at mennesker

ikke skabt til at spise korn overhovedet. En hel ny ideologiseret industri opstår i kølvandet. Jeg lavede

for et par år siden nogle videointerviews med landmand, biodynamiker og fødevareproducent

Susanne Hovmand, der forklarer det som følgende kompleks, der i en 5-ledet proces har ødelagt

kornet, melet og brødet.

Det starter med jorden, der i det mekaniserede og kemi�cerede industrilandbrug og dets

monokulturer har fået 90% af de naturlige og nødvendige mineraler og næringssto�er til at forsvinde.

Det fortsætter med de kunstige hybride kornformer, der bliver smidt i jorden, der ikke har den styrke,

som de gamle sorter havde, bla. fordi de bliver afbrudt i deres naturlige livscyklus og aldrig får lov til at

blive ‘voksne’.

Det fortsætter videre i den misforståede form for gødning, der bruges. NPK-gødning er en ringe
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erstatning til den mineralsk udvaskede jord, og ufermenteret gylle er en heftig suppedas, som

planterne slet ikke kan omsætte.

Det fortsætter med et yderligere kompensat for den uballanceret-syge dyrkningskultur, der kræver

pesticider til at hjælpe de svage organismer uden modstandskraft mod skadelige mikrorganismer,

svampe, insekter mm. Pesticider indeholder glyphosat, der er den NO. 1 skadelige fællesnævner i alle

‘moderne’ menneskelige sygdomme.

Og – det stopper ikke her – måden som melindustrien formaler på er via højhastighedskværne, hvor

kornet bliver opvarmet og gør skade på strukturen.

RESULTATET af den 5-ledede beskadigelse af kornet fra frø til fordøjelse er:

At folk ikke kan tåle det og reagerer allergisk.

En lignende beskadigelsesproces skaber lactose-intolerans.

Det må hedde det industriel-patologiske kompleks.

Det var lidt af det, der kan siges om det daglige brød.

Det er ganske alvorlige sager. For så vidt.

Vi ku’ fyre et kykkeliky af i baglokalet. Vi ku’ osse la være.

—– o —–
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Jeg ved ikke, om du har opdaget det, men der er nogen der for nylig har skruet op for strømmen. Altså

strømmen af penge der går i en bestemt retning. Pludselig betaler vi 3-4 gange så meget for strøm. Vi

skruer ned, mens de skruer op og griner hele vejen hen til banken Og hvilken forklaring leverer den

skønne forening af elselskaber, medier og politikere så? De synger nu på vers 3 af en �erstemmig

harmoniseret popsang om, at det hele er Putin skyld. Det kan vi jo nok forstå, for det var det, de sang i

vers 2 af den skønne popsang. Vers 1 har vi glemt for en stund, for det var jo verset med, at vi alle

skulle dø og falde om i rendestenen af Den Sorte Død, hvis ikke vi … du ved nok. Om en måned eller to

vil det vise sig, om ikke første vers i virkeligheden er omkvædet, der som bekendt vender tilbage under

hele sangen. 

Dansk energipolitik er blevet en kæmpe joke. Det er en fæl blanding af nytårsløjer, aprilsnar og

smagløs galgenhumor. Det startede tilbage med Helle og Bjarne, der prostituerede sig for

�nanssvindlerne i Goldman-Sachs og solgte dem det nationale energiselskab til discountpris, så de

efter en tids modning kunne sælge det videre til den rigtige pris og tjene kassen. Det var samtidigt en

prøve på, om regeringspolitikere kunne slippe afsted med kriminel-korrupt virksomhed uden at blive

holdt ansvarlige. Det kunne de minsandten, for medierne sad og kløede sig i bløddelene imens.

Herefter en masse symbolpolitik, feel-goodness, skåltaler og dydssignalering om, hvor grønne og

hellige og klimavenlige, vi skulle være, og hvor skyldige, ja SKYLDIGE vi var for klimaet i hele

solsystemet! Hvorefter vi glemte erhver tanke om, at de selvsamme karteller og syndikater, der i 100

år havde forurenet jorden, var de samme, der nu smurte al skyld af på os.

Energipolitik – en joke!
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Resultatet var striber af store grimme støjende og landskabsforurenende vindmøller, der er

hundedyre i anska�else, og som slider sig selv op på grund af de kæmpe kræfter i den danske

vestenvind. En køretur gennem landskabet vil vise, at mange møller med nogle år på bagen står stille,

når det blæser. De er simpelthen brudt sammen og uden tvivl, før de har betalt sig selv ind. Det næste

resultat var kvadratkilometer af solpaneler. De er jo åh-så-rene – altså bortset fra derude i

udkantsverden, hvor de hiver de mineraler op af jorden, der skal bruges til at fremstille dem. Hele

landskaber ligger nu øde hen for tid og evighed. 

Og for at sætte prikken over i’et, ankom bølgen af elbiler. De blev i første omgang �nansieret af alle de,

der kørte i de andre biler og betalte skat + resten af befolkningen, der bare betalte skat. Den lithium-

batteriteknologi, der driver vidunderet, er som solcellerne med til at smadre de områder af verden,

hvor lithium udvindes, primært i Kina, og kineserne har som bekendt ikke tænkt sig at følge

internationale retningslinjer om miljø. Og hvad endnu værre er, at der lige nu IKKE �ndes en metode til

at genanvende de elbil-baterier, der har en levetid på 7-8 år max. De regnes for farligt a�ald og kan

kun lagres i forseglede områder ligesom atoma�ald. Det var det, som designerkulten omkring

klimapolitikken lærte os: at vi ikke taler om miljø længere. Bare vi er grønne og hellige, så kan forurene

ad helvede til – efterkommerne betaler regningen.

Hykleriet og dobbeltmoralen i den samlede energi- og miljøpolitik er så tyk, at man kan skære i den.

Vindmøller skulle være så godt, siger de �ne og fromme herrer og damer inde på Borgen. Jamen så

kan man da opføre en minivindmølle, hvor der er plads til det, og hvor det er ikke forstyrrer naboerne

for at hjælpe sin elregning og det mijø, som politikerne synger fromme salmer om. NEJ det kan man

ikke, for det har den danske regering sørget for ikke er rentabelt. De har indgået en lokumsaftale med

elselskaberne, om at man skal være koblet op og først sælge al sin strøm til selskaberne og så købe

den igen i dyre domme. Vi skal altså være åh-så-grønne, men kun når de store karteller kan tjene

kassen på det. At der netop er tale om vaskeægte karteldannelse, ved vi, fordi selskaberne satte sig

sammen, da det første skud var a�yret i Ukraine og besluttede at hæve prisen på strøm i alle lande til

det tredobbelte. Var det så, fordi deres udgifter var steget? Nej, det var fordi de mente, at de nu kunne

slippe afsted med det, mens politikernerne rendte rundt som høns uden hoveder, og fordi deres

beskidte lobbyvirksomhed havde sørget for, at folk ikke havde nogen vej udenom. En sådan

koordineret sammensmeltning mellem private interesser og regeringsførelse har den korrekte

tekniske betegnelse: fascisme. Folk er nu fanget i en fæl fælde af afhængighed at af stat +

virksomheder = globalfascisme.

Så hvad bliver det næste resultat af den absurde og destruktrive energipolitik? Det bliver en vinter,

hvor mange virksomheder kommer til at dreje nøglen om, og hvor mange familier vil opleve en ny

fattigdom. Det kan til eksempel nævnes, at vi nu betaler noget, der ligner restaurationspriser for at

bruge bageovnen en time: det koster nemlig 47 kr! Det kan nu betale sig at lukke ned for ovnen og

overgå til �askegas og gryderetter, for prisen for en �aske gas er ikke steget. Om det så skyldes, at der

er et lager, der først skal tømmes, eller om det er fordi, der trods alt er gas i Nordsøen, vides ikke

endnu. Det kan ligeledes betale sig at vaske op i hånden og lukke ned for opvaskemaskinen. Jeg har

stort set kun én lampe tændt ad gangen. Mange familier har dusinvis af devices kørende på stand-by,

når de ikke bruger dem. De bruger altså strøm, når de sover. For år tilbage før det store energirøveri
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var der en undersøgelse og analyse af netop det problem, hvor det blev skønnet, at en normal dansk

familie kunne spare 2.000 kr. om året, hvis de slukkede for gearet, når de ikke brugte det. Det må så

betyde, at besparelen i dag er 6-8.000 kr.

For at gøre den med elbilerne færdig, så må der være mere end et par bilejere, der må føle sig tørret i

røven. Først bliver de lokket-truet-overtalt til at skifte til elbil, og så bliver de lænset pga de vanvittige

elpriser. 

I England er der en ny folkebevægelse, der nærmer sig en million medlemmer, der kalder sig: Don’t pay

your bills, altså Vi betaler ikke for elregningen. Skotterne og italiener ritualafbrænder deres

energiregninger, og tjekkerne er lige gået på gaden med 70.000 i Prag. Hvis det kun var en mindre

gruppe, så vil selskaberne bare lukke for strømmen. Hvis det er i milliontal, bliver det meget svært, for

så rammer det dem selv. Jeg har undervejs hørt på bemærkninger fra folk om, at det er nok sundt for

os at lære at spare lidt på forbruget. Det er de samme, der forinden gik og gentog �osklerne om, at vi

nok fremover måtte regne med at bære masker og blive vaccineret �re gange om året, for det siger de

er det nye normale. Javel ja, de siger så meget, gør de ikke?

Det er ikke helt ved siden af, at det ville være godt at spare på strømmen, for folk har latterligt mange

e-dimser i gang i deres hjem, som de bare sviner løs med. Og hvorfor skal bylandskaber bade i lys hele

natten? Men sagen er, at elselskaberne er totalt ligeglade, for hvis vi sparer, så skal de bare levere

mindre strøm, mens de tjener det samme + oven i hatten. De skraldgriner af os.

Jeg tror, at der er noget helt andet at lære her. Det er meget mere i familie med Don’t pay your bills, og

det handler om civil ulydighed. Vi er nået til, hvor mange menneskers liv bliver systematisk ødelagt. Vi

er vidne til et soft-power folkemord, og det er ikke engang i slow motion længere, for nu begynder det

at gå stærkt. Og det haster med at få lært lektien.

Jeg tror også, at Europa kommer til at eksplodere her til vinter. EU har været kraftigt medskabende til

denne situation, og en talsmand kom forleden til at udtale for åben skærm, at formålet med krigen i

Ukraine var at ødelægge den russiske økonomi. Oops! Der var altså et formål fra EU’s side, krigen var

altså ønsket fra EU’s, NATO’s og BigBrother USA’s side, der var altså ond vilje bag, og det var ikke bare

ham den onde Putin, der der helt uprovokeret havde overfaldet et helt uskyldigt land … efter 30 års

systematiske NATO-provokationer. Hvilket nogenlunde velorienterede mennesker allerede vidste for

længst, men nu vælter det altså ud af hestens egen mund … som en fortalelse? Eller er det, fordi

herskerklassen har denne sataniske logeregel om, at de skal sige, hvad de gør, og så er det helt i orden

for resten?

Et af de krav, der kommer fra den italienske protestbevægelse, er separate aftaler med

olieproducenterne deriblandt Rusland om leverancer udenom EU. Selvfølgelig, what took you so long?!

Italien står for at få en ny regering med en kvindelig leder, der virkelig har taget bladet fra munden og

trykker den af mod globalisterne i Bruxelles og Basel. Lur mig om ikke vi kommer til at se et ItalExit i

nær fremtid. Og så ruller lavinen.
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Vi går rundt med den misforståelse, at enten staten eller de store energi-olieselskaber har eneret på at

købe olie i udlandet. Hvordan er den kommet i stand? Hvornår ser vi en sammenslutning af fx

vognmænd i en landsdel, der køber en stribe olietanke, ringer til russerne og beder dem om at køre

over og fylde dem op? Eller endnu bedre kører over og stiller dem, og når de kommer næste gang, så

tager de de tomme med. Det ville være billigere end før det store energirøveri.

Programmet

Her er lidt insider-intel. Programmet/manuskriptet, de følger, hedder Apokalypsens Fire Ryttere. I

Johannes af Padmos’ berygtede skrift = hans Åbenbaring i det sjette kapitel åbnes de syv segl, og de �re

første segl slipper �re ryttere løs: en hvid, en rød, en sort og en bleggusten, der medbringer pest, krig,

hunger og død i nævnte rækkefølge. Vi har oplevet pest (corona fake pandemi), krig (Ukraine), og vi er

nu nået til hunger (kunstig mangelkrise). Det er simpelthen lige efter bogen. De opfylder profetierne

ved selv at skabe de tilsvarende events. Vi kan så gætte på, hvad de har tænkt sig at fyre af, når de

mener, at det er tid til den gustne rytter, Døden.

De �este vil sige, at den slags bibelsk fantasteri tror de skam ikke på. Men det er fuldstændigt

underordnet, hvad du-og-jeg-og-hvermand tror på, for det er det, som DE tror på og agerer efter. At vi

ikke fatter, hvor forskruet deres tankesæt er, er muligvis vores hovedproblem. Johannes har

sandsynligvis aldrig tænkt på events i en fjern fremtid men i sin egen tid, og dem var der nok af. Men

han bruger så storladne billeder – en ny himmel og en ny jord, det store dyr i Åbenbaringen, engle der

blæser i trompeter, det ny Jerusalem og så videre, at den slags bralder har en magnetisk tiltrækning på

megalomane psykopater, der er også i dag er besat af perverterede tanker om ødelæggelse.

Hvordan går det så med deres store plan, de syntetiske sidste tider? Det går egentlig ikke så godt. Folk

blev trætte af covid-ævlet, det begyndte at falde fra hinanden, og politikerne fremstod mere og mere

som magtgalninge, medicinalindusatrien som utilregnelige giftblandere og medierne som

professionelle lystløgnere. Krigen i Ukraine var tabt allerede i løbet af et par uger. Folk er nu begyndt

at forstå, at olie-, energi- og fødevarekrisen er unødvendig og kunstig, og at vore ledere skyder sig selv,

os alle sammen og vores samfundsøkonomi i foden. Mange mennesker ved efterhånden, at der �ndes
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en indspist milliardærklub, der hedder World Economic Forum, som bestemt ikke er deres venner, og

som synes at have mere end én �nger med i spillet. Disse folk har et problem til hver eneste løsning.

Noget andet, der ikke går så godt for apokalypsen købmænd, er at deres instrukser udebliver. De har

til alle tider været afhængige at at modtage præcise og detaljerede instrukser og ordrer ovenfra. Disse

folk tænker ikke selv, og de har aldrig gjort det. Den instruerende overbygning, den egentlige

svævende top i pyramiden, er … forsvundet. Nogen har stille og roligt taget den ud ovenfra og ned, og

nu er de nået til det lag i den gamle struktur, som er det synlige. Operationen kaldes for The Enforcer,

og det er ikke en normal menneskelig-militær operation. Vi er ikke de eneste, der har lidt i alt for lang

tid af denne-parasitstruktur, og der er givet grønt lys for, at der ikke bliver lagt �ngre imellem overfor

de tiloversblevne, der er uhelbredeligt tabt i parasitsystemet. I �ere år blev der advaret, forhandlet og

givet chancer, men det ophørte på et tidspunkt. Der foregår daglige raids i de a�ukkede faciliteter, der

�ndes overalt på jorden, hvor der foregår ting og sager, som ingen af os har lyst til at fordybe os i, og

som har påvirket vore allesammens eksistens på negativ vis.

Hvis du ikke lige mener, at det er relevant for dig, eller at det er for langt ude, så er det forståeligt. Der

er nok noget andet, du kan tage dig til 😉 Hvad vi dog sandsynligvis er enige om – ellers havde du ikke

læst så langt – er at det, vi ser og hører om, meget lidt har at gøre med det, der egentlig foregår. Hvor

dybt vi så mener, at vi kan eller vil stikke spaden ned, afhænger af vores fordøjelsessystem.

Det, som de grådige energikarteller nu har gjort, kan vise sig at have en anden e�ekt end den, de

havde regnet med. Ved at true folk så direkte på deres eksistens – og vi taler nu om alle mennesker rig,

mellemklasse og businessklasse – så tydeliggør de, hvor problemet kommer fra, hvem der skaber det

og med hvilken intention. Deres overgreb er kortsigtet, og det kan vise sig at være direkte

selvdestruktivt. Den kunstige fødevare- og energikrise er en så tydelig krigserklæring mod alle

mennesker, at det nu vil blive forstået. De har lukreret på, at folk har været splittet i deres forståelse

eller mangel på samme, men nu danner der sig en uhørt bred forståelse. 

Det er allerede startet rundt om i Europa. Endnu en gang vil vi ikke se den danske befolkning up-front.

Der kan siges meget om, hvordan danskerne har udviklet sig til at være et duknakket folk, men vi må

bare konstatere, at det ikke er herfra, at initiativet kommer. Med Tyskland som eksempel vil vi også se,

hvordan den grønne politik med al dens religiøs-politiske korrekthed slår grusomt fejl. De ellers så

e�ektive tyskere har lavet en historisk bommert. De har lukket ned for kul, olie og atomkraft og kørt

grønt, inden teknologien er kommet på plads – hvilket den i øvrigt aldrig gør, for den er allerede

forældet, inden den er fuldt udbygget. Vindmøller drejer som bekendt ikke, når det er vindstille, og

solpaneler virker ikke om natten, og når det er overskyet, så det åh-så-grønne setup kræver en backup

– hvilket de ellers så kloge men nu midlertidigt snotdumme tyskere har lukket ned for.

Russerne har nu drejet om for hanen i North Stream olie-gasforbindelsen, så længe europæerne fører

den nuværende destruktive politik beregnet på at angribe og ødelægge russisk økonomi. Som nævnt

ovenfor er intentionen bag dette angreb indrømmet af EU-talsmænd, så der er ikke noget at være i

tvivl om. Og hvor destruktive europæerne er (EU – ikke dets befolkninger), har vi set for nylig, hvor der

blev åbnet for transport ud af Sortehavet. Europæerne hamstrer det hele udelukkende til sig selv, og
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den tra�k, der normalt kommer også de fattige lande til gode eksempelvis i Afrika, får ingen transport.

EU har skabt denne embargokrise, og nu rager de til sig på skammeligste vis.

Men den tyske befolkning betaler prisen for korrektheds-teknokratiet. Og de går nu på gaden i

masseprotester sammen med millioner af europæere. I USA ser vi de samme selvmodsigende

groteskheder. Den californiske ultra-woke guvernør Gavin Newsom har proklameret, at kun elbiler kan

køre i delstaten i the green new deal. Men hovsa, så gik det op for fæhodet, at der ikke var hverken

lade-stationer ejheller strøm nok, så nu opfordres folk til ikke at lade deres biler op, for ellers bryder

systemet sammen. Destruktiv stupiditet kombineret med opblæsthed på politisk niveau har nået et

klimaks.

—– o —–
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Det er i bakspejlet, at vi kommer op med navne for perioder i verdenshistorien. Det er, når vi mener at

have et overblik over det særlige ved disse perioder. Her er et bud på de forløbne tre årtier i ét samlet

begreb. De kunne kaldes Falskhedens Årtier eller Uvirkelighedens Årtier.

Om vi sætter skillelinien ved den formelle slutning af den kolde krig eller ved den mere matematiske

ankomst af det 21. århundrede står til diskussion. Karakteristikken er en eskalering af fakeness.

Virkeligheden er med den franske �losof og sociolog Jean Baudrillards udtryk blevet til Simulacra og

Simulation, en syntetisk-forloren plastik-erstatning for virkeligheden eller en hyperrealitet. Medierne i

den vestlige verden er i massekommunikationens epoke gledet over fra at formidle virkeligheden

(deraf navnet media = midt imellem) til at forfatte virkeligheden. De bygger ikke længere bro, de lægger

sig imellem. De formidler ikke længere, de forplumrer. Vi mener ikke længere noget, vi forbruger,

fordøjer og fremsiger et massekommunikeret produkt, som vi kalder for en mening. Eller som

Marshall McLuhan sagde årtier tidligere: Mediet ER budskabet.

Mens vi taler om uvirkeligheden
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Mens vi taler om økonomi

Siden den amerikanske regering med udsigt til et katastrofe-midtvejsvalg – med mindre det lykkes

dem at voldsvindle ligesom sidst – disker op med en gang bestikkelse i form af afskrivning af studielån

Medier serverer nyheder for os, der er uden rod i virkelighedens virkelighed men er en syntetisk
fortællingsvirkelighed, de selvsamme medier har skabt.

Medicinalindustri sælger drugs, hvis formål ikke er at afhjælpe sygdomme men skabe og
vedligeholde dem, så industrien kan sælge �ere drugs, hvis formål ikke er …

Fødevarerproducenter serverer produkter rippet for næringsindhold pumpet med kemi og GMO
dyrket som monokulturer på udpint jord.

Politik består i at træ�e beslutninger uden hensyn til almenvellet af hensyn til politikeres egen
karriere og deres opdragsgivere i globalistiske milliardærklubber.

Videnskab lader hånt om grundprincipperne i den videnskabelige metode for at tilfredsstille de, der
betaler for deres forskning.

Historieskrivning kombinerer en blanding af udvalgte hændelser med sorte huller af udeladte
hændelser og luftige antagelser for at servicere de magthavere, der vandt den seneste krig og altid
forbereder den næste.

Ideologi opererer med utopiske drømmebilleder om en verden, der intetsteds �ndes, på intet
tidspunkt har fandtes og på intet tidspunkt kommer til at �ndes. Den verden, der �ndes for
ideologers øjne, ses og fortolkes gennem blå, røde og grønne �ltre.

Økonomi tager afsæt i et abstrakt univers drevet at computermodeller, algoritmer, gæld skubbet
ud i fremtiden = gidseltagning af vore efterkommere, uigennemsigtighed og skjulte agendaer.
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for at sikre sig unge vælgere og samtidigt påstår, at det vil være skidegodt mod den i forvejen

galopperende in�ation SAY WHAT !!, så har de enten fuldstændigt mistet grebet om den økonomiske

virkelighed, eller også er det en del af en satanisk plan om at crashe den amerikanske

nationaløkonomi ødelægge det amerikanske samfund og skabe så meget splid i befolkningen, at de

farer i �æsket på hinanden. Det sidste står klart, hvis man tapper ind til hi-level-info. Hvis man kun har

adgang til lo-level-info som i øvrigt mange, der deltager internt i den slags groteske tiltag har, mens de

undres og holder kæft, så vil det fremstå som inkompetence.

Amerikanerne ved godt, hvem der skal betale for det eventyr. Det skal alle de skatteydere, der er

produktive og alle de, der allerede gennem årtiers hårdt slid og afsavn pligtskyldigt har afbetalt deres

studielån. Forudse en eksplotion af vrede mod regeringen såvel som det forkælede segment af

studerende på højere læreranstalter, hvor 9/10 af både lærere og studerende er venstreorienterede

woke’ies, der, som vi har set siden 2016, også lever i en ideologiseret hjernevaskerverden fjernet fra

virkeligheden.

Amerikanerne vidste også, at den var helt gal, da Biden-administrationen på kaotisk-uansvarlig vis

forlod Afghanistan, forrådte sine egne statsborgere, som Obama-admin havde gjort forinden i

Benghazi, og efterlod for 90 milliarder $ avancerede våben til Taleban – der nu er verdens største

våbenhandler, og som lige nu distribuerer disse våben alle steder i Centralasien, hvor de vil blive

anvendt mod russerne.

Og minsandten om ikke denne parodi af en regering, som et �ertal af lande i verden nu har mistet

respekten for, gentager �askoen i Irak. Bagdad eksploderer lige nu. Amerikanerne bliver smidt ud lige

om lidt. Sammen med iranerne, hvis militser var plantet der for at forebygge, hvad de var klar over: At

de ville blive det næste land, der skulle ødelægges efter Libyen, Afghanistan og Syrien.

Mens vi taler om ideologi

En række store medie-korporationer valgte i fejhed at give efter for cancelkulturens George Soros-

�nansierede terrorkampagne og go-full-woke. De er selvfølgelig ikke stået af endnu, og med en pædo-

in�ceret medie-koncern som Disney up-front er det ikke lige på trapperne. Jo hårdere de kommer, jo

hårdere falder de. Eller som det siges af kritiske røster: Get woke, go broke.

Det er i hvert fald, hvad de erkendte for nyligt i en afdeling af Warner Brothers. Deres nye chef fyrede

70 medarbejdere, fordi deres ydelser var så ringe og så politisk indfarvet, at publikum udvandrede, og

afdelingen stod med en kommerciel øretæve, hvilket er det eneste, korporationer forstår. Folk orkede

ikke mere woke-shit.

Hvor er vi mange, der er trætte af woke gaslighting!

Lignende historier står i kø for at tikke ind dagligt. Det store media-og-tech-lash = tilbageslaget er

startet.

Vi kommer til at se meget mere til det fremover.
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Mens vi taler om historie

Der er den korte historie, og der er den lange historie. Den første kalder vi for journalistik og

rapportage. Den anden kalder vi for historieskrivning, for hvis ingen skriver den ned, bliver den glemt.

Det gjorde den ikke førhen, for man fortalte historie. Det var langt mere pålideligt, for der var altid

nogen, der kunne sige: Sådan var det ikke helt, for jeg så-og-hørte, og min far og bedstemor så-og-

hørte.

Den lange og den korte historie er nu korrumperet og kapret af de, der har investeret interesse i at

binde os noget på ærmet. De har også kapret undervisning og skolevæsen, for deres investerede

interesse omfatter fremtidige generationer. Falskheden og uvirkeligheden har bosat sig som ubudne

gæster i historien. Uden historie, ingen kulturel identitet. En falsk historie skaber en falsk identitet på

slavernes øer.

Når vi først forstår dette, så ved vi også, at vi er nødt til at generobre den historiske fortællerkunst.

Hvor er vi mange, der er trætte af investeret skrønemageri.

Vi kan til enhver tid hive stikket ud på den store løgnefabrik, hvis vi gør vores hjemmearbejde.

Det kræver valget at gøre det, og det stykke simple hjemmearbejde, der skal til for at erstatte løgn med

sandhed. Alt er tilgængeligt, hvilket er den dårlige nyhed for de, der absolut vil bedrages. For de kan

ikke længere stille sig an og sige: Det vidste jeg sørme ikke. For svaret er herefter: Du VALGTE ikke at vide,

og om det skyldes, at du var for doven, ræd eller korrupt er uden betydning. Din uvidenhed er DIT ansvar.

Du slipper først for tiltale, når du tager dette ansvar.

Dette krav skal stilles ovenfra-og-ned i et samfunds magtstruktur.

Jo mere magt, jo større ansvar.

Jo større ansvarsfor�ygtigelse, jo større skyld.

Mens vi taler om videnskab

Midt i al denne elendighed, �ndes der allerede en ny fysik og kosmologi, der punkterer den

konventionelle spærreballon af blindgydevidenskab.

Vi giver ordet til Kevin Orlowski, der her fyrer en af de mest koncentrerede svadaer på 5:14 min af mod

den videnskab, der har akkumuleret så meget lost-in-space-and-time, at de er ved at falde ned af den

stol, de er groet fast til.

Say-goodbye-to og Say-hello-to:
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🎦

Future Changes to Scienti�c Theories and Concepts

https://youtube.com/watch?v=eK1LHjr15Ds

Der �ndes 130 videoer af samme geniale sku�e på sitet Magnetic Energy.

Og på den kanal af samme navn, som ovenstående video �ndes på.

Jeg måtte kommentere på videoen:

Og dette elskelige menneske, denne ekstraordinære hjerne og begavelse svarede:

Mens vi taler om politik

Den russiske �losof og sociolog og politiske kommentator, en af de mest sprænglærde ånder i verden,

Alexandr Dugin blev for nylig udsat for et terroristisk attentatforsøg, der ikke ramte ham men til

gengæld slog hans datter ihjel. Han havde valgt en anden bil end den, hvor bilbomben var placeret. Jeg

sidder og prøver at forestille mig, hvordan en sådan tragedie må ramme en far, men det vil ikke lykkes

mig.

Men hvad handler den slags svineri om? Her må man kende til, hvad der er sagt om Dugin, og hvad

han er blevet skudt i skoene. Det er næsten uden undtagelse fremført af folk, der ikke har læst en bog,

han har skrevet, og derfor ikke aner, hvad egentlig står for – sandsynligvis fordi de både er for dumme

Holy moly! You won’t �nd a more concentrated carpet bombing of the scienti�c blind alley-
complex. But what is so amazing about this piece of hi-explosive �reworks, is that every bomb
contains a constructive and liberating counterpart, the seeds for the new physics and cosmology.
So much packed precision in 5:14 minutes, everything resonating. Thank you! And if as you say, this
is only the short list of say-goodbyes and say-hellos, I wonder what the long list is 🙂

Thank you!!! I cut some stu� out to keep it short…I didn’t want to bore people by sighting more laws
etc

https://youtube.com/watch?v=eK1LHjr15Ds
https://magneticenergysources.wordpress.com/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=eK1LHjr15Ds&t=314s
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til det at fatte det og har en mørk agenda. Disse spin-idioter har spredt det rygte, at Dugin er Putins

spindoktor, hvilket er noget gedigent ævl. Manden har skrevet en særdeles kritisk bog om Putin med

titlen Putin Versus Putin. Man kan ikke �nde et eneste billede på nettet at Dugin og Putin i samme

lokale, og de har sandsynligvis aldrig mødt hinanden. Der �ndes ikke noget citat af Putin, hvor han

citerer Dugin. Udsagnet er opspind beregnet på propaganda.

Dugin er blevet kaldt for verdens farligste mand – af de amerikanske neocons. Så han er altså farlig for

DEM. Og hvorfor det? Fordi han skrev bogen The Fourth Political Theory, hvor han argumenterer for, at

det er den første politiske teori, liberalismen i dens nye arrogance, der er menneskehedens hovedfjende

og må bekæmpes med næb og kløer. Den anden og tredje politiske teori, marxismen-socialismen og

fascismen-nazismen, er i princippet afgået ved døden i 1990 og i 1945. At de stadig tisyneladende er

aktive er en illusion, for de er spist op indefra af neoliberalismen.

Dugin efterlyser derfor, hvad han kalder for den fjerde politiske teori. Den er ikke skabt endnu, for den

kan ikke skabes af ideologer og teoretikere men kan kun formuleres af folkene, kulturerne, nationerne

og civilisationsstaterne selv. Hans hovedtanke handler om det eurasiske kontinuum, det naturligt

sammenhængende kulturområde og en ny multipolær verdensorden. Det er hér, hvor der er

lighedspunkter med den russiske politik i Putin-æraen.

Man skal ikke kende ret meget til det britisk-transatlantiske imperiums grundtanke om en unipolær-

totalitær verdensorden for at forstå, hvordan disse tanker omsat til politisk handling er den vådeste

klud i i hovedet på Imperiet, US-neocon-DeepState og den globalistiske milliardæklub i Basel og alt den

væsen. En sådan tanke formuleret af folkeslagene til gavn for folkeslagene er deres værste mareridt.

Hvor dette beskidte stykke bestillingsarbejde kommer fra, og hvad formålene er (der er �ere), er der et

par bud på. De ukrainske fascister-nazister danser på gaden af glæde og røber dermed sig selv. De

ved, at de har CIA og NATO i ryggen. Eller sagt på en anden måde: Det er CIA-NATO, der puler dem

bagfra. Et af formålene er uden tvivl at hælde benzin på bålet for at forlænge og eskalere krigen.

Hvor er vi mange, der er dødsens trætte af denne repetitive ronkedor-politik!

Cynthia Chung og Matthew Ehret er er et ungt canadisk ægtepar, der begge er fremragende

historikere. Her er Cynthia C i et et interview med Mel K:

🎦

Cynthia Chung and Mel K Discuss: Ukraine lies, the Clash of 2 Systems and Cutting through

Misinfo

https://youtube.com/watch?v=qkVX-KBUAcE

Og Matthew E:

https://youtube.com/watch?v=qkVX-KBUAcE
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🎦

NATO and the Great Reset

https://youtube.com/watch?v=cmGM7c3Yg_k

Mens vi taler om fødevarer

Nu taler de om forsynings- og fødevarekrise. Det er HELT fantastisk, så meget suppe man kan koge på

den sten! Ikke nok med, at de fødevarer, der er tilgængelige, er blevet til junk, nu vil de også gøre

junket utilgængeligt. Denne postulerede krise er 100% syntetisk og iscenesat. Bortforklaringen er igen-

igen, at det er Putins skyld.

Og hvor er vi mange, der er er trætte af bortforklaringer!

Kunstig fødevarekrise eller udsultning som våben er et af det Britiske Imperiums ledeste og mest

e�ektive strategier til udøvelsen af folkemord.

The Great Famine kaldet for den irske karto�elpest var et folkemord, der kostede halvdelen af den

irske befolkning livet.

Den store risembargo kostede 50 millioner indere livet.

Det iranske folkemord baseret på blokade af logistik kostede halvdelen af den iranske befolkning livet.

Holodomor og sultmordet på de ukrainske bønder var kunstigt.

Børskrakket i 1929 (-33) var en kunstig �nanskrise med efterfølgende depression.

Begge verdenskrige og deres sult- og sygdomskomplekser var kunstige.

Oliekrisen i 70’erne var en kunstig skabt mangelsituation.

Hungersnød i Biafra og Ethiopien var kunstige.

Tjernobyl var ikke et uheld men en sabotage beregnet på at ødelægge ukrainsk landbrug.

Finanskrisen i 2008-09 var totalt kunstig.

Crona-Pdemi-krisen 2020-22 var kunstig som ind i helvede.

Ukrainekrigen stinker langt væk af kunstighed.

Ukraine var tænkt som et påskud til nedlukning at den internationale handel.

Den nuværende klon af Imperiet forsøger altså den samme fortærskede strategi igen.

Hvor er vi mange, der er trætte af fortærskede, kunstige og gennemskuelige strategier!

Mens vi taler om medicinalindustri

Nu trækker de i land. De gør det på den den feje måde ved at lyve om … at de løj for at tjene penge. De

sniger sig ud af bagdøren i den tro, at det bliver glemt. Det bliver ALDRIG glemt! Fra nu af bliver det

kun værre for dem. Ligesom det bliver værre for de, der naivt troede på deres kommercielle løgne, for

langtidsvirkningerne vil virke på sigt – deraf navnet.

YouTube justerer nu deres hjemmelavede regler for misinformation, de regler de skabte på diktat fra

WHO, verdens muligvis mest korrupte organisation – og det siger ikke så lidt, for der er stor

https://youtube.com/watch?v=cmGM7c3Yg_k
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konkurrence om førerpladsen her.

Vi er et par milliarder eller syv på kloden, der er blevet trætte af medicinalfascisme.

The Pulse er er et af de medier, der hele tiden har holdt en afdæmpet og seriøs-sober tone uden at slå

blikket ned:

🎦

YouTube Makes Major Changes to COVID-19 ‘Misinformation Policies’

https://youtube.com/watch?v=Uwtbn0_b9fo

Mens vi taler om medier

Det er startet på CNN, hvor de er begyndt at fyre deres såkaldte nyheds-ankre. Seertallene er raslet

nedad, for folk orker ikke mere løgn-på-løgn. Det småstartede allerede for et par år siden, hvor den

CIA-kontrollerede mediekoncern mistede sin kontrakt med lufthavnene. Man kunne argumentere for,

at det startede helt tilbage ved 9/11 og Irakkrigen, hvor CNN-journalister lod sig lystigt embedde i det

militære propagandaapparat, men folk så det ikke dengang. Den egentlige nedtur startede med den

overtydeligt �ktionsjournalistiske (læs: u-journalistiske) og helt overtydeligt aftalt-spillede kampagne

mod Trump.

NB! Dette er ikke et pro-Trump-argument, for han bør forsvinde for stedse ned i det hul, han kravlede

op af. Men det svineri og det frontalangreb mod demokratiet, forfatningen og befolkningen, som

medierne med CNN i førertrøjen i netop den periode er kommet til at stå for i den folkelige optik,

bliver deres endeligt. De fremstår som uhelbredeligt korrupte.

Det kan man ikke fyre sig fra. Som man siger? Too little, too late.

De har nu set, at folk har set, at de begik hybris og overspillede deres kort.

Hvor er vi mange, der er trætte af at blive beløjet op-og-ned og forfra-og-bagfra.

Tilliden kan ikke genskabes til de medier, der prostiturede sig. Én gang luder, altid luder. Journalistik-

begrebet luderstof var, når en artikel i fx en avis var sat op til at ligne en nyhedsartikel. Kun få

https://youtube.com/watch?v=Uwtbn0_b9fo
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opdagede, at der i det ene hjørne stod Reklame. I dag er hele mediet én stor gang luderstof, for alt, der

kan støde annoncørerne eller deres venner, er taget ud og erstattet af … noget andet. I USA ejer

medicinalindustrien nyhedankre, de hidtil populære front�gurer, der kørte deres eget brand af et

show. Hele mediedækningen af plandemi-operationen var én stor reklame for medicinalindustrien –

OG den bagvedliggende globalist-agenda om total biologisk-mental-social-økonomisk kontrol med den

samlede menneskehed.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Lad os få lidt terminologi i omdrejning.

Identitetsnarkomani

Synonym for medlemsskab af en kult.

Den identitetssvage er afhængig af, at andre serverer-leverer en identitet. Det er en afhængighed, der

�ndes i alle kultiske relationer. Hvis man er afhængig af staten, deltager man i en statskult. Hvis man

er afhængig af den meningsdannelse, som en ideologi leverer, er man medlem af en ideologikult. Hvis

man er militant veganer, er man medlem af en veganerkult. Hvis man er afhængig af at få bekræftet

sin identitet på daglig basis i en af de mange identitetspolitiske grupperinger, har man som afbetaling

bundet sig til at deltage i deres kultiske ritualer.

Når man har købt en designer-identitet på afbetaling, er prisen er ens sjæl, ens frihed til egentlig

tænkning og ens suverænitet som menneske.

Utopia

Betydning: Intetsteds

Utopia �ndes ingen steder og på intet tidspunkt. Det er en teoretisk konstruktion, en abstraktion.

Utopismen er en kult for det, der aldrig vil ske, det uladsiggørlige hvis formål er at a�ede menneskers

Slaveriets ophævelse 2.0



29.12.2022 14.53 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 319/3124

opmærksomhed fra det muligvis-sandsynligvis ladsiggørlige og dermed forfølgelse og virkeliggørelse af

egne, sande, sunde, realistiske og helt rimelige behov. 

Utopia er Oplysningstidens erstatning for de kristne løfte om det evigt lyksalige liv i Himmerige. Hvis vi

tror på og hengiver os til løftet om landet i det hinsides, det Store I-Morgen, er vi ikke længere

visionære eller sande drømmere men fortabte eskapister.

Utopismens politiske sidespor er den revolutionære �loso�, hvor folk bliver lokket med udsigten til en

bedre verden – hvis blot de vil deltage i at smadre den verden, der �ndes. At denne forskruede og

abstrakte �loso� er uduelig til andet end destruktive rædsler, burde historien have vist. At den med

mindst 100 års forældelse stadig er i omløb kan kun skyldes, at nogen har forsømt at studere denne

historie, eller at andre har pyntet på den.

Cyborg

De�nition: En viljesløs manipulerbar enhed i en sværm

Det er ikke kun det transhumanistiske koncept om sammensmeltningen af menneske og maskine. Det

er alle former for af-individualisering og dehumanisering af mennesket som individ. Det

kollektiviserede menneske, massemennesket, �okdyret, det kultiske får, identitetsnarkomanen er også

en cyborg. 

Andre synonymer: Den hjernevaskede, the normie, npc’eren (non-playable-character), robotnikken,

the woke, the hive mind (insektmennesket), partisoldaten, replikanten (Drømmer androider om

elektriske får?), automatonen, massepsykotikeren, den genmodi�cerede, den fuldt vaccinerede,

zombien, �ateartheren, den militante veganer, materialisten.

Fællesnævneren er reduktionisme, afstumpningen af det menneskelige væsen til mindre end det, som

det kunne og burde være. Der må være nogen, der er bange for dette væsen, siden de har brugt så

mange kræfter på så mange måder i så lang tid på at forhindre det.

Kult

Ikke at forveksle med:

Fællesskab

Netværk

Forening

Familie

Venskab

De�nition:

En lukket og eksklusiv cirkel, hvor medlemmerne via et løfte om særlige gevinster kombineret med et

håb om noget bedre end deres i forvejen utilfredsstillende liv har indvilliget i at ofre sin individualitet

og ret til selvstændig tanke og handling.
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I stedet kræves synlig-hørbar deltagelse i rituel repetition af kultens klicheer, absolut og ukritisk

loyalitet overfor lederen-partiet-juntaen som garant og repræsentant for det højere formål samt aktiv

fordømmelse af alle udenfor kulten. De religiøse institutionskulte kaldte de ekskluderede for

hedningerne, de fortabte, de vantro, kætterne, de uhellige. I bedste fald var disse levnet mulighed for

indlemmelse i kulten, hvis de var villig til underkastelse. I værste fald var de dømt til udslettelse.

I modsætning til de ægte kulte i oldtiden, der dyrkede frugtbarheden, naturen, Livet, så er

modernitetens designerkulte udelukkende gearet til kontrol af mennesket. De er alle variationer og

gradbøjninger af Dødskulten. I stedet for at kanalisere livsenergi til det menneskelige fællesskab, så

opsuger de livenergi, der forsvinder ind i et parasitisk sort hul. Vi kan gætte på hvilket væsen, der

sidder for enden af den kanal.

Terrorskræmsel og honningfælde

Også kaldet stokken og guleroden. 

Vi har set denne metodik i anvendelse i de forløbne 2.5 år. Resultatet er det, der kaldes for

masseformation (Matthias Desmet). Tilstanden forudsætter en tilstrækkelig mængde af fritsvævende

angst i samfundet. Denne rodløse angst kalder på en forløsning, og når denne tilbydes, vælger det

skræmte �okdyr altid den tilbudte udvej. Forløsningen er lige så irrationel som angsten. Det således

imaginært forløste individ glider herefter ind i masseformationen og venter på det næste download af

designer-virkelighed + den næste opskrift på, hvordan det skal forholde sig. De kaldte det for det nye

normale. Befolkningen – eller som de kalder det ude på �øjen: masserne – var blevet til

identitetsnarkomaner. Ifølge aftalen. Og at det vitterligt var en aftale, ved vi med sikkerhed på grund af

det top-level-møde, der fandt sted i 2019 i New York kaldet Event 201 på opfordring af World

Economic Forum og med deltagelse af alle the usual suspects: �nanskarteller, mediesyndikater,

politikere, korrupte vidensskabsfolk og såkaldte in�uencers, hvor man simulerede nedlukning af hele

den civilicerede verden på grund af – you can’t make this up – en ny farlig coronavirus! og hvordan

medierne kunne kontrolleres, så folk ikke fattede, hvad der skete. Og det skete så. De vidste det hele i

forvejen, det var en aftale.

Folk �k besked på at begå selvskade og afgive deres civile rettigheder – de få der var tilbage i det

udhulede demokrati. Og folk hoppede på det, for terrorskræmslet blev pumpet ud i ALLE kanaler

døgnet run. Politikere havde nu af skræmselsmagerne fået lov til med henvisning til

undtagelsestilstand at opføre sig som de værste totalitære tyranner fra verdenshistorien, og det viste

sig at være deres hemmelige våde drøm. Disse politikere er stadig ved magten, og i erkendelse af at de

regerer med et mindretalsmandat (fx Trudeau, Canada med under 30%) og ikke med en bred

opbakning, er de nødt til at fastholde undtagelsestilstanden – hvis ikke de griber til valgssvindel. De

�este har forstået, at det amerikanske valg i 2020 var svindel i den helt store skala, men hvad med det

seneste franske valg? Der er ingen, der skal komme og påstå, at en så forhadt skikkelse som Macron,

der har systematisk mishandlet og forrådt franskmændene, pludselig er dagens mand.
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En hel række nye variationer af kulten så dagens lys: LGBTQ’ismen, kritisk raceteori og Black Lives

Matter, Wokeness-kulten, MeeToo, abortkulten med den eufemistiske label Pro-Choice, Antifa-kulten

(nymarxister der ikke er til at skelne fra nyfascister). De sikre tegn på, at det er variationer af en

dødskult, er den sideløbende legalisering af pædo�li og kannibalisme og lancering af Frankenfood =

død, klam, syntetik mad – som om fødevareindustrien ikke allerede har produceret tilstrækkeligt med

lort.

Dødsmesse

Et sikreste tegn på, at dødsmessen er gået i overgear, er nylancering / ny-branding af krig. En særdeles

omfattende propagandakampagne blev sat i værk, da det omsider lykkedes Vesten at få russerne til at

svare igen på 30 års NATO-, CIA og Pentagon-provokationer. I denne �odbølge af propaganda blev de

nødt til at bruge ordet uprovokeret overgreb så mange gange, at det var påfaldende. Hvorfor dette

overforbrug, hvis det ikke netop var: provokeret?

Da Vestens befolkninger stadig hang fast i en masseformation efter fake-pandemien, omend den

begyndte at blive temmelig fortærsket-tyndslidt, så kunne den negative energi overføres. Stort set fra

den ene dag til den anden �k propagandamedierne besked om at glemme alt om pandemi og ryddede

forsiderne til, at russerne og deres præsident var onde, og at skatteyderne nu skulle spytte

milliardbeløb i at �nansiere et at verdens mest korrupte fascist-regimer og skamhylde dets hamrende

korrupte præsident, der havde massakreret 1/3 af sit lands befolkning bosiddende i Østukraine,

forbudt 11 politiske partier, forbudt den russisktalende befolkning at tale deres sprog, stjålet

milliardbeløb fra statskassen, tilladt etableringen af 60+ biologiske laboratorier, der fremstillede

kemiske våben (det må man ikke i USA, så derfor Ukraine), hældt penge i Biden-ma�a-familien, og

komme med udtalelser om, at det var på tide at atombombe Rusland. Kun en psykopat-galning eller

en korrupt opportunist, der er marionetdukke for Vestens Deep State, kan fyre den slags arrogant

bullshit af. Er der ikke snart nogen, der tager sig sammen til at fortælle hr-og-fru-hakkebøf i Vesten, at

det er den slags svineri, de sidder og klapper i hænderne af? Åh-nej, det skulle i så fald være en af

hovedaktørerne i svineriet: medierne.

Hele operationen var designet af de samme globalister, der straks efter murens fald forsøgte at

in�ltrere Rusland og for anden gang i samme århundrede plyndre det for sine retmæssige ressourcer.

Det lykkedes ikke dengang for 30 år siden. Det lykkedes heller ikke i Ukraine-operationen, for Vestens

lande har nu gjort seriøs selvskade på deres samfundsøkonomier, mens den russiske klarer sig

rimeligt. EU har nu o�cielt indrømmet, at krigen i Ukraine var beregnet på at ødelægge den russiske

økonomi. Russerne vidste det hele tiden og havde forberedt sig på scenariet.

Men hey! var det ikke det samme, der skete under pandemi-operationen!? Var det ikke også et stort

selvskadeprojekt? Det må uvægerligt føre til spørgsmålet, hvorvidt de to operationer er en del af den

samme overordnede operation? Det næste spørgsmå er, hvad del 3 i den leddelte hovedoperation er?

Og hvis vi lægger øret til vandrørene, så er der ét emne, der dukker op. Der er simpelthen et nyt

implantat, der �nder sted, for den slags kræver forberedelse. Dette er intet andet end det, som

eksport-nazisten, fysikeren Wernher von Braun fortalte sin sekretær Caroll Rosin kort før sin død i
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1977: en fake alien invasion. CIA er i fuld gang med implantatet, og i de amerikanske medier dukker der

nu løbende artikler, interviews og pseudo-dokumentarisme op, der forbereder o�entligheden på en

forestående event. Glem ikke deres �ktions-propaganda-arm Hollywood, der uden at skulle stå til

regnskab for faktualiteter kan blødgøre og præparere den kollektive hjernemasse – og de bestiller ikke

andet. Læg dertil den plumrådne pædo�le Disney-koncern, der har plantet sig strategisk midt imellem

BigMedia og BigMovie.

Et andet emne er nedlukningen af internettet. Det kræver sit eget terrorskræmsel, så her vil man

henvise til cyberangreb fra et til lejligheden passende fjendebillede, russerne, kineserne, iranerne, de

hjemlige terrorister (du og jeg), whatever de �nder passende. Det sker allerede på BigTech’s

søgemaskiner. En søgning på følsomme ord melder som udgangspunkt ud, at der er �ere millioner

hits, men det er kun hits fra de ‘faktatjekkede’ mainstreamkilder, der kommer op, og på side 20 er

hittallet pludselig faldet til et par hundrede, hvor ingen af posterne falder udenfor mainstreams

blåstemplede-kunstige virkelighed.

Skal vi kalde det algoritmisk hukommelsestab ?

Eller skal det hedde en digital pogrom ?

*

Således noget terminologi.

Herefter noget frivillig holdningsbearbejdelse og -strategi.

Ordet frivillig er vigtigt, da Verden er fyldt til randen af topstyret, ufrivillig holdningsbearbejdelse og

agenda-baseret strategi.

Detox

Enhver afgiftningskur, udrensning eller parasitkur starter med erkendelsen af, at der er noget galt, og

at vi er forgiftede. Uden erkendelse af omfanget og måden-hvorpå kan vi ikke restaurere vores

mentale, fysiske, sociale-menneskelige sundhed. Vi lider af en gennemgribende kulturforgiftning, og

de �este er lige så lidt klar over det, som en �sk er klar over, at det er vand, den svømmer i.

Vi er nødt til som det første at stoppe yderligere indtagelse af gift, og for at kunne det, må vi

identi�cere kilderne til forgiftningen. Når organismen (fysisk, ikke-fysisk) mærker, at der ikke

ankommer mere gift, vil den af sig selv begynde at ska�e sig af med den ophobede gift. 

Begynde. Men det er ikke gjort med det. Organismen har været vant til den konstant skadelige

indtagelse, der er blevet dens nye normale. Den har behov for både a�æring og læring. Den har forsøgt

at skabe en balance i en tistand af ubalance. Noget andet og ikke-giftigt er nødt til at overtage giftens

plads, og organismen skal mærke og acceptere, at det er godt. Det er ikke uproblematisk, for vanenes

magt er stor. Organismen ved, hvad den har og ikke, hvad den får. Der �ndes mentalt syge

mennesker, der har forelsket sig i deres egen neurose, psykose, depression, fobi … whatever, så det

reelt er deres egen energi, der vedligeholder tilstanden. Der �ndes fanger, der har siddet i en celle så

længe, at de nægter at forlade den (Shawshank Redemption, Den forsvundne fuldmægtig, En mand).
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Dette er, hvad vi alle er oppe imod, dette er den indre fjende. Javel, nogle elsker fangelejren mere end

andre, mange tror, det er en ferielejr, og det �este mener, at det er en given tilstand, der hverken kan

eller bør gøres noget ved. Defaitisme og apati er både det gamle og det nye normale – det nye

normale er blot, at der er skruet op for grundtilstanden af terror og angst.

Men er det så sådan, det bare er, eller er det århundredernes store illusionsnummer?

Ophævelse af slaveriet 2.0

En frigiven amerikansk slave udtrykte det sådan: Det er ikke de fysiske lænker, der er svære at ryste af dig.

Det er de lænker, du har båret indeni. De �este mennesker er ikke vant til at opfatte sig selv som

suveræne, uantastelige individer, og mangen en rebelsk knøs, der i et øjebliks overmod – med al

respekt, go-for-it! – har fyret den af, har muligvis ikke gennemtænkt det ansvar og det indre arbejde,

der følger efter.

Og sandt nok er det et omfattende arbejde at få årtusinders ydre såvel som indre slaveri ud af

systemet. I stedet for at forsøge at beskrive et sådant, hvilket aldrig vil blive dækkende, så lad os gøre

otte grundlæggende overvejelser:

Vi tænker, at først er der noget derude, der er frygteligt, og dernæst frygter vi.

Det kan være sådan, men hvad nu, hvis vi tænkte det omvendt:

Først er der noget inde i os, der frygter, hvorefter det frygtelige manifesterer sig.

Sagt på en anden måde: Frygt skaber frygtens objekt.

Et system, der har sat direkte kurs imod det totalitære, 

er i fuld færd med at ødelægge sig selv.

Samtidigt kan vi ikke vende ryggen til et eneste øjeblik.

Vi kan holde op med at understøtte parasitten

på alle de måder, det er muligt.

Forstyr aldrig en fjende, der er i færd med vat ødelægge sig selv (Sun Tsu, Krigens Kunst).

I visse tilfælde er tavshed guld, men når totalitærstaten ruller ud med censur, taleforbud,

forsamlingsforbud = direkte samtaleforbud, så er det eneste rigtige svar at skrue op for al tale om det,

vi ikke må tale om. Dét her skal de ikke tro, de slipper afsted med.

Lad os minde os selv om, at vi er det absolutte �ertal, og at deres antal er forsvindende lille.

De er derfor stærkt bekymrede grænsende til hundeangste for, at dette overvældende �ertal skal

ramle ned over hovedet på dem. Når det sker, har de ingen vej tilbage.

1. Overvej frygtløshed som en mulighed

2. Vi kan aldrig vinde over systemet på dets egne betingelser

3. Når systemet lukker ned for én samtale, skal vi starte 10 nye
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Husk Gandhi. Det nuværende globalistiske tyranregime er direkte sammenligneligt med det

folkemorderiske, slaveriske og sørøveriske Britiske Imperium. Det var ikke det halve århundrede

forinden med talrige militante opstande i den indiske selvstændighedsbevægelse, der gjorde

forskellen. Det var Gandhis ikke-voldelige aktivisme – glem alt ævl om passi�sme – der gjorde det + hans

sans for timing: Det var nu, hvor Imperiet skrabede bunden efter deres 2. Great War (WW2), at det

kunne lade sig gøre.

Civil ulydighed er ikke paci�sme. Men når de ulydige har smidt frygtens indre lænker, ved Imperiet

ikke, hvad det skal stille op.

Journalistik og medievirksomhed er nu embedded = forsænket-indkapslet i den globaliske agenda.

Medierne har taget en korrupt glidebane fra x-antal årtier nede i set 20. århundrede til nu, hvor de har

nået bunden af troværdighed. Deres loyalitet er til de, der betaler dem for at fortælle deres historier,

og disse historier er alle en gradbøjning og variation af lodret løgn. Den gode nyhed er, at vi ikke

længere har brug for dem. Lad os endelig gøre en dyd ud af nødvendigheden, for vi kan gøre det langt

bedre end dem. Professionalisme er ikke en dyd i sig selv, det betyder bare, at de lever af det. Når vi

ikke lever af det men for det, så har vi ingen bindinger. Medierne er de primære slaver, vi er de

sekundære.

Opfordring til de tiloversblevne hæderlige journalister: 

Bryd ud af fængslet og stil jer i sandhedens tjeneste. Tiden er kommet!

Det er på tide at udfordre disse dogmer. Det sidste er det nemmeste at forstå, selvom det er svært at

komme udover. Hvis de globalistiske karteller og syndikater betalte blot 1% i skat til hver nation, de

opererede i, ville enhver nations borgerne skulle betale 0% i indkomstskat – og jæg dertil de myriader

af op�ndsomme afgifter, som Staten har opfundet for, at folk skal betale skat af det, der allerede er

betalt skat af. Det kan kun opretholdes, fordi staten har en pistol for panden: Hvis I beskatter os,

ødelægger vi jer, for vi er større end jer.

Det første bygger på en en generel misforståelse. Hvis en gruppe borgere bliver enige om at skabe

deres eget pengesystem uden åger og indbygget slaveforgældelse, kan Staten ikke forhindre det.

Hvorfor gør folk det så ikke? På grund af uvidenhed, vane, frygt og den tilstand af evig splittelse, som

borgerne fastholdes i. Og fordi Staten op�nder måder til at ulovliggøre enhver form for menneskelig

trivsel, som de ikke kan kontrollere og udbytte. Staten bliver bange ved udsigten til uafhængige

økonomiske borgerinitiativer, for hvad kan det ikke føre til. Statens eneste eksistensberettigelse er, at

vi er afhængige af den. Det er ligesom med det, som Staten over én kam kalder for sort arbejde. Hvis

4. Når systemet skruer op for kravet om lydighed, er det tid til civil ulydighed

5. Når mediesystemet er blevet til en propagandamaskine, er det tid til open-source journalistik

6. Bankvæsen og Stat som et system i systemet hævder, 
at de har monopol på penge, og vi troede dem.
Staten hævder, at den har ret til at kon�skere 83% af hver tjent krone, og vi fandt os i det.
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nogen, der kan et håndværk, hjælper sin nabo, vil Staten have penge for medmenneskelig

hjælpsomhed. Hvis en privatperson har for mange karto�er på sin mark og sælger dem, vil Staten have

penge for det. Staten har en kødkrog i hver livsytring.

Der er i princippet ingen forskel på en moderne stat og enhver middelalderlig feudalherre. Det er nu

på tide at sætte grænser for en sådan neofeudal Stat, der opererer som en destruktiv misbrugerisk

parasit, en kæmpestor forspist gøgeunge.

Vi kan ikke længere stole på disse industrier, for ernæring og sundhed er alt for alvorlig en sag til at

overlade til eksperter og professionelle. Husk igen: en professionel er en, der lever af det. Javel ja, en

gangster lever også af det, han gør. En ekspert kan være hvem som helst, der bliver udråbt til at være

det og dernæst indgår i det falske argument, der kaldes appel til autoritet.

Din føde skal være din forebyggende medicin, din medicin skal være din føde. Men dette udsagn er

kun sandt, hvis de grundlæggende forudsætninger er opfyldt: En sund jord, sunde dyrkningsmetoder,

en sund forarbejdning og et sundt indtag. Industrien i dag opfylder INGEN af disse betingelser.

Vi er nødt til at overtage-påtage os ansvaret for det. Vi er nødt til tydeligt at fortælle industrien, at hvis

de fremover ønsker at spille en rolle, så kræver det et radikalt attitude-skift. De er velkommen til at

deltage, men hvis de insisterer på, at det skal være for deres skyld, så er de også velkommen til at

forsvinde fra jordens over�ade eller drukne i deres eget sovs, for vi har ikke længere brug for dem.

Faktisk har vi aldrig haft brug for dem, men de gjorde det bekvemt og attraktivt at æde lort i

behavourismens, reklamens og massekommunikationens århundrede. Vi så det ikke komme, for det

kom så glidende og behageligt, så vi mente, at vi havde brug for lortet. Vi forvekslede begær med

behov, for det var jo meningen.

Det er med selve kulturen som med dens del-elementer og institutioner: politik, retsvæsen, religion,

sundhedsvæsen, videnskab. Alle elementer kan militariseres, kommercialiseres, ideologiseres og

perverteres, og fordi de kan misbruges, VIL de blive misbrugt. Når kulturen er noget, der udgår fra et

kulturministerium, er der noget galt. Når kultur er reduceret til en forbrugsvare, er den skæv. Når

kultur er gået i krig med sig selv (kulturkampen), er den blevet syg. Når kulturelementer misbruges til

underkuelse og ikke for at fremme trivsel, er det korruption.

FINGRENE VÆK FRA KULTUREN! Kultur i hænderne på talentløse og ansvarsløse misbrugere er

dødsdømt. Misbrugerne har ikke skabt kulturen. De har stjålet den, lånt den, udsuget den og krævet

uretmæssigt ejerskab over den. Ordet kultur er et agrart udtryk, der betyder det der vokser og dyrkes.

Kultur er frugtbarhed og det, vi gør med det. Kultur er ikke et design, det er en organisme. Hvordan

det er afstumpet til at betyde aktiviteter i fangelejren, kan vi så �losofere over.

7. Vores ernæring er blevet afhængig af en industri, der ødelægger fødevarer fra mark til madskål.
Vores sundhed er blevet afhængig af en industri, der lever af, at vi er kronisk syge.

8. Kulturen er vores. Vi har imidlertid glemt at håndhæve ejerskabet over den.
Som med demokratiet har vi overladt den til Staten og de multinationale rovdyr.
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Hvis kultur ikke er folkeligt initiativ, så bør det ende på lossepladsen. Som sagt – og vi gentager gerne:

Hvis Staten kan �nde ud af at støtte sådanne initiativer på disses egne betingelser, skal den være

velkommen. Ellers har den INTET at gøre dér og bør den ende samme sted: på lossepladsen.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Det var sg’u da en UFO!

Observation 4. august 2022 omkr. 02 nat:

Det er stjerneklart, de kendte – hvis man kender dem – stjernetegn og planeter er synlige. 

Et enkelt tydeligt stjerneskud skærer hen over himlen.

Det er det tidspunkt med de færreste �y på himlen, for de færreste ønsker at nå en destination midt

om natten. Man altid høre �yene i denne del af landet, for der er ingen tra�klarm men helt stille.

Her er det, der ses en prik på himlen, der bevæger sig i retning nord. Den er ganske lille men helt

tydelig. Den bevæger sig hurtigere, end man vil forvente sig af et �y. Den blinker ikke, hvilket rute�y

altid gør. Der er fuldstændigt stille uden den vanlige og forventelige rumlen af jetturbiner. Pludselig

sætter den farten væsentligt op og forsvinder ud af syne, hvilket udelukker satelitter, droner,

konventionelle militære overlyds�y – disse er heller ikke lydløse, tværtimod.

Det var et �yvende objekt, og det kan ikke identi�ceres. Ergo var det et uidenti�ceret �yvende objekt

forkortet til UFO. Der er ingen, der kan fortælle os, om det var små grønne mænd fra Mars, eller om

det er et stykke militærteknologi fra et af det store lande, der kører hemmelige rumprogrammer. USA,

England, Frankrig, Rusland, Indien, Kina og muligvis Tyskland og Japan har udviklet den slags. Eller om

det er vores egne naboer på Jorden, som vi ikke har fået lov til at møde endnu. 

Jeg har mine teorier, og dine er lige så gode. Jeg har også lidt mere end teorier, og de går i den sidste

retning, men dem kan jeg heller ikke veri�cere med sikkerhed og er nødt til at stole på kilder, som jeg

Det var sg’u da en UFO!
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opfatter som pålidelige.

🎦

Lost in Space

https://youtube.com/watch?v=dya7P8joels

Et ikke-credo

Jeg ved, at ingen mand er en ø.

Jeg ved, at jeg skal være forsigtig med,

hvad jeg beder om og ønsker mig.

Jeg ved, at jeg en dag skal dø.

Jeg ved, at alle mine valg har en konsekvens,

og at jeg betaler prisen eller høster gevinsten.

Jeg ved, at pennen er stærkere end sværdet.

Jeg ved, at alle ord fra min mund og hånd

har deres egen rute i verden og derfor ikke er ligegyldige.

Jeg ved, at intet er som det forlyder.

Jeg ved, at vi svømmer i et hav af løgn,

og at alt skal vejes �ere gange på en guldvægt.

Jeg ved, at alting har sin tid.

Jeg ved, at intet er tilfældigt,

ligesom intet ligger fast på forhånd.

Jeg ved, at sandhedens time ikke kan slettes af skemaet.

Jeg ved, løgn kræver hårdt arbejde og indædt fornyelse i daglig rutine,

mens sandhed blot kræver, at jeg siger ja.

https://youtube.com/watch?v=dya7P8joels
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Jeg ved, at vi alle har en opgave.

Jeg ved, at der er en årsag til,

at vi �ndes på dette sted og på dette tidspunkt.

Jeg ved, at det meste er usynligt for vort blik og uhørligt for vore ører.

Jeg ved, at vi skal være tøve med at idømme noget ikke-eksistens,

blot fordi det ikke har åbenbaret sig for vores sanser.

Jeg ved, at der �ndes en Gud, en Kilde til al eksistens.

Jeg ved, at det er muligt at henvende os til Kilden,

men at vi skal spidse ører, når svaret ankommer på henvendelsen.

Venstroid

Dette er en typologi over den sekteriske og kultlignende ideologi med den vage betegnelse

venstre�øjen, og hvad den gør ved sine medlemmer. Ikke alle medlemmer udviser de samme træk eller

alle karakteristika på én gang, men alle medlemmer udviser nogle af dem i et eller andet omfang. Med

medlemmer menes de, der identi�cerer sig med det, som ideologien prædiker.

Venstre�øjshjernen og dens tankesæt i 29 punkter:

1. Venstre�øjshjernen aner meget lidt om ideologiens historisk-�loso�ske oprindelse. Hvis nogen

præsenterer dem for denne oprindelse, vil de enten enten være yderst mistroiske og nægte at lytte

til det selv med rigelige mængder af dokumentation og kilder. Eller også vil de blive totalt

chokerede og deres verdensbillede vil falde sammen. Det er første er langt mere sandsynligt end

det sidste.

2. Venstre�øjshjernen har aldrig stukket �ngeren dybere ned end til ideologiens eget udsagn om sig

selv, hvilket er et lukket kredsløb og et ekkokammer.

3. Venstre�øjshjernen i Vesten i Den Kolde Krig havde – og har stadig en naiv ide om, at det hele var

rigtigt tænkt fra starten, men så kom ham Stalin bare og ødelagde det hele. Stalin grinede dengang og

kaldte dem for de nyttige idioter.

4. Venstre�øjshjernen har ingen anelse om, hvordan virkelighedens kommunistisk-socialistiske

samfund så ud, og hvilke rædsler det betød for mennesker, der levede under det.

5. Venstre�øjshjernen tror, at Marx, Lenin og Trotsky bekymrede sig den mindste smule for den

arbejderklasse, de foragtede og misbrugte til deres destruktive formål.

6. Venstre�øjshjernen har inget analytisk begreb for de slående ligheder mellem fascisme, nazisme

og socialisme. Hed det ikke nationalsocialisme? Er alle ikke en statskult? osv…

7. Venstre�øjshjernen ser ingen sammenhæng mellem selve ideologien og det globale folkemord på

300 millioner, der fandt sted i ideologiens navn.

8. Venstre�øjshjernen er i realiteten aldrig at kommet ud af den kolde krig, og lever i en hangover fra

forrige årtusind i en boble af utopisme og irrelevante klicheer.

9. Venstre�øjshjernen ser ikke, at den trods sin fornægtelse og foragt for religiøsitet selv udviser

samtlige tegn på fundamentalistisk religiøsitet.
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10. Venstre�øjshjernen ser ingen selvmodsigelse i at kalde sig progressiv (fremskridssøgende) og

revolutionær (tilbagerullende) på samme tid.

11. Venstre�øjshjernen er medlem af en kult – et andet ord for en eksklusiv designer-ideologi.

12. Venstre�øjshjernen ejer ikke evnen til selvkritik, der som bekendt er bandlyst i alle former for

fundamentalistisk-kultiske tankesæt. De er kun i stand til at reagere – de er reaktionære.

13. Venstre�øjshjernen har et kollektivistisk tankesæt, de tænker som en del af �okken, stammen.

14. Venstre�øjshjernen mener sig som medlem af kulten berettiget til at udstøde, fordømme,

latterliggøre og lukke munden på alle, der ikke reproducerer deres udsagn, og som har anska�et

sig et medlemskort til stammen.

15. Venstre�øjshjernen er hjernevasket i en eller anden grad og er derfor i samme grad udenfor

pædagogisk rækkevidde. Du bør ikke undlade forsøget, da de er dybt usikre på sig selv.

16. Venstre�øjshjernen tænker og handler irrationelt og emotionelt. Logik er ikke en del af menuen.

17. Venstre�øjshjernens hang til emotionalitet følger en klud med den rette farve viftet om næsen. 

18. Venstre�øjshjernen lider af fakta-allergi. Præsenteret for faktuel information, der ikke glider direke

ind i deres tilladte forråd af grundsætninger, gør dem angste.

19. Venstre�øjshjernen vil i enhver samtale om politik lægge ud med at begå en serie antagelser.

20. Venstre�øjshjernen undgår at være i selskab med anderledes tænkende. Derfor vil de blive

chokerede og ofte målløse over direkte kompetent modspil, hvilket de aldrig før har fået.

21. Venstre�øjshjernen er programmeret med en latent totalitærhjerne og en kommissærs tankesæt.

22. Venstre�øjshjernen �ok er styret politisk korrekthed = partiloyalitet. Alle, der ikke følger

korrektheds-kravet er idømt anathema (helligbrøde) og stemplet som vantro og kættere.

23. Venstre�øjshjernens revolutionære metode ifølge Kulturmarxismen er at at bruge

minoritetsgrupper som et undergravende redskab overfor samfundet ved at sælge dem en

o�errolle: I er enormt undertrykte, er I ikke? 

24. Venstre�øjshjernen forstår ikke, at ideologiens inderste kerne er: Destruktion af den Vestlige

Civilisation (kulturmarxisme). Altså bogstaveligt at save den gren over, man selv sidder på – uden at

vide hvorfor.

25. Venstre�øjshjernen er stærkt projicerende. Alt det, den får øje på hos ‘de andre’, er det, som den

selv har gang i.

26. Venstre�øjshjernen er et redskab for kulturel destruktivisme. 

27. Venstre�øjshjernen har brug for konstant bekræftelse ved i selskab med ligesinde med rituelle

ordvekslinger at forny medlemsskabet af gruppen. Dette er baviansocialisering – �okdyrene piller

lopper på hinanden og viser dermed deres tilhør til �okken og plads i dens hierarki.

28. Venstre�øjshjernen forstår ikke, at den som nyttig idiot bliver kasseret den dag, der ikke er brug

for den længere. Det er De Lange Knives Nat og Revolutionen æder sine egne børn.

29. Venstre�øjshjernen generation 4 er nu radikaliseret og hjernevasket i et omfang, der er så

selvdestruktivt, at det bliver venstre�øjens endeligt. Hvis man lever ved sværdet, kommer man til

at dø ved sværdet.

Er svaret så højre�øjens lyksaligheder?

Svaret er AFGJORT NEJ!
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Højre�øjen er blot venstre�øjens antitese. Selvom den sine steder ikke er så hjernevasket som

højre�øjen, og selvom den kan hævde at have et vist moralsk overtag, så er den dybt in�ceret af

korrupte kræfter og klicheetænkning fra sin egen fortid.

Fløjenes opdragsgiver – de hedder globalisterne for tiden – er fuldstændigt ligeglade med højre og

venstre, bare der adlydes. 

De har en rød vifte-klud til den ene �øj og en blå vifte-klud til den anden. 

De har en grøn klud til klimaidioterne, en brun klud til nyfascisterne og nyracisterne og en spraglet

klud til alle dine kønsforvirrede. 

De har en lilla klud, når folk skal løbe skrigende bort og en babyblå klud, når de skal falde i armene på

far og mor.

De har en gul klud, når de vil have krig og en pink klud, når de vil have panik og paranoia.

De har en hvid klud, når folk skal falde i søvn.

De bruger den stok og den gulerod der virker. 

De ringer med den pavlovske madklokke, der får hunden til at savle.

Hvad er så svaret? 

Der fandtes rent faktisk en form for ursocialisme, ligesom der fandtes en form for urkonservatisme

eller traditionalisme. Den første handler om varetagelsen af vores fælles gode. Det er et kernebegreb i

de gamle agrare samfund, det er fælleden, overskudsproduktionen og almenvellet, det handler om.

Det er beboernes fair chance og ret til trivsel i lokalsamfundet. Det andet handler om varetagelsen af

den fælles arv, omsorg og respekt for traditionen og det sted, vi er født = nationen. Vi er blevet forført

til at tro, at der er en modsigelse her, og at det ene udelukker det andet. Det gør det ikke. Vi lider af et

kulturelt auto-immun-defekt-syndrom, hvor kroppens = kulturens egne celler bekæmper hinanden.

Helt unødvendigt! 

Svaret er derfor den indlysende restaurering af det harmoniske forhold imellem disse to

fragmenterede principper. Det vil møde en indædt modstand fra det system, der ovenfra styrer

Verden ved hjælp af polarisering. Det er Imperiets del-og-hersk-strategi. Det vil også møde modstand

fra �øjene, især venstre�øjen og dens indædte neo-religiøsitet. Som venstroid vil du blive stra�et med

social mistænkeligggørelse og potentiel udstødelse for at foreslå nogen som helst form for

selvransagelse eller begynder at føre konstruktive samtaler med de vantro.

Det er ikke desto mindre svaret. Vi er nødt til at afslutte al �øjtænkning. Højre og venstre er død. Det

nytter ikke fra en højreposition at strække hånden frem til venstre, for venstre vil aldrig tage imod den

fremstrakte hånd. Højre�øjen tror naivt, at den ved hæderlighed og moralsk integritet kan få en

venstre�øj i tale, der for længst har relativiseret al moralitet. Det må ske fra en ny position, der ikke

anerkender og accepterer dette forældede skisma.

Vi er henvist til at udvikle en post-partipolitisk form og forlade de infantile former, vi oplever i dag.

Fremtidens politik er nødt til at være for voksne mennesker. Automatisk partiloyalitet er demokrati på

barnestadiet.
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Kravet om underkastelse til en partilinje er et totalitært træk ved det repræsentative demokrati, der

underminerer selve tanken om demokrati. Det samme gør kravet om borgernes underkastelse til

staten og dens institutioner.

Hvordan det skal ske i en overgangsfase er ikke entydigt. Det er utvivlsomt, at de korrumperende bånd

mellem stat, regering og medier på den ene side og de stærke private interesser på den anden side

skal brydes. Globalismen skal afmonteres og en multipolær verdensorden af decentralisering og med

autonome civilisationsstater skal etableres. Det lyder som en uoverkommelig stor mundfuld, men

denne etablering er allerede i fuld gang, og initiativet kommer fra �ere sider:

1. En række store spillere udenfor anglosfæren, det transatlantiske interessentskab = Det Britiske

Imperium 2.0. hvis befolkninger er blevet kørt over af Imperiet 1.0 og 2.0 og ikke orker den version

3.0, som de ser under udrulning.

2. En stigende række lande i EU-sfæren, hvis befolkninger er blevet kørt over af dette bureaukratiske

redskab for USA, hviket det har været fra starten, ligesom NATO fra starten var et redskab for

Pentagon.

3. Hele raden af små spillere, hvis eneste chance har været at holde lav pro�l og ikke lægge sig ud

med Imperiet.

SÅ:

Disse bevægelser på det politiske makroplan sker parallelt med bevægelser på lokalt, internt nationalt

plan og ned til mikroplanet. Det er ikke utopisme, det er virkelighed.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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A

B

C

t overleve er ikke det samme som at trives. Som overlevere er vi som jaget vildt eller rotter på

en synkende skude. Trivsel er en kvalitativt anden tilstand, hvor mennesker udfolder deres

sande potentiale. En global ma�astruktur tillader kun trivsel i begrænset tid og rum.

Anernes agre og almen agilitet skabte al kultur.

Alderdommens altruisme gav os alle traditioner.

Al ære og respekt for almenvellet.

ankvæsen er en praksis udøvet af en institution så gammel så Fanden selv. Verden har ikke

brug for bankvæsen, bankvæsen har brug for bankvæsen. Hvad Verden har brug er sund

økonomi med menneskelig trivsel som formål styret af mennesker, der ønsker at trives. 

Babylonisk bedragerisk bogholderi er herefter bandlyst.

Behovenes besindige balance bringer bud

om bedre tider, begavelse og bestandighed.

irkusmanege er betegnelse for en cirkulær indhegning, hvor dresserede heste kan blive

trukket rundt i seletøj, mens klovner gør hundekunster og abestreger. I Cirkus i Rom var det

løver og slaver, de ofrede. I vor tids mediecirkus er det sandheden, der ofres.

Cirkulær logik, karaktermod og røde sild er medielogik.

Den sande cirkel er ikke management-manegen.

Det er bystævnet, tingstedet, altinget, torvet, dansekredsen.

Politiske aforismer A-Å
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D

E

F

G

H

I

et store globale kursus i absurditetstræning består i,

at lære folk via terror og betinget respons at fornægte al sund fornuft

og a�evere alle frihedsrettigheder ved indgangsdøren til det åbne fængsel.

Digitaliseret fordummelse og dystopistisk dommedagstale er dødsdømt.

Du og jeg kommer ikke til at dø af abeknopper og co-vanvid.

DE kommer til at uddø på bagkanten af deres eget tveæggede sværd.

n stat, hvis regering og politikere ikke længere ser det som deres hovedopgave at tjene

befolkningen og til enhver tid værne den mod overgreb fra andre magter men anser disse

magter for deres primære opdragsgivere, er ikke et folkets styre men et fascistisk regime.

Enevælde uden oplysning er tyrannisk elendighed.

Da oplyst enevælde = Platons aristokrati ledet af �loso�ske konger ikke er i sandsynlighedsfeltet,

er vi henvist til at proklamere folkets enevælde i den civile ulydigheds ånd.

Og vi taler ikke om proletariatets diktatur …

øde, vand, tøj på kroppen og tag over hovedet er de basale menneskelige behov.

Fødevarer er udpinte eller forurenede, og nu vil verdensmagten gøre dem utilgængelige.

Vandet er forgiftet, og der bliver lukket for det. Tag over hovedet er et spekulationsobjekt.

Forplejningens forarmelse er kun mulig, fordi vi har glemt at forsyne os selv.

Fremtidens forsyning og fødens forsikring vil fremover ske lokalt via direkte afhentning eller -leverance

eller via et netværk af indkøbsforeninger. Fuck fødevare-monopolismen!

lobalisme er en gennemført syg tanke

født i forskruede hjerner på folk, hvis våde drøm gennem århundreder har været

at eje og beherske alt-og-alle samt en grundangst for, at folk skal gennemskue det.

Grådighed og gnier-mentalitet er ikke et stykke grundlæggende menneskelig natur.

Gavmildhed, generøsitet og godhed er essensen af vores fælles væsen.

Hvad holder os tilbage? Manglende erkendelse af, at dette ER vores fælles væsen.

vor mange folketingspolitikere skal der til for at køre et land i sænk?

To der ved, at den er helt gal men synes, det er en rigtig god ide

og 177, der er for dumme til at vide, hvad der foregår og for feje til at spørge.

Hvor mange skal der til for at modsige sænkningen af landet?

Hvis blot 10% af et lands befolkning fatter det for alvor,

vil alle de, der stadig er bragt ud af fatning, fattes ved bedre mod..

ngen er så fattige i ånden som de, 

der beriger sig ved hjælp af andres ulykke og forarmelse.

Der �ndes uden tvivl et sted i Dantes Helvede for dem, når natten kommer.
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J

K

L

M

N

Intetheden, nihilismen er fundamentet for forarmelses-argumentet.

Vi skal ikke længere �nde os i intethedens argument.

Vi stjæler ikke længere, vi hylder ikke længere forarmelse, vi skaber ikke længer ulykke.

ournalistik er blevet til en joke, der tager sig selv alvorligt.

Det ville være befriende og velgørende, hvis journalister også tog alvorligt,

hvad de hævder at gøre: At undersøge virkeligheden og formidle den til mennesker.

Journalistik i hovedstrømmen har fejlet fælt, da den har solgt sin sjæl,

er vi nødt til selv at gøre jobbet. Med os har vi et stigende open-source-fællesskab

af folk, der har fået nok af fakeness, forlorenhed og den store brune kloakstrøm af medieløgn.

Den gode nyhed er, at de, der har fået nok, samtidigt er de bedste hoveder på banen.

omikere behøver ikke længere skabe �ktive personer. 

De kan bare kopiere en politiker, 

for de er mere tragikomiske end den sygeste �ktion.

Kulturen skal tilbageerobring. Kapere og kupmagere har købt og stjålet sig

ind i den menneskelige sfære, alle steder hvor de intet har at gøre. Kulturen er vores, den har altid

været vores, og den skal blive vores igen i overskuelig fremtid. Det kræver en del benarbejde.

ægevidenskab er en kontrolleret gren af medicinalindustrien, der igen er en �lial af den

petrokemiske industri. Formålet er ikke længere det sunde menneske men det kontrolleret

kronisk syge menneske, der enten er villig eller uvillig forbruger af industriens produkter.

Længe nok har denne industri bedrevet sin parasitvirksomhed.

Der er brug for folkesundhed, ikke sygdomsindustri.

Det er ikke viden og praksis, der mangler.

eningsdannelse er ikke længere en forudsætning for at sige, at man mener noget.

Den sidste del af det sammensatte ord er skåret væk. Der �nder ingen dannelse sted. Et

nyt ord er trådt i stedet: Meningsdownload. Klik her for seneste update til programmet.

Meninger er som røvhuller – alle har et (citat Dirty Harry).

Måske Dirty Harry tog fejl, for kun et fåtal har en kvali�ceret mening.

Måske var det det, han mente.

år mennesker, som de er �est, er overbevist om,

at en medieskabt forloren virkelighed har noget at gøre med sandhed,

så har de idømt både deres og vores børn en fremtidig tilværelse i løgn, bedrag og slaveri.

Når en stor del af en befolkning i et civiliseret land,

der kalder sine borgere for veluddannede, oplyste individer, i realiteten er funktionelle analfabeter

ude af stand til at læse en bog og forstå andet end over�adiske sammenhænge og problemer, så er de

henvist til at få et præfabrikeret, designet virkelighedsbillede ind gennem �adskærmen og
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O

P

Q

R

S

mobilbamsen i form af soundbites, afstumpede one-liners, txt-beskeder, TikTok-�immer, Facbook-

opgylp, YouTube-lir, Twitter-snaser, Instagram-sel�es og reality-shows, der er så langt fra reality, som

tænkes kan.

ligarkiet lever ikke op til sin egen varebetegnelse. Oli-garki = de bedste styrer.

Her kommer problemet, for hvis de kun er de bedste ifølge eget udsagn, så er de uden

legitimitet. Alt tyder på, at de ikke er de bedste, de er snarere de værste.

Og herefter alternative muligheder for at benævne den klasse af højrøve, der mener,

at de er de bedst egnede: Kleptokrati – Kakakrati – Demagokrati – Dæmonokrati – Teknokrati –

Medicokrati – Ma�okrati – eller også bare: De måske totalt uegnede.

rogressiv er et ord, som stærk regressive og reaktionære kultmedlemmer kalder sig selv,

så det ikke skal stå klart, at de sejler under pirat�ag med falsk varebetegnelse.

Når de står på kanten af en stejl klippe, er det så progressive, de ønsker at være?

Det må siges at være en selvmodsigelse, når man kalder sig revolutionær og progressiv på én gang.

Tag nu og bestem jer, vil i gå fremad, eller vil I rulle baglæns?

Man kan ikke både vrøvle og have mel i munden. Fuld fart fremad i bakgear .. nej vel?

Vrøvlet må ophøre, især fordi en endnu større selvmodsigelse er, at forskellen mellem de såkaldt

revolutionære og globalfascisterne nede i Basel er: ENS!

er et bogstav, der formelt �ndes i alfabetet, men som ikke bruges på dansk.

Det er en pladsholder for import af fremmedord eller en del af et matematisk tegnsæt. Det

var også partilistebogstav for et alternativt dansk parti, der �oppede fælt.

Q&R hedder det, hvis man vil snobbe for business-engelsk.

Q: Hvor mange journalister skal der til for at lave en krigsrapportage?

R: 117 bag deres skrivebord og 1 på green screen med røg og damp som baggrund.

evolution betyder tilbagerulning. Det er Ctrl+Alt+Delete for et helt samfund.

De revolutionære hævder, at de smider alt det gamle ud for at starte på en frisk.

Alle revolutioner viser, at det nye er værre end det gamle og er alt andet end friskt.

Synonymer for revolution:

Build-Back-Better, Den fjerde industrielle revolution, Det store globale reset, Det nye normale,

Transhumanisme, Regimeforandring, Statskup, Samfundsnedbrydelse, Globalisering.

taten har efter sigende monopol på voldsudøvelse.

Udsagnet bør udvides til: Staten har monopol på legaliseret tyveri, disinformation,

kidnapning, forgiftning af befolkningen og brud på privatlivets fred.

Staten er en formynderstat, en barnepige.

Ved konsekvent at blive betragtet og behandlet som børn, har vi mistet evnen til tænke og handle selv.

Staten skal indover ALT. Så tror da pokker, at Staten er vokset som en grådig gøgeunge i nyere tid.
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yranni og demokrati har kun en tynd hinde, der skiller dem ad.

Hvis folk sover i timen og glemmer aktivt at holde øje med deres folkestyres tilstand,

vil de en dag vågne op til et samfund, de troede, de var automatisk sikrede imod.

Erfaring fra perioden 2020-22 har vist, at politikere med en given chance, med blåt stempel

og et belejligt påskud kaldet undtagelsestilstand og nødssituation vil tage ivrigt imod chancen til at

udfolde deres latente totalitærhjerne og træde i karakter som tyranner.

De ved ikke rigtigt, hvad de vil med magten, andet end at de gerne vil have den.

Og at den giver dem en vis form for erotisk opstemthed.

den ytringsfrihed ingen o�entlig samtale. Uden forsamlinger ingen frihed.

Uden aktiv deltagelse intet folkestyre. Uden gennemsigtighed ingen tillid til politikere.

Uden uafhængige medier ingen fri meningsdannelse. Uden tradition ingen kultur.

Det er, når vi er ved at miste retten til og muligheden for at ytre os, at vi for alvor

på insisterende vis skal ytre os. Vi skal tage os den frihed, hvis den nægtes som en ret.

Hvis disse ytringer fornærmer noget, så forventer vi, at det er voksne mennesker.

idenskaben er vor tids religionserstatning. Den udråbes af teknokratiet som højeste autoritet,

som alle skal adlyde. Fra at være en sober metode til selvkritisk at undersøge Verden, er den

blevet et politiseret, militariseret og kommercialiseret redskab for magt.

Vi har i to år+ hørt på mantraet: Vi skal følge videnskaben.

Mon ikke vi snare skal sige: Det skal vi saftsuseme nok selv bestemme! Hvad om videnskaben i øvrigt

respekterede selve den videnskabelige metode og ikke dansede efter den store businesspibe?

orld Economic Forum er navn på en klub af milliardærer og logebrødre med et følgeskab af

politikere, mediekarteller, beskidt bankvæsen og korrupt videnskab, der ser mennesker

som en hord slaver med lykkeligt dukkede nakker og uden ejendele.

WEF er det pt. øverste forum for globalfascismen.

Og lad os atter repetere de�nitionen af fascisme: Total sammensmeltning af stat og privatbusiness,

så Staten ikke længere er et værn for borgerne imod overgreb fra denne business.

-teknologi er den skjulte, stjålne og undertrykte teknologi, som Verden ikke må kende.

De bedste hoveder i menneskeheden har forstået og udviklet den. De �k aldrig den hæder, de

fortjente, og menneskeheden �k aldrig den teknologi, deres bedste hoveder skabte.

Teknologiens potentiale er næsten ubegrænset. Den ville bl.a kunne over�ødiggøre

brugen af gas og olie, hvilket globalistideologien prædiker, får jorden til at gå under. Udmærket,

hvorfor går I så og og myrder folk, der genop�nder den gang på gang og stuver deres op�ndelser af

vejen? Frem med det, vi ved den �ndes. Gør hvad I selv siger, så Verden kan se, at I mener det.,

derverden, Udkantsverden ved alt om, hvad krig er, og hvem der skaber krigene.

I den såkaldt civiliserede verden har vi mistet overblikket, for vi bor i bæstets mave.
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Som Jonas i hval�skens bug vil vi blive gylpet op til en virkelighed af konstruktiv desillusion.

Der �ndes ikke krige, der ikke er iscenesat af bankmænd.

Og nej, det er ikke din lokale bankrådgiver, hvis din bank har sådan en efterhånden.

Vi er i den tungeste ende af skalaen, og Dødens købmænd tjener på alle parter i krig, ligesom de tjener

kassen, når der skal opbygges før den næste krig, der står på indkøbslisten.

er det formelt sidste bogstav i det internationale alfabet fra A-Z.

Ikke at vi ved, hvad vi skal stille op med det til andet end zebra og zapperkultur.

Det er et partilistebogstav for et hedengangent dansk parti med fokus på bureaukrati.

Den navnkundige leder af dette parti hed som bekendt Mogens Glistrup.

Man kan mene alt muligt om hans syn på indvandrere, og det var det, man nakkede ham på. Men det

var en helt anden sag, der var kernen i hans parti: Bekæmpelse af papirnusseriet, Statens enorme

bureaukrati. Det irriterede bureaukratiet i voldsom grad, for den var spot-on. Der �ndes 1.3 millioner

ansatte i det gigantiske apparat, og en stor del af dem producerer ikke noget. De �ytter rundt på tal,

bogstaver og data. Formålet med deres arbejde er opretholdelsen af deres stilling og faste indtægt

inkl. pension. De nusser ikke papir længere, de nusser digitale regneark.

re, ærværdig, ærlig, honorabel, honør og hæder er alle ord, der er fortrængt i nihilismens

tidsalder. Æresløs uærlighed er det nye normale, og vi afkræves at gøre honør for et

sørøver�ag. Nysprog har opslugt førhen så meningsfulde ord som ære.

Samme skæbne er overgået alle ord, der har denne gammeldags tyngde.

De store ord er langsom blevet myrdet.

Sandhed, samvittighed, mandighed-kvindelighed, skønhed,

opbyggelighed, tradition, nation, modersmål, de ufødtes liv.

Fanden tog dem i sin forhånende menneskeforagt.

verste lovinstans i Verden er ikke, som myndigheder i forskellige niveauer fortæller os: 

dem selv. Ejheller er det en menneskerettighedserklæring, der på papiret er fuld af �ne

intentioner. Højeste lov er Universets grundlov: Gør hvad du vil, men gør ingen skade.

Naturlig Lov er ubrydelig. Vi kan bilde os ind, at vi kan udsætte regnskabet

så længe, at det er glemt, men den Store Natur har ingen juridiske forældelsesfrister. Lov er så simpel,

at selv et barn kan forstå den. Der er ikke brug for 10.000 §§ til at forklare den.

rsagen til nød og elendighed i verden er ikke mangel på ressourcer eller overbefolkning, 

men at grådighedens slæng har anstiftet tusinder af forarmende krige, nægtet mennesker

adgang til jordens rigelige ressourcer og plyndret i imperialismens uhellige navn.

Jorden er et over�ødighedshorn. Alle har i bund og grund rigeligt.

I Afrika burde folk leve i velstand, for kontinentet har alle ressourcer på egen jord. Men på denne egen

jord er der en englænder, en amerikaner eller en kineser, der har slået sig ned og har ikke tænkt sig at

�ytte sig. Rigdom blev til fattigdom for de retmæssige ejere af landet.
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Jeg lever i et sommerfuglehus

Hvis jeg lader vinduerne stå åbne,

tager de turen indover mit bord

Nogle synes, at de skal sidde

og sove på min væg om natten

Næste morgen gør de hø�igt baskende opmærksom på,

at de godt kunne tænke sig at blive lukket ud

så de kan sværme løs på det blomstrende buskads

især de langstilkede, der bærer deres navn

i zigzaggede uforudsigelige baner

Deres vinger er bygget af det �ygtige blomsterstøv, de samler

Jeg kender kun få af deres navne

Admiralen, Nældens Takvinge, Citronsommerfuglen

Jeg spørger: �ndes der smukkere og mere elegante insekter? kunne det være humlebien?

og dog ikke, den er blot sød i sin insisterende klodsede brumagtighed

Måske er det Guldsmeden, den vildeste kunst�yver og insekt-helikopter på speed

Eller biller med eksplosioner af glimtende metal på vingerne

Edderkoppen gør kunstværk som spind, hvepsen gør japansk lampekunst som bo

Men ingen har sommerfuglens bevægelige æteriske lethed og elegance

Sommerfuglehus
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Nu mellemlander den en stund på væggen og viser os sit spraglede vingeværk

Måske er der to imaginære øjne, der ser på dig og siger: Pas på!
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Dette er en lovsang til husmødrene.

Til alle tider, på alle steder, i alle kulturer.

De fortjener al den respekt og hyldest, der kan ligge på deres brede skuldre.

Eller hofter og barme og kærlige arme – eller hvad der nu er bredt på dem 😉

De fortjener ikke mindst respekten, fordi feministerne nedgjorde og udskammede dem, da det i deres

ideologiske makværk af en kulturmarxistisk model var undertrykkende og ikke livgivende at være

husmoder. Javel ja. Hvad de snotforvirrede og dybt destruktive ideologi-kællinger – som regel

priviligerede overklassefruer – skulle have gjort var netop at kræve den fulde respekt for det

uvurderlige arbejde og kæmpe + avancerede vidensfelt, som husmoderskabet besad og udøvede.

Feminismen vil med tiden glide bort og stå som en skamfuld blindgyde i kulturhistorien. Lad os ikke

spilde mere krudt på den.

Bortset fra at konstatere, at i disse tilspidsede tider, hvor ny-radikalismen hævder, at man nu ikke

længere kan de�nere, hvad en kvinde er !! for det er hvad jeg lizzom føøler for tiden, så er der mere end

nogensinde brug for en genskabelse af respekten.

Uden husmødre, ingen civilisation. Punktum!

Hvis du i øvrigt mener, at det betyder kvinderne hjem til kødgryderne, så må det stå for din regning, og

så er det noget, som du projicerer ind via det falske argument, der hedder en stråmand … jamen så

mener du vel også, at … NEJ! det er dig, der mener, at jeg mener, og i øvrigt mener du ikke en skid, du

Respekt for husmødrene
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lader bare som om. 

Og med disse disclaimers på plads, kan vi hengive os til den uforbeholdne hyldest.

Jo mere vi studerer madlavningens hverdagskunst og den avancerede kunstart at konservere

fødevarer, jo mere respektindgydende bliver husmoderskabet. 

Manden tog traditionelt slæbet i marken, med dyrene og på jagten. I hvert fald i det omfang, at det

krævede større fysisk kraft, fravær af familien i perioder og sætten livet på spil, hvilket er en særlig

maskulin evne. Kvinden er beskytteren af liv, og hendes nervesystem egner sig ikke til den slags.

Manden har evnen til at lukke ned for sine følelser, når den slags arbejde skal udføres. Når

kunstproduktet = den moderne businesskvinde skal konkurrere på mændenes betingelser i

stramtsiddende buksedragt og jakkesæt i den hårde del af erhvervslivet, er hun nødt til at amputere

sig selv. Forekomsten af brystkræft er steget synkront med fremkomsten af karrierekvinden.

Tilfældigt?

Kvinderne tog slæbet i hjemmet. Hjemmet i sig selv, børnene, tøjet, maden og i det hele taget

husholdningen / økonomien var deres speciale. Altså den huslige økologi. Det er derfor, det hedder en

økonoma, en leder af et virksomhedskøkken. Hvis man skulle skrive Det Store Husmoderleksikon, så

ville det blive et 10-bindsværk, så meget viden og teknologi indebærer det. Glem alt om, at det er

mænd, der fører sig frem som stjernekokke i restauranterne, det er ikke præstations-kogekunst vi

taler om her. Det er hverdagens madkunst – kunst som kunnen.

En fyldesgørende hyldest ville derfor brede sig over 1000 sider, så jeg vil nøjes med at give ordet til en

armensk og en tyrkisk husmoder, der leverer opskriften på konservering af vinblade + en opskrift på

dolmer. Jeg er så heldig at have et vintræ (er det en busk eller et træ?) stående i et drivhus, så jeg har

den del af råvarerne lige ved hånden. Hvis du ikke har, så få enten en aftale med en vinbonde, der skal

beskære sine buske eller også køb dem færdigkonserverede på glas i indvandrer-bazaren.

Findes der i øvrigt blade i Danmark, der er spiselige og har den rette størrelse. Hmm, godt spørgsmål –

siger jeg selv til mig selv. Kålblade, især spidskål er en mulighed. Men så �ne, tynde og elastiske blade

som vinblade tror jeg, at det bliver svært at �nde. Hvis du har et bud, så læg en kommentar. Vild vin =

vedbend tror jeg ikke er en mulighed.

Konservering:
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🎦

How to Make Stu�ed Grape Leaves | Dolma Recipe

https://youtube.com/watch?v=PUCgBaQe1g8

Vinbladsdolmer

Blanchér bladene i 1 minut (hvis de er friske) – hold alle blade under vand enten med en tang eller ved

at holde i stilkene

Bland:

mynte

persille

dild

2.5 dl ukogte ris

et revet eller blended løg

700 g hakket okse eller lam

salt, peber

3 spsk olivenolie

evt. lidt hvidløg og chilli

1/2 dl vand

evt. kirsebær (ottomansk opskrift)

… jeg havde ikke persille og dild i min have, så jeg brugte skvalderkål, brændenældeblade og

mælkebøtteblade (pas på med mængden her, for de er meget bitre), men jeg havde masser af mynte.

Respekt for både husmødre og ukrudt i haven. Ukrudt er krudt.

Rul en a�ang klump 1/3 af bladets bredde ved stilken (der er fjernet) 

Start med at folde ind fra siderne og rul ned mod spidsen

Læg tæt sammen i en gryde med citronskiver i toppen 

https://youtube.com/watch?v=PUCgBaQe1g8
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Læg låg eller tallerken på hovedet tæt ned over og kog i 1.5 timer

Hvis der er �ere, end du/I kan spise på et par dage, så hæld olie over, så de ikke ilter og mugner.

Konservering af vinblade

Læg bladene i bundter på et par centimeters tykkelse (14-16 blade) med stilk

Blanchér 1 minut i kogende vand

Kog en lage af vand og stensalt

– hvor meget salt? tag et råt æg og læg i vandet, og det skal stikke 1/4 op over vandet

… de er guld værd disse husmoder-trick – respekt!

Fold stilkene ind over og rul på tværs – læg evt. en smule salt ved stilken

Læg et desin�ceret glas på siden og læg rullerne ind

Hæld saltvandet over

Læg to tynde træpinde i et kors i toppen til at holde bladene nede under vandet

Opbevar i køleskab eller kold kælder i op til et år – dét er konservering, der kræver respekt!

Dette er den traditionelle konservering. Det er også muligt at fryse bladene. Sørg her for, at bladene

kun er let fugtige, når de rulles. Ellers kan de blive frostsprængte.
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Lad os se nærmere på det store urværk, der driver solsystemet, og som har optaget mennesker i alle

de gamle kuturer.

Lad os undgå af falde i grøfterne.

Dette er ikke debunk og nedgørelse af antik overtro.

Esoterica – Astroteologi i elevatatorversion

0:00 / 20:33
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Ejheller er det – forhåbentlig – ikke newage indlæsning af emotionel make-believe �u�yness.

Det er ikke en uforbeholden accept af mainstream dogmatik.

Vi er ikke forpligtet af videnskabelig konsensus, og kan sagtens rode os ud i noget, der skal trækkes i

land i morgen. Så det gør vi bare, når vi skal. Mainstream-videnskab derimod trækker aldrig i land.

Lad og tage det, der holder, uanset hvor det stammer fra og SAMMENLÆSE.

Nødvendige komponenter for at sammenlæse er simpel mønstergenkendelse, skelneevne kombineret

med nysgerrighed, stædighed og et gran salt. Det lyder som de�nitionen af almindelig sund fornuft,

der desværre ikke er så almindelig længere. Og – vil jeg sige – en form for tæft, altså kreativ evne til at

tænke ud af boksen (et snart tyndslidt udtryk der er trukket rundt i manage-ment-jargon). Og en

rodfæstet og kompromisløst hang til at �nde ud af, hvad det drejer sig om, siden det efterhånden står

klart, at det sjældent drejer sig om det, som de siger og skriver, at det drejer sig om. De løj om det … og

om det … og også om det. OK, hvad løj de så ikke om?

Note:

Vlog’en indeholder bl.a en komprimeret gennemgang af zodiak’en i Hathor-templet i Dendera.

For en ultrasmuk og dybdegående gennemgang, se fotografen Walil Hadid’s montage med nærbilleder

af originalen, der �ndes på Louvre i Paris.

Læs også, hvis du ikke allerede har: Esoterica – Det astrologiske kors

—– o —–
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Den kristne ikonogra� er fuld af obskure henvisninger til alt muligt hedenskab, der efter sigende er

ukristeligt og ikke hører hjemme her. Så det er lidt besynderligt, at det alligevel kom med, da

redaktionen erklærede deadline.

Esoterica – Det astrologiske kors

0:00 / 4:57
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Måske er der mere end én slags kristendom. Der er en slags for inderkredsen og en slags for

menigheden. Vi ser her på fænomenet Det Astrologiske Kors.

Det handler ikke om astrologi som sådan, for det er et seriøst esoterisk område, der kræver lang tids

specialstudie. Det overlader vi til astrologer, og held og lykke med at �nde hoved og hale bunken af

selvudnævnte eksperter og charlataner, der udgiver sig for professionelle.

Det handler om Astroteologi. Her er der til gengæld en stribe lærde (scholars), der har knækket koden.

Man kan ikke sige, at der er en ubrudt linje fra originale kilder til i dag, da kirken har mørkelagt

området. Det i sig selv er en indrømmelse af, at de har noget i kælderen og skabet, som de ikke

ønsker, at vi skal kende til. Hvis vi havde kendt til det, havde folk ikke troet, at de havde brug for kirken

i den form, den har udgjort en magtstruktur.

For hvad er kirke og religion i bund og grund, hvis vi ser bort fra institutionen?

Er det andet end et gedigent stykke menneskelig natur – mennesket ER er religiøst væsen – og det at

samles i den fælles forståelse for at give plads til Det Højere Væsen? Denne akt af erkendelse af egen

natur er med tiden blevet institutionaliseret og monopoliseret. Den er blevet kommercialiseret,

politiseret og militariseret. Og er det ikke det samme, der er sket med videnskaben i vor tid – den

o�cielle religionserstatning, den nye sandhedsforsyner?

Se også del 2: Esoterica – Astroteologi i elevatorversion
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Der er mange måder at forandre Verden på.

Mange vil forværre den, få vil forbedre den.

Det er virkeligt svært at skabe de gode ting

men virkeligt nemt at ødelægge dem.

Traditioner tager årtier, århundreder, årtusinder at føde

men blot en enkelt generation til at lægge i graven.

Hvis man ønsker at ødelægge en kultur,

skal man lære folk at hade hinanden for deres forskelle.

*

Det kalder det PPP – det står for Public Private Partnership.

Det er privatisering på smart-måden.

Det o�entlige = Staten lægger tid, kræfter, ressourcer, bemanding i det.

De private investerer – og hiver deres investeringer ud x-gange i sidste ende.

Det er det første problem. Det er de private sugerør ind til statsressourcerne.

Det næste problem er, at de private ikke kan auditeres.

Så snart dørene lukker sig om privaten, har Staten INTET styr på noget længere.

Mikroessays juli 2022
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Det ultimative problem er, at det ved smart-Staten udmærket.

Så den skaber selv sine privatiserede ‘statslige-o�shore’ operationen,

når den ved, at visse former for statslig virksomhed ikke tåler o�entlighed.

Når Staten gerne vil tage æren, så er det statsligt.

Når Staten gerne vil begå ulovligheder og slippe for ansvar, så er det privat.

Der er to ord, der trænger sig på her.

Det ene er postdemokrati. 

Det andet er fascisme. 

Vi kan bare nøjes med det sidste.

*

En særlig e�ekt ved det statsliggjorte folkestyre er,

at de folkevalgte bliver omplantet fra deres vælgere og valgkredse

til en borg i hovedstaden, hvor de til dagligt omgås andre folkevalgte.

Det er det vand, som �skene svømmer i, drikker af og skider i.

Og det bliver ikke bedre af, at der står nogen og dagligt

derude-deroppe på deres urørlige podier og pisser ned i bassinet.

Parlamentarikere er en stime genmodi�cerede, pesticidbefængte �sk

indhegnet i et put-and-take-bassin som bytte for de, der betaler for at fange dem.

Så hvordan vil du gerne ha’ din politiker: røget, saltet, tørret, �letteret, marineret eller gravet?

*

Udsagn: Kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop,

hvorved de har ret til at bestemme, om deres ufødte børn skal leve eller dø.

Lad os lege for en stund, at de har ret i deres udsagn om, at de har ret.

Kvinder har altså ret, leger vi, til at forlange, at mænd blander sig fuldstændigt udenom deres

beslutninger i forhold til deres krop, og hvad der måtte be�nde sig i denne krop,

og hvad der kommer ud af den – ud skal det under alle omstændigheder.

I bestemmer altså ifølge jer selv, hvorvidt I vil være mødre eller barnemordersker.

Nå hvad siger I: At det overhovedet ikke er et levende væsen, før I vælger, at det skal komme ud

forneden, og at det visse steder herefter er prøveløsladt i op til to uger – hvorefter det så er et levende

væsen – hvorved I bekvemt nok ikke kan kaldes for barnemordersker.

Jamen så lad os da lege den leg også.

Men hvad nu, hvis vi tog konsekvensen af det som mænd og sagde:

Vi forlanger herefter til gengæld, at kvinder blander sig fuldstændigt udenom,

hvorvidt vi stiller op som fædre. Altså hvis kvinder alligevel af en eller anden grund, som de selvfølgelig
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vælger et eller andet sted fra hylderne, vælger at føde deres børn. 

I kræver fuld kontrol og beslutningsfrihed, så vi gør det samme.

Med andre ord: Vi betaler ikke for jeres underhold i 18 år som enlige mødre med stokumulige drenge-

eller pigebørn uden en far. Medmindre vi vælger det.

Hvad er jeres problem?

SÅ: Enten har I ret, kære kvinder, og så må I æde jeres egen medicin.

Eller også tager vi allesammen fejl. Nå hvad siger I, hvad er problemet?

*

Et nyt meme er ankommet på nettet.

SJW’erne bliver nu kaldt for NPC’ere.

Man skal nok være temmelig indforstået for at fatte den ved første forsøg, så her kommer en hurtig

manual.

SJW er social justice warriors, en fællesbetegnelse for alle de hjernevaskede generation 3 nymarxister,

woke-folk, BLM’er, Antifaer, nyfeminister, LGBTQ+’ere, cancelkulturen, de kritiske raceteoretikere,

abortfanatikerne, George Soros-NGOerne, hele den bølge, der blev sluppet løs i USA i 2016, og som

hurtigt spredte sig til resten af verden som en virus – nej ikke dén men ligeså De var allerede forberedt

som sovende celler, da de blev sluppet ud af anstalterne, men nu blev de organiseret og sat i aktion.

De skulle deltage i revolutionen, mente de. De havde fået at vide, at de skulle skrige lungerne ud og

smadre løs på alle de vantro.

Det, der karakteriserer dem, er, at man ikke kan føre en egentlig menneskelig samtale med dem. Det

var det allerede for generation 2 marxisterne i 60’er 70’erne, men nu har det fået en yderligere

drejning i retning af absurdum. Det eneste, de kan �nde ud af, er at gentage en stribe klicheér, som de

ikke engang selv forstår, for de falder fra hinanden, hvis de møder en skarpsindig person, der er

trænet i logisk tænkning, eller som bare er i stand til … at tænke.

De er automatoner, der er ude af stand til egentlig tænkning. Så nu har de fået det rette navn NPC’ere,

non playable characters. Det vil være kendt for gamere, for det er de skikkelser i fx. et multiplayerspil,

som hovedpersonerne i spillet møder, og som ikke kan spilles. De er døde, livløse og programmerede,

og de gentager de samme bevægelser, indtil nogen slukker for spillet. Det er hovedpersonerne for så

vidt også, da det er et computerspil, men de er i det mindste uforudsigelige i samme grad, som de er

spilbare, altså betjent af et menneske.

Hvor langt memet holder er nok spørgsmålet, for på sin vis er SJW’erne netop spilbare, for de bliver

spillet af deres dukkeførere. Men når de først er sat i bevægelse, når først der er tændt for spillet, så

kører de hovedløst per automatik. I hvert fald er memet rimeligt ondt-i-sulet og beskriver en mørk side

af tidens tern. Man må håbe for automatonerne – og for resten af verden – at de en eller anden dag

vågner op og slipper ud af den kult, der har omklamret dem, og når frem til eller anden dag at se

tilbage med beskæmmelse på det, de medvirkede til, fordi de troede på det og ikke havde mod til at

sige fra. For en alt for stor dels vedkommende vil det nok være tvivlsomt, om de nogensinde kommer
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til sig selv, fordi de for stedse er blevet dehumaniserede, sociopatiske non playable. characters, der

fortsætter det computerspil, de er anbragt i kaldet Zombie Apocalypse. 

Man kan mene, at det er synd for dem, at de er så svage, at de har brug for at falde i hak som NPC’er.

Men det er en logisk følge af, hvad den moderne venstreorienterethed er bygget op over: At mennesket

ikke er andet end en samling biologisk, viljløst splatter uden sjæl og mening. Når de indimellem tager ordet

menneskeret i deres mund, så tror de ikke selv på det. Ellers ville de forsvare alle menneskers ret og

ikke kun den ret, som de kræver for kulten, og som ikke gælder for andre. Hvad den ret består i, kan

skifte i morgen, hvis den magtstruktur, der programmerer dem, giver dem et nyt download, så i

morgen kan de mene noget andet.

De er fanget i deres egen dialektik. Deres menneskeideal er de identitetsløse masser, men samtidigt

ønsker de en identitet. De er identitetsforbrugere, for de er ude af stand til at danne identitet, de skal

have noget til at give dem identitet. De er ude af stand til at danne en mening om verden, de er nødt til

at downloade mening hele tiden hver dag. Når de udtrykker sig i �ok er det for at bekræfte

medlemsskabet af �okken via en ritualistisk gestus.

NPC’erne passer perfekt i den transhumanistiske agenda, for de har ladet selv afhumanisere. De er

blevet til bots i The Matrix. Faktisk burde de cancel’e The Matrix, for �lmen viser dem, som de er: grå

masser uden glimt i øjet.

Og uden humor. Da memet gik viralt, kom alle de venstreorienterede establishment-medier op af

stolene og begyndte at bekrige det. New York Times råbte op om, at det skulle forbydes på internettet.

Hvilket må være den typiske leftisk ting-at-gøre, for det meste af deres krudt bruges på at lukke

munden på alle, der mener noget andet end dem. Dertil har de alle BigTech social-medierne og deres

algoritme-censur. De tror fuldt og fast på deres ret til og i det hele taget muligheden for at

programmere-kontrolere-manipulere sig til almagt. Det er, hvad de kender, andet kan de ikke �nde ud

af. Medierne reagerede så stilsikkert forarget, fordi memet sad lige i sulet.

Og hvad var anken mod memet: At det var dehumaniserende! Det er et af de obligatoriske

karakteristika ved en kult – leftism ER en kult – at den altid projicerer, den ser altid det hos andre, de

vantro, som den selv har gang i. Venstre-kultens essens ER dehumanisering af sine egne medlemmer,

og mennesker kaldes af den for masserne. 

Og nu er der ikke andet tilbage end at se dem med eksponentiel speed og ved egen indsats destruere

sig selv og deres kult. Forever! Og de skal ikke regne med, at vi ikke sparker til folk, der ligger ned.

*

Vers

Populisme, er det ikke et mærkeligt ord?

Er det ikke som om, det er ladet med en stænk af surrøv og foragt?

Hvad bilder nogen sig ind, at de kan tale direkte til folk uden at spørge om lov?

Og kunne vi ikke få en dansk oversættelse uden latin- og -isme?
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Kontravers

Det er da nemt. Det hedder noget så gammeldags som folkelighed.

Disse ord på simpelt dansk er simpelthen: gammeldags.

De stammer fra en tid, hvor ord betød noget, og hvor det ikke var på mode

at vende ordene på hovedet, så de betød det modsatte af, hvad de … betød.

Vers

Nåmen det-ka-da-godt-være, men hvad bilder nogen sig ind,

at de i det hele taget har lov til at tale sådan i øjenhøjde,

den slags kræver skam en hel årrække 

af sociologiske studier i antropologisk etno-diversitet.

Kontravers

Er det modsatte af at tale i øjenhøjde ikke at tale ned til folk?

Kan nedtaling overhovedet kaldes for samtale, 

og kræver det akademisk uddannelse for at udtale sig, kræver det ikke bare meningsdannelse?

Hvad med lidt øvelse i at føre samtaler med Gud og hvermand? – rækkefølge underordnet.

Vers

Nu får du lige en latinisme i dit uforskammede fjæs din skide populist,

siden du tilhører pøbel-plebset dernede på de billige rækker,

og næste gang spørger du pænt om lov til at bruge ord som Gud og hvermand

og ansøger om login og password til at håndtere farligt verbalt a�ald.

Kontravers

OK, men du synes ikke at have brug  det, siden du har hacket sproget til ideologiske formål.

Måske du skulle overveje at ansøge om login til en god gammeldags røvfuld?

Altså en af de der, der svier så meget, 

at du ikke kan sidde stille på en piedestal de næste 14 dage.

Vers

I det hele taget det dér gammeldansk 

er det ikke bare højreorienteret og ekstremistisk?

Skal din slags hadesnakkere ikke simpelthen udelukkes fra at ytre sig,

og er det ikke det, vi har algoritmer på de sociale medier til?

Kontravers

Men hvis du kun har ja-sigere, støvleslikkere og rygklappere, hvad sport er der i det?

Jeg tror, vi skal op�nde et nyt ord her, og jeg vil foreslå: konversofobi til Håndbog for mentale lidelser

og fobier som navnet for patologisk angst for samtale.

Det bør indgå som supplement til faktaallergi, Ceaucescu-syndrom og  totalitærhjerne.

*

Her kommer et serie udsagn fra virkelighedens verden:
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Det er 10 år siden de første tilfælde af H1N1 blev konstateret.

Det er 2 år siden at der sås �ere varianter af den nuværende virus, der gik i pandemi.

I perioden blev folk opfordret til at bære masker, og skoler lukkede ned.

Der blev indført mødeforbud og folk blev opfordret til at blive indendørs.

Der tales nu igen-igen om ny variant og folk bliver tvunget til det samme.

Mr. Gates har et �rma, der sælger en vaccine, der siges at stoppe spredningen af virusen.

Krigen fortsætter mellem de hvide russere og de røde russere (ukrainerne) fortsætter.

Der tales om, at denne kon�ikt kan eskalere til en verdenskrig.

Denne krig er ønsket af de, der kører det militære teater.

Pengemændene og medlemmerne af den globale ma�a bakker de røde russere op med det formål at

destabilisere resten af Rusland og ødelægge dets økonomi, lederskab, religiøsitet, sociale orden og

traditioner.

Hvis det lyder, som noget der foregår lige nu, så kan det røbes, at det var, hvad nyhedsmedierne

bragte i de første måneder i 1918 !

Den Mr. Gates, der kom op med vacciner, han kunne tjene penge på, hed Frederick L. Gates og var

bedstefar til Bill Gates. 

Den virus, som pengemaskineriet tjente penge på dengang, var også udviklet på militære laboratorier

med det formål at udrydde mennesker, skræmme mennesker og vinde en krig.

Derfor blev en deling amerikanske soldater in�ceret med H1N1- sendt til Spanien – derefter kaldet den

spanske syge – for at den kunne sprede sig i Europa. 100 millioner omkom worldwide under og efter

krigen. 1. Verdenskrig var o�cielt afsluttet via Bretsk-Litovsk-freden men blev blev genstartet ved

hjælp af virusen. Den daværende amerikanske præsident Wilson blev lovet af sin spinndoktor oberst

Mandell-House og dr. Merck, at de havde et hemmeligt våben, der kunne vinde krigen, tvinge Europa i

knæ og sørge for, at USA ville være i stand til at dominere og de�nere Europa i eftertiden. Dengang

som i dag var de kalkulerede konsekvenser af krigen et sammenbrud af økonomier, depression,

in�ation og fødevaremangel.

Det er i dag 10 år siden, at H1N1-mutanten kaldet svinein�uenzaen brød ud. Her var der planlagt

globale nedlukninger og tvangsvcinering, lagrene af vcine var fyldt op på forhånd, der var bestilt telte

og udstyr, … men så blev det afblæst (udsat), da den britiske journalist Jane Burgermeister afslørede,

at et stort parti fra medicinal�rmaet Baxter var in�ceret med netop svinetingesten.

Begivenhederne i Rusland var som bekendt den russiske revolution, og dengang som i dag, var den

�nansieret af bankmoguler i Vesten og understøttet af Vestens efterretningsvæsen. Dengang var det

britisk efterretningsvæsen, i dag er det CIA.

Konklusionen: 

Med mindre vi disker op med en gang lummer, behagesyg eller kujonagtig tilfældighedsteori, er dette

et script, der følges.
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Konsekvens: 

Lad være med at understøtte scriptet. Nægt at tro på det, nægt at følge dets anvisninger.
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Jeg er blevet stillet mange spørgsmål gennem tiderne som selvudnævnt artikelforfatter.

Det er en titel, jeg har givet mig selv, ligesom Napoleon satte kejserkronen på hovedet af sig selv 😉

Jeg artikulerer mig selv via artikler, over hvilke jeg lader som om, jeg er den selvkronede kejser. Hil!

Et af spørgsmålene er:

Hvorfor skriver du alt det her?

Det må tage en masse tid, kunne du ikke have brugt den til noget andet?

Vi starter med bagfra: JA, det har taget tid, og JA jeg kunne har gjort noget andet.

Og hvad var spørgsmålet egentlig?

… et øjebliks dyb tavshed …

Nåeh, hvorfor jeg har valgt IKKE at bruge min tid på noget andet?

Men det er jo det første spørgsmål, og det er vel mere relevant, synes du ikke?

Lige så relevant som: Hvorfor spørger du? eller Hvorfor læser du den slags?

For det gør du vel, siden du spørger?

QUANDA

NB! spørgeren er en �ktiv-hybrid person. Det er en karakter, der ligesom Profeten Alkazeltser – der
har det med at få et decideret surt opstød – optræder med jævne mellemrum, og som hedder
Bimboline fra Hellerup. Hun stiller virkeligt dumme spørgsmål, men dem skal man bestemt ikke
underkende, for de giver plads til forhåbentligt intelligente svar.
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For det første:

Jeg har valgt at bruge min tid til en hel masse ting, siden vi kun er her så kort, og den tilrådelige tid

bliver bestemt ikke større med årene. En af dem er at skrive. Vi ser bort fra, at jeg stadigvæk bruger 37

timer om ugen på at arbejde. Jeg bruger tid på byggeprojekter, vedligeholdelse af mit hus og min

grund, vedligeholdelse af gear som f.eks min cykel, CAD-tegning, fødevarer, Qi-Gong, foto og �lm,

hvilket både er mit arbejde og min fornøjelse, musik – mit oprindelige fag var som musiker og -

underviser + det stykke fantastiske natur, jeg bor midt i.

Men du siger skrivning. Du kunne vælge at spørge en hvilken som helst skriver på et hvilket som helst

skriver-niveau om, hvorfor han spilder sin tid med at skrive, når han kunne spilde sin tid med noget

andet … end at skrive. Svaret kunne tænkes at være, at han overhovedet ikke spilder sin tid. Spørg en

hvilken som helst person, der laver noget, der går ud over simpel kamp for overlevelse, og svaret er

det samme. Det kunne muligvis være, at det næst-vigtigste efter overlevelse er at skrive. Eller male

eller udøve musik eller danse resten af dagen eller at hoppe rundt i Guds og menneskers, dyrs,

grøntsagers og mineralers natur og tilbringe timer sammen med folk, der spilder tiden på lignende

eller helt forskellige måder.

Jeg har valgt at bruge min tid blandt mange andre ting på skrivning fremfor seriøst tidspilde som at glo

på fjernsyn, tage solbad for at blive brun, få mit hus til at ligne den perfekte arkitektdrøm, klippe

buksbombuske i facon som rapænder eller heppe på fodboldhold – det er langt sjovere at spille

fodbold, hvilket jeg brugte seriøst mange timer på som dreng. Det var heller ikke spild af tid, for jeg

lærte motorik, teamwork, strategi og �k en kanonform, der 55 år senere er en opsparing.

Jeg bruger heller ikke min tid på at tage sel�es, polere negle, løfte vægte på motionscentret, vaske bil,

læse reklameblade eller surfe på Facebook-Twitter-Instagram-TikTok.

Ikke at jeg ALDRIG gør noget i den stil, hvis det for en stund giver mening, men jeg spilder ikke tid på

det.

Jeg skriver:

fordi det er nødvendigt for at indhente, fastholde og sammenlæse det umådelige felt af

tilsyneladende usammenhængende viden om en verden og en virkelighed, der ikke giver mening –

med mindre man gør noget lignende.

fordi hvis jeg IKKE gjorde det, ville jeg blive kulret mellem ørerne og langt ned ad ryggen

fordi skrivning er en terapiform, en mental eksercists og -eksorcisme

fordi skrivning bryder ordenes fortroldende-forførende magt og giver dem tilbage til den rette ejer

fordi skrivning af langsom-nedfældet tale – uden tale ingen skrivning,

uden samtale ingen forståelse endsige et menneskeligt samfund

Jeg tror, den slags herstående noter hedder poetik. Hvis en skrivende person ikke kan gøre rede for,

hvorfor han skriver, så kan han tænkes at have et forklaringsproblem. Men kun måske, for skriveren

kan også vælge IKKE at forklare sig, hvilket er helt legitimt, hvorefter han ikke har problemet. Er det

ikke sjovt? Jeg har valgt at forklare mig selv og det hele, for det er en del mit projekt.
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Men hvorfor skriver du om det, du skriver om?

Det gør jeg, fordi jeg kun skriver om det mest interessante og relevante under Solen.

Og fordi jeg ikke skriver om det, jeg ikke skriver om.

Var det ellers andet?

OK, du kan godt fornemme, hvor det bærer hen?

Emnevalget er det bredest eller smallest nødvendige.

Fællesnævneren er: Hvordan hænger bredden eller smalheden sammen.

Har virkeligheden en rygrad i midten? Eller er det hele en gang meningsløst volapyk?

Sidespor:

Jeg har i øvrigt engang været til en volapyk-sammenkomst i en privat lejlighed omdannet til en

udstilling. Volapyk er et interessant men håbløst forsøg på at lave et syntetisk sprog, der skulle være

helt uden begrænsning og historik, hvilket skaberne mente ville være en gevinst for menneskers

frihed. Hvis man bare kunne få folk til at tale et globalt-kunstigt sprog, så ville alle krige og

fjendtligheder og al ondskabelig chauvinisme ophøre, og alle ville tale kvit-og-frit med hinanden – var

tesen. Det var et abstrakt projekt, der desværre manglede forståelse for, hvad menneskelig kultur,

historie og tradition var, og hvad menneskelig identitet bestod i. Et typisk modernistisk projekt.

Det var så et sidespor, og jeg elsker og dyrker sidespor og sidespring, men jeg orker ikke at forklare

hvorfor. Livet består af tilfældige sidespor og -spring, der ikke er tilfældige.

Jeg skriver, fordi jeg vil forstå, hvad mennesket er helt konkret og ganske ukonkret, og hvorfor vi er

her. Og hvor vi kom fra. Og hvor vi skal hen. Abstraktion er kun et middel, ikke et mål. Skrivning er en

undersøgelse.

Alle undersøgelsesresultater er midlertidige, fordi vi undersøger i færd med at være på vej et sted hen.

Emnevalget er en prioritering af relevans for denne undersøgelse på-vej-hen.

Jamen, hvorfor skal det være så dystert det hele?

Så kom det frem. Hvorfor var du så lang tid om det?

Så du spørger om, hvorfor jeg har brugt en del linjer på at undersøge-beskrive den virkeligt dystre

virkelige verdens virkelige ondskab?

Spørger du om, hvorfor jeg IKKE har spildt linje- og spalteplads på modestof, hvorfor Danmark tabte til

Kroatien i fodbold i forgårs, hvad jeg �k til frokost i fredags, Johnny Depp’s retssag mod Amber Heard,

fodpleje for hunde, vejret, børsnoteringerne fra sidste år (dystre i sig selv), lækre hjulkapsler til Audi’er

…

Behøver jeg at sige det? Fordi det er uinteressant, irrelevant og sine steder latterligt.

Jeg vil endog gå så langt som til at sige, at det kan være direkte skadeligt for vores velbe�ndende at

fordybe os i ligegyldigheder. Med al respekt for hjulkapselfabrikanter og fodterapeuter

Eller spørger du om, hvorfor jeg har valgt IKKE at formidle-forherlige ukritisk feelgoodness, politisk-

religiøs-ideologisk korrekthed, pseudobuddhistisk ‘positiv tænkning’, pladder-paci�sme, klimaskyld,

corona-angst, Ukraine-underkastelse, globalist-benovelse … så havner vi ved følgende svar:
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Og hvad består situationen og muligheden i?

Spørger jeg mig selv, så du ikke behøver at gøre det.

Du er selvfølgelig og som altid velkommen.

Den består i direkte at adressere ondskaben i dens forskellige aspekter ved at sende lys og lamper

direkte i dens retning ved hjælp af de midler, vi har til rådighed i den lomme af tid, der har åbnet sig.

Ondskaben har det virkelig-VIRKELIG skidt med lys. Den trives udelukkende i mørke, til nød i

halvmørke men ALDRIG i lys.

Ondskaben eksisterer og regerer i sit forgrenede etablissement, fordi den har fået lov til det.

Den har fået lov til at eksistere i sit eget mørke uden lys og lamper.

Den har fået lov til det ved i sit mørke at få det blå stempel til at regere denne verden.

Vores opgave som civilpersoner er at spørge OS SELV, hvem der har givet ondskaben lov til det.

Her kan det godt gå hen og blive lidt ubehageligt for os alle sammen, for svaret på spørgsmålet kunne

meget vel tænkes at være: Det har VI. Det var OS SELV, der valgte at lege de tre små kinesiske aber.

Først har onskaben taget sig sin lov, og dernæst har den fået sin tagne lov vedtaget af OS SELV =

menneskeheden, der gerne vil leve og trives i fred og fordragelighed. Det kan godt være, at -heden

indimellem så, at der kunne være et problem på sigt, men -heden udsatte det, for hvis -heden bare

dukkede nakken og tav i dag, så gik det nok over i morgen eller i overmorgen. Det gjorde det så ikke.

Hvis vi-os-selv bare taler om rare og glade ting, så vil virkeligheden nok vise sig fra sin rare og glade

side. Tænker vi måske. Og der er noget om snakken et stykke ad vejen – lige indtil snoren knækker og

rarheden og gladheden ophører. Og det gør de begge. Problemet med positiv psykologi, positiv

tænkning, misforstået buddhisme, misforstået paci�sme og misforstået venden-den-anden-kind-til er,

at den er … misforstået.

Jamen Gandhi var da paci�st, og han gjorde det da, gjorde han ikke?

Det er ikke bare lidt forkert men fuldstændigt forkert!

Gandhi var overhovedet ikke paci�st. Han var ikke-voldelig aktivist, hvilket er noget ganske andet.

En paci�st, som ordet siger, er en passiviseret person, der sidder med hænderne i skødet, når der

kaldes til handling.

Mahatmaen, den store ånd sagde fra overfor et voldeligt-brutalt Imperium ved IKKE at gøre det, som

Imperiet forventede: At stille op med Imperiets egne våben i hånd for at blive skudt ned som hunde,

for Imperiet har altid �ere våben, end folket har. Han �k sit folk til at hive hænderne op af skødet og

strømstikket ud på Imperiets maskine ved hjælp af ikke-samarbejde, ikke-understøttelse, ikke-

adlydelse og ikke-accept.

De gjorde det IKKE ved at benægte Imperiets eksistens og pille næse, navle og andre ædlere dele. De

Vi be�nder os lige nu i en historisk unik situation, der, hvis den bliver forpasset, ikke vil vende
tilbage før om mange tusinde år. Vi kan ikke lade det ske. Vi kan ikke tage røven på kommende
generationer ved endnu en gang godtroende at tillade kerneproblemerne at �yve under radaren
for �re-hundrede-og-�rsindstyvende gang.
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gjorde det ved at fokusere på Imperiets undertrykkende eksistens i sit fulde omfang på en ganske

særlig måde, som Imperiet ikke brød sig om. Og som Imperiet ikke slap afsted med.

De ikke-voldelige oprørske indiske stormtropper spillede ikke på Imperiets betingelser og efter

Imperiets vedtagne spilleregler men efter deres egne. De formulerede undertrykkelsens væsen for at

kunne ryste den af sig.

Jamen jeg tror nu mere på ALL YOU NEED IS LOVE

og IMAGINE THERE’S NO COUNTRIES … AND NO RELIGIONS TOO–OO

OK, du vil også tale religion, det gør vi da bare. Du synes, at Lennons ateistsalme ikke er et stykke

pseudoreligion? Hvem tror du, klappede i deres små fedtede-blodige hænder, da det lykkedes dem at

skabe hippiekulturen? I modsætning til, hvad hippierne troede om sig selv og deres newage-kult, så

var det IKKE noget, de selv kom op med. Der var CIA-MI6-�nge all-f……-over! De pumpede sex-drugs-

and-rock’n’roll indover feltet bigtime. Og hvad skete der perfekt synkront med det? Protestbevægelsen,

anti-krigsbevægelsen mod Vietnamkrigen forsvandt på blot et par år. Var det ikke bekvemt? Og hvor

kom al det drugs fra, der akkompagnerede sex og rock’n’roll? Fra Den Gyldne Trekant i Vietnam-Laos-

Cambodia! Altså det samme sted, som hippie-newage-bevægelsen ikke længere protesterede imod,

fordi nu pillede de navle og fyrede den fede og stak sig med den lede.

Igen: Inderne smadrede ikke Imperiet med lo-oo-ve – ej heller med had. De kanaliserede deres vrede

over til et konstruktivt våben, hvor deres moralske højland blev Imperiets moralske lavland overlegent.

Vrede er gjort til en forbudt følelse i dag, og vi har glemt, hvordan vi håndterer den. Da Imperiets

soldater skød mod den første ubevæbnede folkemængde, havde de allerede tabt den krig. Der var

fotografer til stede, og billederne gik verden rundt. Briterne havde simpelthen ikke våben mod dette

nye ikke-voldelige skyts, for de var vant til, at de mishandlede befolkninger spillede Imperiets lede

gamle spil.

Hvordan tror du, globalisterne og kommissærerne nede i EU har det med Imagine there’s no countries

…? Det er lige netop, hvad de arbejder systematisk på skal blive morgendagens virkelighed. Nationerne

skal dø, så globalfascismen kan komme til. Nationen er det sted, du er født og det land du elsker (latin:

natio = fødsel). Det sted ønsker de rige onkler at jævne med jorden, og at elske sit land er nu også

blevet en forbudt følelse.

Når du synger denne selvfede fredssalme, hvem er så den menighed, du synger med?

Vis mig dine sym- og antipatier, og jeg skal sige dig, hvem du er i selskab med.

Hvorefter jeg lige om lidt skal sige dig, hvem du er. Og du vil ikke synes om det.

Jamen kan vi ikke bare pænt bede politikerne om at gøre det hele godt igen,

det må de da kunne forstå?

Politikerne er det mindste problem her. Et LANGT større problem er, at ALT for mange mennesker (er

du en af dem?) render rundt i en vanedannet tro på, at vi skal bede pænt om lov til et anstændigt liv,

og at en stak ignorante og korrupte politikere har tænkt sig at forære os den anstændighed. Problemet

er demokratisk-apatisk passi�sme. Vi skal ikke bede nogen om lov, vi skal tage de selvophøjede
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myndigheder, der umyndiggør os, ved nakken og forlange, at de gør deres betroede arbejde – ELLER

forsvinder ud af vagten for aldrig siden at vende tilbage.

Vi er som menneskehed ved en skillevej, hvor et ULTIMATUM er sidste chance.

Det er på tide med et forældreoprør mod Far-og-Mor-Stat.

Det er på tide med noget seriøs civil ulydighed.

Vi har ikke noget demokrati længere, fordi vi ikke har fortjent det. Vi har ikke værdsat og passet på det

og har troet, at det var noget, som nogen gjorde for os. Hvordan kan folket styre noget, når de ikke

aner, hvor styrepinden sidder henne på køretøjet?

Ikke uventet er der så nogen, der har snuppet styretøjet og styret køretøjet ad helvede til.

Hvilket er det næste store problem med den slags udsagn. Vi aner intet om, hvor køretøjet er på vej

hen, hvis vi bilder os selv ind, at en klump fartgale politikere uden kørekort ved alt om det. De få og

desværre magtfulde, der ved noget, er stjernepsykopater. DE mener til gengæld, at de er i deres fulde

ret til deres kørsel, fordi nogen – og jeg kan fortælle dig, at det ikke er den gode Gud – har givet dem

denne deres fulde ret til i spritkørsel at køre menneskehedens køretøj i grøften.

Jamen-og-atter-jamen: skræmmer du så ikke folk væk ved

at insistere på at fortælle dem om verdens ondskab?

Altså du mener, at jeg skal gøre ligesom Mr. Obama, der stillede sig op og smed om sig med Yes we can

og Change og hope-porn. Hvorefter han startede �ere og værre krige end sin bindegale forgænger

Bush-the-Stupid søn af Bush-the-CIA-director, hvilket han �k Nobels fredspris for. Det giver vældig god

mening … i løgnens tidsalder.

Denne verdens korrupte herskere lyver som profession og/eller af simpel-pervers lyst.

Jeg ser det ikke som mit civile kald at lyve om løgnen.

Jamen-jamen og endnu mere jamren: skulle vi ikke hellere fokusere på det,

vi gerne vil hen-og-frem til fremfor det, vi vil væk fra?

Jeg anerkender et godt spørgsmål, når det ankommer.

Du får lige en lignelse:

Du vil gerne �ytte ind i din nye lejlighed. Du har en vision om, hvordan den skal se ud, når du er �yttet

ind. Men lejligheden �yder med skrot og snavs, skabene er fulde af ubrugeligt a�ald, døde kakkerlaker

og muselort, væggene driver af årtier gammel nikotin, el-installationerne er defekte og livsfarlige,

faldstammen er tæret af rust, og vinden piver ind ad de utætte vinduer. Det kan blive en rigtig �n

lejlighed, men der er ikke det, der IKKE er galt.

Og så vælger du bare som jubel-optimist at �ytte ind og smide dine uden tvivl nydelige møbler på

plads, sætte dit labre gods ved siden af og ovenpå det gamle skrot, male hvidt ovenpå nikotinvægge og

paneler og sætte dine designerlamper i defekte stikdåser.

Du ryddede ikke op, du skrabede ikke ned, du rensede ikke ud. Du bebor nu en sminket lort!

Du har ifølge en anden lignelse, som du sikkert kender, bygget dit nye hus på sand og ikke på sten.
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Så svaret på dit udmærkede spørgsmål er: Vi har både brug for at komme væk fra og komme hen til.

Det ene behov forbliver imidlertid uopfyldt, så længe det andet behov er negligeret.

Alle veje fører til Rom, men Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag.

For at noget nyt-og-hvidt kan komme til, må noget gammelt-og-beskidt vige pladsen.

Vi er lige nu i overgangsfasen for det nye.

Vi kommer ikke udenom et stykke besværligt oprydningsarbejde.

Opgaven er ikke løst ved at benægte rodet.

Vær så venlig ikke at bede mig om at benægte rodet.

Når DET så er sagt, så kunne du passende bemærke, hvordan jeg bærer mig ad med ALLIGEVEL og

mod alle odds at dryppe løsningsforslag, forslag til redninger på stregen, vinklinger på intet er så ondt,

at det ikke er godt for noget. Der er konstant og med jævne mellemrum korte nyheder om, hvordan der

er fuld gang i oprydningen, fordi der �ndes ikke-mørke kræfter, der nu har fået fuldt mandat til for

alvor at rydde op.

Jeg kunne også være lidt �abet – det har jeg allerede været 😉 – at spørge, om det muligvis ikke er dig,

der er udstyret med et �lter, der kun tillader negativitet at slippe igennem. For du må da have overset

mindst 34 artikler, der ikke falder i den kategori – altså med mindre du tager solbriller på i mørke:

Gryder, potter, pander, ovne – lidt hyggelig �loso� om madlavnings-teknologi

Jordens frugt – uden frygt – besyngelse af mit hood, deriblandt en inventarliste over dyr, der mener, at

DE bor der

Mikroessays om verden i 6 dimensioner – del 1 – den forenede feltteori var allerede på plads

Mikroessays om verden i 6 dimensioner – del 2 – men Burchard Heim blev ‘glemt’ af sin samtid

Kedsommelighedsbrud – dagbogsblad fra en helt almindelig arbejdsdag fuld af overraskelser

Hvad nu hvis – 22 strofer om visioner for en lys fremtid

Menneskehuset – om huse, op�ndsomhed og menneskeligt potentiale

Kreativ dualisme – John Cleese har en særlig praktisk �loso� om kreativitet

Dagbog fra en landligger – det er faktisk godt ude på landet, tro det eller ej

Møde med chefen – en novelle om en audiens hos den gamle

Naturen det billige skidt – forblø�ende meget af det, der gror derude, er spiseligt

Nedersteetage verdenskort – der læses nedersteetage.com i 80 lande i verden

Systemet er dødt – tid til løsninger – fællesnævneren er attitudeskift

Eventyrernes glemte betydning – eventyr er for børn, men de gemmer på hemmeligheder for voksne

https://www.nedersteetage.com/gryder-potter-pander-ovne/
https://www.nedersteetage.com/jordens-frugt-uden-frygt/
https://www.nedersteetage.com/mikroessays-om-verden-i-6-dimensioner-del-1/
https://www.nedersteetage.com/mikroessays-om-verden-i-6-dimensioner-del-2/
https://www.nedersteetage.com/hverdagens-kedsommelighedsbrud/
https://www.nedersteetage.com/hvad-nu-hvis/
https://www.nedersteetage.com/menneskehuset/
https://www.nedersteetage.com/kreativ-dualisme/
https://www.nedersteetage.com/dagbog-fra-en-landligger/
https://www.nedersteetage.com/moede-med-chefen/
https://www.nedersteetage.com/naturen-det-billige-skidt/
https://www.nedersteetage.com/nedersteetage-world-map/
https://www.nedersteetage.com/loesninger/
https://www.nedersteetage.com/eventyrenes-gemte-betydning/
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Life Force – der er nogen, der har tyvstartet på en bedre verden

Bionauten.dk – om biodynamisk landbrug, gartneri og fødevarer – og hvorfor vi ikke for længst er dér

Energimaskinen – bag klimaævlet gemmer sig en helt anden realitet om fremtidens energi

Livet på landet – om skidende gråspurve, får i gumletimen, rovdyr i krattet og andet fra landet

Gode nyheder – hvorfor de gode nyheder er bandlyst i medierne

Musik med pitstop – en playliste med et udvalgt af verdens bedste musik

Skønhed i eksil – hvad skete der med skønheden i modernistprojektet? og hvorfor vi ikke kan undvære

den

I begyndelsen var lyden – lyd er et stort og dybt emne, lyd er kosmologi, der er mange hemmeligheder

i musikken, og de gamle kendte dem

Lyden af lyd – en podcast og lydmontage om, hvordan lyd påvirker os

Selvforsyning – i anledning af, at nogen er i færd med at køre en kunstig fødevarekrise ud, er her nogle

overvejelser over, hvad der kan gøres ved det, når vi rammes

Egyptisk-rumænsk rejsebrev – to ældgamle kulturer gemmer på historier, hemmeligheder og

herligheder

Noter om Goethe – hvorfor var denne store digter – OG videnskabsmand! OG politiker OG livskunstner

– et par hundrede år forud for sin tid?

Tartaria – det forsvundne rige – et stykke sunken Atlantis fra en måske ikke så fjern fortid

Mad på bordet – skal vi ikke tage en snak om et vigtigt emne? madpolitik og en stak opskrifter i medgift

Buzzwords om permakultur – der er brug for nytænkning om dyrkning, hvis vi ikke skal ende som

ørken

Vejen til indre styrke – denne oversættelse fra hjemmebrænderiet er vistnok den eneste udgave af Lao

Tsu’s klassiker Dao te Ching på dansk på nettet

Leg kan ikke læres – leg kan a�æres – leg er en ganske alvorlig sag, som vi kun kan få for lidt af

Det musikalske univers – størrelsen af Solen i forhold til solsystemet er det samme som størrelsen af

atomkernen i forhold til atomet

New Age versus spirituel aktivisme – titlen siger det hele: NewAge er en åndelig narresut

Ridderlighed – sandhed eller intethed – to �lmanmeldelser

https://www.nedersteetage.com/life-force/
http://www.bionauten.dk/
https://www.nedersteetage.com/energimaskinen/
https://www.nedersteetage.com/livet-paa-landet/
https://www.nedersteetage.com/gode-nyheder-ud-af-min-butik/
https://www.nedersteetage.com/musik-med-pitstop/
https://www.nedersteetage.com/skoenhed-i-eksil/
https://www.nedersteetage.com/i-begyndelsen-var-lyden/
https://www.nedersteetage.com/lyd/
https://www.nedersteetage.com/selvforsyning/
https://www.nedersteetage.com/egyptisk-rumaensk-rejsebrev/
https://www.nedersteetage.com/noter-om-goethe/
https://www.nedersteetage.com/tartaria/
https://www.nedersteetage.com/mad-paa-bordet/
https://www.nedersteetage.com/buzzwords-og-permakultur/
https://www.nedersteetage.com/vejen-til-indre-styrke/
https://www.nedersteetage.com/leg-kan-ikke-laeres-leg-kan-aflaeres/
https://www.nedersteetage.com/det-musikalske-univers/
https://www.nedersteetage.com/new-age-versus-spirituel-aktivisme/
https://www.nedersteetage.com/ridderlighed-sandhed-eller-intethed/
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Jeg kan ikke garantere 100% for, at der ikke forekommer afsnit i de ovennævnte artikler, hvor

formuleringen er forbudt for børn pga. anstødelighed og det, du måske kalder for negativitet.

Men Google ville altså ikke ud med deres censur-algoritme.

Jamen så langt nåede jeg ikke at læse, så det har jeg da ikke opdaget

Javel ja.

Jamen så er det jo ikke mig, der spildt min eller din tid.

Så er det jo dig, der har spildt både din og min tid. Er det ikke? 😉

OG glemte jeg at sige up-front, at hele projektet, der startede med paradigme2010, fortsatte med

paradigmet.blogspot.com (det køres videre af ChaosNavigator, og her kan du for alvor tale om

svælgen i sorte sager), hvor det bedste nu �ndes på nedersteetage.com, mellemsteetage.dk og

underetagen.com + bionauten.dk – næste etage må jo blive overetagen.dk – er mit eget personlige

noteapparat over den løbende undersøgelse. Det står i øvrigt her.

Hvis nogen kan have glæde af det, så er de velkommen.

Hvis andre ikke har glæde af det, så er det også �nt, og de er også velbekommen.

Hvis nogen imidlertid skulle mene, at jeg er forpligtet til at servicere deres feelgoodness, må jeg

desværre sku�e dem. Hvis man søger sandheden, så kan det være, at man er nødt til at mellemlande i

ubehagelighed før selvbehagelighed.

Sandheden stryger aldrig med hårene, men ender med at give dig frihed.

Løgnen derimod æder din sjæl indefra og gør dig til en livslang slave – og dine efterkommere til-og-

med.

Jeg må desværre også skyde en hvid pind igennem den udbredte misforståelse, at succeskriteriet for

en given publikation på Nettet er dets dag-for-dag aktuelle hit-faktor.

Sådan spiller det store digitale �ngerklaver ikke derude.

Her kunne jeg køre en lang-tung-ting om nettra�k og dets lovmæssigheder, men det orker jeg ikke.

Elevatorversionen er bestandighed kombineret med bølger af stimulans.

Den afgørende faktor for gennemførsel – på latinsk succes – er grundlæggende den samme, der

gælder for enhver håndværkers eller kunstners virksomhed:

Talent er under 10%, efterfølgende hårdt arbejde er ALT.

Bliv ved – bliv ved – og bliv ved!

Det �ndes der også en lignelse om, gør der ikke? Altså hvad du gør med talentet.

Øvelse gør mester, og dråben udhuler stenen for resten.

Og inden jeg skal videre – jeg skal ud og prøve min nyerhvervede le købt af et �rma i Østrig, hvor de er

stolte vedligeholdere af denne gamle tradition (AAHR! manden med leen, døden på scooter, det er sort og

negativt! … sorry, ku’ ikke la’ være) – så er det sært at konstatere, at jo mere optimistisk og konstruktivt,

jeg fremstiller verdens virkelighed, jo færre er interesserede i det. Så må jeg bare endnu en gang sige,

at MIN interesse stadigvæk er den samme som for 13 år siden, da jeg startede skriveriet:

At tage mine egne totalt ligeglade noter om denne livsvarende og muligvis livsfarlige og for nogle
sandsynligvis ligegyldige undersøgelse af virkeligheden, der en eller anden dag – forhåbentlig

https://sites.google.com/site/paradigme2010/
https://paradigmet.blogspot.com/
https://www.nedersteetage.com/
https://mellemsteetage.dk/
https://www.underetagen.com/
https://bionauten.dk/
https://www.nedersteetage.com/nedersteetage-statement/
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SAMTLIGE EMNER i den ubehagelige del af skalaen er nogle, jeg ikke har valgt og helst så forsvinde ned

i det hul, de kravlede op af. De har valgt sig selv ved at trænge sig voldsomt på. Det er desværre ikke

min og vor tids privilegium at nyde fraværet af den slags. Vores nødvendige ydelse – vor tids kollektive

karma – er at adressere de ubehagelige emner, så eftertiden ikke behøver at adressere ubehaget.

Ubehaget �ndes, fordi vores umiddelbare fortid ikke evnede, orkede, kunne eller turde gøre det.

Og da vi ikke er på vej mod fortiden – jeg regner med, at vi er nogenlunde enige her – så lad os få det

overstået, mens tid er. Lige om lidt er det for sent.

Det store hus er blevet træt. Desværre uden samme charme som det lille skur en kilometer øst for

Jungshoved By.

Der vil fremover ikke blive postet indlæg fra personaen marco_hanuman på nedersteetage.com men

på overetagen.dk

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

indenfor dette lige lovligt korte liv set i et langtidsperspektiv – kan betyde, at jeg kan beskrive,
hvordan verdens ondskab har været nødsaget til at stikke halen mellem benene, fordi en
overvældende majoritet har valgt at SE DEN DIREKTE OG FRYGTLØST I ØJNENE I DENS DERFOR IKKE
LÆNGERE INTIMIDERENDE TOTALITET og tru�et det valg for første gang i den menneskelige historie
at smide den på porten.

https://www.overetagen.dk/
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Dagens emne er noget helt andet end vanligt.

Vi skal �losofere lidt over gryden – altså helt seriøst!

Lad os derefter konstatere, at en pande er en �ad gryde, og en gryde en høj pande med låg.

Er et stegefad så ikke en pande, der skal i ovnen – og skal det i øvrigt dét?

Hvad med en potte? Det er vel en gryde af ler.

Strengt taget er en ovn en gryde med indbygget varme – hvilket jeg indrømmer er lidt søgt.

Men jeg skal vise undervejs, at det måske ikke er så søgt, for vi er ude i både standarder og hybrider.

Undervejs falder der et par simple opskrifter af.

De er ikke ankommet endnu – vend tilbage.

Ildstedet

Det må være alle køkkeners moder. Det fandtes i tidernes morgen hos alle kulturer, og det �ndes i

dag. En moderne hi-tech-produceret Weber-grill er jo bare et organiseret ildsted. Risten er blot en

erstatning for at lade maden rage indover ilden på træpinde. Varmekilden er et sekundært produkt af

brændt træ: kul.

Gryder, potter, pander, ovne



29.12.2022 14.54 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 371/3124

Stenpanden

Den ældste stegepande må være en �ad varm sten, der har ligget i et ildsted. Stenen holder på

varmen i �ere timer. Hvis man oven i købet lægger maden mellem en stak brandvarme sten pakket ind

i store blade placeret i en hul i jorden og tildækker det med små sten, jord eller sand, så bager det

færdigt. Det siges, at Djengis Khan’s ydlingsret var lam bagt mellem varme sten. Det giver også fuld

mening rent logistisk for nomadiske krigere på farten.

I Østasien pakker de �sk og grønt ind i store blade, f.eks palmeblade og graver det ned sammen med

kulstykker. Direkte ild ville forkulle maden, men indpakningen skaber en midlertidig ovn, og al saft

forbliver hos maden.

Stegepotten

Når arkæologer �nder efterladenskaber af fortidige kulturer, så leder de genre efter potteskår. Potten

i sig selv er allerede et avanceret produkt af ildstedet, og kvaliteten af potteriet fortæller noget om

kulturens evne til at frembringe høj varme under kontrollerede forhold. F.eks �k vi ikke

murstensbyggerier i Danmark før middelalderen, for det krævede meget store ovnsystemer med høj

varme. Der var kampesten og lerklining understøttet af bindingsværk før da.

Middelhavskulturerne blev gode til terracotta. Af denne fantastiske måde at bruge ler og sand på kan

der fremstilles gryder, potter og pander – og hele ovne af ler. Deres egenskaber er uovertrufne. Man

skal dog vide, hvordan man behandler dem. Er det ikke sådan med alt udstyr?

Terracotta er porøst og suger vand. Hvis det skal varmes op til madlavning, skal det opblødes i vand

timer forinden. Første gang, man bruger en ny potte, skal den stå i blød natten over og herefter en tur

i ovnen.
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Romerne kendte den. En carbonara er en potte med hul i siden og et skorstenshul foroven. Man

lægger kul ind i bunden. De romerske legioners forsyningstropper bar rundt på en carbonara. Men de

lavede nok ikke spaghetti carbonara, for det var først med Marco Polo, at pastaen kom til Italien. Siges

der.

Tyskerne har en fornem tradition for Römertopf, den romerske gryde, stegesoen. I Nordafrika har de

en tagine, der er en marokkansk rund stegeso med et højt kegleformet låg. Bunden er en slags tyk

tallerken, og den bruges mest over et brændekomfur eller gasblus, men den virker fremragende i en

ovn.

Tyrkerne har en opskrift, hvor de laver en hurtig engangskrukke af ler, bager den så længe i ovnen, at

den kan holde tæt, smider ingredienserne i og murer den til med et låg foroven. Jeg har fået en

lammepotte serveret på denne mådei Istanbul, og det første, der sker er, at de smadrer toppen af

potten, hvorefter den hældes direkte over på tallerkenen.

En gryde hedder på angelsaksisk hedder stadigvæk a pot, hvilket klart fortæller, at dens oprindelse er

pottery = lertøj.

Den hollandske ovn

På samme måde virker den hollandske ovn (eller fransk ovn). Den er en solid gryde lavet af støbejern

med låg og metalhank beregnet til at hænge over ild. Den er selvfølgelig af nyere dato, da støbejern

først blev fremstillet i-og-fra 1700-tallet, men den �ndes i alle køkkener i de gamle bondehuse. Det var

her, hvor lerpotten blev a�øst af jernpotten.

Enhvert spejdertræf er udstyret med jerngryder til at hænge i kæder ned fra en trefod.

Støbejernet har en bestemt egenskab tilfælles med terracotta: porøsitet = det suger.

I modsætning til leret, har jernet som bekendt ikke godt af at suge vand. Det skal imprægneres med

fedtstof. En støbejernsgryde – eller smedejernspande – må ALDRIG vaskes i a�edtende sæbe, kun i

kogende vand. Herefter skal den tilføjes fedt/olie.

Smedejernsgryden og -panden

De må have fandtes så længe mennesket kendte til jernet.

Og endog før, for kobberet kom forinden. Men bronzealderbonden har næppe kendt til den slags, for

kobber var en importvare, og bronze var kun for oldtidens overklasse.

Det typiske koge-stege-redskab af smedet jern er en rund, skjoldformet tingest uden stor dybde. Den

har sikkert været uden håndtag fra starten og er blevet jongleret rundt med tænger. Det gør man

stadig i den indiske version af wok’en: karai’en og visse steder i Kina. De kendes hele vejen fra Kina via

Silkeruten gennem Centralasien og til Tyrkiet.

Da de er smedet, giver det et tyndt materiale, hvilket betyder, at der både kan steges med høj varme

med lidt fedtstof, dybsteges ved at nedsænke i meget olie/dyrefedt eller koges ved at tilføje væske,
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kontrollere varmen og dække med låg. En karai er et stykke simpel genialitet, et ur-redskab.

Med tilstrækkelig smedekunst kan bunden på panden strækkes, og siderne kan løftes fra bunden. Det

er den stegepande, vi kender i dag. Grænsen for strækket er ret forblø�ende, tænk på en paella-pande

brugt til en byfest i Spanien. Hvis smedene i middelalderen kunne fremstille den ubrydelige

Toledoklinge, kunne de vel også lave en �adbundet karai med håndtag. Og hvad er paella andet end

en maurisk-spansk variation af den persisk pilaf eller indiske biryani? Og hvor kommer den cajun-

retten jambalaya fra, er det ikke en en kreolsk paella?

Spidovnen

Når man placerer maden på et spid, er man nødt til at rotere. Det er en avanceret udgave af pind-over-

bål. Det kan foregå vandret eller lodret, stort eller småt. På fransk: rotisserie.

Vi kender alle grillspydet, som vi vender. Men hvad nu hvis det f.eks er hele dyr, der skal roteres? Det

er stadigvæk urprimitivt med spid- og helstegt whatever over ild fra en kanin til en ko.

Problemet er tyngdekraften. Det vandrette spid går imod tyngdekraften i den horisontale akse.

Shawarma-kebab-spiddet arbejder med tyngdekraften. Problemet med varmekilden måtte selvfølgelig

løses, og dertil blev der opfundet der en omkrans af gitre, hvor man placerede kullet. Kød og

grøntsager kunne derefter spiddes i �ade stykker og roteres om den vertikale akse. Det betød også, at

det yderste lag kunne skæres af og serveres undervejs.

En særlig form for spidovn er det kulinariske jernkors. Det lyder enten lidt makabert eller nazistisk, men

vi må forvente, at det er hyrdekulturerne, der har de bedste bud på tilberedelse af lam, ged og okse,

og dette er en af dem. Svinet er ikke en del af hyrdekulturerne, for det er et skovdyr, og det bliver også

tilberedt på anden vis. Jernkorset, det dobbelt korsformede spid, giver også begrebet korsfæstelse en

anden betydning. Det er dog ikke mere makabert end al anden stegning af kød. Dyret åbnes i bugen

og spredes ud. Der gøres metaltråde fast om for- og bagben og de vandrette dele af korset, og resten

fastgøres til den lodrette del. Spiddet stikkes ned i jorden og hælder indover et nedbrændt bål med en

seriøs bunke glødende kul. Spiddet vendes �ere gange undervejs og pensles løbende med

aromatiseret olie. Et helt dyr er et seriøst stykke køkkenarbejde, og det ses oftest i forbindelse med

fester og ritualer (alle fester i de gamle kulturer var rituelle). 

Et kuriosum: Hvis man går på en traditionel café/restaurant i Guatemala, kan man få et marsvin stegt

på samme måde 😉

Damperen

Uanset om den er lavet af metal eller som i Østasien af �ettet bambus, så er princippet det samme.

Vand damper op fra bunden af en gryde og op gennem et gitter, hvor ingredienserne ligger. Det kan

kun lade sig gøre med let tilberedelig mad, f.eks, �sk og skaldyr og lette og �ndelte grøntsager. Eller

ingredienser, der er delvist tilberedt i forvejen som fx dumplings, og så er det blot en �nish før

serveringen. Disse dampere kan stables i �ere etager. 
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Det er ikke så mange, der ejer en dedikeret �skegryde med en gitterbund, men det er den franske

version.

En interessant hybrid er den marokkanske couscous-opsats. Nedenunder simrer gryderetten, men

ovenover hænger opsatsen med couscous, der er grovmalet durumhvede ligesom den lidt �nere

bulgur. Dampene stiger op igennem couscous’en og afgiver sin fugt og smag. Couscous’en smager

altid af den ret, den er dampet ovenpå.

Koldkogning

Kogning er mørnelse af mad-ingredienser. Men enzymer og syre/base gør det samme. 

Ceviche er koldkogning i citrusfrugtens kulturer. Det bruges til �sk. Fisken har en tekstur bagefter som

en mør udgave af rå.

Her forlader vi imidlertid emnet dedikeret køkkentøj, for følgende stikord er konserveringsformer.

Fermentering – naturens egen tilberedning med mælkesyrebakterier

Syltning – som regel med en blanding af sukker og syre og lagret i glS

Gravning – oprindelig nedgravet i jorden i et iltfattigt indelukke

Saltning – saltet trækker vandet ud og forsinker forrådnelse, traditionelt på trætønder

Røgning – især koldrøgning er en e�ektiv konservering

Tørring – hvilken bakterie gider at gå i gang med en �sk eller en skinke, der er stiv som et bræt?

Alkoholisering – vi ser bort fra bivirkningen .. eller gør vi?

Honning – ikke en konservering men et naturprodukt, der i princippet er uforgængeligt

Moderne bekvemmeligheder

Moderniteten har budt på både forbedringer og forværringer.

Det er ikke svært at remse de vedtagne forbedringer op, men hvori består de egentlig?

Det har mest noget at gøre med, at alt går hurtigere, for det er jo et kriterium for forbedring, som

industrialismen de�nerede. Kan man overhovedet bruge ordet forbedring om kvantitet? Kræver det

ikke inkludering af kvalitet?

Hvori består forbedringskvaliteten i et elkomfur fremfor et gaskomfur, der simulerer et ildsted? En

kogeplade bliver skæv. Køkkentøjet skal være perfekt �adt for at fungere. Når man skruer op og ned,

går der op til �ere minutter, før det virker. Kogeplader er svære at gøre rent og kræver skrap kemi.

Et gaskomfur derimod, det nye ildsted, virker omgående. Når man skruer op, skruer man op per

omgående og omvendt, og køkkentøjet kan være nok så bulet forneden. Det kan også frembringe

seriøst høje temperaturer. En wok fungerer overhovedet ikke på elektricitet.

Et gammeldags brændeovnskomfur har en dobbelt funktion. Det varmer hele huset op, og man laver

mad på det. De moderne bekvemmeligheder adskiller de sammentænkte funktioner, hvilket betyder

et energispild.



29.12.2022 14.54 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 375/3124

Aluminium kommer på mode og erstatter køkkentøjet. Problemerne med aluminium er �ere. Det ene

er dets ringe ledeevne. Det andet og langt værre er, at aluminium er giftigt for kroppen.

Producenterne er klar over det og prøver at forhindre det med en coating. Men al coating bliver slidt

op, hvorefter giften i små doser begynder at sive ud i maden og ind i kroppen.

Endnu værre bliver det med op�ndelsen af te�on-belægning. Det sælges som en mirakel-hjælp til

husmoderen, der gerne vil undgå, at gryder og pander brænder på. Man kan også sige: som

kompensation for den inkompetente husmoder eller -fader, der ikke kan �nde ud af at lave mad eller

behandle køkkentøjet ordentligt. 

Altså: Det, der ‘brænder på i bunden’ er karamelisering og naturlig smagsforstærkning, hvilket kræver

de-glacering med væske for at blive fordelt i madretten.

Senere ankommer fedtforskrækkelsen, så nu argumenterer man med, at der ikke skal bruges fedt –

hvorefter lortet brænder seriøst på.

Et virkeligt ledt problem med te�on er, at det er hamrende giftigt for kroppen, når det først begynder

at gå i opløsning og sive, og at man aldrig kan få det ud af kroppen sidenheden.

Sidenhen har man så opfundet keramisk belægning – men hey, var det ikke det, man gjorde med

emaljeret køkkentøj før?

Det kulinariske problem med disse belægninger er, at de kraftigt dæmper varmen fra det

underliggende metal. Man steger ikke på en belægningspande, man voldkoger, for der opnås aldrig

egentlig stegetemperatur.

Mikrobølgeovnen er lovprist som den nye mirakelovn for husmoren, der reelt ikke har tid til at lave

mad, fordi hun … ikke længere er husets moder. Et tryk på en knap, og tingesten voldkoger samtlige

vandmolekyler i hvad-som-helst, der bliver smidt ind i kabinen, når døren lukkes. Resultatet bliver

derefter: En fuldstændig jævnt fordelt kogning, hvor fordums ydre-indre, skorpe-kerne, sprødhed-

mørhed er udtværet til en lind størknet grød af … spiselighed. Eller skulle man sige tygbarhed.

En reel og energibesparende forbedring i nyere tid – den er snart 100 år gammel – er trykkogeren. 

Her kan man seriøst forkorte kogetiden med det særlige tætsluttende låg + overtryks-ventil-system,

som op�ndelsen består i. Egentlig er det forsinket dampmaskine-teknologi fra 1800-tallet, så den er

overhovedet ikke moderne. Og tak for det!

Jamen hvad med sous-vide da!? Altså vakuumpakket mad kogt ved lav temperatur.

Igen: Hvori består det forbedrede og fornyende?

Langtidskogning ved lavt blus giver samme resultat. We are not reealy impressed!

Hvorfor bruge hi-tech, når low-tech gør jobbet?

—– o —–
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Så ankommer den. Den globale fødevarekrise.

Det tilsigtede bivirkningskompleks i halen på pandemi- og Ukraine-operationerne.

Som de ironisk siger om bivirkninger for medicin: 

Der �ndes ikke bivirkninger, der �ndes kun virkninger.

Standardspørgsmål for tænkende individer:

1. Qui bono – hvem gavner det?Følg pengene – det fører altid til den skyldigeGå i panik siger de –

bemærk hvad sker der lige bagefter?

Som en vittig hund for nyligt sagde: 

Hej, jeg går lige i Panik. Er der nogen, der skal ha’ noget med?

Intet er tilfældigt, alt har ligget på tegnebrættet og ventet på udløsning.

De kører Verden efter en computermodel.

Verdens gang er erstattet af en algorime.

Det første problem med kunstig intelligens er, at den er … kunstig.

Det andet problem er, at intelligens kræver bevidsthed.

Konklusion: AI er helt sikkert kunstig men har ingen egentlig intelligens.

Et lynhurtigt historisk tilbageblik over kunstige fødevarekriser:

Fødevarekrise i noteform
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Platon sagde: Lad ikke befolkningen spise kød.

Giv dem brød og bønner så de kan forblive svage og dumme.Enhver middelalderlig krigsherre

kendte til belejringens taktik.

Når borgen omsider løb tør for vand og mad, så sendte de pestrotterne ind.I pestens Europa døde

folk som �uer i den første venetianske operation. Det samme gentoges i 30-årskrigen, den anden

venetianske operation. Venetianerne �yttede til Amsterdam og dernæst til The City of London.

Deres taktik med intriger og folkemord blev Imperiets taktik.Det Britiske Imperiums foretrukne

middel til folkemord var sult:

det indiske folkemord – 50 millioner døde i organiseret ris-embargo

det sydafrikanske folkemord – boerne blev slagtet, og de første KZ-lejre så dagens mørke

det irske folkemord – * se taktisk disinformation (det havde meget lidt med karto�er at gøre)

det tasmanske folkemord – den aboriginale befolkning blev fuldstændig udryddet

det iranske folkemord – halvdelen af Irans befolkning blev sultet ihjel af briterne,Holodomor var det

kommunistiske folkemord på de ukrainske bønder via udsultning.Direkte adspurgt: Hvordan styrer

man Verdens befolkning, hr. Kissinger? Svar: fødevarer.Bag enhver hungersnød i Afrika gemmer sig

et stykke imperialisme med investeret elendighed.

I de såkaldt rige lande i Vesten lider vi ikke af hungersnød. 

Til gengæld lider vi af dårlig ernæring, fedme’demi og rigeligt med livsstils-sygdomme.

Hvad er forskellen? Begge dele tager livet af folk. Som man siger: forskellen er ens.

Eugenik er den ædle kunst at tage livet af os, så vi ikke fører vores usle gener videre (usle i�g.

eugenikerne)

Sult, sygdom og fattigdom er de primære masseødelæggelsesvåben.

Den opkommende og sine steder allerede fuldt funktionelle designer-hungersnød rettet AF Vesten

MOD Vesten (great!) bliver på samme måde som de historiske forstudier bortforklaret som en

mellemting mellem naturkatastrofe og hovsa-bivirkning af en pandemi (der ikke var en pandemi, men

begrebet blev omde�neret) = naturen går amok uden grund + de onde russere og deres præsident,

der vil os det ondt og derfor spreder ondskab – hvorefter vi søren-skisme er nødt til at lukke ned for

olieforsyningen og selvbeskadige vores samfund med galopperende in�ation.

Den kommende fødevarekrise er 100% syntetisk, 100% designet og 100% unødvendig.

Altså medmindre man identi�cerer sig med den forståelse af nødvendighed, der forekommer i en syg

* Taktisk disinformation:
Det irske folkemord gik under navnet karto�elpesten. 200.000 britiske soldater deltog i
udplyndringen/udsultningen af Irland i perioden 1845-49. Det Britiske Imperium kaldte det for The
Great Famine (den herlige hungersnød), ligesom de kaldte deres verdenskrig WW1 for The Great
War (den herlige krig).
Massegravene for massemordet ligger med to kilometers mellemrum i det irske landskab.
De gamle irĺændere ved det, men det er forbudt at tale om det, for briterne skrev som bekendt
verdenshistorien som krigenes sejrherrer.
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hjerne hos en inkarneret psykopat, der mener, at det er nødvendigt at tage kvælertag på

menneskeheden.

Fødevarekrisen er en konsekvens af en 100% unødvendig olieblokade mod Rusland. 

Når olie bliver dyrere, bliver ALTING dyrere.

Oliekrisen i 70’erne var OPEC, der drejede ned for hanen, hvorved alting blev dyrere.

Olie-handels-�nans-og-fødevarkrisen i 2022 er en lignende globalistiske operation rettet mod Vestens

befolkninger = USA og Europa.

Det hele var en politisk gidseloperation i 1970’erne.

Det hele er en politisk gidseloperation i 2020’erne.

At argumentere for nødvendigheden af en 100% unødvendighed kræver store investeringer af … løgn.

Men HEY! Globalisterne har skudt sig selv i røven. 

Nu eksploderer en ny trend med selvforsyning og lokal fødevare-logistik.

Det går op for �ere og �ere mennesker, at de overhovedet ikke har et reelt behov for alt det junk, det

nu er blevet svært at få fat i. 

Og var det ikke på tide?

I USA arrangerede globalisterne en mangelsituation på modermælkserstatning (baby formula).

Firmaerne blev kontaktet af ‘en myndighed’, der sagde, at der var fundet en eller anden farlig virus

eller bakterie i formulaen, så vink-med-en-vognstang, �rmaet måtte hellere lukke butikken et stykke

tid.

En mindre folkebevægelse af old-timers opstod spontant og udbasunerede frækt: Hey, da vi var børn,

lavede vores mor den slags selv, og det er meget sundere, for der er ingen i dag, der aner, hva�or noget shit,

industrien hælder i deres produkter, og som vi derefter intetanende hælder i vores børn.

Har hele cirkus’et noget at gøre med de amerikanske valg? Coronakrisen ankom som optakt til valget i

2020. Ukraine og abeknopper ankom som optakt til det katastrofale midtvejsvalg i 2022.

Det må da være … helt tilfældigt ().

Har hele cirkus’et måske også noget at gøre med, at Onkel Bill mener, at vi fremover skal til at æde

fake kød og andet frankenfood, som �rmaer ejet af ham har produceret?

Mens vi junker os med en ny kvartalsdosis af pseudovacciner produceret af �rmaer ejet af … Onkel

Bill?

Nej vel, for det ville da være en seriøst syg tanke, og så ville det jo bare være det samme, som han

gjorde med corona-plandemien: Først blev vi syge, og så skulle vi købe os fattige i vacciner, mens vi �k

black-eagle-archonen ind i systemet, så vores kød og nervesystem kunne tale direkte med Microsoft

Azure. Det virkede dengang, og så virker det selvfølgelig igen – så det ville være ALT for forudsigeligt.
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Mr. Eugenics

Konklusion:

Det er på tide, at �ere informerer sig om verdens tilstand og lægger 2+2 sammen.

Det forudsigelige skyldes, at VI er forudsigelige.

VI reagerer som rotter og hunde på inputs, impulser og impressioner.

VI løber som får i en �ok i samme retning, når nogen vifter med en rød-grøn-blå-? klud.

VI er totalt nemme at narre og opfører os som tumper igen-igen-igen … og igen.

Det er i det hele taget på tide.

Læs også:

Det store hvide pengevaskeri

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.nedersteetage.com/det-store-hvide-pengevaskeri/
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 14.54 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 380/3124

Hvor går pengene hen, når alle de velmenende, godtroende mennesker, organisationer og regeringer

donerer deres sparepenge – og i regeringernes tilfælde penge, de har hevet ud af lommerne på deres

befolkning – til diverse såkaldt gode formål?

Jamen, det skal vi da kigge nærmere på.

Lad os up-front smide et sæt hurtige påstande op på bordet:

Det meste, der �ndes på markedet, falder ind unden kategorien velgørenhedssvindel.

Folk bliver forført og truet til at spytte i kassen på falske præmisser.

Folks empati bliver misbrugt med kommercielle og politiske motiver.

Folk køber sig a�ad for at ska�e sig selv syndforladelse = feelgoodness.

Organisationer og regeringer agerer som mellemhandlere for det store hvide pengevaskeri. 

I såvel organisationer som regeringer �ndes der en majoritet af folk, der ikke aner, hvad det hele

drejer sig om, og som selv er forført, truet og dyrker selvgodhed + en lille gruppe af folk, der ved at

de medvirker til organiseret svindel.

Det store hvide pengevaskeri
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Den aktuelle lejlighed til at besøge emnet er, at den danske regering for nylig har sendt to milliarder

skattekroner efter fascistregeringen i Ukraine i form af våben. 

Som et særlig klamt akkompagnement, har regeringen sendt befolkningen til valg om fremover at

rydde forhindringer og forbehold af vejen og give grønt lys for en endeløs serie af lignende

udladninger fra statskassen til NATO’s krigshandlinger. 

For at befolkninger skulle godkende regeringens krigslystne udgifter, blev befolkningen truet med, at

russerne kommer, opfordret til at heppe løs på Kiev-fascisterne med en korrupt skuespiller i front og

hade løs på russerne og deres præsident. Regeringen bliver ikke stillet til regnskab for, hvor disse

penge går hen, og hvor de angivelige våben, der er købt for pengene, havner. 

Strategien går igen i alle former for velgørenhedssvindel. Pengene forsvinder simpelthen i systemet,

og efter at de er afsendt, ophører al accountability, altså forpligelse til at gøre rede for, hvor

donationerne går hen, hvem der formidler dem efter modtagelsen, til hvem de går, og til hvad de

ender med at blive brugt. Ligesom der heller ikke blev spurgt ind til fra starten af, hvem der skabte en

situation, der opfordrede til at blive overdænget med velgørenhed, hvad interessentskabets agenda

med setup’et var. Ikke et ord om QUI BONO = hvem har gavn af det? eller FOLLOW-THE-MONEY = følg

pengene, hvilket ALTID peger på de skyldige i både den ene og den anden ende af fødekæden.

Krig

En krig er det perfekte miljø til pengevaskeri. Ingen ser, hvor pengene forsvinder hen i kampens hede,

og i kaos kan alt ske, uden at folk er klar over det. Hvis folk bagefter får lyst til eller mod på at vende

tilbage og revidere deres opfattelse, er det for sent, for pengene er over alle bjerge, og sporene er

brændt ned ligesom inventaret på krigsskuepladsen. De skyldige har vasket de beskidte penge rene –

og deres hænder

Vi skal ikke spare os selv for et par eksempler.
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Det internationale samfund donerede milliarder til genopbygningen af Irak, efter at amerikanerne

havde smadret hele landet. Pengene forsvandt ned i lommerne på private lejehære som Blackwater

og private kontraktere som Dick Cheney’s Halliburton. Det var ’tilfældigvis’ Cheney, der var en af

hovedmændene bag både 9/11 og Irakkrigen, men regeringen syntes ikke lige, at der var tale om en

interessekon�ikt. Dernæst forsvandt der et milliardbeløb af donationer ned i et sort hul. De var

bare væk, og ingen havde set dem. Blindebukken var understøttet af den amerikanske neocon-

in�cerede regering.

Det internationale samfund donerede et stort beløb til genopbyggelsen af Haiti efter en stor orkan

havde smadret landet. Udover at selv orkanens karakteristika havde en række anormaliteter, der

mere end antydede avanceret vejrmanipulations-teknologi brugt som et ødelæggelsesvåben, så

forsvandt pengene ned i lommen på The Clinton Foundation via den Domikikanske Republik. Denne

skumle foundation er en af hovedaktørerne i stribevis af sager om velgørenhedssvindel, der aldrig

bliver realiseret, for den ma�astruktur, som the Clinton’s brugte det amerikanske statsapparat til i

Bill Clintons regeringsperiode, og som var vel forberedt i parrets guvornøskab i Arkansas, havde en

hær af advokater til at beskytte dem + CIA og den korrupte del af FBI.

De ufattelige beløb, det kostede det amerikanske samfund at føre Vietnamkrigen, en krig der blev

ført under falske præmisser startet ved en falsk-�ag-operation, blev brugt til at holde CIA’s

drughandel fra Den Gyldne Trekant kørende i et årti. Amerikanske skattepenge blev brugt til at

producere og oversvømme USA med drugs, der ødelagde sociale strukturer, grundlagde et netværk

af kriminalitet og myrdede mennesker, der blev hooked. Hvilket �nansierede CIA’s eget kriminelle

netværk, for drughandel med heroin og kokain var no. one indbringende gesjæft på det beskidte

marked. I dag er det handel med børn, dele, organer og substanser fra børn og mennesker

generelt.

De ufattelige beløb, det kostede det amerikanske samfund at føre Afghanistankrigen, … brug alle

ord ovenfra, skift den Gyldne Trekant ud med De Gyldne Bjerge og tilføj NATO som medaktør. Da

amerikanerne forlod Afghanistan i huj og hast, sørgede de for, at der blev overgivet for 80 milliarder

$$ avancerede våben betalt for amerikanske skattepenge til Taleban, så de kunne fordele dem i

hele området til den krig fra alle sider, som USA vil føre proxy mod Rusland. Ukraine er blot starten.

Og hvis nogen spørger, hvad de to milliarder danske skattekroner skal bruges til, look no further.

Udviklingsbistand

Den helt store aktør her er FN, og her er pengevaskeriet er sat i system i den helt store stil. Ud af alle

de penge betalt af medlemslandene, som FN afsætter til udviklingsbistand, er det kun 1.7%, der når

frem. Resten forsvinder i dette monster af et system bag et røgslør af hykleri. En del kan forklares ved

et dyrt administrationsapparat og de millioner af ansatte worldwide, der skal fodres og a�ønnes, men

det er overhovedet ikke tilstrækkeligt. En yderligere del kan forklares via det korrupte modtageapparat

i udviklingslandene, men det er stadig ikke nok. FN har et sort hul.

En stribe = hundredevis af NGO-organisationer arbejder aktivt med udvikling i Udkantsverden.

100.000+ velmenende mennesker med tendens mod ungdommen – man er vel idealist som ung,

inden man bliver sat og desillusioneret? – arbejder ofte frivilligt på projekter, der lyder lovende, og som
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giver dem lejlighed til at frelse verden. Problemet er, at disse organisationer er blevet targetted af CIA

og George Soros og omegn, in�ltreret og brugt som spydspidser, informanter, undergravere i

gulvhøjde i lande, som det samlede globalistiske forbrydersyndikat ønsker kontrol over. En række af

dem er decideret uønskede i f.eks Rusland, Ungarn, Indien, Kina, f.�. De er blevet politiseret og

militariseret til farvede revolutioner og regimeforandringer – eller hvilken-som-helst festlig maling, der

gives til den slags operationer. Graden eller procentdelen af in�ltration er uvis, men kun de mindre og

mere ubetydelige af disse organisationer er gået ram forbi. Der er en tendens til, at blot man siger

NGO – Non Governmental Organisation – så tænker folk, at det er det blå stempel for den gode sag.

Well, ma�aen er også en NGO i så fald, for begrebet kan betyde hvad som helst bortset fra et o�cielt

regeringsorgan.

Det samme er sket med miljøorganisationer. Greenpeace og WWF er et par af de største spillere, og

begge er bukket under for in�ltrationen. Ligesom FN selv som helhed sørger de for at have projekter

up-front, der kan fremvise egentlig velgørenhed ift. naturen, for eller ville de hurtigt få dårlig omtale.

Hele feltet er forurenet af klimaagenda = Agenda 21, nu Agenda 2030.

Klimapengene og de grønne afgifter – det første globale beskatningsprojekt – er et helt kapitel for sig.

Hvad går alle klimaafgifterne til? I EU-regi forsvinder der årligt femcifrede milliard€€-beløb, for EU

regnskabssystem er fra begyndelsen af designet til pengevaskeri. Det blev afsløret af chef-

regnskabsfører for EU-kommisionen Marta Andreasen, der konfronterede denne svindel. Som andre

whistleblowers (fx Dorte Schmidt-Brown, Robert McCoy, Dougal Watt), blev hun udsat for organiseret

karaktermord fra den anklagedes side. Niveauet af korruption i EU er tårnhøjt, og der bliver vasket

seriøst mange penge. Medlemslandene betaler de tårnhøje lønninger for et kæmpe EU-krati af

priviligerede fat cats bestukket til at servicere foretagenets egentlige ejere, milliardærklubben i Davos

og deres netværk.

Misforstået hjælp?

Dansk udviklingshjælp har ofte været kritiseret af venstre�øjen for at spekulere i hvad-er-der-i-det-for-

os. Danske �rmaer skulle sikres deltagelse i projekter, så vi kunne hive pengene hjem igen. Det er

både rigtigt og samtidigt ikke rigtigt nok, for venstre�øjen har pga. deres ideologibriller kun været i

stand til at erkende over�aden af problemet. Deres forargelsespunkt var, at de mente, at vi skulle

forære pengene væk kvit-og-fri og ikke spekulere i donationen, hvilket for så vidt er meget rørende og

heller ikke helt ved siden af. Og alligevel, for hvad de aldrig har forstået er dybden af det globale

bistandssvindelnummer, som de selv har været en del af. Deres rolle, som de har spillet med bravour,

har været at levere den følelsespornogra�ske komponent baseret på skyld, skam og frygt >

syndsforladelse/katharsis > feelgoodness. De fungerer som frivillige i den store maskine som

solidaritetssimulanter i et o�errolle-spil, et teaterstykke for o�entligheden. Deres følelser var for så

vidt ægte nok, for der er mere end nok af nød og elendighed at tage fat på. Deres analyser indeholdt

elementer af forståelse, men det marxistiske sprog har det med at tykne til i form af stereotyper og

klicheer. Der manglede ikke labels, men til sidst kunne �øjen ikke se andet end deres labels. De blev

dovne, de glemte at tænke og mistede derfor evnen til at tænke. 
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Mellemfolkeligt Samvirke var et af disse venstre�øjsprojekter af in�ltrede NGO’ere. De har haft �ne,

sympatiske projekter gennem årene. Det kunne dog være interessant af se en rapport på, hvor stor en

impact de reelt har haft, og hvor mange af deres projekter, der virkelig har �yttet noget derude. Og

hvor mange, der er kørt af sporet.

Et nyt syn på bistand

Egentlig udviklingsbistand går ad bagdøren og udenom den store pengevaskende malkemaskine. Den

består i, at folk i disse lande får små og simple midler til at blive selvforsynende. Den simple teknologi

gør, at der ikke er penge i lortet. Vi taler bl.a om vandteknologi, jordteknologi, landbrugsteknologi,

sundhedsteknologi. Ofte er det ikke engang teknologi, der skal til, men en ændret holdning til

o�errolle. Der er som udgangspunkt brug for at afska�e alt er-det-ikke-synd-for-os. Selvfølgelig er det

synd for folk, men nu har vi hørt det. Det er det samme problem med intern ‘udviklingsbistand’, hvor

det konstant er synd for folk, at de er arbejdsløse, syge, forfordelte/diskriminerede, udsat for ditten-

og-datten. Det kan være lige så sandt, som det er sagt, men hvad har vi gjort med det? Vi har skabt en

afhængighed og fastholdelse i o�errollen for at fodre feelgoodness hos de skyldbefængte, mens

problemet er vokset og vokset hos ofrene. 

DER, hvor det rykker, er når folk får nok af elendighed og o�errolle og tager skeen, skylden og

skæbnen i egen hånd. DE fortjener en håndsrækning, og når det lykkes for dem radikalt at forbedre

deres liv med egen indsats, så vil de kunne inspirere andre. Og fordi de er gået i proaktiv-mode, har de

et modtageapparat for hjælp. Men håndsrækningen skal være på DERES betingelser. Hvis ikke det er

deres initiativ og deres projekt fra grunden af, rammer det muren.

Det er også her, det bliver farligt for globalisterne. Initiativtagere er ofte oppe imod stærke kræfter.

Det er ikke tilfældigt, at de steder i verden, hvor der er mest nød og elendighed, er de områder, der

bugner af ressourcer, som andre har udset sig som bytte. Et folk ramt af elendighed har ikke overskud

til andet end simpel overlevelse, så der spekuleres i elendighed. Elendighedsindustrien er stor og

mægtig og har århundreders erfaring på bagen. Kontinentet Afrika for eksempel. Sydamerika i høj

grad. Asien er med i opløbet. 

Imperialismen er globalismens far og mor på én gang. Hvis vi forestillede os en situation i et land, hvor

dets indbyggere smed neo-kolonialisterne på porten – jeg ved, hvad du tænker lige nu, men vi tænker

lige tanken – sammen med den korrupte herskerklasse, de lokale parasitter, der har fodret sig selv i

maskineriet, så ville der på blot et årti eller mindre ske et mirakel. Det var rent faktisk det, som

Moammar Gadha� gjorde i Libyen, og som var årsagen til, at han blev myrdet og landet lagt i ruin, for i

modsætning til en del afrikanske statsledere var manden ubestikkelig.

Hvad vi nok ikke er klar over, er at der �ndes myriader af den slags projekter derude i fuld gang, der

blot �yver under radaren. Hvem gider da også at høre om folk, der har succes i det små såvel som det

store? Det er for kedeligt, det er alt for udramatisk, for vi elsker at sovse rundt i nød og elendighed og

allehånde svinestreger. Ulykke er sensationel og kan derfor udnyttes til holdningsmanipulation, succes

og trivsel duer ikke til den slags. Vi har vænnet os til elendighedsudbudet i medierne, fordi de
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globaliserede medier er ejet af de samme folk, der har investeret interesse i elendighedslammelse af

befolkninger, hvis ressourcer de er i færd med at stjæle. Samtidigt har de i voldsom grad investeret

interesse i lammelse af deres bagland (dig-og-mig-og-vi-to) med skyld-skam-frygt, syndsforladelse og

feelgoodnese�ekt baseret på politisk korrekthed. 

Imperial-teatret spiller i denne sæson: Møntvaskeriet

Hvor e�ektivt bedraget af den o�entlige stemning er, og hvordan det er sat i system ses lige nu i

Ukrainesagen. NATO og The Atlantic Council og hele baglandet med WEF, WTO, CFR, FN har pumpet

propaganda ud i et sats på, at hvis de blot trykkede hårdt nok på speederen og fyrede medieskytset af

over hele linjen, så ville det være nok til at drive russerne tilbage til Kreml. 

ELLER var det overhovedet det, der var meningen. Så snotdumme kan de ikke have været i den globale

krigslobby. En russisk hær på sin egen fortrappe, der har taget �øjlshandskerne af og har sagt NJET! til

30 års provokation fra Vesten, er ikke noget, man spøger med. Var meningen ikke snarere, at NATO

var løbet tør for penge, og at der skulle �ndes et påskud til, at medlemslandene spyttede en masse

penge op?

Og det gjorde Vesten så. Det var et teaterstykke, en sæbeopera, hvor der blev spillet på entreen, og

folk stod i kø ved indgangen. Mindre succesfuldt var det så, da stykket nåede anden akt, og i tredje akt

blev det nærmest pinligt. Skurken i stykket viste sig at være helten og omvendt. Skuespillerne faldt ud

af rollerne. Orkestret nede i graven spillede falsk, og fjerde akt måtte forestillingen afbrydes på grund

af inkompetence og talentløshed. Og en seriøs dårlig instruktion.

—– o —–
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En ny kosmologi er under skabelse.

Buddy James opsummerer kilderne til denne skabelse.

🎦

Buddy James: Geometry of the Electric Universe | Thunderbolts

https://youtube.com/watch?v=-r7vweFUJdM

Det er bemærkelsesværdigt, at disse kilder, disse fritænkere indenfor fysik kortlægger det samme felt

og bekræfter hinandens intuitivt-videnskabelige observationer.

Alting forsøger at blive til alting

https://youtube.com/watch?v=-r7vweFUJdM
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Geometri er nøglen til den nye kosmologi. Men den er ikke ny, den er antik.

Den blev skyllet ud med badevandet fra rationalismens nedbarberede videnskab.

Buddy James – ikke at undervurdere trods det bøvede amerikano-navn – sammenkalder alle mine

helte:

Boëtius

Johannes Kepler

James Clerk Maxwell

Nicola Tesla

Walter Russell

+ en stak nye, som jeg ikke havde hørt om.

Den nye tid vil bringe sammentænkning fremfor modtænkning.

🎦

Mel Acheson: Playing w/Power Thinking | Thunderbolts

https://youtube.com/watch?v=THPSxlS0X9Y

Videnskabskritiker Mel Acheson forklarer i forståeligt sprog, hvad Det Elektriske Univers er, og hvorfor

det er i den retning vi bevæger os, hvis vi påstår, at vi vil vide, hvordan Universet fungerer. Og gør vi

ikke det? … altså påstår.

Det, der er sket med kosmologien / astrofysikken, er, at den er gået ud af en streng med et mangelfuld

afsæt. Newtons gravitetsteori mangler halvdelen af ligningen, for elektricitet og elektromagnetisme

først blev opdaget med lang tids forskydning, så de blev betragtet som to forskellige og adskilte

naturkræfter. Så gravitetsteorien er ikke i stand til at forklare tilstedeværelse af så meget energi i

universet, som videnskaben konstant er i stand til at observere. For at kompensere for det har de

indskudt fortænkte teorier om mørkt stof og mørk energi, der efter deres matematiske modeller må

be�nde sig udenfor deres scope. De gør det samme, som oldtidens mennesker gjorde. Dengang sagde

de, at de var guderne det gjorde. Vi kan ikke se eller forstå dem, de er deroppe, og der er ikke noget at

https://youtube.com/watch?v=THPSxlS0X9Y
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gøre ved det. I dag er der et lignende spøgelse i maskinen ved navn dark matter. Vi kan ikke se eller

forstå det, vi kan regne os til, at det må være der, og vi kan ikke gøre noget ved det. Altså det kan ikke

efterprøves, der er rent spekulativt. Men hele modellen er i bund og grund spekulativ.

Situationen for videnskaben er altså, at dens observationer ikke bekræfter det dogmatiserede

teorikompleks. Denne kon�ikt er i stigende grad blevet tydelig – undtagen for videnskabens

dogmatikere – siden Alfvén og Birkeland, de norske og svenske fædre til Det Elektriske Univers, en skole

eller fraktion indenfor feltet, der i dag tæller adskillige prominente forskere. Det giver med andre ord

en situation, der svarer til skiftet i paradigme på Newtons og Galilei’s tid, hvor de nye astronomiske

observationer modsagde den middelalderlige kirkelige kosmologi med en �ad jord i centrum af

systemet, et jordsystem og ikke et solsystem.

Det elektriske univers har den soleklare – pun intended – fordel fremfor det spekulative

gravitetsunivers, at det rent faktisk kan afprøves i laboratoriemodeller. Alt er skalerbart fra subatomart

til universelt niveau, og de elektriske fænomener, der driver universet, driver også et tordenvejr og en

plasmabue ved overgang i højspændingskabler. Som foroven, så forneden. Det var sådan, Hannes

Alfvén blev sporet ind på det livsværk, der gav ham nobelprisen i fysik – og samtidigt udstødte ham af

det gode selskab, fordi han lodret modsagde den Newton-Einsteinske fysik. Han var elektroingeniør og

så netop fænomenet ved defekte højspændingsanlæg. Kristian Birkeland havde forinden kortlagt

jordens magnetfelt foranlediget af studier af nordlyset.

Gravitet, tyngdekraft er en svag kraft i forhold til elektricitet, og alle processer må derfor være

langsomme og gradvise. Tygdekraften er aldrig blevet forklaret overbevisende. Elektricitet derimod er

en stærk kraft, og processer kan foregå hurtigt og abrupt og over store afstande – hvilket svarer til

netop det, der observeres. Modellen åbner for en bunke scary shit. En elektrisk udladning fra solen,

der går i en bestemt retning i forhold til jorden, ville kunne foretage forrykninger af kontinenter i løbet

af blot dage, hvilket ifølge den gængse model ville tage millioner af år. Vi tør dårligt tænke på de

katastrofale konsekvenser for livet på Jorden, det ville have. Kun de højest beliggende steder ville

undgå den supertsunami, det bølgeskvulp frem og tilbage igen, det ville medføre.

De ar på planeter og måner, f.eks Månen og Mars, vi observerer, kan ikke forklares via meteornedslag.

De kuglerunde kratere på måne ville i så fald kræve, at alle nedslag til alle tider foregik direkte vertikalt

i forhold til over�aden. På Mars ses disse a�ange zigzaggende ar, der minder om lynnedslag – eller

Grand Canyon på Jorden. Den langsomme model bruger meget krudt og stort besvær på at forklare

dem, hvorimod plasmamodellen og det elektriske universet forklarer det langt mere enkelt.

Gravitetsmodellen påstår, at solsystemets planeter roterer ved inerti alene. Den elektriske model

siger, at Solen tilsammen med planeter og måner udgør komponenter i en kosmisk elektromotor, der

er linket op med hele galaksen. Det store tomme rum er altså ikke tomt. Det er et kraftfelt.

Noget andet scary shit er, at andre interessentskaber end videnskaben har en kalkuleret fordel i, at

videnskaben ikke korrigerer sit paradigme, for det giver dem tid og råderum til i det parallel-

forskermiljø, som de kontrollerer = i militært regi, at udvikle våben, der bygger disse megakræfter. De

har dem allerede, og forskellige events viser, at de også bruger dem. Vi er langt forbi krudt og kugler
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og endog atomvåben, men der er ingen åbenhed om det selvfølgelig – ellers ville det jo ikke være en

militær hemmelighed.

Med den nye plasma- og elektrofysik, den nye kosmologi, bliver en stor ring sluttet. Kirkens

middelalderunivers er en afstumpelse af oldtidens kosmologier. F.eks vidste egypterne alt om, at

jorden var rund. De vidste også, hvad dens omkreds og 3D-dimensioner var. Sumererne beskriver et

solsystem med en ekstra planet. De fortæller også om, at den blev smadret og blev til et

asteroidebælte.

Indisk astronomi er fuldstændig overvældende. Det er ikke uden grund, at Heissenberg citerer

vedaerne, da han så, hvad hans fysik blev brugt til ved den første atomsprængning i Nevadaørkenen.

Det var så ikke den første, for nazisterne havde allerede aprøvet deres i Sahara og forærede den til

japanerne, der brugte den mod russerne i Korea. Men det er en helt anden historie. Der var en grund

til, at amerikanerne var så ivrige efter at importere nazi-videnskabsmænd efter WW2. Tyskerne havde i

øvrigt deres teknologi fra en indisk matematiker-fysiker ved navn Subrahmanyam Chandrasekhar, der

havde nærlæst de vediske skrifter. En genial videnskabsmand, der er næsten ukendt i dag på grund af

racistisk forhånelse og misundelse fra englænderen Eddingtons hold (han er bare en gul nigger…).

Chandrasekhar sagde: hvis det skal være på den måde, så forærer jeg min viden til jeres fjender. Og

det er synd at sige, at briterne og inderne var på god fod på det tidspunkt, for landet var midt i

frigørelsesprocessen, der efter WW2 endte med, at de smed Imperiet på porten.

Læs: Østasiens historie – hvis du tør.

Det store videnskabelige paradigmeskift er i fuld gang. Du har ikke hørt om det – altså, det har du så

nu – men hvad der menes er: Du �nder det ikke på forsiden af avisen og i nyhederne prime time, for

det videnskabelige videns�lter er stort og magtfuldt, og interessentskabet bag det er the usual

suspects, de samme der lyver og svindler og stjæler og myrder løs på menneskeheden – og som ejer de

medier, der ikke fortæller om det.

—– o —–
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Så er vi der igen, mellemlanding i Gomorrah. En enklave besat af omvendthed og bagvendthed. Stedet

hvor det er svært at �nde blot ti gode mennesker, og hvor alle synes besmittet af illusionsforgiftning.

Byen lever i de sidste tider, det store titaniske skibsforlis, civilisationens endestation. Indbyggerne

fester og horer og nedbrænder deres marker, så intet barn, ingen efterkommer vil kunne bruge det til

noget, sidenhen. Hvad der engang var værdi er nu værdiløst. Hvad der engang var ord af betydning er

nu babelsnak. Hvad der engang galt for samtale er blevet til børnepludder og hylekor. Hvad der

engang var tillid og tro værdigt er nu utro-værdigt. Det er nu kvinde mod mand, forældre mod børn,

ung mod gammel, hudfarve mod hudfarve, stamme mod stamme, antagelse mod antagelse. Men

ingen troskab, for utroskab er det nye normale, og ingen tro, for på Intethedens Alter er både tro og

viden det første o�er. Indbyggerne er fanget i den ottende sfære af hukommelsestab. De fortæller ikke

længere historier om fortiden til opbyggelse af fremtiden. Børnene sidder ikke længere og lytter til de

gamle, de glor ind i en skærm. I de sidste tider �ndes ingen fremtid, kun historieløs her-og-nutid. Her

�ndes ikke længere tradition og videregivelse af viden. Når alting forsvinder, er der ikke brug for den

slags forældelser. Æd hvad du kan, hengiv dig til dine forlystelser, had din næste som dig selv., En for

en og alle for sig selv, og fanden tage den sidste. Lad os komme bort fra dette fortabte sted af uskik og

utro, inden det går op i en støvsky og en søjle af ild. Lad de fortabte hytte sig selv, siden det er deres

udtalte ønske. Hvornår går den næste karavane ud af dalen og op i bjergene?

Mellemlanding i Gomorrah
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Jeg vender tilbage mange år senere i et andet liv. Der er intet tilbage, kun sand og eroderede

klippestykker. Lugten af svovl �ndes stadig i luften efter 10.000 år. Smagen af salt fra de dødes pøl

hænger på læberne. Ikke engang et stykke arkæologi kan støves op, så fuldstændig var ødelæggelsen.

Et hold turister med solbriller og bøllehatte er lukket ud for at tage billeder af det ødelagte i al sin

golde pragt. Det nye Gomorrah er vendt tilbage lidet anende, at det er deres egen fortid, de knipser løs

på uvidende og uopmærksomme på den slående lighed med deres egen forvirrede og hendøende

civilisation. Hvem skal redde dem fra sig selv og deres forfald? Findes der længere en udgående

karavane, når stedet i mellemtiden er alle steder? En støvsky rejser sig i horisonten, er det blot en

forbigående sandstorm? Jeg husker noget om et løfte: Det kommer ikke til ske igen.

*

Jeg har taget hul på det uudtømmelige. Jeg har åbnet låget til kisten uden bund. Jeg kunne have sagt

mig selv på forhånd, at det ville blive sådan. Når først kisten er åbnet, kan den ikke lukkes igen. Det er

ikke muligt at use, når vi først har set. Vi kan lukke øjnene eller tage dynen over hovedet, men det sete

er der, når vi åbner igen. Det har brændt sig ind på nethinden. Det er ikke muligt at uhøre det én gang

hørte. Vi kan proppe øregangene med vat eller skrue op for musikken, men en dag inden længe hører

vi lyden igen. Den, der ikke vil høre, må føle, som de sagde engang. Vi kan prøve at uføle det følte med

ufølsomhed. Vi kan iføre os rustninger af fornægtelse og muskelpansring men vi er stadig nødt til at

trække vejret gennem det bulede blik. Vi kan holde vejret til vi bliver blå i hovedet men ikke længere.

Jeg spørger mig selv, hvordan det var muligt ikke at se og høre og føle. Jeg forstår, at vi er udstyret med

et oversættelses�lter. Jeg forstår også, at der er noget derude, der intervenerer med �lteret. Jeg forstår

på den anden side også, at det er muligt at afmontere det. Det er ikke et kønt syn, det uudtømmelige.

Meget af det er lige til at lukke op og skide i. Siden der allerede er lukket op, er det for så vidt bare at

skide løs. Bortset fra at uudtømmeligheden skider igen. Kunsten er ikke at falde ned i den beskidte

uudtømmelighed. Hvis den skal ud, så skal den ud. Fred være med den, lad den gå sine egne veje. Luk

døre og vinduer op og lad den �yve med vinden. Der høres protesterende mumlen i baglokalet: Du
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kan da ikke have døre og vinduer stående pivåbne hele tiden! Her mener jeg dog at have fundet en vis

frekvens for gennemtræk. Jeg tager sgu patent på en cirkulationspumpe for uudtømmelighed.

*

Jeg gik til �oderne for at vaske støvet af, men der sad de allesammen og græd. Jeg gik til Babylons

gader. Men der stod de allesammen og råbte. Jeg gik til kongens palads, men der var ingen adgang for

uvedkommende. Jeg gik til markedspladsen, men der stod en luder på hvert gadehjørne. Jeg gik til det

store bibliotek med sten og ruller, men der sad de og fedtede med tegn og underlige gerninger. Jeg

forsøgte at spørge om vej, men enhver, jeg spurgte, talte et nyt uforståeligt sprog, som de ikke engang

selv forstod. Jeg gik til den store statue med hoved af guld, overkrop af sølv, lænder af kobber og ben

af jern. Jeg så, at dens fødder var lavet af ler og valgte at fjerne mig, hvis den skulle få overbalance. Jeg

spurgte profeten, men han sagde bare mene, mene, tekel ufarsim, så det blev jeg ikke meget klogere af.

Da jeg vendte tilbage efter 5 års vandring i ørkenen, talte de allesammen oldpersisk.

*

De erklærede for nylig permanent undtagelsestilstand. Deres opbakning blandt folket var faldet til et

niveau, hvor det eneste, der kunne redde den omvendte dans om guldkalven, var at a�yse folkets

stemme, dets liv og dets levned. Fra at undtagelsen bekræftede reglen, var det nu reglen, der

bekræftede undtagelsen. Nedlukning af livet blev erklæret det nye normale. Livsglæde og trivsel var

o�erdyr på Baals alter. Folkelig forsamling blev nu anset for hjemlig terrorisme. Meningsdannelse blev

anset for forbrydelse mod meningernes monopoliske ejerskab. Sundhed blev kureret med en

passende injektion af diverse sygdomme skabt i laboratorier med prædikater fra hændeligt uheld til

naturlig udvælgelse. Hverken Darwin, Marx eller Freud har levet forgæves i den nye normale verden af

serieforbundne undtagelser. Det mentalt svækkede menneskes konstante kamp for overlevelse i en verden

af evigt tilbagevendende og destruktiv tilbagerulning – er det fællesudsagnet? Tilbagerulning – revolution

– var det ikke det, Sisyfos brugte sine dage på? Er forgæveshed en erstattet grundtilstand for

menneskeligt fremskridt? Er de efter eget udsagn progressive, de fremskridtsvellige ikke fremskridtets

værste fjender? Er ALT, der kommer ud af deres mund og hånd ikke tilbageslagets bedste venskab? De

erklærede herefter tyranni som det ypperste blandt styresystemer. Ikke så sært, da en sådan

erklæring vælter direkte ud af hestens mund. De siger det selv, og de mener, hvad de siger – vær

venlig at høre efter i timen. De sælger en mærkelig kærlighed til at elske bomben. De lavede

simpelthen en omvendt Platon, en Statens styreformers buttoms-up. De ophøjede tyranniets

støvlespark til det nye �loso�ske kongedømme. I disse eskatologiske alt-eller-intet-tider, i det

apokalyptiske slutspil i krigen mellem tilsløring og afsløring griber de dybt ned i sækken efter den

magiske kugle.

*

Floden kommer, siger de. Der er underlige skyer i horisonten, der høres en rumlen i undergrunden.

Der er striber på himlen og konstant banken på vandrørene. Hvor tit har vi ikke hørt det? Vi skal alle dø

lige om lidt, vær beredt. Spæn mens du kan efter nærmeste musehul. Vi kan hjælpe og frelse dig, hvis

bare du tror. Hvis bare du opgiver ævret og retten til dit liv, så får du et menneskeliv – hvilket giver god

mening. Hvis bare du falder om på maven af benovelse, så får du medlemskortet tilsendt med posten

– det manglede da bare. Krigen kommer, siger de. En særlig �lial af reklamebranchen har som opgave,
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at sælge folkemord, statskup og terror som vaskepulver, �ødeost og hovedpinepiller. Hvor tit har vi

ikke hørt det? Russerne kommer, kineserne kommer, oliesheikerne kommer, klimaet kommer,

�nanserne kommer, og om lidt kommer de små grønne mænd. Vi kan frelse dig fra dem, hvis bare du

a�everer din frihed – for evigt. Hvis bare du opgiver al menneske- og borgerret, det billige lort, så får

du sikkerhed, ja det gør du, og det er ganske vist og helt sikkert, for sikkerhed, det vil du gerne have,

det forsikrer vi dig om. Og for en sikkerheds skyld: vend dig lige om og træk bukserne ned.

—– o —–
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Læg først mærke til at der ikke bliver sagt, at det er bedre, nødvendigvis.

Svaret er: I et monarki lægges der ikke skjul på, at folk ikke har noget at skulle have sagt, fordi

monarken eller diktatoren – i visse tilfælde samme person – sådan set bare fortæller folk, hvad de skal

gøre. Det er ren besked, og så kan de tage den derfra, hvilket folk så har gjort. Hvis monarken lytter til

sit folk, skal det betragte det som et udtryk for nåde og mildhed.

Enten føjede folk sig, måske i erkendelse af, at det alligevel var begrænset, hvor meget monarken gad

at hundse rundt med dem, og at de egentlig levede deres liv, som de ville, hvis blot de ikke gjorde sig

ud til bens. Glem ikke, at der også fandtes velgørende monarker og oplyst enevælde. Enkelte blev

endog elsket af folket. Der har også fandtes velgørende diktatorer + nogle seriøst dumme svin. Det

afhænger fuldstændig af personens etiske standard. Det kan være, at folk mente, at monarken traf de

rigtige valg.

Eller også tog folk en anden konsekvens og gjorde oprør mod monarken. Måske blev han smidt ud af

sit palads og mistede sin position. Måske mistede han hovedet. Det hører vel med til en monarks

risikovurdering.

Stat

I et demokrati derimod bilder man folk ind, at de har noget at skulle have sagt, selvom de vigtigste

beslutninger allerede er tru�et bag lukkede døre for nedrullede gardiner. Hykleri er en integral del af

demokratiet, en dårligdom som det deler med religiøse institutioner. Demokraturet lader som om, de

Demokratiets sidste dage
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vil os det godt, men egentlig vil de bare manipulere os, trække os rundt ved næsen og hive penge ud af

os, så de = den herskende parasitklasse i demokratiet kan opretholde deres livsstil og illegitime

privilegier. 

Det demokratiske projekt er uærligt, fordi det ikke er, hvad det giver sig ud for. Det var derfor, Platon

placerede demokratiet næstnederst på skalaen over ønskværdige styresystemer lige over

bundskraberen tyranniet. Som vi har set i de forløbne 2-3 år, er der blot en tynd hinde mellem

demokrati og tyranni. Mange, der kalder sig demokrater eller folkevalgte, er i virkeligheden

skabstyranner med en latent totalitærhjerne. Platons idealstat var det, vi ville kalde for oplyst

enevælde blot uden monarkiet. Hans ideelle statsleder var en �loso�sk konge med indsigt i verdens

gang og menneskehedens behov. Han var ikke valgt via sin evne til at le�e for opinionen, for en af

demokratiets svage sider er, at det er le�erne og demagogerne, der indtager pladsen. Det er en

popularitetskonkurrence. Han var udvalgt, selvom han ikke ønskede positionen. Han var altså ikke

magtbegærlig. Han var samtidigt tvunget til at leve et asketisk liv uden rigdom, pomp og pragt.

Forfatning

I et demokrati eller en republik �ndes der forfatninger beregnet på at forhindre tyranniske overgreb

på befolkningen. Der ligger gode tanker og intentioner bag forfatninger, men tyranner til alle tider har

også forstået, at de var forhindringer for deres ønskedrøm om absolut og hensynsløs magt. Ikke så

sært, da forfatninger stammer fra en tid, hvor monarkiet var på retræte. Så forfatninger – og det

gælder også den danske grundlov – er udhulet og udvandet, så der er smuthuller af

fortolkningsmuligheder for de, der ønsker det.  Derudover kan vi se i dette land, at grundloven er

noget, som magthaver lukker op og skider i alligevel, for vi har ingen forfatningsdomstol til at holde

dem ansvarlige. Og selv i de lande, hvor man har, Tyskland f.eks, regnes forfatningen ikke for en

hindring. Tyskland har i øvrigt to forfatninger, en o�ciel og en hemmelig, men det er en anden

historie.

Undtagelse

Et af disse smuthuller er så graverende, at det er en tikkende bombe under demokratiet. Det hedder

undtagelsestilstand. Grundlov eller ej, så er den slags drastiske tiltag altid blevet regnet som uetiske,

med mindre der virkelig var brug for det. Påskudet blev forstået som decideret livstruende tilstande

for landet og dets befolkning, krig eller katastrofe. Det blev også forstået, at det var, som ordet siger,

en undtagelse, og at tilstanden før undtagelsen ville blive fuldt restaureret.

Hvis det kan påstås, at situationen berettiger en sådan undtagelsestilstand, så kan man gøre ALT. Alle

de rettigheder, folk mente, de havde i demokratiet, kan herefter slettes med et pennestrøg og en �ot

håndbevægelse under påberåbelse af nødvendighed og sikkerhed. Folk forventes herefter at sælge

deres gamle bedstemor til hesteslagteren for et stykke ussel sikkerhed. Sikkerhed for hvad må vi altid

spørge?
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Menneskeo�eret

Et sådant pseudodemokrati er barbarisk, for det baserer sit virke på menneskeofring. 

Mennesker tvinges eller forføres til at ofre deres livskraft på alteret. Vi er regrederet til den gamle pagt.

De civile rettigheder er inddraget. Der �ndes herefter intet over Staten, som Mussolini sagde.

Mnjææ men det jo bare midlertidigt, og dem får vi igen, når det hele er overstået …

BEEP! Du har ikke hørt efter i timen, min ven. Ifølge de latente totalitærhjerner er undtagelsen nu det

nye normale. Der er ingen historiske eksempler på, at stjålne civilrettigheder er givet tilbage.

Demokratiet er et svagt system, for det levner mulighed for – ja, det nærmest inviterer til den form for

power-grab, som vi er vidne til for tiden. Demokratiet har for at blive i sproget ikke noget politisk

immunforsvar mod den form for virusangreb, hvor sundhedspolitik er blevet militariseret, gjort til et

våben mod menneskeheden. Den aktuelle historie med WHO’s pandemitraktat viser, hvad det drejer

sig om. De lægger nu op til, at WHO som et skummelt  privat interessentskab ejet og kontrolleret af Bill

Gates, medicinalbranchen og det kinesiske kommunistparti skal bestemme over samtlige

menneskekroppe på planeten Jorden og diktere nationerne, hvordan de sådan set bare skal

administrere diktatet. De løb tør for covidvarianter, så nu hev de abeknopper op af spanden.

Fascisme

Demokratiet er let korrumperbart og nemt til fals for fascisme. 

Når nationalstaterne overgiver deres ret til selvbestemmelse til supernationale og private

særinteresser, det være sig WHO, NATO, EU, BIS eller World Economic Forum, så har vi ikke længere

demokratier. Så har vi globalfascisme. Disse folk er ikke folkevalgte, og de respekterer hverken folks

ret til folkevalg eller folk som sådan.

En regering, der har lov til at bryde loven under en undtagelsestilstand,
vil skabe en undtagelsestilstand for at bryde loven.

De�nition: Sammensmeltning af stat og private særinteresser, så staten ikke længere beskytter sine
indbyggere mod overgreb fra særinteresser men er disse interessers tjenende ånd og serviceorgan.
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Men er de ikke ærlige så? De siger det jo lige ud.

Det kunne man sige. Vi er på en måde ved at vende tilbage til monarkiet men på en ny og meget

ubehagelig måde. Det er neofeudalisme, vi ser etablere sig, og schwaberne i milliardærklubben i Basel

ser sig selv som de nye imperiale feudalherrer. EU-projektet var allerede et stykke intern imperialisme,

hvor kejsermagten = EU-kommisariatet iklædt sine nye klæder = EU-parlamentet decimerede

nationerne til vassalstater. Nu gør WHO/FN og WEF det samme – på steroider.

Og nej, de er ikke en døjt ærlige, de har aldrig været det, og de kommer aldrig til at være det. Grunden

til, at de plaprer op, som de gør, er deres arrogante overmod. De tror sig magtfuldkomne. I hvert fald

på en god dag, for det sker samtidigt med, at de lukker sig mere og mere inde i deres omvendte

sikkerhedsfængsler (fangerne be�nder sig udenfor hegnet). De er både arrogante og bange på samme

tid. Hvad var det, vi konstaterede? At det var en del af monarkens risikovurdering, at han kunne miste

hovedet en dag?

Med andre ord: der er ingen grund til at blive monarkist, og de dage er også slut. 

Der er derimod grund til at gøre sig klart, hvad de, der regner sig selv for vor tids monarker, egentlig

har gang i, og om det er værd at kæmpe for at være et menneske, længere.

—– o —–

Klaus Schwab (WEF) omskrevet og rent-ud-sagt:
I 2030 er Verden overgået til fascisme, selvom vi kalder det for alt muligt andet smart.
Du ejer intet, for vi har stjålet det hele. Vi har ret til det, fordi vi kan.
Du er lykkelig, hvilket betyder, at du har været nødt til at resignere, for du kan ikke gøre en skid.
Der er intet over os, for vi er nu Staten.
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Tiderne skifter. Verden forandrer sig.

Forandringen foregår diskret. 

Eller også hører vi ikke om den, for de, der plejer at fortælle os om, hvordan det går derude, derinde

og deroppe, kender kun den samme historie, som de har kogt karkludesuppe på så langt tilbage vi kan

huske. 

Diskrete tegn på en anden virkelighed har meldt sig, og de vil tage til og blive synlige for alvor i nær

fremtid. Diskretionen gør, at de er nemme at overse eller rettere overskylle af den store brune

kloakstrøm af disinfo, der vælter ud fra Reuters og omegn. Altså medieræset, der ejes af de samme

slyngler, der løj i går, i forgårs, sidste år og sidste århundrede.

Verden af i morgen

Kunne der være en ide i at kanalisere noget af den energi, vi har bundet til beskuelse af fortiden og
beskydning af nutiden til begribelse af den fremtid, vi ønsker?



29.12.2022 14.54 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 400/3124

Men det går ikke så godt for de globalfascistiske medier, for de må konstatere masse�ugt. 

Efter en milliard løgne har �ere og �ere fået nok.

Vi har for nyligt beskrevet, hvordan det ikke går så godt med krigsmaskinen.

NATO er ved at gå op i limningen, mens de prøver at holde facaden.

Læs: NATO i forfald

En anden branche, det ikke går så godt for, er medicinalindustrien. De har overspillet deres kort, og

tilliden til dem er faldet drastisk. Rygtet siger, at �ere af de store �rmaer er funktionelt konkurs. Det

skyldes bl.a, at de har ladet sig betale med covid-obligationer, der ikke kan indfries. De seneste er, at

de har forført en række afrikanske lande til at købe deres vaccineshit – til produktionspris! Det vil

overraske de �este, hvor stort spænd i pris der er mellem produktionspris og standard salgspris. Det

betyder, at de er blevet desperate.

Finansverdenen skranter, for de kan ikke længere sprøjte derivater ud, som de har gjort i et par årtier.

De har satset på en fuld digital valuta, men kryptovalutaer og blockchain-teknologi svarer til at køre

med lillebrors Lego-futtog på rigtige DSB-skinner. Den er ikke gearet til de enorme datamængder.

Det går ikke så godt for megasyndikaterne. Blackrock, det ene af de �rmaer, der ejer stort set alt i

verden, spås et kollaps. Nogle siger indenfor en måned, andre siger et halvt år.

Grunden til, at det ikke går så godt for de store spillere, er at deres Imperium bygger på to principper:

grådighed og frygt. Evnen til at producere frygt er forudsætningen for at udøvelsen af grådighed. Det er

derfor, at medierne er så nødvendige for dem at kontrollere, for det er der, der kan råbes ulven

kommer. Men som vi husker fra historien om Peter og ulven, så blev der råbt op for meget, så til sidst

var der ingen, der troede på det længere. 

https://www.nedersteetage.com/nato-i-forfald/
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Så råbte de op om, at russerne kommer – det gjorde de så ikke.

Så råbte de op om, at jorden var overbefolket og ville bryde sammen – det gjorde den så ikke.

Så råbte de op om, at klimaet kommer og jordens undergang – den kom så ikke.

Så råbte de op om, verden brød sammen år 2000 – det gjorde den så ikke.

Så råbte de op om, at verden var fuld af terrorister – det var den så ikke.

Så råbte de op om, at vi alle skulle dø af forkølelse – det gjorde vi så ikke.

Så råbte de op om, at russerne kom igen-igen – det gjorde de så ikke.

Interessant er det dog, at alle de virkelige faresignaler, den virkelige ulv, som de kunne have råbt op

om med rette:

niveauet af glyphosat og pesticider i miljøet

ødelæggelsen af jorden med aerosolspraying

ødelæggelsen af jord som en levende organisme

omfanget af miljøgifte i fødevarer kombineret med lav næringsværdi

… you name it, er der uhyggeligt tavst om. Et pip i ny og næ, og dernæst rungende tavshed.

Så, nu råber de op igen om, at vi skal dø … af abeknopper, fordi de har fundet 100 tilfælde i hele

verden i modsætning til de 40, de plejer af �nde. Altså 100 / 8.000.000.000 giver et tal med så mange

nuller EFTER kommaet, at din regnemaskine nægter at skrive det. En avanceret regnemaskine spytter

en formel ud: 1.25-8, som ingen fatter alligevel. Ikke desto mindre vil de have, at vi skal tisse i bukserne

af skræk. Men verdensbefolkningen har fået styrket deres immunforsvar overfor bullshit takket være

grådige medicinalsyndikater, løgnagtige medier og korrupte politikere. Vi siger tak for at gøre os den

tjeneste og træde så tydeligt i karakter – og i spinaten.

Måske du har hørt om Event 201, der viste, at globalisterne havde planlagt covidnummeret og

Operation Lockdown i forvejen. Repræsentanter for alle de store spillere mødtes i New York i

slutningen af 2019 til et storstilet simulations-game, hvor de øvede sig i at lukke verden ned og tage

kvælertag på medierne i tilfælde af helt speci�kt en ny corona-epidemi, der blev til en pandeni. Det

viser sig så, at de samme spillere i 2020 afholdt en lignende event i München, hvor de øver sig i,

hvordan en helt speci�kt igen abekopper-pandemi vil myrde 270 millioner mennesker, et tal de bare

fyrer af, fordi disse typer ser verden som en computermodel. De ved det hele i forvejen, hvilket

betyder, at disse pandemier er laboratorieskabte og bevidst lukket ud herfra. Den smitter via slim og

spyt, så nu skal bøsserne og de andre til at passe på igen ligesom med aids – der også var

laboratorieskabt. Forbindelsen og årsagssammenhængen mellem HIV og aids er i øvrigt stadig ikke til

dato bevist.

Mere bullshit

Bullshit’o’meteret har fået en opgradering på det seneste. Folk er ved at forstå, at de store

organisationer ikke handler i deres interesse. FN og EU er ædt op indefra af korruption. Lige nu

forsøger WHO at kuppe regeringerne i hele verden til at afgive deres beføjelser til dem. Men alle

regeringer har modtaget et brev om, at WHO ikke længere er en legitim organisation med ret til den
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slags beføjelser, for de er fjernet i Nationalarkivet. De færreste er klar over, at Nationalarkivet kun er

en national afdeling af en international instans. Da meddelelsen ankom, blev arkivet bestormet med

opkald og henvendelser for kun at få bekræftet, at meddelsen var god nok. Så den eneste mulighed

for at gennemføre dette kup er at fake. Man vil uden tvivl forsøge at lade som om, at den er god nok,

for medierne bringer alligevel ikke andet, end de får besked på, og vi har jo aftalt, har vi ikke?

Der var en grund til, at globalisterne valgte, at vi fra den ene dag til den anden ikke legede corona

mere men nu legede Ukraine. Ligesom der er en grund til, at vi skal til at lege abeknop. Det sker, når

historien bliver tyndslidt, og/eller når operationen ikke går som planlagt og forventet. Bare rolig, de

har �ere beskidte tricks i tasken, og de har tænkt sig at bruge dem. En af deres latterligste kort er the

alien invasion. Man gnider sig lige i øjnene, men dette falske narrativ er gennem de sidste par år blevet

introduceret i medierne, især de amerikanske. De falder helt i tråd med, at USA ikke har en egentlig

regering i dag men styres af en stak generaler fra SSP, The Secret Space Program. No kidding, you can’t

make this up! Tingesten, de kalder for Joe Biden, er ikke Joe Biden, for han er død. Det er en gruppe

skuespillere, der skiftes til at impersonere ham. Det gør de med skiftende held, for den ene kan ikke

huske, hvad den anden har sagt – but hey, who-the-hell cares anymore!? Der er ingen statsledere, der

tager tingesten eller hans kaglende høne af en vicepræsident alvorligt.

Det går heller ikke så godt for for globalisternes hovedkvarter, World Economic Forum. De �este kender

i dag fænomenet, og deres omtale i folkemunde er ikke den bedste. Folk kender det groteske

skrummel ved navn Klaus Schwab. Ved folk også, at hans far var en af Hitlers håndlangere og kørte

koncentrationslejr og eugeniske menneskeforsøg?

Mnjææ, man kan da ikke dømme folk på, hvad deres familie har begået …

BEEP! Det er lige, hvad man kan. Det er sådan, disse familier opererer på tværs af generationer. Deres

yngel er gjort af det samme stof, for det er på den måde, de har fastholdt deres klamme greb om

menneskeheden gennem århundrederne. Øgleynglet er traumatiseret og kontrolleret fra det øjeblik,

de kom ud forneden på deres mor. De er psykopater og besidder den hjerneskade, der er årsagen til

psykopati, hvilket er noget, der hænder i de første to leveår. Derefter er det irreversibelt. Eliten, som

de kalder sig, har altid kendt til denne mekanisme.

For tiden forskanser de sig i deres borg af sikkerhed i de schweitziske alper. Flere tusinde paramilitser,

private militære sikkerhedsstyrker, har occuperet gaderne i Davos, skisportsstedet, hvor de har deres

WEF-tempel for guden Mammon, eller hvad de selv kalder bæstet. Men det betyder også, at de er

bange, for de er blevet overeksponeret. De kan godt lide opmærksomhed, bare den er tilbedende og

underkastende. Så snart den bliver observant og kritisk, har de det ikke så godt. Deres plan for

verdensdominans er ligeledes i kategorien you can’t make this up. Den er taget direkte ud af en James

Bond-�lm, og jeg er sikker på, at Klaus ville egne sig som typecast til der Uberskurk i en kommende

�lm. Plottet: det sædvanlige.
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Den gamle verden og den nye verden

En ny verdensorden er under dannelse. Det elitære segment har forberedt sig længe på, at det blev

deres New World Order, der ikke ville indeholde nogen ny dagsorden. Den ville blot blive same old shit

på steroider. Den var den verden, de satsede på ville være på plads i 2021 (Agenda 21), men som de så

udsatte til 2030. Det er her, hvor Monster Klaus siger, at vi intet ejer længere, og vi er lykkelige. Det er det

projekt, som det går skidt for.

Der kommer en ny verdensorden. Men den bliver en ordentlig verden for måske første gang i

menneskehedens historie. Der har uden tvivl være tider og steder lokalt, hvor livet ikke har været

helvede på jord, hvor lederskabet har været oplyst, og hvor Moder Jord ikke var et voldtægtso�er. Vi

taler nu om en global ordentlig verdensorden uden frygtens og grådighedens (misundelsens)

imperium.

Så hvor bevæger vi os hen, og hvor er vi på vej bort fra.

Verden af i går og i dag Verden af i morgen og i overmorgen

De få styrer verden centralt til deres fordel alene Verden styres af folk lokalt ud fra deres behov

Demokratiet er en narresut, for alle vigtige

beslutninger træ�es i hemmelighed i fora, der

unddrager sig folkelig opmærksomhed. 

Beslutninger træ�es af de folk, de vedrører i

samarbejde med kompetente rådgivere. Det

kaldes ikke længere for demokrati men for

selvstyre.

Magt består i at påtvinge folk noget, som ikke er i

deres interesse og forhindre folkelig

empowerment. 

Magt er evnen til at manifestere og gennemføre

alt det, der tjener folk, og uden at de skal tigge

og bede regeringen om lov.

Love skabes for at opretholde Pax Romanorum,

Imperiets fred til at operere og herske. Love er

svære at forstå, juraen er kryptisk.

Der er kun én lov, som er let at forstå: Du kan

gøre, hvad du vil, så længe du ikke gør skade på

andre, på levende væsener og den jord, vi

bebor. 

Regering er et redskab for den herskende klasse.

Når den først sidder på magten er den svær at

fjerne, og dens medlemmer står ikke til regnskab

og ansvar, for de besad immunitet.

En regering er et tjenende organ for landets

indbyggere. Hvis ikke den lever op til dette, kan

den fjernes. Uløst problem: hvordan skal den

kunne fjernes?

Folk pålægges uhyrlige mængder og typer af

beskatning, hvor af nogle går til nødvendig

infrastruktur men størstedelen bliver trukket ud

af omløb og havner i lommen på syndikater og

karteller.

Der �ndes ikke indkomstskat, der er kunstigt og

ulovligt forlænget krigsskat i fredstid.

Multinationale syndikater har ingen mulighed

for at slippe for ansvar og skat.
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Krige kan startes af de, der ønsker at tjene penge

på kaos. Imperiet starter krige konstant for at

udrydde konkurrence og frarøve andre

befolkninger deres ressourcer, og for at en grådig

megaindustri kan sælge krigslegetøj til begge

parter i krigene.

Krige kan ikke længere startes og vil ikke

længere blive startet. De enorme mængder af

avanceret teknologi beregnet på at skabe død

og ødelæggelse vil omlægges til civilt brug.

Soldater vil blive genuddannet til

ingeniørtropper.

Penge skabes i den blå luft ved teknikaliteter 

som fraktionering af reserver.

Verdensøkonomien styres af den store

malkemaskine af in�ation og de�ation.

Kapitalisme eksisterer ikke, og markedet er nu

ophørt med at eksisterer til fordel for

neofeudalisme.

Penge vil fremover være et udtryk for faktisk

værdi og et stykke udført arbejde. Folk vil være

deres egen bank og kan trække de penge ud,

som de har leveret arbejde for. Der skaleres

ifølge kvali�kationer og kompetencer /

ekspertise.

Ejendom i verden er opkøbt af syndikater for

penge, de har stjålet og svindlet sig til ved bl.a at

skabe kunstige �nanskriser og æde alle mindre

virksomheder og konkurrenter

Ejendom er reel. I dag ejer folk ikke deres eget

hus, selvom de tror det. I fremtiden er din

ejendom din og ingen andens.

Grupper med in�ydelse og agenda kan suge sig

fast via forskellige former for bestikkelse og

besnærelse og få politikere til at forråde deres

egen befolkning. 

Lobbyvirksomhed tolereres ikke. Hvis nogen

ønsker at påvirke beslutningsprocessen, skal de

ankomme ad hoveddøren og der skal være fuld

åbenhed om agendaen. 

Medicinalindustrien de�nerer sundhedsvæsenet

og lægevidenskab, da det er dem, der har skabt

moderne lægevidenskab. De udvikler ikke kure

for sygdomme, de udvikler behandlinger, som de

kan tjene penge på.

Det, der blev kaldt for sundhedsvæsen �ndes

ikke længere. Der �ndes en anderledes bred

vifte af kure og behandlingsformer, der bygger

på en dybere forståelse af både den

menneskelige organisme og det menneskelige

sind og deres evne til at helbrede sig selv.

Fødevarer dyrkes helt andre steder, end hvor de

forbruges. Kemi og maskineri og monokultur har

ødelagt jordlaget og udpint det for

næringssto�er, og genmodi�cering har skabt

døde orgamismer, der ikke kan reproducere sig

selv.

Fødevarer dyrkes lokalt. Jordlaget er restaureret

gennem naturlige processer. CO  be�nder sig i

jorden, når dere er brug for det, og planterne er

i stand til at udnytte den. Det barnagtige

klimaævl er skudt i sænk og erstattet af voksen

samtale.

Energiproduktion sker via afbrænding af kul og

olie, solceller der ødelægger landskaber,

vindkraft der slider maskineri op og

�ssionsenergi, der er stærkt forurenende.

Helt nye energiformer har set dagens lys og

revolutioneret energien. Elektricitet, som vi

kender det, er noget helt andet: æterisk-

magnetisk energi. Der �ndes ægte

2
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Jordens elnet er ekstremt sårbart overfor en EMF-

udladning fra Solen, og omkring

energiproduktion har danne sig en energima�a,

der starter krige og undertrykker nye og rene

energiformer via ma�ametoder.

fusionsenergi. Folk har deres eget lokale eller

personlige energiforsyning, og køretøjer kører

fx på brint, der produceres direkte sammen

med motoren af en �aske vand.

Den globale herskerklasse ser fremtiden som

transhumanistisk teknokrati, hvor mennesket er

koblet op til og voldtaget af teknologi i et stort

computersystem, som de styrer.

Mennesket har ikke brug for hi-tech-

implantater, for teknologien kan nu støtte den

ultraavancerede organisme, som kroppen og

hjernen er en del af.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Leen, verdens første græsslåmaskine

Kroppens roterende bevægelser, skridt for skridt

Det lange græs lægger sig med aksene i samme retning

To kunstarter skal du kende

Bevægelsen, rytmen, vinklen, det mindst mulige forbrug af forceret kraft

Dernæst slibestenen foran-bagved-foran-igen

Ikke sært at leen var en del af bondeoprørets arsenal

sammen med den skarpslebne høtyv, øksen, macheten og den lange lanse

Et dødeligt meterlangt barberblad på kosteskaft med håndtag

Som græs er menneskets dage,

han blomstrer som markens blomster

Glem ejheller manden med leen

*

Mit skib har lagt sig for anker i en seng af grønhed 

Under birk, ahorn, langs syren og liguster og spredte sommerfuglebuske

Det purunge kirsebærtræ plantet for to år siden bærer allerede hundrede bær

Jordens frugt uden frygt
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Hvidtjøn først, rødtjørn dernæst, husk valnødden

Brombær til sidst, den �år dig i laser, hvis du entrerer dens domæne

Hvid og rød rhododendron, fjorten dage og de er væk

Æble, pære og blomme akkumulerer

Det starter som en kronet klase af �ne hvide blomster 

og ender som en eksplosion af saft og sødme

Den runde pavillion af en bøgehæk, jeg har opgivet at kultivere den

Bøgen er ikke en busket hæk, den er et træ

Hvis man skal tæmme dens sande natur, skal der gåes til stålet

Vintræet – eller er det en busk? – har sin egen pavillon

Et glastempel hvor det i ro og mag og uden indgriben

ufortrødent har tænkt sig at producere sine 35 kilo årlige sødme

*

Syng bacchanter om vinens velsignelser

Vintræet i glashuset og sveskeblommen, der sår sig selv i hegnet

har indgået en hellig alliance om blåtonet vinøsitet

Spisedruen er ikke en vindrue – som sådan

Men i begæret selskab med blommen, hvis bestemmelse i livet var en tør sveske,

har den transcenderet sin begrænsning og efter blot et år på tønde

transformeret sig selv til velsmagende berusende drikkelighed (den holder 15.5%)
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Vi ved ikke helt, hvordan de opdagede det, dengang i fordumheden

Mon ikke det bare var som grisen i Emil fra Lønneberg,

der drak sig selv i hegnet ved at æde gærede bær

Måske de bare observerede fugle, der ikke kunne holde sig på pinden for bar beruselse

Eller hvepsen, der blev rundt på gulvet midt i luften af alkoholiseret frugt

Som med alle andre opskrifter er det ikke sådan,

at det blot er en måde at bevare naturens gaver fra hurtig forrådnelse,

hvorefter simpel opbevaring med tiden kaldes for kulinarisk �nsmageri?

Olie på krukker, øl og vin på tønder, kød i tørring, gæring, saltning, røgning,

grøntsager og frugt i syltning, urter og �sk i tørring, korn i luftig lagring.

Lær af bien, en krukke honning kræver ingen konservering men holder for evigt.

*

Moder Jord slæber rundt på et korset af planering, infrastruktur og beboelig eller ubeboeligt skrammel

Hun er gennemhullet som en gammel ost eller et plankegulv begnasket af borebiller

De har pisset overalt på hendes rendestene, midt på gaden og på græsplænerne

De har behandlet hende som en afdanket luder i stedet for som en dronning

De har indhyldet hendes sfære i giftige tåger og kemiske slæbespor

Hvor længe skal der gå, før hun ryster sig som en våd hund,

så lus og lopper �yver i centrifugale stimer fra hendes blågrønne pels?

Fader Sol ser på fra sit dipolære magnetiske kraftfelt,

sit plasmatisk-energetiske kraftvarmeværk med indbygget belysningsvæsen

Blot et enkelt retningsbestemt udslip, Zeus’s tordenkile, Thors Mjølner, Apollons scepter,

og lusene i den gamle kvindes pels må se sig om efter et andet bosted

Han tøver, han omgås sin livgivende-ødelæggende styrke med forsigtighed

Der er pletter i hans skin, skabere af kosmisk vind og vejr, han følger er urgammelt skema

De, der forstår at læse i hans kaldender, ved hvad han tænker

Søster Måne viser os kun sit sølvblege lysende ansigt

Hun bærer tre tørklæder, det lukkede slør, halvsløret og det åbne slør

Hun tiltager og aftager som den unge kvinde i den fødedygtige alder

og trækker i vandene når hun trækker sig knivskarpe sejl over mørket

I det åbne slør høres lyden af ulve i skoven oppe langs bjerget,

og galninge og følsomme gemytter går rastløse rundt i gyderne

Rygtet siger, at mænd i �yvende maskiner har udset hende til næste mineområde

*

Jeg forlader alfarvej og går ind ad den store port.

Jeg ved ikke, om templets bærende søjler

er den høje slanke bøg eller den brede muskuløse eg?
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Hvordan kan man andet end rammes af ærbødig beundring i skyggen af deres mægtighed?

– er beundring ikke et bedre ord en ærefrygt? Eller hvad med ærefrugt?

Lang sidekapellerne ses den lysende birk, kandelabre i det grønne.

På min ejendom står en stor, gammel vestenvindskæv birk.

Jeg kan ikke sige, at den er min ejendom, for den synes uden tvivl,

at stedet er dens ejendom og mig, der er gæsten.

Den vælter først, når den bliver ældgammel, for dens rødder går ned til kineserne.

Ahorn gror som det rene ukrudt.

Har vi ganske glemt, at den som birken producerer den �neste sirup?

Hvidtjørnen sender sine stærke dufte ud for tiden.

Den er da et træ, er den ikke?

Dens storesøster rødtjørnen lader vente på sig.

De siger, at træerne ikke gror ind i himlen,

hvilket er noget gedigent vrøvl,

for det er da lige netop det, de gør!

De gamle forstod det, men de forstod lidt mere end det:

At træerne både gror ind i himlen og ned i jorden – på én gang.

*

Jeg skriver lige en inventarliste over levende væsener på min ejendom, hvis det er OK for dig.

Jeg udelader grøntsagerne denne gang vel vidende, at de så ganske afgjort er levende væsener, men

jeg vil give bolden videre ved at citere mit birketræ, som jeg havde en snak med forleden, og som

mener, at det er dets ejendom, som jeg bebor som langtidsgæst. Jeg havde svært ved at �nde

modargumenter. Den ved desuden, at den står der endnu den dag, gæsten stiller træskoene.

Jeg har gråspurvefamilier i mit tag. Tagrenderne er deres landingsbane.

I min hæk er der gærdesanger og gærdesmutte. På mit tag sidder solsorten og et par fede skovduer.

Den små musvit er der også. Engang var der en, der i be�ppelse sked på min computerskærm.

Hr. muldvarp underminerer min græsplæne. Der er ikke så meget at stille op, og det er trods alt ikke

Ordrup Golfklubs baner, vi taler om her.

Så er der Gokkelokken, en stor velvoksen hanfasan, der lyder som et bilhorn fra 1928. Den kender mig

efterhånden, og �yver ikke forvildet op, når den får øje på mig.

Kom indenfor og hils på edderkopperne og mejerne – det er de langbenede, der sidder og småsover i

loftshjørnerne. En enkelt jagtedderkop kan vi også byde på. Og korsedderkopper, men de får ikke lov

til at komme indenfor. Jeg anser dem som en slags græsslå- eller støvsugerrobotter, der rydder op i

det bioskrammel, som jeg ikke er interesseret i. Jeg står ikke på deres liste over spiseligheder, men det

gør alt bioskramlet med seks ben.
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Så er der de små søde mus – der kun er søde at se på. De er ikke noget, der ligner musestille, når de

tonser rundt under mit køkkenbord, gerne kl. 3-4 stykker om morgenen. Ka-slam! sagde musfælden kl.

03:27:16 udstoppet med en rosin dyppet i jordnøddesmør.

Engang var det muldvarpens slægtning spidsmusen, der var sluppet ind på mit køkkenbord. Jeg kunne

stå lige ved siden af den og betragte dens gu�en løs på en løsreven madrest fra dagen i forvejen. Så

tænkte jeg: nu snupper jeg den SNUP! og jeg havde den i nakkepelsen. Jeg nænnede ikke at a�ive den,

så jeg gik en aftentur i månelys med et stykke sprællende pels og dumpede den nede ved gadekæret

ved frøerne.

Jeg har salamandere i mit bryggers. De lever nede i a�øbet. De er kun tre centimeter lange og er

mærkelige dyr.

Så er der alle gennemtræksdyrene. De bor her ikke, men de mellemlander med jævne mellemrum.

Der er tårnfalken, som til gengæld bor hos min nabo i en prægtig rødmalet kasse, han har bygget til

den.

Der var to unger i år.

Der er krager og skader.

Jeg bliver over�øjet af gæs, svaner, måger, viber og langt oppe en havørn.

På min græsplæne ses råbukken og haren.

Naboens gamle hunkat er stadig i topform. Hvad den mangler i ungdommelig speed har den i

alderdommens usvigelige sikkerhed. Mit sted er blot en lille del af hendes daglige jagtrute.

—– o —–
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Følgende er en oversættelse af en artikel af Jan Nieuwenhuijs fra Gainesville Coins 04.05.2022 under

titlen: Denmark Releases Gold Bar List, But the Serial Numbers Are Missing.

Troværdighed er en centralbanks mest værdifulde aktiv. Hvis troværdigheden går tabt, kan en

centralbank godt pakke sammen. Gennemsigtighed er et af midlerne for en centralbank til at opnå

troværdighed. Da den monetære ustabilitet har været stigende i årevis, er centralbankerne tvunget til

at blive mere gennemsigtige.

Danmark o�entliggør liste over guldbarer,
men der mangler serienumre

https://www.gainesvillecoins.com/blog/denmark-releases-gold-bar-list
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En centralbanks monetære guld kan ses som dets Plan B. Hvis f.eks en centralbank ikke formår at

kontrollere prisstabilitet gennem pengepolitik, Plan A, kan den knytte sin valuta til guld for at

genoprette stabiliteten.

Guld er imidlertid et følsomt emne. På den ene side har en centralbank brug for guldreserver for at

understøtte tilliden til sin balance. Især centralbanker, der udsteder reservevalutaer. På den anden

side, hvis en centralbank lægger for meget vægt på guld, kan det destabilisere Plan A.

Centralbanker har svært ved at �nde en balance i, hvor gennemsigtig de skal være om guld. Siden

2008 er tendensen mere gennemsigtighed, men ikke for hurtig. Følgende er eksempler på, at statslige

organer har øget guldgennemsigtigheden i de seneste fjorten år:

Alle store europæiske centralbanker, undtagen Banco De España, har oplyst de geogra�ske

placeringer af deres guldreserver.

Adskillige centralbanker har været gennemsigtige omkring hjemsendelse (repatriering) af guld.

Venezuela, Tyskland og Østrig meddelte på forhånd hjemsendelse. Andre lande, såsom Holland og

Tyrkiet, o�entliggjorde det, efter guldet var bragt hjem.

Tysklands centralbank har o�entliggjort en oversigt over dets guldlagringssteder helt tilbage til

1950, hvorigennem vi �k at vide, at tyskerne hjemsendte næsten 1.000 tons fra London omkring

århundredeskiftet.

Tyskland har udgivet en bog om sine monetære guldreserver, udgivet en otte minutters video af

hvælvingen i Frankfurt og lavet en udstilling om dets guld.

Ruslands centralbank har o�entliggjort billeder af sine guldreserver.

Centralbanker er begyndt at kommunikere om revision af deres metal.

Bank of England (BOE) har o�entliggjort månedlige guldleasingdata, der går tilbage til 1999. Vi kan

antage, at dette refererer til guld udlånt af HM Treasury (via BOE).

Storbritannien er begyndt at o�entliggøre import- og eksporttal af ikke-monetært guld, hvilket

afslører strømme ind og ud af det største guldmarked globalt: London Bullion Market.

Schweiz, verdens største ra�neringshub, har siden 1982 udgivet et excelark over værdien og

vægten af ikke-monetær guldimport og -eksport pr. land.

Kina er begyndt at o�entliggøre ikke-monetære guldimport- og eksportdata.

USA har o�entliggjort en guldbarreliste over sit monetære metal.

I oktober 2021 udgav Danmarks Nationalbank en rapport med titlen “Danmarks Nationalbanks guld – et

historisk overblik”. Rapporten indeholder en historisk baggrund for det danske guld, dets

opbevaringssteder siden Anden Verdenskrig, og hvor meget der blev udlånt.

I øjeblikket ejer Danmark 66,5 tons pengeguld. Heraf er 0,5% opbevaret i Federal Reserve Bank of New

York, 2,5% opbevares i København, og 97% opbevares hos BOE i London.

https://www.dnb.nl/en/about-us/organisation/gold/
https://www.reuters.com/article/venezuela-gold-idAFN1E7AO1J920111126
https://www.bundesbank.de/en/tasks/topics/bundesbank-plans-to-relocate-part-of-its-gold-reserves-647176
https://www.theguardian.com/business/2015/may/29/austrias-central-bank-to-repatriate-35bn-of-gold-reserves-in-uk
https://www.marketupdate.nl/en/dutch-central-bank-repatriates-130-tonnes-gold-us/
https://www.marketupdate.nl/en/dutch-central-bank-repatriates-130-tonnes-gold-us/
https://www.bundesbank.de/resource/blob/663346/ab6c5320952fc5ed5b4a77b805c91e84/mL/gold-entwicklung-data.pdf
https://www.bundesbank.de/en/tasks/topics/bundesbank-unveils-book-on-germany-s-gold-732906
https://www.bundesbank.de/en/service/media-library/videos/gold-in-the-vault-666094
https://www.bundesbank.de/en/bundesbank/art-and-numismatics/coin-and-banknote-collection/exhibition/gold-treasures-at-the-deutsche-bundesbank-810142
https://russia-insider.com/en/move-over-fort-knox-russia-shows-its-vast-gold-reserves/ri22207
https://www.goldreporter.de/austria-to-audit-gold-reserves-at-the-bank-of-england/gold/42400/
https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/_iadb-FromShowColumns.asp?Travel=NIxSTxTBxSCxSUx&FromSeries=1&ToSeries=50&DAT=RNG&FD=1&FM=Jan&FY=1963&TD=14&TM=Sep&TY=2015&VFD=Y&html.x=23&html.y=26&CSVF=TT&C=139&Filter=N
https://www.bankofengland.co.uk/gold
https://www.uktradeinfo.com/media/ql5n1n3c/gold_methodology.pdf
https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/topics/swiss-foreign-trade-statistics/daten/waren/gold.html
http://english.customs.gov.cn/home/index
http://financialservices.house.gov/UploadedFiles/Mints_Schedule_of_Inventory_of_Deep_Storage_Gold_Reserves.xls
https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2021/10/ANALYSIS_No.%2025_Danmarks%20Nationalbank's%20gold%20-%20a%20historical%20overview.pdf
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I 1987 begyndte Danmarks Nationalbank at udlåne guld fra sin lille aktie i Storbritannien. For at øge udlånet

i London engagerede den sig i “placeringsbytteudlån med kvalitetsopgradering.” Fordi danske barer

opbevaret i New York ikke overholdt de gældende standarder i London, lånte Nationalbanken sit guld i New

York og �k opgraderede barer tilbage i BOE-boksen i London plus renter betalt i guld. Danmark holdt op

med at udlåne guld i 2004.

Ifølge rapporten undersøgte Nationalbanken i 2010 muligheden for at hjemtage guld fra London. Det

blev besluttet ikke at hjemtage foreløbigt.

Vi kræver fuld gennemsigtighed om guldet
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Nationalbankens guldrapport dækker også “spørgsmål vedrørende … kontrol og revision af

guldbeholdningen.” Desuden blev der udgivet en guldbarreliste. Fra rapporten:

Det er forblø�ende at læse, at BOE ikke tillod revision, og at udenlandske centralbanker ikke pressede

igennem for fysiske inspektioner før 2014. Ved at bringe emnet fysisk inspektion op, bekræfter

danskerne dog vigtigheden af revision. Afgørende for en fysisk inspektion er gennemsigtighed,

inddragelse af en uafhængig revisor, og alt papirarbejde skal være lovligt.

I sidste ende er de danske skatteydere “aktionærerne” i Danmarks centralbank og de ultimative ejere

af dens guldreserver. Nationalbanken er depotbank for guldet, som hyrer BOE som underdepotbank. I

Nationalbankens årsrapport 2021 deler PricewaterhouseCoopers (PwC) sit ansvar:

“Vi er uafhængige af Danmarks Nationalbank… Vi har udført vores revision i overensstemmelse med

International Standards on Auditing og yderligere krav, der gælder i Danmark… Det er vores opfattelse, at

årsregnskabet giver et retvisende billede af Nationalbankens aktiver, passiver og �nansielle stilling som den

31. december 2021…”

Jeg ved ikke, om PwC fysisk har veri�ceret guld hos BOE, men lad os antage, at revisionen er blevet

udført, som den burde være.

Nu om barlisten udgivet af Danmarks Nationalbank, som ikke indeholder serienumre. The Good

Delivery Rules for Gold and Silver Bars af London Bullion Market Association (LBMA) foreskriver en

guldbarreliste, der inkluderer en streg’s serienummer, mærkekode, bruttovægt, analyse og �nvægt. Se

nedenunder.

Nationalbanken skal være i besiddelse af en sådan barliste. På BOEs hjemmeside læser vi: “Vi

accepterer kun barer, der overholder LBMA Good Delivery-standarder.” Og serienumrene på Good

Delivery-barerne er dokumenteret af BOE for sine kunder baseret på LBMA-regler (se ovenfor).

Derudover kan det i rapporten læses, at Nationalbanken foretog fysiske inspektioner ved at

sammenligne “registreringsnumre … over guldbarrer” med stemplerne på guldbarrer.

“Efter at Bank of England åbnede for muligheden for kontrolbesøg, gennemførte Nationalbanken i
2014 og 2018 fysiske inspektioner i Bank of England, hvor prøver af guldlageret blev kontrolleret.
Registreringsnumre og renhed af prøven af guldbarrer. blev kontrolleret ved at a�æse stemplet på
guldbarerne, som også blev vægtkontrolleret og ultralydsscannet. Ved ultralydsscanning
kontrolleres det, at den enkelte guldbarre er lavet af samme materiale hele vejen igennem.
Eftersynene har ikke givet anledning til bemærkninger.”

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/10/Guldbarreliste.pdf
https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2022/03/2022-03-16%20Annual%20report%202021.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/10/Guldbarreliste.pdf
https://www.tmex.com.my/wp-content/uploads/2019/12/GD_Rules_15_Final-20160512.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/statistics/gold
https://www.gainesvillecoins.com/category/489/gold-bars
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Ovenfor er et skærmbillede af barlisten udgivet af Danmarks Nationalbank. I stedet for serienumrene,

hvorigennem søjler kan identi�ceres, tildeles opgjorte inventarnumre til hver søjle. Manglende overholdelse

af branchestandarder øger ikke Danmarks Nationalbanks troværdighed.

Da stort set alt det danske guld opbevares på BOE, hvor yderligere 5.660 tons andre centralbanker og

forretningsbanker opbevares, skal vi være skeptiske over for revisionsprocedurerne. Vi vil undgå, at

barer på BOE står på Nationalbankens liste såvel som på listen over andre centralbanker.

Hvis alle centralbanker, der opbevarer guld hos BOE – såsom centralbankerne i Danmark, Australien,

Holland, Belgien, Tyskland, Finland, Italien, Portugal, Østrig, Sverige, Schweiz, Rumænien, Polen, Japan,

Sydkorea og Indien – ville udgive en ordentlig bar liste, alle kan tjekke om søjler er opført to gange.

Dernæst bør centralbankerne fysisk inspicere deres guld med uafhængige revisorer. Denne procedure

ville give centralbankerne fuld troværdighed. Troværdighed, der kan komme til nytte hen ad vejen.

Mig bekendt gør kun Mexico brug af BOE-lagerfaciliteter og har udgivet en guldbarreliste med

serienumre. USA’s guldbarreliste overholder industristandarder, men amerikanerne har intet guld

opbevaret i London. De bar-lister, som Danmark, Tyskland og Australien for nylig har udgivet, er

nærmest værdiløse.

Hvis Mexico kan o�entliggøre en ordentlig guldbarreliste, hvorfor kan andre så ikke?

*

Kommentar

Artiklen udmærker sig ved sin præcision og dens mange referencer. Den er for så vidt en typisk artikel

fra en �rma, der yder �nansanalyser og -rådgivning. Der er ingen gisninger udover de faktuelle, men

der skinner dog en klar holdning igennem + en kritisk mistænksomhed, for forfatteren konstaterer, at

der ikke er fuld troværdighed, så længe der ikke er fuld åbenhed, og så længe der som hos Danmarks

Nationalbank oven i købet mangler serienumre.

https://www.gainesvillecoins.com/storage
https://web.archive.org/web/20170329060331/https:/guillermobarba.com/the-bank-of-mexico-reveals-its-gold-bar-list/
http://financialservices.house.gov/UploadedFiles/Mints_Schedule_of_Inventory_of_Deep_Storage_Gold_Reserves.xls
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/10/Guldbarreliste.pdf
https://www.gainesvillecoins.com/blog/denmark-releases-gold-bar-list
https://www.rba.gov.au/information/foi/disclosure-log/pdf/192001.pdf
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Vi må spørge os selv om, hvor de blev af. Hvis vi skal gå lidt videre, må vi spørge, om det er hos

Danmarks Nationalbank eller hos Bank of England, at der er fejet noget ind under guldtæppet. Da vi

ikke bedriver et �nansielt analyseinstitut her med kunder, vi kan støde på manchetten, kan vi tillade os

at gisne. Budet er: begge steder.

Danmarks Nationalbank gled efter Englandskrigene og Napoleonskrigene, Slaget på Reden og

Københavns Bombardement i 1818 over i hænderne på den selvsamme bankfamilie, der også

kontrollerer Bank of England. Det gjorde de helt præcist fra Slaget ved Waterloo tre år forinden, hvor

hr. Rothschild, for det er ham/dem, vi taler om, sendte en rytter ind til London med den falske

meddelse, at franskmændene havde vundet slaget, hvorved alle statsobligationer styrtdykkede, og hr.

Rothschild købte dem for en slik. Han købte simpelthen Englands nationaløkonomi. Den hjælpsomme

familie hjalp den danske konge med sit statsbankerot og sin statsgæld mod fremover at kontrollere

pengene. Både BOE og DN er aktieselskaber. Hvad forfatteren til artiklen ikke er klar over, er at det i

modsætning til, hvad han skriver, ikke kun er de danske borgere, der er aktionærer i banken, men at

der �ndes en hovedaktionær med aktiemajoritet, der kontrollerer det hele bag gardinet.

Man må samtidigt også stille spørgsmålet, om der overhovedet �ndes ægte nationalbanker længere,

eller om de alle blot er �lialer af centralbankvæsenet, det overstatslige private netvæŕk for

globalisterne? Og i samme åndedræt spørge, om den nye trend, hvor de signalerer transparens, er

reel eller forstillet? Med mindre de lader sig auditere fuldt og helt, kan vi jo ikke vide det.

PriceWaterhouseCooper siger, at de er uafhængige af den danske stat. Det er de uden tvivl, men er de

også uafhængige af centralbankvæsenet og al dens væsen? … det er spørgsmålet. Hvem var det,

daværende økonomi- og erhversminister Lene Espersen indkaldte som ‘uafhængig konsulent’ efter

Finanskrisen i 2008-09? Det var minsandten Rotschild! Først æder ulven halvdelen af fårene, og så

hyrer man den som fucking fårehyrde!

Stuntet med at crashe nationaløkonomier er i vor tid i særlig grad dyrket af George Soros, vor tids

�nanssvindler og �nansterrorist No. One. Han har opdateret begrebet selskabstømning til

nationaltømning. Kombineret med fake-folkelige farvede revolutioner og pengepumpning til en hord

af NGO-grupper, hvis formål er regimeforandring (læs: statskup) i hans såkaldte Open Society (læs:

samfundene står pivåbne for plyndring). Men hans strategi er altså ikke ny, den er blot en update.

Man skulle måske tro, at den besynderlige praksis med at lade et fremmed lands centralbank passe på

vores guldreserver havde noget at gøre med anden verdenskrig og en foranstaltning mod, at

nazisterne skulle snuppe dem. Men omplaceringen – se grafen ovenfor – skete i 50’erne og primært til

USA, hvorefter de i 90’erne blev omplaceret igen til England. Mente hovedaktionæren, at det var bedst,

at de var tæt på hovedkvarteret? Og er det herefter, at der begyndte at forsvinde barnumre?

Der mangler i dén grad åbenhed, for der er manglende vilje til åbenhed. Den manglende vilje skyldes,

at Danmarks Nationalbank og dermed den danske Stat gemmer på en statshemmelighed. Hvis

danskerne blev klar over, at Staten havde solgt hele landet til en stak kræmmere i The City of London

for at redde deres usle skind og ikke siden har gjort noget ved det, ville de blive dybt forargede og
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kræve både svar og handling. Et svar som et absolut �ertat af de fordummede politikere ikke ville

kunne levere.

Tværtimod, de har tænkt sig at køre hele linen ud. Om få uger vil de forsøge at sælge den danske

sundhedspolitik og kontrollen over enhver celle i enhver krop i landet til et hyperskummelt

konglomerat, et interessentskab bestående af medicinalindustrien og Bill Gates kaldet WHO, en af de

mest korrupte organisationer i Verden. Dette interessentskab af privatinteresser har lovet

staten/staterne penge ned i lommen og kompensationer for alle deres multi-milliardudgifter efter

Operation Lockdown. Disse penge kommer ALDRIG til udbetaling. WHO er ikke længere en legitim

organisation, for de er blevet slettet i Nationalarkivet som en sådan. De eksisterer i realiteten ikke

længere, men de fortsætter med at lade som om. De bestukne danske politikere lader ligeledes som

om i håb om, at de også får penge ned i lommen fra Onkel Bill.

Onkel Bill er dog i mellemtiden gået i fuld panik. Hans Plan B kaldtes for The Black Eagle Chip, der

�ndes i en række former for hardware, og han satte sin lid til den, efter at han måtte konstatere, at

Microsoft Azure ikke længere var funktionsdygtigt men var lagt ned. Hans mål var at tjene 60 trilliarder

$$ på vaccineeventyret samtidig med, at alle mennesker �k ‘tingesten’ ind i kroppen. Både Azure og

tingesten (biobots kaldet archoner) skulle bruges til at koble menneskeheden op via 5G-netværk i det

globale reset og det nye kinesisk-afprøvede sociale point-og-kontrolsystem. Altså World Economic

Forums: I 2030 ejer du intet, og du er lykkelig. Men Black Eagle-chippen blev også lagt ned, og så �k

Onkel Bill et seriøst forklaringsproblem overfor sine investorer bl.a Blackrock, der sammen med

Vanguard ejer det meste af, hvad der er værd at eje på kloden. Forleden måtte han fake, at han havde

fået covid, så han ikke kunne møde op til et vigtigt møde desangående og blive �ået og grillet af

investorerne.

Bitcoin er også i færd med at crashe. Eller rettere NSA, som ejer matricen for blockchain og blot har

ventet på at trække i snoren, har pumpet kryptovalutaen op for så at kunne dumpe den – hvor de i

faldet hiver en masse penge ud til at �nansiere deres sorte projekter – hvorefter de bringer den op

igen, osv. Det er en pumpe, en malkemaskine. Men Bill Gates’ fall of grace (about f…… time!) smitter

også af på Blackrock, der styrtdykker på børserne.

Danmarks Nationalbanks manglende evne eller nok snarere: manglende vilje til transparens er blot en

løftet �ig for det spil, der foregår på den store scene.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 14.54 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 418/3124

Er NATO ved at gå op i limningen?

Det er der noget, der tyder på.

En stribe �askoer taler sit eget sprog.

Vi kan ved samme lejlighed stille kraftigt spørgsmålstegn til de operationer, som NATO selv betragter

som succeser. Lidt retrospekt:

NATO i forfald
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Hvordan var det med Kosovokrigen? Kom Serbien ud af det som en smadret duknakke?

NATO gjorde sig stor umage med, at oplysningerne med 25 års forsinkelse aldrig kom ud. Altså at den

påståede massakre i Pristina, der startede krigen, var løgn fra ende til anden. I 2016 kom det frem, at

menneskerets-kommisær i FN, Carla del Ponte, nu efter 25 års forgæves eftersøgning af de påståede

massegrave måtte opgive, og at Slobodan Milosevic var frikendt for samtlige anklager, der bragte ham

til domstolen i Haag – hvor han �k lidt hjælp til at begå selvmord i sin celle. Heldigvis var der valgkamp

i USA, så meddelelsen røg om på side 27 i form af en notits på 10 linjer nede i højre hjørne, og så talte

vi ikke mere om det. Altså: NATO startede en krig og smadrede Jugoslavien/Storserbien på baggrund af

en løgn, hvorefter vi sad foran TV-skærmene og heppede * på dem.

Der blev heppet * videre i den 2. Irakkrig – der i virkeligheden burde hedde den 3. Irakkrig, for 1.

Verdenskrig var også den 1. Irakkrig. Den o�cielt 1. Irakkrig var som bekendt under George H.W. Bush,

hvor startløgnen til overfaldet på Quwait var, at de irakiske soldater hev babyer ud af inkubatoreren og

smed dem på gulvet, så de kunne dø. Det viste sig så at være den quwaitiske ambassadør, der i

samarbejde med et reklamebureau havde hyret sin egen datter til at tude for åben skærm. I den 2.

Irakkrig var løgnen, at Saddam Hussein gemte masseødelæggelsesvåben, så derfor måtte USA

invadere og smadre Irak. Sandheden var, som i den første krig, at det hele drejede sig om at ødelægge

et lands oliproduktion. Det gjorde de så. Oliera�naderierne i Basra gik op i røg og området blev

forurenet af beskidte bomber, mini-nukes. Der fødes – som i Kosovo, hvor de også blev brugt – i dag

stadig ‘sjove’ børn. Hvorom medierne har fået tale og skriveforbud. En succes? Ifølge daværende

forsvarsminister Madelaine Albright var mordet på 600.000 irakere det hele værd (det rigtige antal var

over en million). Anders Fogh Rasmussen og Tony Blair erklærede sig enige, for selvom det var løgn

det hele, så var Saddam jo en ond mand, der fortjente at dø. Husk i den forbindelse, at når såkaldt

onde mænd går hen og dør i utide, så er det ikke på grund af deres ondskab, men fordi de ved for

meget om dem, der kalder dem for onde.

Hvordan var det med overfaldet på Libyen og mordet på Gadda� – endnu en ond mand ifølge

Pentagon/NATO? Var det en succes? Et velfungerende land med høj levestandard og næsten 100%

opbakning til deres ‘onde’ præsident, der i løbet af kort tid blev omdannet til et smadret land styret af

* Note om hepperiet
Strategien er beskrevet af militæret og går under navnet enbedment. Det betyder forsænkning,
indlejring. Journaister og deres medier blev indlejret i krigsmaskinen ved at blive inviteret indenfor.
CIA lukkede dem inde i ‘beskyttede’ faciliteter i de grønne zoner og kontrollerede, hvad de skrev og
sagde. Der sad journalister i førehuset på tanks, da de kørte ind i Bagdad. CIA sad med til bords i
bureauernes hovedkvarterer derhjemme. Alt blev kontrolleret og manipuleret, og vi ved, hvad der
sker med journalister og andre, der bryder informationsmuren. Deres liv bliver afkortet, de bliver
måske selvmyrdet (being suicided) eller kommer til skade ved et ‘uheld’.

Embedded er det samme som ‘in bed with’. De �k denne lystige kildren mellem benene og bildte sig
selv ind, at de begik krigsrapportage, men de bare vare en ny slags kanonføde og
propagandakvæg.
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terrorister, og hvor slavehandel blev genindført, var det en succes? Var 2 millioner libyere, der måtte i

lands�ygtighed en succes? Var bombningen af landet med strategiske nukes og brugen af hvid fosfor

en succes? Var tyveriet af libysk olie og vandteknologi samt landets guldreserver en succes? Kun i syge

hjerner som Hillary Clintons og Barack Obamas, der foranstaltede det falske �ag i Benghazi og Vi kom,

vi så, vi myrdede, ha-ha-ha!, kan den slags politisk svineri betegnes som en succes. Endnu engang blev

der heppet * foran de små skærme.

Hvordan var det med overfaldet på Syrien? ISIS-horderne organiseret af CIA væltede ind over landet …

og blev smidt ud af russerne på foranledning af en helt legitim invitation fra den syriske præsident.

Russerne så, hvad CIA-NATO-Pentagon gjorde ved Libyen og vidste, at herefter kunne de ALDRIG stole

på amerikanerne. De kaldte dem for nylig for non-aggreement-capable. Obama oplevede en decideret

ydmygelse og fremstod som en inkompetent narrøv i selskab med Putin. ISIS blev inddæmmet og

smadret. Var det en succes? Der skal seriøst meget post-propaganda til for at få det til at fremstå som

succes. Eller glemsel, hvilket man valgte. Som ved Libyenkrigen holdt medierne på kommando op med

at skrive om det, for Ude af øje, ude af sind. Hurtigt videre hep-hep, for man var allerede startet i

Ukraine.

Hvordan var det / er det så med Ukraine-operationen? Er den en succes? Som sagt startede den

simultant med, at det gik dårligt for amerikanerne og deres proxy-invasion i Syrien. Det var meget

svært ikke at se det som en a�edningsmanøvre for at tvinge russerne til at kæmpe på to fronter. Men

russerne indkapslede dette angreb – et CIA-neocon-fascist-statskup i Ukraine i 2014 kan kun ses som

et angreb. Et malaysisk �y blev skudt ned i Ukraine og smurt af på russerne. Men NATO kon�skerede

vragresterne og den sorte boks og satte sig på den – fordi den uden tvivl ville røbe, at det ikke var

russerne, der gjorde det. Så kom hændelserne i Odessa og Kiev med helt tydelige agent-provokatører

og massakrer. Så begyndte Kiev-fascisternes overfald på Donbass. Så forsøgte man at stjæle Krim og

benægte, at befolkningen enstemmigt afgav et memorandum om tilslutning til den Russiske

Føderation. Så var der en besynderlig hændelse ved en bro ved Krim, hvor et skib (lastet med

sprængstof?) blev opbragt af russerne. Så var der hændelsen med det amerikanske krigsskib, der

sejlede ind i Sortehavet, hvorefter det blev over�øjet af en ramponeret gammel MIG-jager … og al

elektronikken gik død på skibet. Sideløbende og allerede siden Murens fald rykkede NATO-CIA-

Pentagon ind med våben og træningslejre og støtte til fascist-grupper som Right Sektor og Azov-

brigaden. De �k Onkel Soros til at �nansiere dem, for han var jo så god til det med regimeforandringer

og farvede revolutioner. Det var i samme periode som optakt til den nuværende ‘succes’, at Biden-

ma�aen og de andre gjorde deres investeringer og modtog deres bestikkelser i Ukraine. Det var også i

perioden, at de infamøse biologiske laboratorier blev etableret, hvor der blev produceret sjove

biovåben.

Allerede herefter var Ukraine-operationen på ingen måde en succes. Der måtte smøres så tykt på med

propaganda, at det drev ned af væggene. Lidt ligesom med sminke og hørmen af parfume, når man

ser en meget billig luder. Folk sidder stadig i dette øjeblik derhjemme med røven i sofaen og hepper på

fascisterne i Kiev. Journalistisk embedment er det nye normale, for de fortæller til enhver tid og til

enhver lejlighed det, de får besked på. Man skulle tro, at de havde a�agt en satanisk ed på bureauet:

Sværger du at fremsige løgnen, hele løgnen og intet andet end løgnen? Hvorefter den betuttede stakkel,
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der gerne vil beholde sit job, siger: øøh det gør jeg da, når I siger det. Eller også er staklen fuldstændig

uvidende og informations-hjernedød, og i så fald behøver vedkommende ikke at a�ægge eden.

8 fakta om �asko

En artikel i magasinet Helleniscope.com, et græsk online-magasin med politiske kommentarer, bringer

en artikel d. 13 maj under titlen: The Global Cabal Starts Retreating on Ukraine and Asks for Negotiations.

Forfatteren Nick Stamtakis lister 8 fakta op om krigens manglende succes for NATO og USA – og husk

lige, at NATO ER en Pentagon-operation. 

1. Krigen tabes i jordhøjde. Den ukrainske hær er på retræte. Alle de �ne ‘donationer’ fra Vesten med

våben er til ingen nytte. Byerne langs Sortehavet falder på stribe. Nick Stamtakis citerer den

tidligere russiske søo�cer, nu politisk kommentator Andrei Martyanov, der siger: Russerne kæmper

på den russiske måde = samme måde, som de bekæmpede fjender langt mægtigere end de ukrainske

nazister. Fx. Nazitysklands invasion, hvor tre millioner Wehrmachts-soldater tilhørende de mest

veltrænede måtte lade livet, og Tyskland oplevede vendepunktet for 2. Verdenskrig og måtte

trække sig tilbage. Russerne mistede til gengæld 27 millioner i WW2, og reelt set vandt de krigen

for de allierede via dette enorme o�er. Som tak �k de Den Kolde Krig, for nu var de fjenden.

2. Det kombinerede Vesten – hvor kombinerede er de, når dagen er omme? – taber krigen �nansielt.

Det er en KATASTROFE for Vesten! Rusland og Kina kan mærke sanktionerne, men Vesten er i færd

med decideret at kollapse deres økonomier med in�ation. Og nu er de i sendrægtig erkendelse –

det gælder 17 lande nu – gået med til at oprette konti i Gazprombank og følge de russiske

direktiver for betaling via rubler. Fødevaremanglen grundet krigen betyder nu, at Rusland

kontrollerer Ukraine, der leverer 40% af hele verdens kornproduktion samt store mængder

gødning. For nylig meddeles der, at Rusland forventer rekordhøst i år = 130 millioner tons korn, og

det er ikke medregnet Ukraine. 

3. NATO viser tydelige tegn på splittelse. Som nævnt Erdogans veto mod yderligere udvidelser.

4. Selv hyper-globalisten Macron – der lige har kringlet sig til forlænget tid på taburetten (hvordan var

det lige, at han bar sig ad med det?) – har nu henvendt sig til skuespilleren, der lader som om, han

er præsident, og sagt, at han bør opgive Ukraines suverænitet for at formilde Putin. Hvorefter

dukkepræsidenten gik grassat. Men hvem tager det alvorligt, han er blot en marionet for neocon-

globalisterne i Washington DC. 

5. Den amerikanske forsvarsminister, som ingen har hørt om – han hedder Lloyd Austin – ringede til

den russiske ditto Sergei Shoigu og bad om våbenhvile. Hvis russerne går med til det, så er det,

fordi de allerede har opnået deres mål. Og når amerikanerne ber om det, så er det for det første

en indrømmelse af, at Ukraine er deres proxykrig mod Rusland og for det andet for, at de kan

slikke deres sår, reorganisere og vende tilbage med nye rævekager. Reglen i krig er, at områder

vundet under en krig ikke bliver leveret tilbage efter en fredsaftale. Den tyske kansler Scholz talte

med Putin, der blot meddelte, at Kiev er og hele tiden har været forhindringen for fred. Husk at det

var Kiev og Zelinsky, der brød Minsk-aftalen, der VAR en aftale om at arbejde for fred. Overfaldet

på Donbass fortsatte ufortrødent. Hvilket betyder, at amerikanerne direkte har pushet
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krigshandlingerne, da skuespilleren, der spiller præsident, udelukkende spiller efter deres

manuskript. 

6. Andre områder med russisk befolkning vil nu afholde referendum – man må ikke kalde det for valg

– om at blive indlemmet i Den Russiske Føderation. Det gælder Sydosetien, udbryderrepublikken i

Georgien, der på samme måde som Krim er ved at rykke sig løs. Vesten galper altid op om

demokrati-åh-så-demokrati, men når det kommer til at lade befolkningerne selv bestemme – er

det ikke det, som demokrati betyder? – så lyder der ganske andre toner. 

7. En anden globalist-lakaj, den italienske premiereminister Mario Draghi, der ligesom Macron

kommer fra den globale �nansma�a, Goldman Sachs og ECB, hvor Macron kommer fra Rothschild-

syndikatet, ringer Joe Biden op og siger, at nu bør han give freden en chance. Hvad det så skulle

hjælpe er svært at få øje på, da Biden bestemmer nul-og-nix, for han er bare USA’s Zelinsky, en

dukke der stiller sig op og simulerer, mens generalerne nede i kælderen fra SSP (Secret Space

Program) sidder og trækker i trådene. Men det viser, at den europæiske �lial af �nansma�aen har

fået kolde fødder og må bide det usle faktum i sig, at deres aktion i Ukraine er slået fejl, og at de

har ramt sig selv i panden og røven samtidigt.

8. Øverstkommanderende for USA’s �åde, admiral Mike Gilday, udtaler, at USA ikke kan kæmpe to

fronter på én gang. Altså USA, der hvert år bruger 800 milliarder $ på militæret i forhold til Ruslands

70 milliarder, kan ikke håndtere det, for Rusland er 4-5 år forud med deres missilteknologi. Et

frontalt angreb på Rusland, som høgene i Washington har skreget på, vil give et uhyggeligt bagslag.

Samtidigt er udtalelsen endnu en fortalelse (to fronter på én gang) og en indrømmelse af, at Ukraine

er USA’s proxykrig mod Rusland – som de nu taber.

Davos

I Davos gør de nu klar til det årlige sammenrend af milliardærer, teknokrater, businesshoveder,

�nanshajer og mediemoguler. Det gør de ved at mobilisere et par tusinde paramilitære

sikkerhedsstyrker til at ‘hjælpe det lokale politi’, som de siger. Så World Economic Forum er bange for

tiden. Bange for hvad? Deres talerør inklusive den tingest, der er udkommanderet af SSP, og som

spiller Joe Biden, har udtalt, at det er på tide at likvidere ham Putin. Den slags er hørt og forstået i

Rusland, og hvis man vil spille det spil med russerne, må man regne med, at der er to spillere på

banen, der kan spille det spil. De er simpelthen bange for, at russerne slår igen. Eller nogle andre

derude?! Hvor bekvemt ville det ikke være at udradere hele toppen af globalistma�aen og deres

wannabe-hangouts i ét hug, mens de sidder og mæsker sig i caviar og champagne i Davos? 

Og tror vi, at der er inviteret russiske deltagere med til Davos i år? Rigtigt gættet, det er der ikke.

Men hov, var det ikke et spring i emne, og hvad har det med NATO at gøre? 

Finansvæsen og krigsmaskineri har ALT med hinanden at gøre. 

NATO har intet med selvforsvar at gøre og alt med angrebsvæsen at gøre.

Til sammenligning er CIA, der simulerer at de er et efterretningsvæsen, startet af Alan Dulles, der var

en Wall Street-advokat. CIA er et efterretningsvæsen for Wall Street på samme måde, som britisk

efterretningsvæsen MI5 og MI6 var efterretningsvæsen for British East India Company. De var den

militære del af The Crown i The City of London.  Husk at efterretningsvæsener af den kaliber’s
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hovedformål ikke er selve indsamlingen af efterretninger men anvendelsen af efterretningerne i form

af counter intelligens = systematisk spredning af disinformation + undercover bekæmpelse af fjender

= alle der står i vejen for �nansmændenes og -konernes tag-selv-bord og fri bar. Alle midler er legitime

ifølge den lov, de har givet sig selv, for de refererer ikke til landets lov, de er staten inde i staten. Det så

JFK, inden de tog livet af ham.

Hvad lavede NATO i Afghanistan? De sørgede for, at heroinproduktionen blev holdt i gang, ligesom CIA

kørte det samme show i Laos-Cambodia-Vietnam = Den Gyldne Trekant under Vietnamkrigen og en

kokain-version i Syd-Mellemamerika. Bare spørg Bill Clinton, der tog imod i lufthavnen i Mena,

Arkansas. Hvad handlede Kosovokrigen bl.a om (Clinton igen)? At beskytte landingsstedet for luftbåren

transport af heroin fra Centralasien, den amerikanske militærlejr Camp Bondsteel, den største i

Europa. Og så at smadre Europas stærkeste hær, den serbiske.

Husk NATO’s terroraktion 2. august 1980 i Bologna, hvor de hyrede italienske fascist-kommunist-

grupper til at bombe hovedbanegården – 85 dræbte og 200 lemlæstede, navn: Operation Gladio. Eller

hyrede de Nuclei Armati Rivoluzionari? De �k i hvert fald skylden for det og blev fængslet, selvom de

benægtede. Hvad der ikke står til benægtelse er, at det var en NATO-aktion, for de var hårdt presset af

journalister – ja der fandtes hæderlige journalister dengang, tro det eller ej! – nødt til at indrømme det.

Det var i de samme år, som P2-logen (Propaganda Due ledet af fascisten og Grande Oriente d’Italia-

frimureren Licio Gelli), bedrev deres spil med CIA som bagland. Operation Gladio var en stay-behind-

operation, hvor NATO, der var dannet efter WW2, hyrede fascistgrupper til beskidt arbejde. Hvorfor

fascistgrupper? Fordi det nu var kommunisterne, der var fjenden. Eller, lad os sige det på en anden

måde: Fordi Det Tredje Rige aldrig forsvandt men blot gik under jorden.

Så, når angrebspagten NATO rykker ind i et land, er det for at bane vejen for globalisternes

�nansoperationer. Efter Kosovokrigen rykkede IMF ind i Ex-Jugoslavien og tog for sig af retterne,

nøjagtigt som John Coleman beskrev i sin berømte must-read bog Confessions of an Economic Hitman. 

NATO er globalisternes militære arm. De er som ma�aens goons med maskingeværer, der render

rundt i gadebilledet og truer kvarteret beboere, mens de lover beskyttelse mod beskyttelsespenge. Så

afstumpet er det, intet gloriøst her. De er købt og betalt til at udøve terror ligesom Blackwater og FN’s

såkaldt fredsbevarende styrker. Og ligesom de proxyhære af venligtsindede moderate oprørere, der

bekæmper de onde-onde præsidenter (som USA ikke bryder sig om) og bringer velsignet demokrati til

Udkantistan og dets underfrankerede befolkning, der ikke forstår at håndtere deres eget lands naturlige

ressourcer.

Et par detaljer til overvejelse kære landsmand, når du nu går hen og stemmer om

forsvarsforbeholdene og en reboot af Den Kolde Krig, der ikke engang var kold. Denne gang er det os,

der be�nder sig på østsiden af muren.

*

Bag militære operationer gemmer sig ALTID en �nansiel svinestreg.
Bag �nansielle operationer gemmer sig ofte militære svinestreger.
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Appendix

I 1994 omkom 852 passagerer på færgen MS Estonia i Østersøen (Baltic Sea). I modsætning til, hvad

medierne viderebragte, så var skibsforliset ikke et uheld men sabotage. Færgen transporterede

avancerede våben, som NATO havde stjålet fra russerne, da de forlod Estland. På åbent hav

eksploderede placerede sprængladninger i bunden af skibet, hvilket ubåds-fotos fra skibsskroget

tydeligt viser. Mediernes forklaring var, at bovporten pludseligt og uden grund åbnede sig i åben sø

under en voldsom storm. Virkeligheden var, at bovporten åbnede sig ikke, og der var ingen voldsom

storm. Ombord på skibet var i øvrigt 50+ politifolk, der havde været på tur til Estland. De tilhørte

’tilfældigvis’ den afdeling af det stockholmske politi, hvor Olof Palme var blevet myrdet, og hvoriblandt

der var folk, der vidste noget om den aktion, hvor der også befandt sig �ngeraftryk af NATO (jf. Ole

Dammegårds bog på fulddokumenterende 1.100 sider: Coup d’Etat in Slow Motion). Efter forliset blev

skibsskroget indkapslet i beton og adgang til området blev forbudt. To svenske politikere med viden

om aktionen opførte sig ‘mærkeligt’ efterfølgende: Mona Salin og Carl Bildt.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.nedersteetage.com/skibskatastrofer/#estonia
https://lightonconspiracies.com/coup-detat-in-slow-motion/
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Krigen i Ukraine foregår på tre fronter:

Military, money and media

Battle, banking and brainwashing

På dansk:

Militær, moneter og medier

Bataljon, bankvæsen og bondefangeri

Krigens tre fronter
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Der er tre sæt piber på det store krigsliderlige damporgel

Der er de militære handlinger. NATO provokerer Rusland systematisk i 30 år, og seneste stramning er

beregnet til at reboote / rebrande den Kolde Krig, der var SÅÅ indbringende for det militær-

industrielle-�nansielle kompleks med hovedkvarter i USA, at de var nødt til en retake ved første givne

lejlighed. Læg dertil det medicinal-industrielle kompleks med hovedsæde i Schweitz. Altså

interessentskabet bag det, som professor Peter Dale   Scott har kaldt for The Deep State,

bagmandsskabet bag Kennedymordet + en hel serie af politisk-�nansielle mord, 9/11, Finanskrisen,

samtlige USA’s invasionskrige rundt om i Verden, CIA’s statskup og ‘regimeforandringer’ samme steder,

Pandemi-operationen og senest den abrubte udskiftning af pandemien kommer til russerne kommer

igen-igen.

Der er de monetære krigshandlinger. Sanktioner og embargoer er militær-�nansielle handlinger med

menneskeliv som ofre. Folk dør, når de frarøves basale fornødenheder. Og hvad ser vi udrulle

simultant med denne kampagne? En kunstig forsyningskrise. Kunstige og ganske unødvendige

megastigninger på olie og dermed på ALT, der kræver transport og fabrikation, der bruger olie. En

meget vigtig del af US Deep State sidder, og har altid siddet i The City of London. Og minsandten om

ikke briterne i kølvandet på den operation, der har forført Europa til at blokere for russisk olie,

kommer ud med nyheden, at de lige har gjort meget store nye fund af olie i Nordsøen. Og hvis nogen

kommer og påstår, at det da vistnok er helt tilfældigt, så får de en �ad!

Der er de mediebårne krigshandlinger. Løgnemaskineriet, der som bekendt i enhver krig ofrer

sandheden på sit uhellige alter. Nu går Danmark så til valg på militærforbeholdene, og hele

løgneregistret inklusive koldkrigsklichéer langt over sidste salgsdato bliver nu støvet af. For frihed og

tryghed står der nu skrevet på pap på lygtepælene – må jeg be’ om en gulvspand til mit maveindhold!

Hele setup’et er en direkte skaber af ufrihed og utryghed. Via den arrangerede utryghed forføres vi til

mere ufrihed, mere afgivelse af bevæge- og råderum, mere afhængighed af skumle statsapparater
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indfedtet i de rige onklers storpolitik. Den Nye Kolde Krig handler om systematiseret ufrihed og

utryghed.

En pensioneret general Clemmensen udtaler for nyligt: Ja, vi skal jo ikke gå efter at ydmyge Putin. Øøh-

ehem, hvis vi lige må indskyde et pip her, hr. pensionist: Putin ydmyger for tiden hele Vesten, et Vesten

der nu er i færd med at gøre dyb social-økonomisk skade på sig selv med vores medløberi i halen på

USA – læs: USA som selv er et redskab for sit eget skyggekabinet af krigsmagere. Russerne har lige

gennemført deres succesfulde operation i Mariupol, hvor Vesten opererede via sine proxyer. Det

ukrainske militær har overgivet sig efter 82 dage. Og hvor i medierne �nder vi den information? Man

skal lede eftertrykkeligt. Medierne har fortielser såvel som forløjetheder som deres våben.

Mariupol ligger strategisk mellem Donbass-regionen og Krim, de to russisktalende områder i Ukraine.

Medierne i Vesten har heppet på ukrainerne, der stillede op som kanonføde for Vestens proxykrig

mod Rusland, de åh-så-heltemodige tropper, der havde forskanset sig i Azovstal-stålværket og ifølge

propagandamaskinen har frustreret russerne, der ikke kunne stille noget op imod dem. Det kunne de

så.

Et par af de mere pinlige propagandatiltag var en amerikansk 4-stjernet general, der tweeter ud med

videoklip, der ifølge ham viser, hvordan det ukrainske luftforsvar pulveriserer russiske �y – det viste sig

at være ‘lånt’ fra et computerspil. En anden lignende hændelser var et opstillet billede af en gruppe

ukrainske soldater i kamppositur … stå lige stille, vi skal have et par billeder til … udstyret med

paintball-guns. De 260 ukrainske krigere, der overgav sig og blev overført til russisk kontrolområde,

blev ifølge Vesten og Kiev-fascisterne evakueret som helte. NEJ, de blev sgu taget som krigsfanger! BBC

skriver: Missionen ved Mariupol er nu ‘fuldendt’ … øøh ja, det har russerne sørget for, og det er

omvendt mission accomplished. De indtager byerne en efter en. Kherson, Papasnaya, osv. Den eneste

havneby under ukrainsk kontrol er nu Odessa.

Glem ikke massakren i Odessa. 

Glem ikke løgnen om Krim, der ikke blev besat af russerne, for Krim-�ådebasen har ligget der siden

Katharina den Store og befolkningen stemte enigt om indlemmelse i den Russiske Føderation. 

Glem ikke slagteriet mod den russiske befolkning i Donbass.

Glem aldrig Holodomor men ejheller, at Ukraine altid var Rusland siden Vladimir I og Kievan Rus –

indtil Stalins slagter, Nikita Krushtjev, der i et forsøg på at redde sit eget rygte arrangerede, at nu skulle

Ukraine være sit eget land. Det var ligesom alle de andre Østlande aligevel under russisk kontrol, så

det kunne være ét fedt.

Glem ikke CIA-neocon-statskuppet i 2014 og indsættelsen af nazister/fascister i en af verdens mest

korrupte regeringer – og altså hjulpet på vej af verdens største korrupte stat.

Glem ikke Biden og søns beskidte a�ærer i Ukraine.

Glem ikke CIA-Mossad-sabotagen mod Tjernobyl – og nej, det var ikke et uheld!
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Et lignende pinligt tilbageslag �nder sted på den monetære front. Operationen går på at blokere

russisk olie til Europa. Men russerne ved godt, at Europa er dybt afhængig af russisk olie (40%) og

siger: Godt så, fremover skal der afregnes i rubler og ikke i dollar og euro. Touchée! EU er helt oppe at

køre og truer med at … holde vejret i protest til de bliver blå i hovedet, og så kan han lære det, ham

Putin. I mellemtiden er russiske fortjenester på gas og olie steget med 50%.

Vesten taber den militære krig, den monetære krig og i sidste ende mediekrigen, for virkeligheden

kommer i sidste ende til at indhente løgnens håndlangere og deres propagandamaskine. Strategien i

Vesten er: Hvis vi bare skynder os, så er det mission accomplished og de facto, før folk opdager, at det

var løgn det hele. De glemmer, at verden i dag er befolket af millioner af skarpsindige civil-

observatører, der overvåger overvågnings-kapitalismen og blæser i �øjen allerede før røgen har lagt

sig. Og der bliver �ere og �ere af slagsen for hver dag.

Hvad er det så bange for hos krigspusherne?

Der foregår en krig i disse tider på et højere eller dybere niveau end det aktuelle krigsteaterstykke i

Ukraine. Vi kan godt kalde det for en verdenskrig.

Dens opponenter, dens spillere er det etablerede magtimperium mod dets undersåtter.

Bag tidens løbende og skiftende kon�ikter gemmer sig denne uundgåelige konfrontation.

Vi kan kun forstå dette spil, The Great Game ved at træde et skridt tilbage og �nde et udsigtspunkt. Det

betyder enten en afhandling af uspiselig størrelse eller en forenkling.

Lad os vælge den sidste.
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Imperiet

Det etablerede magtimperium er det interessentskab af magtspillere, der gennem århundreder har

ædt sig ind i de menneskelige samfund. De er som parasitter, der lever i-og-af den store krop, der er

de menneskelige samfund. Som alle parasitter dikterer de kroppen på værtsdyret, hvilke begær den

har, og hvad den skal gøre, for at tilfredsstille dem. Kroppen ved ikke selv, hvor impulserne og begæret

kommer fra, den handler bare på dem.

Magtimperiet består i realiten af en meget lille gruppe af individer, der via deres etablerede

institutioner og magtstrukturer = etablissement og deres ma�oso-netværk har sat sig på den store

krop. Corpo-ration = rationering af kroppen. De er bestyrere af denne krop, og de håndterer og

fordeler dens væsen = manage-ment. De regerer dens mentale adfærd = govern-ment. 

Imperiets metoder til regering er stok/pisk, gulerod/forførelse og bussemænd/fugleskræmsler, som vi

skal blive bange for. Terror er Imperiets mellemnavn. Manipulation er dets efternavn. Løgn er dets

fornavn.

Imperiet sælger deres metodik som opdragelse af de befolkninger, som det bekymrer sig for. De

kalder det udadtil �ne ord som socialisering, holdningspåvirkning, meningsformidling, overtalelse og

indadtil mindre charmerende ord som crowd management, nudging, den ædle løgn (de kan jo ikke

håndtere sandheden). Observatører uden noget i klemme kalder det bare demagogi, manipulation,

statskup eller masseformation/massehypnose. Eller bare svindel og humbug.

Imperiets grundideologi er:

globalisme

socialisme

teknokrati

fascisme

internationalisme

transhumanisme

totalitarisme

eugenik

Imperiets ideologiske projekter er:

build-back-better

det globale reset

�ydende krig (G4W)

responsibility to protect (læs: retten til at intervenere)

regimeforandringer

terror … der som regel kaldes for terrorbekæmpelse

retfærdiggørelse ved henvisning til o�errolle

Imperiets institutioner har mange ansigter:
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NATO, CIA, WTO, WEF, IMF, BIS, ECB, FN …

De gemmer sig bag bogstaver.

Enten var bogstavinstitutionerne deres institutioner fra starten af, eller også occuperede/in�ltrerede

de dem undervejs. Fælles for dem er, at deres programmer udadtil er �ne ord på glittet papir, mens de

indadtil ikke tåler dagens lys.

Civilisationsstaten

Civilisationerne og kulturerne er ikke Imperiet. Vi forveksler det gerne, da Imperiet i så høj grad har

parasitteret civilisationerne og kulturerne og sat sig på deres �æsk. Vi identi�cerer dem med deres

nuværende eller daværende beherskere, men en kultur og en civilisation er et langt dybere fænomen

end dens midlertidige herskerklasse. 

Og herskerklassen ved det godt. Det irriterer dem ad helvede til! De ønsker at beherske DET HELE,

men det er her, der bliver svært for dem. Det er her, der går galt.

Kulturen/civilisationen er traditionel. Traditionen = videreførelsen er den styrke, som levet liv og

erfaring viderebragt fra generation til generation har skabt. Hver generation behøver ikke at starte

forfra som Noas sønner efter Synd�oden, som de overlevende efter et skibbrud eller som en stakkel

med hukommelsestab. Mennesket i kulturen er ikke bare en klump umælende kød, hvis formål er

kødklumpens overlevelse, indtil den falder fra hinanden. Enhver kultur ærer sine forgængere og

betænker sine efterkommere.

Kulturen/civilisationen er religiøs i ordets egentlige betydning. Derfor er alle ægte nationale

forfatninger baseret på, at borgernes rettigheder er gud-givne, de er aprioriske = de er der fra starten

af og vil altid være der. De er ikke afhængige af en eller anden tidslig herskers lune og begær, det er

ikke tidens magthavere, der allernådigst i et anfald af gavmildhed giver dig dine rettigheder som

borger, det er den Højeste Magt. Af samme grund er det kun Naturens Lov, du står til ansvar overfor

og ikke tidens herskeres lunefulde og bekvemmelige love. 

Naturens lov er enkel og forståelig: Du kan gøre hvad du vil, så længe du ikke gøre skade på den verden,

du lever i og dens levende væsener. Herskernes love er komplicerede, tvetydige, ustabile og afspejler kun

en tidslig bekvemmelighed, der tjener deres formål på kort sigt.

Naturens lov forudsætter en samvittighed.

Herskernes love forudsætter, at folk er samvittighedsløse.

Kulturen/civilisationen har alt, hvad den har brug for. Den er selvforsynende.

Der er tænkt på alt, for dens indbyggere kan tilsammen ALT.

Dette indbefatter ikke disrespekt for andre kulturer, tværtimod.

KUN en kultur, der kender sit eget værd, er i stand til at forstå og værdsætte en anden kultur.

Herskernes pseudokultur er et samfund, hvor alle er afhængig af Staten, hvadenten den er global eller

lokal. Hvilket er ét fedt for herskerne, der fra deres tårn i skyen ser alle nationer som delstater regeret
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af deres guvernører. Derfor er Imperiet misundelig på alle der trives uden at underkaste sig. Og

glemte vi at nævne, at Folkemord er Imperiets andet mellemnavn.

Antiglobalismen

Vi be�nder os lige nu i tider, hvor vinden vender. 

Imperiet er i sin slutfase. Vi kan også sige: i sin dødskamp.

Det bekæmper i virkeligheden ingen andre end: sig selv.

Det gør det også svært at skelne mellem Imperiet og Imperiets fjender,

for det er i fuld selvdestruktion.

Da Imperiet ikke er menneskehedens Store Velgører men dens Store Fjende,

så må det bedste råd til menneskeheden være (Sun Tsu, Krigens Kunst):

Lad være med at forstyrre en fjende, der er i færd med at ødelægge sig selv.

Hvilket ikke betyder, at vi ikke bør sparke til det, mens det er i færd med at lægge sig selv ned.

Det betyder, at vi ikke kan bekæmpe det frontalt. 

Vi kan gøre alt muligt sidelæns og baglæns, hvor det ikke forventer bekæmpelse.

Imperiet troede for nyligt, at der var grønt lys for at starte WW3 version varm. 

Det bestod i reboot af Den Kolde Krig ift. Rusland i Ukraine.

NATO, Imperiets fascistiske lejehær, søger lige nu at udvide sig selv med Sverige og Finland. Ligesom

de ekspanderede mod øst efter Murens Fald i den tidligere Østblok. Ukraine og en serie lande i den

tidligere Sovjetunion var de næste. De sked højt og �ot på alle de aftaler, de indgik ved Murens fald.

Men deres store afhængighedspartner i Nærorienten, Tyrkiet har nedlagt veto. Tyrkiet har selvfølgelig

sine egne motiver, og i dette tilfælde er det, at Sverige og Finland har valgt aktivt at støtte PKK, den

kurdiske modstandsbevægelse, som tyrkerne har udnævnt til terrorister. Russerne har også sagt, at de

lukker for al gas til Finland natten over, hvis de indlemmer sig selv i NATO.

Bag denne modstand mod USA = Imperiets hovedkontor, gemmer sig en større historie. Det er

civilisationsstatens genkomst. De store kulturer i verden har fået nok af Det Britiske Imperium og dets

metastaser = USA og de angelsaksiske vedhæng Canada, Australien, New Zealand. Det gælder Kina,

Rusland, Indien, Iran og nu også Tyrkiet. Og hvis det gælder så store lande/kulturer/civilisationer, så

gælder det samtidigt en seriøs bunke af mindre lande, der igennem århundreder har lidt under

Imperiets bedrageriske overfald. Listen bliver lang, for vi taler om 100+ lande. Japan gør det diskret.

Taiwan har hele tiden gjort det – selvom vi ikke må kalde det for et land, men det er de ligeglade med.

Pakistan rører på sig. Sydamerika rykker, mens opmærksomheden er andetsteds. De afrikanske lande

så, at en stribe af deres statsledere blev myrdet under corona-aktionen, fordi de ikke bare dukkede

nakken. Europæerne er duknakkede på regeringsniveau men der rører sig noget andet på gulvplan og

i folkemunde, hvilket vi så under Operation Lockdown, som mange mennesker worldwide har

identi�ceret som endnu et per�dt tiltag foranstaltet af Imperiet.
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Disse lande, der repræsenterer en overvældende majoritet af verdensbefolkningen, er lige nu i færd

med at afkoble sig den globalistiske verdensorden. De bygger lige nu en orthosfære. = deres egen

verden med egne regler og begrænsninger/udvidelser ifølge deres egne behov. De skaber deres egen

parallel-økonomi, parallel-valuta, parallel-pengeoverførsels-system, parallel-sikkerhedspolitik, parallel-

handelsregioner med parallel-handelsaftaler, parallel-internet-struktur. De skaber deres egen

parallelle telekommunikation, satelit-system, underholdning, sportsligaer, rumteknologi, osv..

Det seneste tiltag fra Tyrkiet, der har vetoet disse to potentielt nye medlemslande, viser, at Tyrkiet ser

sig selv som en del af denne anti-globalistiske bevægelse. Vi kan mene alt muligt om et Tyrkiet, der

vender tilbage til et Khalifat, men vi må bare konstatere, at civilisationsstaten er globalismens værste

mareridt.

Det værste mareridt

Det værste mareridt for globalisterne er den stigende tilbagevenden til traditionelle værdier.

Tænk på Den Russiske Revolution, og hvordan den var et frontalt angreb, et massemord på

traditionalisme og russisk kultur. Ruslands blev testområdet for dette socialpolitiske eksperiment:

Kan man myrde en hel nations historie, dens traditioner, dens kultur, dens økonomi og dens folkelige trivsel?

Det kunne man i 70 år. 105 år senere kommer så tilbageslaget. Traditionalismen tager til genmæle.

Man kan sige, at det er hævnens time, men det skal ikke forstås sådan, at de hader os derude i

udkantsverden. De har bare fået nok af globalisterne, for de genkender dem som gammel-

imperialisterne i nyt jakkesæt. Man kan heller ikke sige, at de foragter vores kultur, men de ser, at den

plastikkultur, som de er blevet påduttet, heller ikke er vores kultur.

Vi begynder selv i Vesten at få forstoppelse af Vestens pseudokultur. Det er meget svært at være ægte

stolt af plastik. Kultur er det, der gror og ikke et stykke natur, der bliver jævnet med jorden og

asfalteret. Kulturen er den menneskelige forlængelse af naturen.

Hvad var det, Gandhi sagde, da han blev spurgt om, hvad han syntes om den vestlige civilisation?

Det synes jeg lyder som en god ide.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Hørt i en lokal bus, et slags privatinitiativ der mere eller mindre har udkonkurreret �extra�kken. Den ti

kilometer lange tur ind til byen, hvor man bliver hentet eller bragt til døren koster … 5 kr. hver vej! Man

falder altid i snak i en bus med plads til 10 passagerer + chau�ør. 

En dame siger: 

Ja jeg synes altså, hende Mette Frederiksen har gjort det godt. Ikke at jeg har stemt på hende, men det synes

jeg altså.

Jeg kan ikke ikke lade være med at sende en kommenterende prøveballon ud:

Man kan da i hvert fald sige, at hun var succesfuld med at slagte 17 millioner mink, sidde de veterinære

myndigheder overhørigig og nedlægge et helt eksporterhverv i Danmark. Og læg dertil 5.000 små

uafhængige virksomheder, der har måttet dreje nøglen om og ikke drejer den tilbage igen. Eller hvad med et

statsøkonomisk underskud på 7-800 milliarder, det er da værd at skrive i CV’et.

Det overtroiske nutidsmenneske
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En ældre herre i bussen har en syrlig kommentar til minksagen: 

Ja, og så lykkedes det hende også at slette sine mails om sagen.

Lidt senere i samtalen:

Jamen jeg tror altså, at vi fremover bliver nødt til at lade os vaccinere en gang om året.

Hvortil jeg er nødt til at kommentere:

Det, du har proppet i din krop er jo ikke en vaccine, det er et stykke eksperimentel genmodi�cering.

Du er overhovedet ikke vaccineret, og du har ingen anelse om, hvad det gør ved din krop på sigt.

De engelske myndigheder var helt klare i spyttet, da de for nyligt meldte ud, at de kunne konstatere, at folk,

der havde ladet sig vaccinere havde beskadiget deres immunforsvar, der nu var nede med 40% uden udsigt

til at det kom op igen. Deres såkaldte vacciner er ikke godkendt på den måde, som vacciner skal godkendes,

hvilket tager ti år. Så de har ikke udviklet vacciner, hvilket de i øvrigt aldrig har lovet, men medierne og

politikerne har på mærkelig vis drejet det, så det fremgår, at det har de sørme gjort.

Hvortil den stakkels dame siger:

Jamen det tror jeg, de kommer til at gøre.

= overtro.

!! Jeg kunne have gennemhøvlet og jordet hende for den selvmodsigende bemærkning, men jeg sidder

i en bus med to mennesker, som jeg ikke kender, så situationen påbyder en vis form for hø�ig

tilbageholdenhed. Altså ‘det tror jeg, de kommer til gøre‘, jamen søde dame, kunne jeg have sagt, hvad er

det så du har tilladt dem at gøre ved dig i mellemtiden? Du og en masse mennesker har ladet sig forføre

og/eller true til frivilligt = med en kugle for panden at deltage i et globalt rotteforsøg, mens

medicinalindustrien har tjent et uudsigeligt og talmæssigt ulæseligt beløb på eventyret – jeg skal scrolle

sidelæns på min computerskærm for at alle nullerne kommer med. Tror du, søde dame, at en branche med
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en sådan businessmodel har nogen som helst bekymring for dit helbred? Har hele corona-cirkus’et noget

med folkesundhed at gøre?

Den stakkels søde dame lider som mange af et stykke designer-overtro.

*

Den næste demo på nutidig overtro ankommer i en kantinesnak blandt kolleger. Her er der to

journalister, begge dygtige og søde mennesker, som jeg holder meget af og har et tæt samarbejde

med. Vi har stor gensidig respekt i det felt, hvor vi samarbejder.

Danske medier har valgt at transmittere en tale, som den indsatte ukrainske præsident Zelinsky

holder, hvor han står og �æber og faker o�errolle. Den ene yngre mandlige journalist lægger ud med

at sige, hvor rørende det hele var, og ja man må i det mindste sige, at de har vundet propagandakrigen.

‘De’ betyder ‘vi’. Underforstået, at han som journalist godt ved, at det hele er et propaganda-stunt, at

det er det, krigen går ud på, og ikke mindst: at russerne på ingen måde har tabt krigen. Men de/vi har

altså foreløbig vundet en propagandakrig. 

Jeg har egentlig bare besluttet mig til at holde min kæft.

Men den fjerde person i frokostselskabet tager uventet bladet fra munden og siger:

Jeg tror, vi nogle gange glemmer, hvordan NATO konstant har provokeret Rusland i den her sag.

Sidder han lige og siger de befriende ord?

Så de to journalister, både den yngre generation millennium+ og den ældre garvede har altså siddet

og �æbet over �æberiet i �immeren og er faldet �uks-pladask for mediestuntet sammen med horder

af historieløse danskere, der er nemme at pådutte et stykke designer-overtro. Bekymrer de sig

egentlig om Ukraine og dens befolkning? Ikke et sekund, de bekymrer sig om deres egen feel-

goodness og virtue signalling. Har I allesammen set, hvor empatiske vi er, og hvor meget vi står sammen

med ukrainerne, og har vi det ikke godt, når vi har udsendt signalet, og har vi så ikke nu fornyet vores

medlemskort til det gode selskab!?

Jeg har før kaldt den slags for baviansocialisering. Den ene bavian klør den anden på ryggen en gang

om dagen. Det er et �okritual, hvor man lige tjekker af, om man stadig tilhører �okken.

I løbet af ordvekslingen siger det yngre journalistisk-overtroiske-nutidsmenneske – han skal

demonstrere, at han ved noget:

Ja, og ham Zelinsky er jo rent faktisk en skuespiller.

Er Zelinsky så også en skuespiller, når han stiller sig op og stor�æber? Har han et manuskript til sin

performance, som ‘instruktøren’ til teaterstykket har lagt på bordet foran ham?

Du har lige sagt det selv: han er skuespiller.

Senere i ordvekslingen fyrer den yngre journalist retræte-bemærkningen af:

Ja, det første, der ofres i en krig, er jo sandheden.
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Den skulle han så ikke have fyret af, for det er fuldstændigt rigtigt, men udsigeren af dette stykke

cocktail-party-lingo, når man lige skal signalere, at man er intellektuelt kapabel, har ALDRIG tænkt

konsekvensen igennem. 

Altså: De løj for at starte en krig, for ellers ville de aldrig kunne starte den, og befolkningen ville sige

fra. Det kaldes for journalistik.

Dernæst løj de også for at gennemføre dem, for ellers ville hele hæren dessertere. 

Det kaldes også for journalistik.

Men pludseligt som ved et vink med Harry Potters tryllestav, når krigen er udbrændt, og der ikke var

�ere penge at føre krig for, så taler krigsherrerne den pureste-skinbarlige sandhed. 

Det kaldes nu for historieskrivning.

Begge stadier af journalistik + efterfølgende historieskrivning kan samles under navnet: propaganda –

pro-agenda.  Krigsherrerne har en agenda, de promoverer (fremfører) deres agenda, det kaldes

propaganda.

Den yngre journalist, den anfægtede, der måske aldrig er blevet kompetent modsagt før, siger:

Ja, dét er der jo forskellige meninger om …

… hvorefter han får bredsiden: 

Undskyld, men du siger, at du har en mening. Det har du overhovedet ikke. Du har INGEN mening! Du

mener, at du har en mening, men en egentlig mening kræver en menings-DANNELSE, og du har lige

præsenteret mig for et stykke menings-DOWNLOAD, der ikke indeholder en mening. Det svarer til at gå ned

til discount-superen og hive et mystisk produkt fra fødevareindustrien op af fryseren, smide det i

mikrobølgen, og når den siger DING! så råber du ud i rummet: Skatter, jeg har lavet mad!

Beep-beep-beep, tre fejl her. 

Du har ikke lavet mad, for nogen har gjort det for dig, 

Det, der er sket, har ikke noget med madlavning at gøre, for det kræver en dedikeret kok og ikke bare en stak

maskiner. 

Det, du har smidt på tallerkenen, har ikke noget med mad at gøre, for det er a�ald.

= overtro.

Sådan er det med postulerede meninger i et forbrugersamfund, hvor folk forbruger færdige TV-dinner-

meninger = færdiggretter = meningserstatninger. Listen af tilsætningssto�er er uendelig.

I begge eksempler fra det erfarne liv er der tale om designer-overtro.

Det er i den forbindelse interessant, at Covid-operationen blev a�øst nærmest natten over af Ukraine-

operationen. Den skøre joke var: Man kan sige meget om ham Putin, men han �k da i det mindste Covid til

at fordampe natten over. Det var jo ikke engang en joke, der var virkelighed! Så der var helt klart en

sammenhæng mellem de to skræmmebilleder og de to operationer. Folk så det, og alligevel så de det

ikke. De så noget, men de så ikke sammenhængen. De opdagede ikke i forvirringen, at det var de

samme typer derude i skyen fx milliardærklubben nede i Davos, der havde deres forgyldte �ngre i
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begge operationer, og som havde fået lidt sved på panden, siden Operation Lockdown var ved at blive

lidt lovlig tyndslidt ligesom klimaagendaen før den.

Så – herefter skyllede propaganda-tsunamien indover og Ukraine-mig-her-og-der.

Overtroen var sat i system.

Men det hele recirkulerer. Det er en slags bevidshedsdannende intervaltræning eller pottetræning for

voksne. Så holdt de pause med kliiima-agendaen, fordi Greta Tun�sk var blevet for pinlig at høre på. Så

vendte de tilbage igen. Nu holder de pause med Covid-teatret, mens de planlægger en ny runde til

efteråret. Lige om lidt holder de pause med Ukraine-agendaen, for folk har opdaget, at russerne er

skide-ligeglade med, hvad de gør i Vesten, for de kan alligevel ikke stole på os. Som de siger i den

russiske regering: USA må fremover regnes som non-aggreement-capable. Altså de er så rådne

indvendigt, at de hverken kan blive enig med sig selv eller andre, og enhver sund aftale er umulig, for

de bryder dem alle – ligesom NATO.

*

For ganske nylig kommer der en udmelding fra regeringen om Ukraine. 

Beskeden er: Dette er kun begyndelsen.

Og hvad menes der så med det?

Det er ikke engang svært at regne ud, hvis man har orienteret sig i tilstrækkelig grad og kender til

synarkiets, den globale ma�as syge tankesæt. De ønsker krig for enhver pris. Ukrainekrigen er en

proxykrig mod Rusland. Som en tidligere provins i Sovjetstaten kan et land som Ukraine bruges, og alt

gammelt nag mod det daværende regime kan militariseres. Det samme er gjort i landene i Østblokken

under maximen: Del, had og hersk. NATO har brudt samtlige løfter efter murens fald og har rykket ind i

Østblokken med deres sweet talk: Vi forærer jer en masse lækkert-dyrt isenkram (som vi i øvrigt styrer), og

så peger I isenkrammet mod Rusland, ikke sandt?

En anden randstat i russo-sfæren var som bekendt Afghanistan. Russerne brændte �ngrene her, for et

CIA-plot lokkede dem til at indvadere. Det kan Zbigniew Brzezinski tale med om, for han var

sikkerhedspolitisk rådgiver netop på det tidspunkt. Vi kender det berømte klip, hvor han står med en

kalashnikov sammen med et stak Mujaheddins (der blev til Taleban) i Pakistan og lovede dem, at

landet på den anden side af bjergene retmæssigt var deres – hvorefter de �k Stinger-missiler af rare

onkel Zbigniew og CIA. Og minsandten, mens vi taler om globalma�a, om ikke onkel Zbigniews søn nu

sidder som amerikansk ambassadør i Polen! Altså Polen, der nu igen-igen (som i begge verdenskrige)

stiller op som instrument for en splittelses-operation mellem Rusland og Europa, især Tyskland

foranstaltet af Misundelsens Imperium, det britiske.

Nå-håhå, Det Britisk Imperium, jamen det var jo den gang i forrige århundrede.

Nå det tror du? (overtro) Afghanistan – hvad skete der for nylig her? En total parodi af en

tilbagetrækning fra landet efterladende for 80-100 milliarder $ avanceret våbenteknologi. Der var ikke

noget hovsa her, og hvor dumme tror de, folk er? Hvad skal de bruges til? Jeg har før selv gættet på, at

kineserne har lagt billet ind på dem, jeg mener Biden, kineserelskeren, der lukker CCP ind i USA



29.12.2022 14.55 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 438/3124

bigtime ad alle sidedøre efter at han og hans søn har fået penge ned i kassen (som i Ukraine). Men jeg

har en bedre ide, så jeg trækker i land her. Våbnene skal bruges i de russiske randstater til at forsyne

ISIS-lignende styrker i et multistrenget angreb på Rusland. Endnu engang vil vi se terrorkrig

organiseret af CIA vendt mod et land, der ikke vil underkaste sig USA. 

Og minsandten, mens der er startet en ny kold krig mod russerne lige som Nordsea-olieledningen

skulle startes og al handel går mere eller mindre i stå, så annoncerer englænderne sørenskisme, at de

har gjort meget store nye oliefund i Nordsøen. Der er da ingen sammenhæng her, vel … ? Altså

Irakkrigen handlede om olie, sanktionskrigen mod Iran handlede om olie, sønderbombningen af

Libyen handlede om olie, angrebet på Syrien handlede om olie, men Ukraine … ikke tale om. Heller

ikke tale om Bidens søn og hans implantering i det ukrainske olie�rma Burisma.

Så her har vi forklaringen på, at nikkedukker i den danske regeringer melder ud, hvad NATO og

Pentagon har givet dem besked på. Altså Mette Frederiksens kabinet, der ‘gør det så godt’. 

Det er blevet en trend, at synarkiet indsætter bimbos m/k på ledende poster, altså uerfarne,

hjernevaskede folk mellem generation X og Millennium. I USA har de nu en super-bimbo, der leder et

såkaldt sandhedsministerium. Göbbels ville have genkendt det, og begrebet er introduceret af Orwell i

1984. I Canada har de en Trudeau. Den danske regering har �ere af slagsen, og forsvarsminister-tøsen

er var af dem – inden de udskiftede hende. De sikrer sig på disse omtålelige poster, at der sidder

manipulerbare bimbo-typer, teknokratyngel uden pondus, der ikke �nder på at tænke selvstændige

tanker. Det kontrolsyge synarki kræver forudsigelighed og programmerbarhed, ikke kreativitet.

Bimbo’�ceringen af ungdommerne har skabt cancel culture, BLM = nyracisme, Antifa = marxistisk

nyfascisme, kritisk raceteori = vi er alle racister, med mindre vi underkaster os deres tankesæt. Vi er

vidne til børnebørnenes fuldendelse af den proces, som babyboomerne, 68’erne startede med

dannelsen af det historie- og traditionsløse menneske. Mennesker uden historie og tradition =

overførsel af erfaring og viden har ingen modstandskraft overfor det altopslugende synarki, der siger: I

2030 ejer du intet, og du er lykkelig – oversat til forståeligt sprog: I 2030 har vi stjålet det hele, og du kan

ikke gøre en skid!

*

Overtro, hvad tænker vi her? Noget fra middelalderen måske. Vi skal bare blinke med øjnene, og så

�ndes den lyslevende iblandt os.

Læs: Bombet tilbage til middelalderen

Vi lever under et neofeudalt styresytem.

Hvor passende er det ikke at hengive sig til overtro i den nye middelalder?

*

https://www.nedersteetage.com/bombet-tilbage-til-middelalderen/
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Abeknoppen er løs!!

Ka’ jeg få en cappucino?

AAARH! – abeknoppen er løs!

Knopper her og knopper der og knopper op i røven,

den, som ingen knopper har, han er en dårlig … kunde.

Først gik ‘demien død, og så skiftede de til krigen.

Så gik det ad lort til med krigen, og nu skifter de tilbage til … knopper.

Knopper op og knopper ned og knopper i min lomme,

mon de stadig knopper har, når krigen den er omme?
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Klø for helvede, klø!

Først kom russerne, så kom sheikerne, så kom kamelrytterne,

så kom klimaet, så kom derivaterne, så kom de onde præsidenter,

så kom virusen, så kom russerne igen og nu kommer aben, der klør røv.

Knopper øst og knopper vest og knepper dig i nakken,

den, som ingen knapper har, han triller ned ad bakken.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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DEL 1

Der levede engang i det 20. århundrede en mærkelig mand. Han var fysiker.

Han regnede på det hele sit liv og kom frem til, at verden var bygget op af seks dimensioner,

for hvis ikke, kunne den ikke fungere. Det var hans bidrag til en forenet feltteori. 

Behøver vi at sige, at han ikke �k nogen nobelpris for at løse alle de problemer, som videnskaben og

fysikken/kosmologien havde samlet sammen i det 20. århundrede? Inklusive at de ikke kan samtale

med humanvidenskaber og teologi m.m. Læg dertil, at han ikke led af metafysik-allergi.

Mikroessays om Verden i 6 dimensioner
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Den mærkelige fysiker hed Burchard Heim.

Ultrakort biogra�sk note:

Man skulle tro, at et så omfattende emne som en teori om det hele kræver en hjerne som Einstein for

vores forståelse – Einstein nåede i øvrigt aldrig frem til en forenet feltteori. Men Burchard Heim

praktiserede sætningen: Det dunkelt talte er det dunkelt tænkte, med andre ord: Hvis det ikke kan

formuleres klart og forståeligt, så nærmest et barn kan forstå det, så er det ikke forstået endnu. Det var det

krav, han stillede til sig selv. Verdensforklaringen skulle være ontologisk klar (begrebsmæssigt-

forståelsesmæssigt) eller som man i �loso�en siger: intuitiv sand. Om et barn så kan forstå det er

tvivlsomt, for Heim holdt også af at betjene sig af græske udtryk + udtryk, han selv opfandt baseret på

græske udtryk.

Hermed en ultrakort introduktion til det seksdimensionelle verdenskort. Hvis der er noget, der er

svært fordøjeligt, så diagonallæs, skim det, gå videre.

For de, der forstår tysk på solidt niveau, og som har god tid – og som ikke kan lade være med at være

nysgerrig på, hvordan kosmos er skruet sammen, så er det ultimative indføringshylster Hannes

Schmid’s YouTube-kanal 6 Dimensionen in Farbe.

Første dimension

Anden dimension

Tredje dimension

Vi mener, at vi kender dem godt, for vi lever i dette tredimensionelle rum af højde, bredde og dybde, z-

y-z-akse. De udgør vores orienteringsfelt, og vores sanseapparat understøtter det. De er indbyrdes

udskiftelige. De kan måles i millimeter eller lysår. De er altså dimensionerne, der udgør rummet. Når vi

støder for hårdt sammen med objekter i rummets dimension, får vi blå mærker.

Fjerde dimension

Tiden er den fjerde dimension. Den handler om bevægelse og proces, og vi har det med at anskue tid

som noget lineært. Uden tid ville alt stå stille. Tid kan måles millisekunder eller årmilliarder afhængig

af skalering.

Selvom forståelsen af dimensioner allerede kan synes lidt vaklende ved tidsbegrebet, for går den i en

lige linje fremad? så føler vi os nogenlunde hjemme i rum-tiden. Når vi lader tiden løbe af sig selv,

kommer vi for sent til toget.

Burchard Heim, tysk fysiker (1925-2001)
Han var næsten blind, og han manglede begge hænder. Denne tilstand skyldes, at han i sin
ungdom arbejdede med sprængsto�er, og en dag gik der en eksperimentel ladning af, mens han
holdt den i hænderne. Never try that at home! Han overlevede med nød og næppe og med en
enorm viljestyrke arbejdede han sig tilbage til de levendes land som en af de betydeligste men også
mærkeligste fysikere i vor tid.

https://www.youtube.com/c/6DimensioneninFarbe/videos
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So far, so good og Einstein kan stadig følge med.

Femte dimension

Hvor tiden og rummet isoleret set kan have noget mekanistisk over sig, så handler den femte

dimension om struktur. Begrebet entellegi stammer fra Aristoteles. Vi er i Platons ideernes dimension. 

Entellegi er måske lidt forvirrende her, for det inkluderer både 5. og 6. dimension, en kombination af

struktur og struktur-dynamik. Eksemplet er et agern, der allerede ‘ved’, at de engang bliver til et stort

egetræ. 

DNA’et er en sådan struktur af indkodning, den indeholder entellegi, for cellen ‘ved’ at den er i færd

med at blive en celle i en menneskekrop. Struktur er orden og derfor det modsatte af den uorden, der

i Einstein-fysikken kaldes for entropi. Struktur indeholder information. Jo højere struktur og orden, jo

mindre entropi og kaos.

Kvantitet er velegnet til at beskrive entropi, fx. varmetab målt i kilojoule pr. kelvin. Struktur er ikke

kvanti�cerbart, man kan kun tale om kvalitet. Struktur og formål er hinsides rum og tid. Her �ndes

samtidighed, så �rdimensionel tid har en indbygget bagdør.

Ideerne i femte dimension �ndes udenfor tid og rum. Vi kan ikke begribe dem med vore sanser, og de

bevæger sig ikke. De er ufysiske og tidløse. Men da vi selv er både er fysiske, tidslige OG intelligente

væsener – vi har stadig Aristoteles’ entellegi-begreb i vores sprog – så kan dette væsen, som vi er, tilgå

og transformere de tidløse ideer til tid og rum.

Vi bruger ord som at realisere eller at tage fra idestadiet til virkelighed. Men ideerne er allerede

virkelighed, da intet kan eksistere i rum og tid uden struktur.

Sjette dimension

Det er verdensalder, det ultimative. Begrebet for det stammer ligesom entellegi fra græsk og kaldes

æon. Det kunne også kaldes for Logos, og som der står hos Johannes og hans meget græsk-�loso�ske

verdensskabelse I begyndelsen var Ordet (Logos).

Den sjette dimension er en metastruktur med formål. Det er måldynamik eller strukturdynamik. I

Einsteins forståelse af tid er der intet til hinder for, at tiden kunne gå baglæns. Men sjette dimension er

teleologisk, retnings- og formålsbestemt, så tiden går ikke baglæns. Hvad menneskesjælen oplever i og

efter døden af tilbagespoling og retrospekt er noget andet. 

Strukturdynamik i forhold til struktur kunne billedligt beskrives som fysiologi i forhold til anatomi.

Anatomi er statisk, vi er en velordnet = en struktureret bunke knogler, kød, nerver, væsker, celler, osv.

Spørgsmålet hænger: Og? Nåja, så starter strukturen op og kommer til live, og muskler og sener

trækker i knogler, væsker interagerer og nervesystemet bedrager med impulser til alle medvirkende.

Fysiologi er dynamisk – billedet skal ikke tages videre men bruges til at forstå det statiske i forhold til

det dynamiske.
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*

I et nihilistisk verdensbillede �ndes der ingen sjette dimension, for intet har et formål, alt er tilfældigt.

Vilje eksisterer ikke hos hverken Freud eller Darwin, for vi er dyriske driftsvæsener, der reagerer på

impulser, og al udvikling for arterne er mutationer, som organismerne kæmper for at tilpasse sig. I

Richard Dawkins kvantitets-fysiske univers �ndes der ikke bevidshed (the big problem in science), for alt

er en gigantisk maskine eller et kosmisk computerprogram med indbygget randomisering. Gad vide

hvordan han er kommet frem til det, hvis han er bevidstløs …?

Generelt �ndes alt det usete ikke i et positivistisk, rationalistisk og nihilistisk verdensbillede, så struktur

i den femte dimension er benægtbar. Kaos, uorden/entropi anerkendes af dødskulten, for ifølge den

einsteinske termodynamik bevæger alt sig imod tilintetgørelse, den store varmedød. Det kan

imidlertid kun ske ved at frasortere strukturen, der er forudsætning og modtageapparat for formål fra

sjette dimension ovenover og impulsgiver til 1.-4. dimensioner nedenunder.

Nihilister får myrekryb ved tanken om et højere formål. De kan ikke have det, for de har bygget deres

liv på hedonisme, nydelsessyge, æd-hor-og-drik den sanselige verden af �re dimensioner mens du

kan, før du tilintetgøres. At de ikke har fattet dybden af den verden, de lever i og i realiteten er

jævnhen bittersure på, er for dem ensbetydende ned, at ingen har lov til at fatte dybden, for så føler de

anfægtede. Nihilister er diktatorisk besatte af deres reduktionisme, så INGEN må mene endsige erfare

noget andet.

*

Heim skabte et nyt ord: syntrometri. Vi har svært ved at forstå verden, for vi er forudprogrammeret til

at opfatte den på en bestemt begrænset måde. Hele menneskehedens åndshistorie har været ét stort

essay (forsøg) om at kompensere for denne begrænsning. I hvert fald den kendte og især anerkendte

historie, for i periferien svæver der vidnesbyrd om, at mennesker engang har været i stand til at forstå

verden på en dybere måde. De højere dimensioner var medtænkt og medfølt i menneskers daglige liv

og deres ritualer. Disse fragmentariske vidnesbyrd lider imidlertid samme skæbne som den verden, vi

ikke forstår: Vi forstår dem ikke, så de må jo hidkomme fra fjerne forfædre, der var dumme, forvirrede,

overtroiske eller lige-lovligt fantasifulde, for det er først NU, at videnskaben ved det hele … gør den

ikke? Det mente Burkhard Heim ikke.

Vi har et sprog og et måleapparat for de �re dimensioner, men mangler for de to næste, så Heim satte

ud for at skabe et sådant måleapparat. Syn = sammen, tropos = næring, metri = måling. 

På en målestok for fysiske rum kan vi lægge afstand mellem 1 og 2. 1 < 2, og 2 er derfor længere ude

af målestokken end 1. Det samme med tid, urviseren �ytter sig, kalenderen opdaterer. Det er metrik

I sprog �ndes syntax eller en syntristisk matrice. Ud fra enkelte ord, der beskriver objekter, objekters

egenskaber, handlinger, emotioner (de apodiktiske elementer, de der var fra starten) kan vi gøre

sammensatte ord, skabe sætninger, udvide til komplekse sætninger, beskrive mange slags

virkeligheder eller lege og danse med sproget i en kunstnerisk tilgang til virkeligheden.
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Vi kan derefter lægge endnu et lag til sprog og lave sprogvidenskab, hvorved vi kan måle sprogs

afstand eller nærhed til hinanden. Dansk-engelsk-tysk ligger tæt på hinanden. Fransk og italiensk ligger

længere væk. Kinesisk ligger meget langt væk. 

Her har vi skabt en syntristisk metrik og kan kalde det for syntrometri. Almindelig metrik som i

matematik bliver nu blot et specialtilfælde af syntrometrien. Metrik er begrænset til kvanti�cerbare

størrelser, i syntrometri kan vi måle kvali�cerbare størrelser, afstande/nærheder, relationer,

interaktioner f.eks mellem mennesker eller idekomplekser. Ikke på en skala fra 1-10 men med helt

andre måleenheder og uden at miste sammenhængen.

Fysikeren Heim satte som udgangspunkt ud for at beskrive atomare partikler, men hans ambition var

større: at beskrive hele universet. Fysik betjener sig af matematiske betragtninger, for atomfysik er

okkuperet af matematikere – på godt og ondt. Det onde (intentionelt) eller det forfejlede (uvidende)

ankommer, som vi ser BigTime i disse tider, når matematikere, teknokrater, regnearkstyper og

algoritmejonglører vil styre det menneskelige samfund via computermodeller.

Hvad kan dog gå galt her?

*

Humanvidenskaberne springer måske op af stolen her og råber: 

Jamen det gør vi da allerede – det dér syntrometriske-noget, du taler om!

NEJ, det gør I ikke! I hænger fast i syntaxen, I er tabt i oversættelse.

I lider desuden af et legitimistisk kompleks, hvor I forsøger at fremstille jeg selv som videnskab, når I i

realiteten udfolder ideologi.

Syntrometri i den Heim’ske ambition er for alvor at sammentænke det, at vi er sanselige væsener med

et sanseligt måleapparat med vores åndelige-indre verden af usynlige strukturer og dynamikker, der

overskrider vores individualitet – uden at det bliver �u�y-humanistisk-ideologisk føleri.

*

Grunden til, at Heim greb tilbage til den græske �loso� og deres terminologi, var, at blev klar over, at

de allerede havde forstået ALT dét, som vi mistede forståelsen af undervejs. 

They already got it!

Han kommer blot fra et sted i en tid (�re dimensioner), hvor naturvidenskaben ramte materialist-

bunden, hvorfra der kun �ndes vejen væk og op. 

Han er ikke alene om dette forehavende, for fysikeren Roger Penrose kommer uafhængigt frem til de

seks dimensioner. 

De �re dimensioner ligger allerede som fundament, men en stribe af det 20. århundredes topfysikere

sad med en underlig smag i munden og fornemmelsen af, at der manglede noget vigtigt her. 
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Einstein antydede det allerede, da han udtalte, at et problem ikke kan løses på problemets eget

niveau. Men hallo, �ser videnskabsfolk og �loso�er ikke allerede rundt som små sputnikker i

erkendelsernes ydre rum af struktur og formål? 

De er selvfølgelig meget forsigtige med at bruge ordet formål, for formål forudsætter bevidsthed (non-

local) og vilje, og så får de en over nakken af videnskabspolitiet, der anholder dem for at bevæge sig

over i det felt, der er henvist til teologer.

Og teologer får en over nakken af teologipolitiet, der anholder dem, hvis de for tydeligt begynder at

antyde, at den originale teologi også handlede om fysik. I har lov til at udtale jer om Gud og

menneskeheden, så længe I ikke blander jer i den nye teologi: videnskapismen., sandhedsforsyneren,

da Gud døde (Nietzsche, men misforstået-misbrugt)

Den samme politibevogtede tilstand hersker mellem teologi og historieskrivning. 

Historikere sidder og bider sig selv i læben og neglerødderne, når de kommer på sporet af, at de

bibelske historiske skikkelser er svære for ikke at sige umulige  at gen�nde i den skikkelse, de antager i

skrifterne.

Teologer og deres bibelhistoriske akkompagnatører bider sig selv i samme legemsdele, når de

overskrider deres mandater ift. videnskab, historie og i den kristne kultur politik, og de har det samme

problem som videnskaben med, at deres skikkelser ikke er veri�cerbare set fra deres synspunkt, men

de har skubbet det problem til side ved at læne sig op af tro. Islam har ikke problemet med politik, for

her er der total sammenblanding af religion og politik, men til gengæld er kildekritik forbudt, så

historie og religion er som vand og ild.

Teologer har kun lov til at udtale sig om en dogme-de�neret godkendt af præsteskabet, og

videnskaben har kun lov til at beskæftige sig med en vi-har-hermed-bevist-verden godkendt af det for

tiden herskende videnskabelige paradigme + de der betaler for udført videnskab som leveret vare.

Så hverken videnskab, teologi eller historie har lov til at forstå hinanden, hvilket de så heller ikke gør.

Heim siger: Det kan ikke være meningen, for jeg kan læse og forstå, at sådan var det ikke i antikken, så

hvorfor skulle det være sådan i dag? Jeg indrømmer, at jeg lægger ham ord i munden her, for det har

han ikke skrevet eller sagt, men det synes at ligge bagved dette besynderlige livsværk, hvor han

konsekvent griber tilbage til antikken for at løse nutidens kattepine.

*

Helheden er mere en summen af enkeltdelene.

En �n bemærkning, som vi bruger, når vi fornemmer, at der er noget på spil.

Først må vi forstå, hvad enkeltdelene og hvad helheden er.

Alle seks dimensioner er en totalitet i sig selv. Derudover �ndes der en slags syvende totalitet, en

pseudototalitet, som verden (de seks dimensioner) ikke bedriver af sig selv, men som vi som

mennesker tilføjer som kunstprodukter. Vi er selv skabere, der efterligner den egentlige skabelse =
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verden = universet/kosmos.

Burkhard organiserede partikelfysikken hierarkisk som (nedenfra og op, her i omvendt orden):

tal, matematikprototroperprotosimplexelementærdeleatomermolekylermakrokollektiver (fx celler,

krystaller, ..)

Så hvad gjorde Heim her?

I sprogeksemplet – se længere ovenfor – går vi fra det enkelte ord til komplekse sætninger.

Lidt terminologi:

Enkeltdelene er de apodiktiske elementer. Hele sæt er de metroforiske elementer.

Metrofor = bærer af masse. Når man bevæger sig op i system (ord til sammensat, sammensat til

sætninger, sætninger til komplekse sætningsdannelser) kaldes det et syndrom (et sammenløb).

Springet fra en syndrometage til en anden kaldes for korrelation-induktion, forkortet synkrolator. Det

samlede kompleks kaldes for et syllogistisk matrix, forkortet til syntrix.

Så tænker man, at et stykke litteratur blot er et nyt syndrom ovenpå de andre. Men den går ikke, for

strukturen fra ord til kompleks sætning handler kun om sprogets byggesten og sætningsdannelser. Et

digt, en novelle, en afhandling, en roman er en helt anden logisk struktur med andre metroforer. Det

er en ny totalitet, der ikke bare er a�edt af grammatikken. Det indeholder grammatik og dets

syndromer, men det er meget mere.

Altså: Helheden er mere en summen af enkeltdelene. Det er et såkaldt metroplex.

Et andet eksempel: kemi. I den syvdelte partikelfysiske model overnfor er det nr. 6 =

molekylærniveauet.

Enkeltdelene er grundsto�erne fra det periodiske system. Det er altså atomerne, Na, C, O, H, …

Sammensat giver det kemiske bindinger af atomer: C (kulstof) + H O (brint og ilt = vand) = CH 0

(formalin eller formaldehyd).

Med katalyse kan man fremstille ethylen C H

Heraf kan polymisere og få polyethylen (C H )

Hvis man går videre herfra og bruger dette syntetiske kunststof til noget, en konstruktion, så er det

helt andre lovmæssigheder, der kommer i spil, og så har vi forladt kemien. Vi skal over i fysik for faste

legemer, væskedynamik, m.m. Tilføjelse af en farve ændrer ikke kemien, det blander bare en anden

kemi ind i en struktur. Man går fra det molekylære til makrokollektivet. Vi er også ovre i det såkaldte

såkaldte pseudototalitet, for det er nu et menneskeskabt kunstprodukt, og igen er helheden mere end

summen af enkeltdelene.

*

5. dimension er skillelinjen mellem muligheden for at kvantisere (tal og matematik) og muligheden for

og nødvendigheden af at betjene sig af kvalitative beskrivelser.

2 2

2 4

2 4 n
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Prøv engang at beskrive et træ ved hjælp af tal. Man kommer kun et ringe stykke hen ad vejen såsom

antal årringe = alder, tykkelse på stammen, højde på kronen, altsammen nyttigt til visse specialformål.

Men det er ikke en beskrivelse af træet som sådan. Biologi er ikke en matematisk model, selvom

matematik indgår som hjælpeværktøj i videnskaben.

Helt galt går det, hvis man vil beskrive træets kommunikation med omgivelserne, miljøet, habitatet

(Træernes hemmelige liv), for så er talforhold nærmest irrelevante.

Metron er den mindste målbare enhed. Det er i den ande ende af skalaen end Plancks konstant for det

største tal – h = 6.62607015×10  J⋅Hz .

Der er 4 hermetriformer:

aktiviteterfotonerneutrale fermioner (neutroner m.m.)ladede fermioner (elektroner og protoner, –

og +)

De danneŕ totalitet 1, og der er kun disse �re tilstande, der er stabile. Det kan ikke beskrives

matematisk, derfor begrebet hermetri, der er sammensat af hermeneutik og geometri. Hermeneutik er

fx tekstfortolkning, meningsfortolkning. Geometri kender vi som kortlægning af former. Det ene

bruger ikke matematik, det andet gør. Når stabilitet opnås, dannes prototrope. Det er forstudiet til

former.

Prototroper be�nder sig i komplekse sammenhænge, og totalitet 2 hedder protosimplex.

Når protosimplex kombineres, ankommer vi til elementærpartiklerne totalitet 3.

Her har vi proton, elektron og neutron, atomkerne og atomskal, der tilsammen danner atomet =

totalitet 4.

Vi har ovenfor været en tur over kemien, og kemisk binding be�nder sig i totalitet 5.

Slutstadiet i kompleksitet i det fysiske universt, de �re dimensioner, totalitet 6, er makrokollektiver.

En sten på marken er en grumset blanding af en masse kemi i fast form, en ædelsten er en mindre

grumset blanding, måske. En planet er en hyperkomplex blanding for ikke at tale om et solsystem eller

en galakse.

Som sidebemærkning eller en slags pseudo-totalitet 7 �ndes antropogene artefakter, det dyre ord for

menneskeskabte kunstprodukter. De er fremstillet med et formål (6. dimension), de har en struktur (5.

dimension), de be�nder sig i rum og tid (1.-4. dimension). Dette formål er imidlertid ikke naturens

højere formål men menneskets eget, deraf pseudo- = i stedet for. Vi har sat noget i stedet for natur,

altså kultur. Det er ikke groet af sig selv, det er dyrket og kultiveret, og vi har leget Gud på den

forhåbentlig konstruktive måde, hvor vi ikke gør skade på naturen. Nihilisten ville selvfølgelig her sige,

at naturens frembringelser intet formål har, men lad ham sejle i sin egen giftsø, for hans liv har ifølge

hans �loso� heller ikke et formål – vel vidende at det kræver et nihilistisk (satanisk) mindset at lege

Gud på den destruktive måde, og at nihilisten konstant sejler rundt i vores allesammens sø og dumper

a�ald.

−34 −1

https://en.wikipedia.org/wiki/Planck_constant
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*

Livet på Jorden bekræfter om noget, at helheden er mere end summen af enkeltdelene. Det synes at

gøre, hvad det vil, og når darwinisterne forsøger at oversimpli�cere det som en

tilfældighedsgenerator, der kæmper for sin egen overlevelse, så skyder livet det i sænk og driller de,

der mener, der har styr på det.

Læs: Darwin debunk

Den fysiske verden, der ikke er levende som sådan – vi ser lige bort fra, at i det animistiske univers er

selv en sten levende, den er bare meeeeget langsom – kalder vi for  Fysis Alfa.  Livets byggesten er

avancerede molekyler i form af for eksempel enzymer og DNA. En samlet betegnelse ville være biofore

mindsteenheder. Disse mindsteenheder i den levende verden er den ægte totalitet 7.

Ikke noget pseudo her.

Enzymer er tilsyneladende blot kæder af aminosyrer. Men de er ganske særlige kæder, der tillader en

biologisk katalysatorfunktion. De er meget usandsynlige i universel sammenhæng ifølge

termodynamisk statistik og burde ifølge darwinismen ende i mutationsskraldespanden, livets store

genbrugsplads. Liv kan ikke rigtigt lade sig gøre, det er en anomali, der ikke burde �ndes.

Livet bygger videre på mindsteenhederne og på næste niveau, totalitet 8, �ndes myseliestrukturer,

kromosomer, vira, m.m.

I totalitet 9 �ndes achaer og organeller, der er primitive celleformer, kloroplasma i planteceller og

mitokondrier i dyreceller.

I totalitet 10 �ndes prokaryoter og intercellulære virkningskomplekser og bakterier, altså celler uden

en cellekerne.

I totalitet 11 �ndes celler med cellekerne, altså planteceller og dyrs og menneskers kropsceller.

I totalitet 12 �ndes det homogene væv. Svampemycelier kan være kæmpestore homogene væv.

I totalitet 13 �ndes heterogene væv bestående af kombinationer af �ere homogene væv.

I totalitet 14 �ndes organer hos dyr og mennesker eller simple ‘stand-alone’ dyreformer som fx

koraller.

Hvor en hel planteorganisme be�nder sig, står ikke helt klart. Hvad med et træ?

Et bud kunne være her, evt. t13.

Totalitet 15 er hele kropslige organismer hos dyr og mennesker.

Livet spænder altså over ni totaliteter.

Indtil videre er den fysiske og den biologiske verden kortlagt på denne måde.

I Mikroessays om verden i 6 dimensioner – del 2 skal vi se, at Burchard Heim ikke stopper der men fører

tankesættet videre til psyke, bevidsthed, pneuma og andre felter, som fysikere normalt holdere

�ngrene fra – for det har de fået at vide, de skal gøre.

https://www.nedersteetage.com/darwin-debunk/
https://www.nedersteetage.com/mikroessays-om-verden-i-6-dimensioner-del-2/
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DEL 2

I Mikroessays om verden i 6 dimensioner – del 1 har vi kortlagt den fysiske og den biologiske verden, som

fysikeren Burkhard Heim har fremlagt i sin virkelighedsmodel.

Allerede inddragelsen af biologi i Heims kosmologi er en overskridelse af beføjelserne som fysiker så at

sige. I del 2 skal vi se, at Burchard Heim ikke stopper dér men fører tankesættet videre til psyke,

bevidsthed, pneuma og andre felter, som fysikere normalt også holder �ngrene fra.

Fysikere især men også biologer vil gerne se verden som mekanistisk og materiel. Det er den boks, de

tænker i. Fysikken er den hårde, og biologien er den bløde maskine. Kemien ligger midt imellem.

Men springet og inddragelsen af videnskaberne udover fysikken/kemien og biologien er indbygget i

Heims forståelsesmodel, for hans femte og sjette dimension er det transcendente felt, den allerede

medtænkte metafysik – og ikke den oversavede dame, som er vor tids reduktionistiske

hovedparadigme, hvor alt over navlepartiet er bortamputeret. Men det er også en konsekvens af, at

man i kvantefysikken allerede er langt ovre i det transcendente felt og på vej ud af metafysik-

forskrækkelsen, der blev plantet hos naturvidenskaben i oplysningstiden.

Problemet er, at teoretisk fysik ikke vil give slip på kravet om, at ALT kan beskrives matematisk. Heim

siger og demonstrerer, at man i femte dimension er nødt til at forlade kvantitative målinger og

matematik og overgå til kvalitative målinger og begreber. Den forenede feltteori kommer først på

plads, når kvantitativ tænkning og dominans giver plads for kvalitativ tænkning. Fysikere tænker på det

som en forenet fysiker-teori, men det er i virkeligheden en forenet videnskab, der skal til, hvor vi – som

i antikken, og derfor søgte Burchard Heim tilbage til antikken – igen tænker holistisk, hvilket desværre

er et begreb, der er stærk forurenet af newage pseudoreligion.

*

Biologi betyder læren om liv. Men navnet er en tilsnigelse, for biologer vil gerne reducere videnskaben

til en undersøgelse af det materielle, livet byggesten. Men byggestene kan ikke forklare eller indeholde

den struktur, der skal til, for at livet kan udfolde sig. Det kræver et kig ind i femte dimension, hvor

struktur, som vi har set, be�nder sig.

https://www.nedersteetage.com/mikroessays-om-verden-i-6-dimensioner-del-1/
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Biologer har selvfølgelig identi�ceret hjernen og nervesystemet som det materielle organ for impulser

fra denne struktur. De vil gerne se alt som stimuli-respons indenfor de materielle organers felt. Alle

respons’er, emotioner, tanker og bevidsthed vil man gerne se som biprodukter af synapser i hjerne og

nervesystem, der siger bzzt-bzzt. Det hele er aktivitetsmønste i nervesystemet, det er a�aldsprodukter

af biokemiske processer. Det er maskinmodellen for mennesket. Lægevidenskaben som biologisk

funderet videnskab opererer efter den grundforståelse.

Hjerneforskning og -videnskab har denne grundforståelse.

Den opdaterede udgave er, at organismen er et stykke hardware, og eftersom hardware styres af

software, så kan mennesket forstås udfra en computermodel, hvor softwaren kan programmeres,

hvorved har vi styrbare, omvandrende transhuman-bots, der kan tilkobles, monitoreres og

manipuleres fra et globalt serversystem. Projektet er fausisk, menneskeklonen er en humunculus, og

en videnskab, der har det som projekt, er et hus uden dør.

Burchard Heim accepterer ikke denne reduktion. Hjerne og nervesystem er et biologisk apparat, javist,

men de er modtagerapparater for en struktur, der be�nder sig udenfor modtagerfeltet i det, som han

kalder for det transareale felt dvs. udenfor rum og tid, eller som Rupert Sheldrake kalder det: det

mor�ske eller morfogenetiske felt. (oprindeligt introduceret af Alexander Gurwitsch 1910).

Der �ndes aktiviteter (den første af de �re hermetriformer, stabile tilstande), der be�nder sig i det

transareale felt og udenfor det rum-tidslige felt. Disse aktiviter er allerede tilkoblet partikeldele i det

subatomare felt (op opad i hierarkiet af totaliteter), for uden struktur (sjette dimension) �ndes kun

tomrum.

Det betyder også, at strukturer og aktiviteter i femte og sjette dimension danner nye metroplex’er. Og

her kommer et af det dyre begreber i den Heim’ske terminologi (her forsøgt oversat til dansk):

Indbyrdes udvekslende lede-metroplex af korrelative (samhørende) egenskaber forkoret til ILCOR.

ILCOR eksempli�ceret:

En impuls i det materielle felt – jeg mærker, at jeg bliver stukket af en myg – sender impulser op i

femte dimensions-strukturerne i form af en sansning og en opstigende aktivitetsstrøm, hvilket

omgående udløser en nedstigende aktivitetsstrøm = KLASK! myggen blev �ad. Ifølge lærebøgernes

regler burde der være en neurologisk forsinkelse på op til �ere sekunder, men det er der ikke, for det

sker samtidigt.

Det er interessant, for det bekræfter, hvad fysikken har kortlagt som proton-resonnans (Hartmut

Müller). Atomkernen/protonet ved på tværs af ude�nerede afstande samtidigt, hvad en anden

tilknyttet atomkerne ved. Lysets hastighed for informationsforsinkelse er by-passed.

Læs: I begyndelsen var lyden

Denne ‘vidende’ samtidighed kalder Heim for Gamma eller Psyche.

Alle biologiske enheder har en ILCOR, en opkobling til strukturfeltet.

Det betyder, at biologi fx på totalitetsniveau 7 koordineres omgående med biologi på totalitetsniveau

8.

https://www.nedersteetage.com/i-begyndelsen-var-lyden/
https://www.nedersteetage.com/i-begyndelsen-var-lyden/
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Psyche er med andre ord den wireless-forbindelse til det non-loḱale dimensionsfelt for biologisk-

organiske enheder i rum-tids-dimensionerne, der sørger for per-omgående koordination og

informationsudveksling.

It’s fucking psychic!

Det fører videre til et andet begreb indenfor kvantefysikken og dens åbninger udad- og opad til:

Bevidsthed er non-lokal. Med andre ord: bevidshed er ikke et a�aldsprodukt af et sanseapparat +

nervesystem. Visse aktiviteter sker på tværs af dimensionerne, andre sker kun i rum-tid eller kun i det

transareale felt (meta-physis). Det åbner åbner Pandores æske af rædsler og mareridt for

nihilisterne/rationalisterne/materialisterne, for bevidshed kan derfor eksistere udenfor tid og rum.

Uha, hvad kan det ikke betyde?

*

Så er den smidt på bordet, det såkaldt svære problem for fysikken: bevidsthed.

Det var den lille men seriøse drillepind for Niels Bohr og Københavnerskolen. Når de observerede en

partikel, så blev den til en bølgebevægelse, som om den ‘vidste’, at den blev observeret.

Hvad skete der lige her, og var partiklen overhovedet en partikel?

Heim siger, at graden af bevidsthed – der altså ikke er et enten-eller forhold, hvor hele universet og

naturen er ubevidst, og mennesket pludseligt er bevidst – men en gradbøjning af

bevidsthedsetablering fra totalitet 1-15 og derudover.

I denne nye og anderledes måde at beskrive psyche på er der mulighed for at tale om bevidsthed.

Impulser fra rum-tids-feltet forløber via det indbyrdes udvekslende lede-metroplex af korrelative

(samhørende) egenskaber, ILCOR, vi kanaler eller tråde kaldet telekor syntrokliner eller grupper af disse

tilsammen kaldet ilcor-manual – manus: hånd, som �ngre der stråler fra hånden og griber. Telekor

ligner telekommunikation eller telepati, tele = afstand + kor = korrelation, sammenhæng,

sammenhæng over afstand.

ILCOR operer i totalitet 16. 

Vi husker, at physis alpha er totalitet 1-6 og levende materie er totalitet 7-15, hvor avancerede

biologiske organismer som den menneskelige krop er totalitet 15. Men uden ilcor ville det være en død

krop, og fx kroppens enzymer ville ende i skraldespanden, for de er termodynamisk set usandsynlige,

men de er de ikke, for der er stabile, og hvor kommer denne stabilitet fra? herfra. Naturvidenskaben

undgår at forklare denne gåde, men i den Heim’ske model skyldes det altså en aktivitetsstrøm mellem

det transareale felt og cellens molekyler, mellem kvalitet og kvantitet.

Disse aktiviteter udfolder sig på �re drifts-områder:

Selvopretholdelse

Selvopfyldelse

Opretholdelse af art og samfund
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Opretholdelse af territorie

I totalitet 7-10 foregår telekorsyntrokliner i en streng. Der er ingen afvigelser og grader af frihed men

kun total binding. I totalitet 11-13 (fra og med celler med en kerne) optræder variationsmuligheder.

DNA’et er et bibliotet, som er til rådighed for mange kombinationsmuligheder af aminosyrer.

Cellemembranen har sensorer, der udveksler information med dens omverden, dets makrokollektiv. 

I dyrelivet er der altså �re telekorsyntrokliner, udvekslingsstrenge.

Hos højere primater og muligvis en række dyrearter som del�ner/hvaler, ottearmede blæksprutter,

kragefugle, ulve, svin, visse hundearter er antallet af strenge fordoblet til otte.

Hos mennesket er der 16 strenge (?) – selvom man godt kan få den tanke, at der ofte er lukket ned for

en del af disse strenge, og at mange mennesker lever som funktionelle dyr.

Det svarer til intentionerne i darwinismen og hele det tilhørende britisk-imperiale ideologi-kompleks.

Vi bliver betragtet og behandlet som blot lidt mere end dyr. Det samme med freudianismen, hvor vi

bare er driftsmaskiner. I realiten en dyb fornærmelse og afstumning af både mennesker og dyr.

Der er altså tale om en stigende intensivering af aktivitetsstrømme.

Det betyder, at der også er tale om en stigende intensivering af bevidsthed.

En encellet organisme har en enstrenget form for bevidsthed men dog en bevidsthed. Den ligner ikke

den menneskelige bevidsthed, ligesom bevidsthed er anderledes hos en sommerfugl, en �sk, en ugle

eller en kat. Eller hvad med et insekt, hvis bevidsthed måske fungerer i en sværm eller en myretue.

Også �sk og fugle kan være opkoblet til en slags kollektiv hjerne med biologisk wi�.

*

Mennesket er, som ovenfor beskrevet et bevidst kompleks af biologi og psyche med et physis-

fundament. Det er dog ikke nok som fuld forklaring af mennesket, og især ikke, hvordan vi adskiller os

fra fx aber. Det er ikke nok at konstatere, at vi har �ere strenge (telekorsyntrokliner) at spille på, for på

hvilken måde er vi dobbelt så avancerede?

Dyreforskning på adfærd, dyrepsykologi, har vist at vi kommer langt med gestik ift. til en chimpanse.

Den forstår og reagerer på nogle af de samme signaler som mennesker. Men det går galt, hvis man

forsøger at kommunikere abstraktioner i stil med hvad tror du, du vil have at spise i morgen? Den tror

ikke, at den vil have, den vil bare have, og den har ingen anelse om, hvad i morgen er. Den er i

situationen her og nu. Den har en hukommelse, men den ved ikke, at den husker noget om går og i

forgårs. Den har intelligens og en vis evne til problemløsning, den har psyche, følelsesliv, social

struktur, men den har absolut ingen evne til abstraktion. 

At darwinisterne prøver at bilde os ind, at der pludselig en dag et sted i Afrika var en abe, der

fremmuterede abstraktionsevne og fordoblede sine mentalstrenge, er derfor en fornærmelse af vores

intelligens og abstraktionsevne. De har kun kunnet slippe afsted med det ved samtidigt at hævde, at

psyche og bevidsthed er a�aldsprodukter af det biologiske apparat, så bare de beskrev apparatets

evolution, så havde de forklaret mennesket. Hele Ouf of Africa-modellen er det darwinistiske dogme
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fastlåst i biologi, genetik men indeholder foruroligende elementer af både eugenik og racisme, der er

opstået i det Britiske Imperium. For at sige det rent ud: de syntes simpelthen at negre lignede aber

mere end dem selv, og da Darwin havde bestemt, at vi kom fra aberne, måtte vi komme fra Afrika. De

har så aldrig fundet noget, der ligner the missing link, hvilket burde få en stribe røde lamper til at

blinke og svindelalarmen til at gå i gang. Teorien er i realiteten gennemhullet og død men bliver stadig

holdt kunstigt i live.

Heims model indtil videre beskriver kun det, der foregår direkte i virkningsfeltet mellem rum-tid og

struktur og de strenge/kanaler, der bringer det i stand. Altså ILCOR. Men mennesket er via sin

abstraktionsevne i stand til at styre denne proces og endog gå imod det, som vores biologi og psyche

kræver. Vi kan udskyde vores behov, vi kan visualisere ting og hændelser, der ikke har fundet sted,

eller som vi aldrig har oplevet. Vi kan formidle disse kompleksiteter til hinanden med et sprog, der

evner disse abstraktioner. Dyrs sprog, for det har de, indeholder ingen abstraktioner, kun signaler, der

matcher deres biologi-psyche. 

Denne særlige menneskelige egenskab må hidrøre fra aktiviteter udenfor ILCOR og altså udenfor de

fem dimensioner og alligevel koordineret med psychen. Der er brug for en ny totalitet 25, som Heim

kalder for pneuma eller på dansk: ånd. Fra at operere som et biologi-psyche-kompleks, hvor avanceret

det så end kan være, så kan vi via pneuma operere udfra et højere formål, Vi indeholder ikke blot

funktioner men også funktionsdynamikker.

Hvis man vil undertrykke mennesker, altså det menneskelige i os, vores egentlige væsen og potentiale,

så skal man gøre det, vi ser overalt i vores samfund: At mennesker bliver forledt eller trunget til at

opføre sig som dyr eller børn, der er gået i stå i deres udvikling mod voksendom. Den hedonistiske

�loso� (kun nydelse gælder) og livstil er en sådan amputeret tilstand. Forbrugersamfundet er sådan.

Kunstig overerotisering er en sådan. Kunstig iscensat mangel af forsyninger og fødevarer, som de

kører frem lige nu i forbindelse med den lige så kunstigt iscenesatte Ukrainekon�ikt, er en sådan. Krig

er en sådan, for mennesker går i �ugt, kamp eller krampe-mode. Reklame- og propagandaens

irrationalitet er en sådan. Dødsangst – hele covid-operationen byggede på dødsangst – er en sådan.

Dette dyr ønsker de at bure inde i zoologiske haver for mennesker, og dertil bruger de økonomiske,

ideologiske og kemiske fodlænker (afhængighed af drugs). Og transhumanisme er et direkte udsagn

om, at de ønsker mennesket omskabt til en dyre-maskine, og nu får vi indopereret en hi-tech

fodlænke, så vi kan leve i ét stort åbent hi-security fængsel. Et vaskeægte satanisk projekt, der har

stået på i århundreder og blot er intensiveret yderligere på det seneste. 

Heim havde også det indtryk, at en stor del af homo sapiens ikke var i stand til at operere via pneuma

men blot levede deres liv i halen på vanvid. Han havde set det i WW2 og så det sidenhen i alle de krige

og ødelæggelser og alt, der fulgte op gennem århundredet.

Med vores abstraktionsevne har vi skabt teknologi, der ville være utænkelig uden pneuma, ånd. Men

vores etik har ikke fulgt med, så denne teknologi bliver brugt, som om vi stadig befandt os i det

darwinistiske junglehelved af overlevelse og territorialkamp, altså de egnedes (de stærkestes)

overlevelse på andres lig og ulevned. 
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For abstraktionsevnen har også sin bagside: Vi bliver afkoblet fra vores biologi og dermed fra livet. 

Lige pludselig kan man argumentere for, at krig faktisk er nødvendig, at det sker for vores fælles

bedstes skyld (nogen må ofres for sagen = utilitarisme), eller som globalisterne gør: At alle på nær en

halv milliard mennesker skal udryddes fra planeten, for Jorden kan ikke understøtte dem, for der er

ikke længere nok til dem (de har selv stjålet det meste). At der tages samtlige 76 falske logikker i

anvendelse er tydeligt nok, hvis man har forstået egentlig logik, men for folk, der ikke har (ergo, er

Morlille en sten), så fremstår det som rationelt. 

Folkemord er biologisk kontraintuitivt men kan twistes og formidles til at være rationelt.

Marxismen er et godt-ondt eksempel. Via det ene (pseudo)rationelle argument efter det andet i Das

Kapital argumenterede Marx for det 20. århundredes største folkemord og undertrykkelsesapparat, og

horder af hjernevaskede medløbere leverede benzin til apparatet.

Læs: Materialisme som ind i helvede

Heim starter totaliten pneuma ved totalitet 25, men siger, at det kun er bottomline for uendelighed. Det

stopper ikke der. Åndelighed/spiritualitet indeholder ikke nødvendigvis et styreaggregat for godt og

ondt. Nogle af de mest ondsindet-modbydelige mennesker er vældigt spirituelle, derfor er de

stadigvæk ondsindede, kyniske, destruktive, menneskefjendske, psykopatiske. Sort magi = brugen af

det usynlige højdimensionelle felt til at skade andre er vældig spirituelt, men Det Store Pneumatiske

Dødsorgel, den Store Wurlitzer er stadigvæk satanisk.

*

Det er antydet, at ILCOR binder biologien sammen med psychen via metaforiske kanaler. Men helt

nøjagtig hvor knyttes der an til biologien?

Det må være på totalitet 7-niveauet, hvor DNA og makromolekyler be�nder sig.

Burchard Heim sagde med sit kendskab til hermetrien og elementærpartiklerne, at det kun ville være

fotoner, der ville være i stand til at bære denne aktivitet igennem uden at signalet forsvandt. Han

forudsagde årtier, før der blev talt om det, fænomenet biofotoner. DNA’et udsender altså lys.

Dette lys måtte være påviseligt og koherent (samlet og ensrettet) som en laserstråle. 

Uafhængigt at Heim blev hans forudsigelse påvist af prof. Fritz Albert Popp fra Marburg, der så, at der

kom et lys fra levende celler, og at de havde de egenskaber, som Heim havde forudsagt. 

Den gode og rigtige teori i videnskab vil altid være i stand til at forudse nye opdagelser.

Der skete det med Popp, at han blev citeret i et esoterisk tidsskrift, hans kolleger så det – han havde

ikke bedt om det – og så blev han forstødt fra det videnskabelige selskab for noget, andre havde gjort.

Fine venner må man sige, så hans anerkendelse i Tyskland faldt, men han opnåede siden stor

bevågenhed og anerkendelse udenfor Tyskland. 

Heim selv var allerede kørt ud på et sidespor, og meget få kender ham i dag. Det skyldtes, at han via sit

handicap ikke kunne arbejde i videnskabelige forskerteams men også, at han – fordi han ikke som de
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andre sprøjtede artikler ud – så nægtede videnskabelige forlag at udgive hans bøger, og så måtte han

udgive på en vens forlag, hvor der blev udgivet teologisk og deslige smudslitteratur, og teologer må

man aldrig lege med, dem skal man hade og foragte ifølge videnskabsfolk. Han legede sådan set ikke

med dem, han udgav bare dér, da der ikke var anden mulighed. Og dog på sin vis gjorde han, for han

led ikke af theo-noia eller metafysik-allergi.

*

Spørgsmål helt hen i vejret:

På hvilket totalitetsniveau opererer oplyste mestre eller højere væsener?

Hvor meget skal der til for at vi fordobler vores 16 kanaler til 32?

Hvorfor har mennesket DNA, der synes at ligge ubrugt hen?

Kan Heims model forklare paranormale fænomener, UFO’er, tidsrejser og andre anomalier?

Hvor er Gud henne i dimensionsuniverset?

Med disse spørgsmål er der lagt i ovnen til en del 3 af Mikroessays om verden i 6 dimensioner.

Det skulle undre, om ikke geniet Burchard Heim har yderligere bud på livet i Universet.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Første bud:
Du må ikke have andre guder end mig

�k vi nogenlunde på plads forleden

De ti bud – 1. bud

og hvad med de andre bud:

Andet bud:
Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

Jeg har fået at vide, at jeg fyrer bandeord af, når jeg sigert s’gu.

Det vil jeg stille et par spørgmålstegn ved.

For hvad er det, s’gu eller så’gu står for? Det er Så sandt Gud lever!

Og det kan vel næppe heller være midsbrug af Guds navn at sige for fanden!

… med mindre man går i den kirke.

Hvad med gud-bedre-det, er det ikke en lille indskudt bøn om en håndsrækning?

Til gengæld siger man ikke: Det skal Gud vide, men Det skal guderne vide,

så er vi lige pludselig blevet hedninger, når vi betror os til de højere magter?

Eller er det fordi, det er for pinligt at betro sig til selveste Gud, når han nu ved alt i forvejen?

De ti bud – de rigtige bud

https://www.overetagen.dk/de-10-bud-1-bud/


29.12.2022 14.55 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 458/3124

Førhen kunne man høre sætninger som: Jeg tager Gud som vidne på, at …

Men det er jo blot en omskrivning af det oldnordiske Jeg sværger, at …

og når man har sværget og a�agt en ed, så invilliger man i at stå til regnskab for det.

Hvorfor var det så, at fyre en ed af, når man stillede røven i klaskehøjde?

Er der ikke sket en grundlæggende misforståelse og sammenblanding af edsa�æggelse og

forbandelse,

for undskyld mig, det er ikke det samme

Islam har en lignende frase med �ittig brug af wa hu’Allah forkortet til w’allah.

Det betyder Om Gud det vil, hvor man lægger dagens udkomme i hænderne på Gud.

I rigtigt gamle dage sagde vi farvel ved at sige: Gå med Gud.

I kirken siger vi Herren være med dig.

Vi kalder altså edsa�æggelse for at bande. Det er jo noget vrøvl.

At bande er ovre i en helt anden alvorlig boldgade, der har at gøre med

at smide en forbandelse i hovedet på folk: Må Guds straf ramme dit usle legeme!

DET vil jeg regne som misbrug af Herren din Guds navn, for her har vi ikke noget at gøre.

Vi kan fyre af: Jeg ska-gi-dig-skaja og vent til JEG får �ngre i dig …

Hvad den formastelige, der åbenbart har fornærmet os, har af mellemværende med Gud og andre

højere magter, rager ikke os. 

Hvis vi ser bort fra deciderede forbandelser – reelt en slags update af sort magi taget lige ud af

oldsuppen – så har jeg absolut ingen problemer med alt andet. 

Hvad jeg har problemer med er derimod alt det beskidte street-snak og med fuck-fuck og atter fuck

i hver sætning, hvor man i �æng og uden anden mening end at være streetsmart kalder alle og enhver

og selv sine venner for en fucking luder, bitch, hoe, og gør dit shit og gå hen og knep dig selv.

Jeg indrømmer gerne, at jeg har en udtalt afsky for rapper-kulturen, og det skyldes, at jeg ved noget

om, hvordan den blev weaponized i kommercialiseringen af det amerikanske fængselsvæsen.

Jo �ere dysfunktionelle sorte familer, jo �ere sønner uden en far,

jo mere vold, jo �ere mord, jo �ere penge i kassen, og vi taler om BigBusiness her.

Tredje bud:
Du skal holde hviledagen hellig

De er lidt platte de her nyoversættelser. Jeg kunne bedre lide:

Kom hviledagen ihu at du holder den hellig.

Måske er det lidt nyttigt at huske på, hvad et bud er for en størrelse.

Et bud er en anbefaling. Men lovreligionerne kører den helt ud i hegnet og siger, 

at det er påbudt i betydningen, at det er forbudt og dermed strafbart at lade være.

I den jødiske tradition er det simpelthen forbudt at udføre dagens arbejde under sabbaten.

Men man kunne også se det på en anden måde.
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Ved at sige til folk, at nu skal de saftsuseme holde fri, og det gælder også dig og dig,

så sætter man en stopper for den glidebane, som industrialismen i 1800-tallet indledte,

hvor der ingen grænser var for, hvad arbejdsgiveren kunne forlange af sine ansatte,

og hvor et slavesamfund og en feudalisme 2.0 sneg sig ind. 

Der er de, der tilskriver det den protestantiske, den puritanske arbejdsmoral,

der var decideret masochistisk i sit uvæsen. Det betød også, at når de stakkels arbejdere endelig �k fri

fra trædemølleriet – og det er fortsat i weekend-kulturen – så havde de hulens travlt med at dope sig

med forlystelse, druk og udskejelser for at overkompensere for, at de havde knebet ballerne samme i

5-6 dage i træk og var faldet døde om på madrassen, når de var fodret af. I det hele taget er det en

usund arbejdsdag, der ikke indeholder en siesta. De har forstået mere sydpå. Og det har de vel ikke

engang, for vi skal helt ud på landet for at �nde sand forståelse for en morfar efter frokost – der

hedder middagsmad derude.

Fjerde bud:
Du skal ære din far og din mor

Det var det ene bud, der blev smidt i skraldespanden af babyboomerne, 68’erne, de såkaldt

ungdomsoprørere. De omformulerede det til:

Du skal undsige, foragte og forstøde dine forældre for deres forstokkede livssyn, deres traditioner og

deres værdier er enåårmt undertrykkende! og Rend mig i traditionerne skrev de kulturradikale og op i

røven med småborgerligheden hylede de nyfrelste kulturmarxister, og ned med manden og familien

skreg feministerne

… de glemte lige at spørge børnene, hvad de måske godt kunne tænke sig, før de tog dem som gidsler i

kønskampen og hengav sig til en pandemi-agtig skilsmissekultur.

Senere �k babyboomernes – historiens mest forkælede-fucked-up generation – børn og børnebørn

travlt med at kompensere for det samfund, som 60-70’er-narcissismen havde skabt, for nu skulle der

være kvalitetstid mellem 17 og 19:30, når børnene �k fri fra børnefængslet. I weekenden var den

forcerede kvalitet på speed, når skilsmissefar havde lov ifølge forældremyndighederne til at se sin søn

en gang hver 14. dag, efter at drengen havde trukket sin alenemor rundt ved næsen i 12 dage i

uformuleret og uforstået vrede over at få stjålet sit faderlige forbillede, uden hvilket ingen dreng bliver

til en mand.

Børn har brug for en far OG en mor. 

Så pas lidt på her, boomerbørn og -børnebørn. I kunne risikere et nyt og baglæns kultur-forældreoprør

i den stik modsatte retning vendt mod det egotrip, som I valgte på jeres børns bekostning.

I er allerede vidne til det, luk øjnene op.
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Femte bud:
Du må ikke slå ihjel

Man kunne fristes til at sige hurtigt videre, for hvem kan være uenig?

Men så nemt slipper vi ikke.

Først og fremmest: Hvilket hyklerisk udsagn fra en mellemøstlig stammekultur, der i kapitler forinden

og efterfølgende storpraler af – jeg nævner i �æng – at Samson massemyrder 10.000 �listre! Så måtte

han det, eller måtte han ikke? Måtte Jerichos mure blive sænket af et supersonisk

masseødelæggelsesvåben, måtte David smadre Goliath, og nej: den assyriske konge Assurbanipal

måtte selvfølge ikke smadre Jerusalem, for det var jo indbyggerne i Jerusalem, det gik ud over, og det

var dem, der forinden havde formuleret budene i deres hellige skrifter.

Moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt.

Alle tre abrahamiske religioner deler dette hykleri. Man må gerne gøre alt det mod de vantro, der er

ildeset at gøre mod de rettroende. Det er slet og ret stammeideologi. Kristendommen holder af at

tænke, at budet gælder universelt, men kristenheden, historiens gang viser noget andet. Bare sig

korstog.

SÅ:

Der er altså en forskel på at gå hen og slå et andet menneske ihjel for et godt eller ondt ord og at slå

ihjel som en krigshandling – er det sådan, det er? 

Er det så i orden ifølge budet at slå ihjel som en aggressiv krigshandling eller kun som en krigshandling

i selvforsvar? Det er i hvert fald sådan, som vores retssystem ser det. Men det er også sådan med

retsvæsen, når det kommer indenfor søgelyset og måske endog i hænderne på magthavere, at disse

ofte søger mulighederne for at omgå lovens og budets intention. De søger via alle mulige falske
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argumenter at begrunde og retfærdiggøre politisk betingede blodsudgydelser – den onde diktator, han

mishandlede sit eget folk, vi kommer hans eget folk til hjælp, de er terrorister, de truer vores eksistens, det

var dem, der begyndte, vi har en hellig ret til at beskytte, vi gør det for demokratiets og deres egen skyld, vi

gør det af sikkerhedsårsager for jeres skyld … og hent mig en spand, for jeg tror aftensmaden kommer

op igen, og vi kender alle udsagn og har hørt dem igen-og-igen. Vi har set glorier af højglanspoleret

snydeguld.

De mindre kendte og sjældent udsagte udsagn er: Vi gør det for at reducere verdensbefolkningen, for der

er alt for mange ubrugelige grovædere derude, og Planeten Jorden kan ikke bære, at der er så mange på én

gang. Dette er rent faktisk, hvad man kan læse i skrivelser begået af FN. Eugenikerne dækker sig gerne

i �ne fora bag forstillende �oskler, der fremstiller dem som frelsere for fællesskabet – men når dagen

er omme er de bare skinhellige folkemordere.

Sjette bud:
Du må ikke bryde ægteskabet

Endnu et bud, som babyboomerne smed i a�aldscontaineren. 

Der var fri hor og fri sex og forloren frigjorthed over hele linjen i de fede tider.

Udslettelse af al tradition var kulturmarxisternes hoveddogme.

Kultur er tradition. Tradition er kultur. Uden tradition ingen kultur.

Man kan ikke skabe en kultur from scratch i hver generation,

og forsøget derpå ifølge det kulturmarxistiske bud medfører infantil ynkelighed.

I Holly-Bollywoods medievirkelighed bliver familieinstitutionen konsekvent perverteret.

Familie-faderen bliver altid fremstillet som en dysfunktionel narrøv,

og alle interne kon�ikter bliver iscenesat forstærket, for det er så sjooovt!

Pornokulturen er de separerede og fjendtliggjorte køns narresut.

Kærlighed er reduceret til dyrisk knep, den hellige forening er nu sperm-i-bæ.

Mand og kvinde er nu LGBTQIA-knepper-ged-knepper-lig-knepper-barn-æder-menneske.

Og så omdøbte de som bekendt budet fra at hedde Du må ikke bedrive hor.

Hvis man gjorde, var man en horekarl eller en hore.

Det var også en i virkeligheden befriende bramfri formulering fra en tid,

hvor der blev sagt til den unge mand, der gjorde en pige gravid:

Så har du som minimum at tage det som en mand og gifte dig med hende!

Ulig i dag blev ægteskabet taget alvorligt – vi undskylder selvfølgelig til jer derude,

der er så forstokket gammeldags og u-progressive, at I stadig tager det alvorligt i praksis.

Man må spørge, om modernitetens frigørelse fra det sjette bud ikke blot er frihed for ansvar?
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Syvende bud:
Du må ikke stjæle

og det er så ikke rigtigt, 

for det må man godt, hvis man kan kalde sig Staten, myndighederne, banken

EU, et multinationalt syndikat-kartel, skattevæsenet, �nansministeriet, de rige onkler i Davos.

Man kan bare omformulere og kalde det for beskatning, beslaglæggelse, ekspropriering, afgifter,

gebyrer, omfordeling, centralisering, �nanskrise, undtagelsessituation, sikkerhed, et holdingselskab

med adresse på Cayman-øerne og andet, der skal dække over tyveri.

Især kombinationen at slå ihjel og at stjæle er en yndlingsret hos de rige onkler.

Krig og udplyndring går vældigt gerne hånd-i-hånd.

En fællesnævner i forhold til alle bud, der gælder mennesker som helhed, er, at de ikke gælder for

oligarkiet. De har ingen regler andet end omertà: hvis du bryder tavsheden om, hvad vi har gang i, og

hvad du selv er fedtet ind i, så er du dødsens. Det er ma�aens interne regelsæt, og denne verden

køres af ma�a på højt niveau.

Reglen eller dogmet for dem er: Alt, du kan slippe afsted med uden at blive knaldet for det, er tilladt.

Skulle du blive opdaget, så benægt det, lyv om det, snig dig ud af bagdøren. Vi lover dig, at du ikke

bliver knaldet, for du er en af os, og vi er for store til at blive knaldet. 

Too big to fail, too big to jail. 

Ottende bud:
Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste

Skal vi ikke bare kalde det: Du må ikke lyve. Man lyver vel for at at redde sit skind og på andres

bekostning. Man kan selvfølgelig lyve overfor sig selv, men så er vi vel ovre i patologien, og lidelsen

hedder selvbedrag.

Vi lever i tider, hvor løgnen er sat i system, den er institutionaliseret, den er overalt.

Og når den er overalt, bliver den ikke længere betragtet som løgn men bare business smart,

konkurrence-relevant, servicerende for de, der betaler for det. 

Journalistik er blevet til ét kæmpestort sigen falsk vidnesbyrd købt og betalt af annoncører,

interessenter eller slet og ret ejerne. Det er den ene hånd i den store løgn.

Politik er den anden hånd. I oligarkiets politiske �loso� kaldes det oven i købet for den ædle løgn og

fordi du ikke kan håndtere sandheden. Løgn er en forbrugsvare i et forbrugssamfund, og den er

efterspurgt. Som man siger: Folk vil bedrages.

Eller skal vi betragte det i historisk kontekst som endnu et af de abrahamiske religioners snoen sig

udenom at universalisere – på dansk at tage sin egen medicin, på engelsk walk the talk. Du må altså
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ikke bære falsk vidnesbyrd imod din næste, hvilket ifølge sund fornuft er usmart, for han bor jo henne

om hjørnet. Men imod alle andre end stammens medlemmer må man lyve så vandet driver.

I en retssag regnes det for strafbart af afgive falsk vidnesbyrd.

Man sværger ved en bibel – som de færreste regner for noget i dag, hvorved eden bliver til en tynd kop

te – at sige sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden. 

Voldtægt skal stra�es. Men hvad nu, hvis en eller anden bitch – og der er lidt for mange eksempler –

stiller sig op og påstår, at hun er blevet voldtaget, hvilket så viser sig at være usandt eller umuligt at

bevise, for hun ville bare ramme ham ved at køre en o�errolle – bliver hun så stra�et for det? Nej, hun

får lov til at gå. Enhver tvivl kommer hende til gode, han derimod har fået påklistret en tvivl, som han

aldrig slipper af med.

Spørg, hvordan Julian Assange er endt som livstidsfange uden at have begået anden ‘forbrydelse’ end

at afsløre de helt store forbrydere? Ved falske anklager for voldtægt ved en svensk domstol.

Niende bud:
Du må ikke begære din næstes hus

Den gammeltestamentlige klausul imod boligspekulanter, eller hvad?

Lad os bare oversætte hus med ejendom, for er det ikke her, man opbevarer sine ejendele?

I dag kunne det lige så godt være digitalt og ude i skyen. Cyberbegær af din næstes hus.

Lad os i samme åndedræt oversætte begære med stjæle. 

Jeg ved godt, at visse puritanske teologer siger, at man allerede har syndet i begæret, men så synes

jeg, at man fornærmer folks intelligens. Man kan godt være misundelig på den non-destruktive måde,

hvis man får den impuls, at man kunne tænke sig at eje noget, som andre ejer i forvejen. Man behøver

jo ikke at blive en tyv, for der �ndes måske noget magen til.

Den destruktive misundelse er kernen i Imperiet. Som i det første bud – det mest problematiske af

dem alle – har Imperiet i sit oppustede væsen gjort sig selv til den skinsyge gud, der ikke tåler andre

guder. Imperiet tåler ikke andre rigers storhed, og det er ikke nok for dem at eje en hel masse og være

store og mægtige, de er nødt til at se, at andre mister deres ejendom og storhed. Det per�de Albion er

nødt til at se tilintetgørelsen af dets lige.

Det siges, at imperiernes prototype Romerriget ved sin ankomst til Egypten og ved synet af

hypostelehallerne i templerne og synet af pyramiderne blev gule i fjæset af misundelse, for intet i

deres rige kunne stå mål med det. Da spanierne og deres jesuittiske følge så byerne i Inka og

Mayariget, har de oplevet den samme nidrige følelse: det må vi ødelægge … men forinden må vi

kon�skere deres rigdomme. Det samme gjorde briterne, da Imperiet ankom til Indien.
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Tiende bud:
Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller
noget, der hører din næste til

skal vel nærmest betragtes som en uddybning af det niende bud, for i din næstes hus bor der folk og

fæ. 

Mon ikke vi skal regne begæret af din næstes hustru for et af det bud, som kulturmarxisterne

afska�ede? Og begik feministerne ikke deres største og mest absurde fejltagelse ved på den ene side

at kræve fuld respekt og opmærksomhed og – skal vi ikke bare sige – forgudelse (det handlede aldrig

om ligestilling men om særstilling) og på den anden side forbeholde sig fuld ret til foragtende

disrespekt, brug-og-smid-væk af mandekøn og utroskab som en pirrende mulighed. Men hvor er det

så sørgelig at se hende med håret i postkassen på et tidspunkt, for han ældes med værdighed og hun

ældes med tab af tiltrækningskraft. Sådan burde det ikke være, men sådan er det.

En hel generation af yngre kvinder oplever i dag det fænomen, at mændene ikke gider dem. De går

med den hemmelige drøm om den gode familie, men samfundet har givet dem det blå stempel til at

smadre den og gå efter de hurtige gevinster. Internet-datingkulturen og de sociale navlepillermedier

har sat strøm til det. Scenariet er ved at gå op for samme generation af yngre mænd, der fravælger det

forpligtende forhold, for han ender statistisk set altid som taberen. Igen, sådan burde det ikke være …

Men fæet da, dem skal vi da ikke glemme. Hestetyveri blev i gamle dage i visse kulturer regnet for en

så stor forbrydelse, at man blev henrettet for det. Det tror jeg godt, vi kan regne som fortid – jeg har i

hvert fald ikke hørt om hestetyveri for nyligt. 

*

De ti bud er en samling af moralske udsagn, der er regnet for universelle og nødvendige for

sammenhængskraften i et menneskeligt samfund, dengang som i dag.

De er en slags bottomline: Hvis ikke vi kan blive enige om det, hvad laver vi så her?

Vi ser her bort fra det første bud, som jeg forinden har argumenteret for er politiseret og ideologiseret

i helt særlig grad. Det stikker ud på en sær måde og hører egentlig ikke hjemme i en samling af

rettesnore taget ud af den fælles folkelige fond om, hvad det vil sige at være et værdigt og hæderligt

menneske. Disse bud er egentlig ikke religiøse, så hvad skal ‘gud’ indover og blande sig for? Man sidder

med en mistanke om, at det kun er ‘gud’ med lille g, der har sparket den fodnote ind.

Det er ikke udsagnene, der er problematiske, det er omgangen med moralíteten.

Vi lever i et felt, der er gennemsyret af dobbeltmoralt og fordækt amoral

– hvis ikke amoralen er direkte smack-in-your-face og bryster sig af det.

Vi lever i en verden, der er okkuperet af nihilisme og noget, der – hvis vi skal bruge den religiøse

terminologi – kun kan kaldes satanisk. Men vi lever også i en verden og i tider, hvor efterspørgslen af

moralitet er vendt tilbage. Ikke den store ophovnede pege�nger og fy-skamme men rettesnore om,

hvad det vil sige at være et menneske. Opskaleret til verdenspolitik ser vi samtidigt en venden tilbage

https://www.nedersteetage.com/de-ti-bud-1-bud/
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til traditionalisme og patriotisme og genkomsten af civilisationsstaten. Som et gammelt ordsprog i

Østen siger: Et velholdt rige har Himlens mandat.

Jeg hælder mere og mere til den anskuelse, at disse tider er, hvad de oldpersiske tekster beskriver som

den store kamp mellem Ahura Mazda og Ahriman, skaberen og tilintetgøreren, som vi i en mere

forsimplet form ville kalde for det godes kamp mod det onde. Jeg kan bedre lide den persiske, for så

slipper vi for al den ovenfor beskrevne forloren, der altid sniger sig ind i omgangen med moral.

Det minder mere om drengen Balthazar Bux i den smukke børnefabel Den uendelig historie (Michael

Ende), hvor han i sit traume over tabet af sine forældre forsvinder ind i Fantasien (tryk på anden

stavelse), et mentalt eskapistisk univers. Som alle road movies eller historier om helten med de tusind

ansigter (Joseph Campbell). Der er en dissonans i det fantastiske univers, der på et tidspunkt bliver så

tydeligt, at det revner og Intetheden truer med at opsluge hele verden. Først ved verdens ende vender

drengen tilbage og genkender sig selv. Dette er sandhedens øjeblik, når alt kommer til alt.

Den egentlige betydning af det græske ord apocalypse er tæppefald eller afsløring.

Lever vi ikke i voldsomt afslørende tider?

Er tæppet ikke ved at gå ned for den tragikomiske forestilling, vi alt for længe har befundet os i?

Maskerne falder og alle de grimme fjæs står der og plirrer med øjnene.

Bag skærmen hos den store troldmand i The Wizard of Oz står der en lille gnidret mandsling og rykker

i tangenterne på sit store Wurlitzer-orgel, der kan udspy røg og damp og cirkusmusik med torden og

løvebrøl.

Var det det hele? Fup og svindel og show-o�.

—– o —–
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Du må ikke have andre guder end mig

Der er �re hovedproblemer med udsagnet.

I det hele taget er det første bud det mest problematiske af budene.

De ti bud – 1. bud
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Det første problem

er den manglende historiske kontekst. Udover at tallet 10 er en reduktion af langt �ere bud, hvoraf

nogle stammer fra universelle bud, der altid har eksisteret i menneskeheden og derfor ikke er jødiske.

Og hvem kan være uenige med dem? Andre stammer fra det lovsæt, der udgør den jødiske sharia, altså

alle de foreskrifter, der også omhandler kosher, og som �ndes spredt over Torah og Talmud. Det er

med andre ord ikke noget, som Gud har dikteret Moses i form af lertavler men nedskrifter fra et

præsteskab beregnet på at regulere folkets adfærd.

Konteksten er et folk på vandring og de interne bud, der skal holde dem samlet i fåre�okken. Det galt i

første omgang det sammenhold, der var krævet for at overleve Exodus, hvilket er en omfattende og

fucked-up historie i sig selv, for hvad var denne exodus? (der var to), og hvad var det folk, der

udvandrede – blev de ikke i virkeligheden smidt ud? – og var de jøder og ikke i virkeligheden egyptere?

– Moses er et egyptisk navn. Det åbner for en pandoraboks af revisionisme, der er befængt med alle

mulige tabuer og benspænd. Eller vi burde måske sige kontra-revisionisme, siden historien allerede er

revideret, blot på den ufede måde.

Lad os tage den up-front: Moses VAR enten Akhenaton eller hans general, der i Exodus hedder Aron.

Akhenaton afska�ede alle Øvre Egyptens (Amun-præsteskabet i Luxor/Theben) guder i ét og samme

pennestrøg og skabte monoteismen i form af en solkult (i sit eḱsil i Amarna = Første Exodus). Genesis-

historien om Adam og Eva i Paradisets Have er en direkte parafrase af Akhenatons Hymne til Solen,

hvor han og hans hustru Nefertiti rendte rundt splitterfornøjede i deres paladshave, og skabelsen er

en poetisk hyldest til den nye dag. Uddrivelsen af Paradis er den Anden Exodus = næste omgang

udsmidning, hvor Akhenaton og indbyggerne i Amarna bliver tvunget ud at Egypten og krydser det

Røde Hav. De Syv Plager er beskrivelsen af en helt konkret historisk hændelse = det eksplosive og

destruktive udbrud af Thera (Santorini). Og mens vi er ved revisionismen, så lå Kong Salomons Tempel

ikke i Jerusalem men i Tannis, Egypten. Israelske arkæologer har ledt forgæves siden 1948 efter Kong

Salomons Tempel men har ikke fundet andet end Det Andet Tempel.

Og hvem er så jøderne? Josephus Flavius er ikke i tvivl, når han skriver, at de var Hyksos, Hyrderne. Vel

var Josephus en skyggefuld person, men han var immervæk jødisk skriftklog og historiker, før han

solgte sin sjæl til de �avianske romerske kejsere og indskrev sig selv som Paulus i den

nytestamentelige bibelhistorie. Selvom han efterfølgende medvirkede til politisk-ideologisk

historieforfalskning, kræver det en reel viden om den rigtige historie for at forfalske den. Hyksos var et

folkeslag, der invaderede Egypten og indsatte sig som faraonere. Alt det oldtestamentelige ævl med

det egyptiske fangenskab er en eftersynkronisering. DE styrede Egypten, før de blev smidt ud.

Hændelserne er ikke forfalskede, men det moralske overlay og den selvretfærdiggørelse /

o�errollegørelse = det jødiske ‘styresystem’ er en ideologisk efterrationalisering. Hændelserne er til

gengæld �yttet i både tid og sted, hvilket gælder både Det Gamle og Det Nye Testamente.

Læs: Kongen der forsvandt

Én kontekst, som er nødvendig at forstå, er denne udvandrende gruppes møde med ka’annan’itterne.

Det jødiske folk blev advaret af deres ledere mod at have omgang med ka’anaanitter (nuværende

https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
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Libanon) netop fordi der var andre guder i omløb her. Ba’al-kulten var ensbetydende med

menneskeofring, og historien om Kain og Abel og historien om Abraham og Isaac vidner om den

kon�ikt. Abrahams valg var et fravalg af menneskeofring.

Historien om Moses og Sinaibjerget, hvor han havde en 1:1 snak med Jahweh, hvorefter han ankom

med et par lovtavler = De Ti Bud, handler just om den slags møder, for det jødiske folk forfaldt

konstant til dyrkelse af andre guder, Ba’alerne, Astarterne og Arams, Sidons, Moabs, ammonitternes

(Amun-præsternes) og �listrenes (palæstinensernes) guder (Dommerbogen 10:6). Kong David var efter

sigende og skrivende en mand efter Guds hjerte men opkaldte sin søn efter Ba’al. Kong Salomon i al

sin visdom dyrkede Astarte, Milkom og Kemosh. Både fårene og deres navnkundige konger var langt

udenfor hyrdernes fårefold.

Det andet problem

er de�nitionen af polyteisme og begrebet guder.

De ældste kulturer, som jødedommens Yahweh var skinsyg på, og hvis guder kristendommen

bekæmpede som afguder, var i de �este tilfælde ikke guder. Det gælder både det egyptiske, det

græske og det hinduistiske pandemonium. Og det germansk-nordiske. Gudeskikkelserne er

personi�ceringer af naturkræfter, både de sete og de usete. I Egypten kaldtes de for neter’e og

helligdommene/templerne kaldtes for per neter’e. Dette pantheon af neter’e blev ikke anset for

Skabelsens Kilde men skabelsens afkom.

Læg dertil, at guderne skal forstås i konteksten astroteologi. Som foroven, så forneden. Guderne er

solare-kosmiske naturkræfter med direkte ind�ydelse på jordiske fænomener og menneskelige

foreteelser. Astro-Logos er læren om kosmisk påvirkning af livet på Jorden.

Det tredje problem

er monoteismens hovedproblem. Der er ikke langt fra religiøs monoteisme til politisk despotisme, og

lovreligionerne jødedom og Islam skelner ikke mellem religion og politik. Som der står Herren din gud

er en skinsyg gud (2. Mosebog 20:4). Jahweh, den tohovede-bipolære gud (Joseph P. Farrel og Scott D

deHart Jahweh The Two Faced God), Janushovedet, er med andre ord skinsyg, hvilket betyder, at han

det ene øjeblik belønner sit folk og det andet øjeblik smadrer dem. Og han siger selv, hvorfor han gør

det! = fordi jeg er syg i hovedet.

Så: Er denne gud, som jøderne tilbad, ikke blot endnu en stammegud med stammehjerne og

stammetænkning og øje-for-øje-tand-for-tand-mentalitet. Denne adfærd er alt for meget lig denne

verdens despoter, for eksempel visse slægter/generationer af romerske kejsere.

Det fjerde problem

ankommer med kristendommen, jødedom light. Det er for så vidt allerede indbygget i jødedommen, og

i esoterisk jødedom, Kabbalah, ligner Gud i forblø�ende grad noget, man �nder i de vediske tekster

(Stan Tenen). Problemet – der ikke er et problem, med mindre man er fundamentalist og tager alting

https://www.youtube.com/watch?v=J6OsDczx5iM
https://www.youtube.com/watch?v=J6OsDczx5iM
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bogstaveligt og for pålydende – �ndes i Den Hellige Treenighed, hvor Gud i sit eget væsen er tre-i-en,

Faderen, Sønnen og Helligånden – Vishnu, Brahman, Shiva – Dao, Yin Yang – you name it.

Så hvis Guddommen i sit eget væsen er poly, what’s your fucking problem!?

Kunne problemet her være, at nogen har saboteret en sober samtale og dermed forståelse af den

universelt kosmisk-menneskelige interaktion for at indføre en politisk-social-mental-videnskabelig-

økonomisk agenda, og at denne sabotage skete for disse rundt regnet 2000+- år siden? Og kunne

problemet for os i dag være, at denne agenda aldrig er blevet anfægtet men har metasteret-etableret

sig i alle lag af vores bevidsthed?

Med andre ord: Er det første bud ikke blevet til Imperiets hoveddogme?

De romerske kejserslægter og senere pavemagten forlangte, at kejseren/paven var indsat som Guds

stedfortræder på Jord = denne verdens gud. Men hvem er denne verdens gud hvis ikke Lucifer/Satan?

Imperiet eller kejserkulten er den saturniske dødskult (Troy McLachlin). Det er – blot med et halvt

millenniums perspektiv – det underliggende princip i Det Britiske Imperium, der har behersket Verden

fra rennaissancen til i dag, og hvis tid er omme (og de ved det). Alt det, vi oplever for tiden, er

Imperiets respirator-kramper, dødskultens dødskamp.

*

Omar Ingerslev skriver:

Her er nogle stikord til begivenheder, som fortsætter som fortællinger fra mund til mund, båret af

karavaner langs de gamle handelsruter, indlejres i kulturer og hugges i sten og nedfældes på træ,

skind og papyrus, eller forsegles i grav og sarkofag. Hovedretningen for fortællingerne følger solens

gang, fra øst mod vest.

*

Dødebogens 125 sentenser – “the negative confession” – hvoraf de 10 bud er et ekstrakt, med “vendt

fortegn”. Efter jordelivet har faraoen foretræde for guderne, og a�ægger regnskab for sit jordiske

virke. I en ideel situation kan faraoen erklære : ”  jeg har ikke løjet, jeg har ikke stjålet, jeg har ikke slået

ihjel osv ” 125 sentenser ialt. De kendes fra gravene i kongernes dal. Kun en håndfuld ypperstepræster,

samt faraoen, kendte dødebogen, som foruden sit substantielle indhold, også blev brugt til at

identi�cere faraoen, hvis parterne ikke umiddelbart kunne genkende hinanden.

Dødebogen �ndes som PDF.

*

Akhnatons far var Tumoses IV, hans mor den jødiske prinsesse Tiye ( datter af Yaua, muligvis identisk

med den bibelske Josef i Ægypten. Yaua-mumien afviger fra de etniske hovedtyper i Ægypten ved at ligne

et typisk mellemøstligt ansigt – Tiye-mumiens hoved er en blanding af det typisk mellemøstlige og det typiske

ægyptiske hoved ). Jødisk “invasion”/”in�ltrering”, indgiftning i egyptiske faraodynastier og endelig

reaktionen : landsforvisning/exodus, da det gamle præsteskab i Ægypten generobrer deres position.

Akhnaton �ygter ud i ørkenen, her ophører sporet. Der er stadig mange uidenti�cerede mumier i

http://www.public-library.uk/dailyebook/The%20Egyptian%20Book%20of%20the%20Dead.pdf
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Ægypten, hvoraf nogle er kandidater til det forsvundne par, Akhnaton og Nefertiti. Disse begivenheder

sker på det samme tidspunkt som den bibelske fortælling om exodus, udvandringen til “det hellige

land”. De ti bud ligner til forveksling et ekstrakt af dødebogen. Navnet Moses er sandsynligvis et

ekstrakt fra Tutmoses – som på ægyptisk betyder : Den gudfødte.

*

Millitærmanden Seth indledte et nyt faraodynasti, forfulgte folk og myrdede løs “for at bringe “orden i

verden” = “verdensorden” = “New world Order” (?) – og har muligvis givet navn til satan�guren i

kristendommen.

*

” De romerske kejserslægter og senere pavemagten forlangte, at kejseren/paven var indsat som Guds

stedfortræder på Jord = denne verdens gud. Men hvem er denne verdens gud hvis ikke Lucifer/Satan ? ” (

citat : MH )

Sandsynligvis – Vatikanet er alt for rig på satansymboler. Der er, som i mange andre overordnede

magtstrukturer, et modsætningsforhold mellem “stat” og den udbredte folkelige opfattelse – i dette

tilfælde fra gudsdyrkelse til satandyrkelse i opfattelsen af kristendommen. 

*

Vulkanen Thera´s ( Santorini ) kraterprop ( størknet lava i kraterrøret ) blev skudt af pga tryk fra

magmakammeret, og sendte ca 3 000 f.v.t. 39 km3 pulveriserede stenmasser i luften, samt en tsunami

som væltede klippevæggen i Bosporusstrædets nordende, hvorved det agrare lavland hvor idag

Sortehavet ligger ( 80 m.u.h. ) blev oversvømmet på rekordtid = deraf opstod synd�odsmyten i �ere

beretninger fra de kulturer der lokaliserede sig i sikre landområder øst for den voldsomme geologiske

begivenhed.

Ararats bjerg ligger som det tydeligste landmærke ved Sortehavets sydøstlige hjørne, Tyrkiet, hvis man

ankommer fra søsiden.

*

Paulus = Josephus Flavius – dette sandsynliggøres bl.a. af lighederne i skildringen af deres rejse med

skib til Rom. Der er adskillige speci�kke preferencer, som ikke kan opstå ved tilfældigheder. Datidens

“copy-paste”. Beskrivelsen �ndes idag i “apostlenes gerninger, kap 28, vers 16-30″, samt i Josephus´

beskrivelse, ” den jødiske krig ” ( nedskrevet ca 70-73 e.v.t., ” jøderne vs romerriget” ), som tidligere var

fast del af bibeludgaven. Synonymer anvendes hyppigt gennem historien, især hvis man har en vigtig

rolle, o�cielt eller indirekte.

*

“Amen” – igen et egyptisk navn/ord – guden Ammon ? Jøderne levede ca 400 år i ægypten, som 8-10.

generations “indvandrere”. Oprindelsen til “fadervor” stammer fra Mesopotamien, er gendigtet og

nedskrevet i Ægypten, Amarnaperiode, Tutmoses 18. dynasti, Akhnaten/Nefertiti. Den egyptiske
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udgave af bønnen til guden er samtidig en ren kærlighedserklæring, den smukkeste udgave af bønnen

gennem mere end 6 årtusinder. Den indledes med ordene, som et sjælekys ( spiritae re-spirato ), et

åndedræt ”  I breathe the sweet breath, which comes forth from Thy mouth …  ” ( se nederst i denne

kommentar )

*

India:

“Krishna og de 12 brahminer” – 1. brahmin = Ab Brahmin ( Abraham ) er ældre end “Jesus og de 12

apostle” i det nye testamente. Den indiske fortælling var kendt i Ægypten/Mellemøsten på den tid.

” tre vise mænd fra øst fulgte stjernen, de medbragte guld, røgelse og myrhha ( purpur, farvestof ) ” – typisk

buddhisme og “souvenir” fra India.

*

Persia:

Mithras – 21/24.dec – solen og gudens fødsel, genopstandelse efter 3 dage. San Clemente i Rom består

af 3 kirker, bygget oven på hinanden gennem tiderne – under de 3 stablede kirker fandt man et tempel

for Mithras. Pavens o�cielle hovedbeklædning kaldes for en “Mithra”. Ligheden mellem Mithras og

Jesus�guren er slående – i sit udspring har Jesus�guren oprindelig været en solgud, med alle dens

karakteristika. Overalt i verden er solguder de vigtigste af alle gude�gurer. ( I dette aspekt er religionerne

iøvrigt tættere på virkeligheden end IPPC og en vis del af den “etablerede pseudovidenskab” som i vor tid

ikke kan erkende solens centrale rolle, også når det gælder det globale klima og dets cykluśer korreleret til

solens cykluśer ).

*

Buddha er anerkendt i den romersk-katolske kirke og omtales helt tilbage til ca 400 e.v.t. af Skt Jerome

: ” buddha, født af en jomfru … ” 

*

( 3 varianter over samme grundtema ) :

Buddha : Mara rejser sig op fra spejlbilledet i vandet: “jeg er dig”

“det er en illusion – jeg kalder jorden som mit vidne“, erklærer Buddha

Narcissos ser sit spejlbillede i vandet, forelsker sig i sig selv, hensygner og dør

Jesus ( bjergprædiken ) vejen til Gud går igennem ( frigørelse fra ) selvet

“vejen til går igennem MIG…” ( vildledende oversættelse, som bryder selve budskabet i bjergprædiken

ved at Jesus peger på sig selv som et “mellemkommisariat” – det romersk �ngeraftryk, som røber

ophavet til perversionen, på initiativ af Titus og Vespasian, nedfældet på skrift af Josephus Flavius )

*

Bønnen gennem mere end 6 årtusinder – her den ægyptiske udgave, Amarnaperioden ca 1500 f.v.t.
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” I breathe the sweet breath

Which comes forth from thy mouth.

I behold thy beauty every day.

It is my desire

That I may be rejuvenated

With life through love Of thee.

Give me thy hands,

holding thy spirit.

that I may receive it

and may live by it.

Call thou upon my name unto eternity

And it shall never fail. ”

( Mumie, inskription, Amarna, Ægypten, ca 1300 f.v.t. )

—– o —–
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Det går stærkt for tiden. Så stærkt, at vi ikke har tid til at fordøje det længere. Til alt held for

forståelsen, så går det så stærkt, at det globale skyggekabinet ikke har tid til at dække deres grimme

bagdel, hvorved mønstret fremtræder åbenlyst.

De korte nyheder
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Skyggekabinettets krig mod menneskeheden for at bevare sin vaklende kontrol fortsætter. Vi kan roligt

kalde det for WW3, selvom det ikke står i fuld �amme og atomkrigen, der udrydder planeten ikke er

brudt ud – endnu. Vi behøver blot at rulle hen på tankstationen – hvis vi har råd til det – og tjekke

benzinpriserne. Dernæst vil vi i den kommende tid se ALTING stige voldsomt i pris, for alle de skibe,

toge og lastbiler, der transporterer varer henover kloden, kører på olie. 

Der er ingen mangel på olie i verden, men når skyggekabinettet arrangerer sig med krig, så afbrydes

transporten. Det er sådan, det fungerer og har fungeret, siden de hev den første tønde olie op af

undergrunden – og glemte vi at sige fra starten: tilfældighedsteoretikere står til en �ad!

Olie

Olie har været kendt siden antikken. Kineserne var også på det punkt fremme i skoene, for år 347

borede de efter olie med metalhoveder monteret på bambusrør, og de nåede dybder på 240 meter.

Kineserne opfandt som bekendt også krudtet, og det er nok ikke ukendt, at brugen af krudt og olie

sidenhen har gået hånd-i-hånd.

I 600-tallets Japan var olie kendt som ‘ildvand’ og blev brugt til olielamper.

En persisk alkymist destillerede i 800-tallet olie til at fremstille kerosin – igen til lamper.

Araberne og perserne fremstillede også råolie til militære formål. Så olie og krig synes fra starten af at

være uløseligt forbundne. Denne praksis nåede i det 12. århundrede frem til den Iberiske Halvø under

den næsten 800 år (711-1499) lange islamiske okkupation af Spanien. 

Marco Polo beskriver olieproduktion i Baku og Azerbajdjian i 1200-tallet. Byen ved det Kaspiske Hav er

stadig centrum for olieproduktion, for her behøver man ikke at bore 240 meter ned men kan nøjes

med 21 meter. Hvis vi husker Operation Barbarossa, tyskernes invasion af Rusland i 1941, var det dér,

det gik galt for dem, for i stedet for at gå direkte mod Moskva, satte en stor del at styrken kurs mod

Baku, for de vidste, at de ville løbe tør for olie. Resten af styrken blev hængende i Ukraine, hvor det

også gik galt for dem, da general Erich Koch viste sig at være agent for Stalin.  Og så gik det selvfølgelig

helt galt ved Stalingrad og efterfølgende. Det kunne Napoleon have fortalt dem om.

Det første moderne oliera�naderi blev anlagt i 1854 i Polen af en farmaceut og oliepioner ved navn

Ignacy Lukaciewicz. Det er næsten for godt til at være sandt, at hans fornavn betyder �ammende eller

brændbart. Dernæst er det interessant, at det i 1910 var oliemagnaten John D. Rockefeller, der

sammen med Edwin Carnegie opfandt medicinalindustrien. Hermed har vi etableret den tredje

komponent i den uhellige treeninghed: Olie, krig og medicinalindustri – med �nansindustrien

svævende over vandene.

Medicinalt

Er det ikke som om, vi ikke længere behøver at bore særlig dybt – sorry couldn’t help it – for at få øje på

mønstret? Altså selv de, der har en hukommelse som en �ue, kan ikke være i tvivl om, at det er

medicinalindustrien og krigsindustrien, der har fyldt overskrifterne de seneste to år. Hvad
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�uehjernerne til gengæld ikke fatter er sammenhængen i det militær-energetisk-medicinal-�nansielt-

industrielle kompleks. Den er heller ikke helt nem at overskue, så derfor er vi nødt til at forsimple lidt

indimellem. Men selv uden det fulde overblik, bør mønstret efterhånden være tydeligt for enhver, der

har bevaret en rest af sund fornuft.

Hver eneste gang en af disse beskidte politiker-typer stiller sig op og vrikker med numsen for åben

skærm, så skal vi bare stille os selv spørgsmålet: Hvem betaler dem penge for det? Eller: Hvem tjener

penge på den menneskelige elendighed, qui bono? følg pengene, som numsevrikkerne promoverer?

Det slår aldrig fejl, for det er enten olieindustrien og dens bagmænd eller medicinalindustrien og dens

bagmænd, der lusker rundt i baglokalet. Bare sig Hunter Biden, søn af ma�osoen Joe Biden, der blev

placeret i bestyrelsen af det ukrainske olieselskab Burisma. For den ukrainske ma�a – i dag

repræsenteret ved præsidenten Zelinsky – og de amerikanske politikerma�aer havde indgået en

lokumsaftale.

Hvem er egentlig denne perv af en præsident, der medvirker i bøsse-SM-musikvideoer?

Det var så olieindustrien i baglokalet, så kommer medicinal-industrien i form af den biokemiske

industri. Russerne nu lokaliseret 62 laboratorier, hvor der fremstilles biologiske

masseødelæggelsesvåben. Disse labs er �nansieret for amerikanske skatteyderpenge – der i forvejen

aldrig kommer amerikanerne til gode, for det amerikanske skattevæsen IRS er et Rothschild-

foretagende, og ALLE opkrævede penge forsvinder ud af systemet og ned i deres lommer via en bank i

Caribien. Amerikanerne ved det ikke, de tror, at de betaler skat til regeringen. Derudover er der

dokumenteret forsvundet et tocifret trilliardbeløb $$! ud af statskassen – hvilket kun er toppen af

isbjerget – til at betale for denne og lignende sorte operationer. Sort som olie, sort som Satan tilbedt af

den khazariske ma�a.
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En af strategierne mod menneskeheden er MANGEL. Når noget mangler, så bliver det kostbart, og hvis

det er livsnødvendigheder, der mangler, så bliver vi forarmede, syge, depressive, svage. Mens vi er ved

at dø af sult og sygdom og nedtrykthed, så tjener globalma�aen kassen på os, for vi skal jo overleve, så

vi er nødt til at betale. Det er det, der sker lige nu. Vi er midt i et globalt folkemord baseret på mangel.

And we ain’t seen nothing yet, for det globale skyggekabinet er villig til at gå hele vejen i dets grådige

desperation. Det er så den potentielt gode nyhed, for de ER virkelig desperate for tiden, hvilket

betyder, at de blotter sig selv som ingensinde.

Falske �ag

Vi kan være usikre på mangt og meget. Hvad vi dog kan være sikkert forvissede om er, at ALT, hvad der

fremstilles og vises på over�aden, er noget ganske andet bag facaden. Det er ikke et spørgsmål om, AT

fortællingen er forloren, det er spørgsmålet om, HVORDAN den er forloren, forkert, forfalsket, fake, �s-

i-en-hornlygte. 

Vi hører nu, at de gavmilde polakker – læs: de armen-om-på-ryggen-vredne polakker ligesom i starten

på WW2 – har foreslået, at de vil forære alle deres russiske kamp�y til Ukraine. Og slynglen Zelinsky

derovre i Korruptistan har klynket for åben skærm, at de mangler russiske �y, for deres piloter kan

ikke �nde ud af at �yve de amerikanske – som alligevel ikke ankommer, bare spørg det danske

luftvåben, hvor mange årtier det tog IKKE at få leveret de hundedyre og i øvrigt dysfunktionelle

F22’ere. 

Det var så over�adehistorien. For det første har polakkerne ikke råd til at erstatte deres forældede

MIG’s med spritnye amerikanske – der som bekendt ikke ankommer. For det andet har de ikke engang

råd til at vedligeholde de gamle. Og for det tredje ville det forældede skrot ikke overleve længe mod

opdateret russisk luftvåben. Så den skrøne passer ikke. Den egentlige historie er, at der er brug for

nogle ‘russiske’ �y et eller andet sted i snit�aden mellem Rusland og Kina, så der kan foranstaltes et

falsk-�ag-fake-angreb på Kina, der så skal sige neeij det er da for galt, at russerne bomber os, nu skal vi i

krig med dem!

Der er bare ét problem med det arrangement: det kommer ikke til at fungere. Russerne bruger ikke

længere de forældede MIG’s, som polakkerne har fået besked på, at de skal sige, at de vil donere. Og

kineserne ved det, så de ville aldrig hoppe på svindelnummeret.

https://www.nedersteetage.com/den-nye-kolde-krig-en-fis-i-en-hornlygte/
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Russerne �yver ikke gamle rustne MIG’er længere men so�stikerede tingester som denne Sukhoi SU-57

Og hvordan ved vi det så? Udover GIA, Global Intelligence Agency, der opererer på et niveau over alle

andre efterretningsvæsener oplyser om det, så blev der for ganske nylig tappet en snak mellem

Donald Trump og nogle af hans kumpaner, hvor han – udover at sige: We should bomb the shit out of

the Russians! – hvilket kumpanerne så griner af (lettere nervøs latter) – fortæller, at de vil bombe

kineserne med russiske �y, så de kan ødelægge hinanden, og så kan vi sidde herovre og grine af dem. 

Her skal vi så være forsigtige, for den slags optagelser er tvivlsomme. Grunden til, at det er plausibelt

alligevel er, at det er NØJAGTIGT sådan, de tænker deroppe i den gulbrune gassky, hvor

globalfascisterne bor. Det var selve kernen i det Britiske Imperiums strategi ved WW1: Få det

næststærkeste land i fjendebilledet til at angribe det stærkeste – eller omvendt who cares – , så de kan

ødelægge hinanden, hvorefter vi kommer ind og overtager.

Skuddet i Sarajevo var det falske �ag i 1914.

Sænkningen af Lusitania var det falske �ag beregnet på at bringe USA ind i WW1.

Overgrebene på de tyske mindretal i Sudeterland (Tjekkoslovakiet) og Østpreussen (Polen) var den

madding for Hitler, der skulle starte WW2. Polakkerne �k at vide af englænderne, at hvis de hjalp med

at starte krigen, så ville englænderne komme og hjælpe dem. Det gjorde de så ikke – no-surprise for

Imperiet holder aldrig, hvad de lover.

Pearl Harbor var det falske �ag, der herefter skulle bringe USA ind i endnu en storkrig, de intet havde

at gøre med. I begge tilfælde har vi Churchills �ngeraftryk på massemordet, hvilket gjorde – igen no

surprise – , at han blev udråbt til nationalhelt for udført tjeneste.

Rækken af falske �ag er en nærmest uudtømmelig kilde til hovedrysten – altså: nu hopper

menneskeheden/�uehjernerne og de involverede på limpinden igen. 

https://youtube.com/watch?v=qkVX-KBUAcE%3Ffeature%3Doembed
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Et falsk �ag startede den Spansk-amerikanske krig i Havanna – amerikanerne sænkede deres eget

skib. 

Et falsk �ag i Tomkinbugten startede Vietnamkrigen – det er amerikanerne selv, der beskød deres eget

skib. 

Et falsk �ag (israelsk) forsøgte at starte en atomkrig under 6-dageskrigen ved at beskyde USS Liberty. 

Et falsk �ag (Operation Northwood) med nedskydning af to amerikanske passager�y skulle starte

WW3, men John F. Kennedy syntes, der lød som en dårlig ide. Så skød de ham.

Et falsk �ag startede Bosnienkrigen – massakren i Pristina fandt aldrig sted. 

Et falsk �ag startede 1. Irakkrig – irakerne hev ikke spædbørn ud af inkubatorerne i Quwait. 

Et falsk �ag startede den 2. Irakkrig – Saddam havde ingen masseødelæggelsesvåben. 

Et falsk �ag (9/11 – og hvis du siger Osama bin Laden én gang til, står du til en �ad!) startede hele

serien af invasionskrige i Mellemøsten, Nordafrika og Centralasien. 

Et falsk �ag startede forinden den russiske invasion af Afghanistan – det var CIA, der havde provokeret

Mujaheddin senere Taleban og senere CIA-op�ndelsen ved navn al Qaeda (databasen). Afghanistan

skulle være russernes Vietnam, hvilket det blev. Det blev så for nylig amerikanernes Vietnam 2.0, bare

endnu mere pinligt.

Et falsk �ag startede overfaldet på Libyen og mordet på Gadda� – hændelserne i Benghazi var ren CIA-

Obama-Hillary Clinton fakeness.

Et falsk �ag startede overfaldet på Syrien – Assad smed ikke giftgas i hovedet på sin egen befolkning.

En hel række falske �ag startede den ukrainske CIA-regerings, AZOV-bataljonens og Blackwaters

aggression mod Østukraine – massakren i Odessa, hændelserne på Maidanpladsen i Kiev,

nedskydningen af et malaisisk �y (NATO kon�skerede alt bevismaterialet), påstande om russisk

invasion af Krim (der hele tiden var russisk). 

ALLE STEDER og HELE TIDEN starter skyggekabinettet krige via falsk-�ag-iscenesættelser. Så med

mindre vi er helt ude af stand til at etablere mønstergenkendelse, logiske strukturer og spotte
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årsagssammenhænge via qui bono og follow the money – kort sagt: med mindre vi er en stak politiske

analfabeter og tumpenakker, så er det, der kom frem i den tappede samtale med Trump og hans

kumpaner lige efter manualen for kabinetsmedlemmer. Det gælder også den første samtale, der blev

tappet mellem Trump og en eller anden golfspillende type et par dage forinden, hvor Trump sad og

udbredte sig om, at kineserne har tænkt sig at invadere Taiwan, og så kan vi ikke længere få computerchips

– og at Putin var hans gode ven, og at de kom godt ud af det med hinanden. Beklager til trumpisterne

derude, men manden er ikke længere troværdig og har afsløret sig selv. Vi var nogle, der gav ham den

lange line et stykke hen ad vejen, indtil han blev … mærkelig.

Så taiwaneserne kan roligt være urolige, for USA har ikke tænkt sig at komme dem til hjælp. De har

ligesom resten af Verden set, hvordan USA fejlede stygt ved deres hals-og-hoved tilbagetrækning fra

Afghanistan – hvor de aldrig burde have været fra første færd. Så tilbagetrækning omsider yes please,

men ikke på den måde. Hvis man ikke kunne stole på USA førhen, så kan man i hvert fald ikke længere,

og hele Verden har set det. Var det i øvrigt ‘en fejl’ og ikke aftalt spil? I så fald gør det blot

amerikanerne endnu mere utroværdige.

Syntetiske naturkatastrofer

De har vældig gang i den i de angelsaksiske områder med at arrangere vejret. Forleden oplevede

canadierne det. En besynderlig vejrsituation med uhørte regnskyl ramte Vancouver, hvilket lammede

både havn og landevejstra�k. Hele området brød sammen, og forsyningssituation blev jammet.

Forinden så vi en tilsvarende besynderlig blokade af al indskibning til de store havne i Californien.

Husk (eller vid) at Californien har et statsbudget, der svarer til de store lande i resten af Verden.

Forinden var delstaten angrebet af syntetiske skovbrande, sabotage af vandforsyningen og en

fascistoid delstatsregering med absurd tyranniske guvernører (Gavin Newsom).

Nu er turen så kommet til Australien, der også forinden har lidt voldsomt af fascistoid regeringsførelse

og et hidtil uhørt ultra-tyranni. Og den næste, der leger, at nedlukningstyranni noget sted i verden har

NOGET SOM HELST at gøre med folkesundhed, får en �ad!

Forleden ramtes Lismore syd for Brisbane ved den australske østkyst af et 72 timers uophørligt

skybrud. Satelitfotos af vejrfænomenet afslører en struktur, der ikke kan lade sig gøre naturligt. Hele

byen blev oversvømmet. Folk måtte redde sig selv, og de lokale satte ud i både for at redde familier,

der sad på deres egne hustage og holdt fast på børn og hunde og det hele. Det gik 5 dage, inden

regeringen og militæret ankom – FEM FUCKING DAGE! hvorefter de ABSLOTUT INTET gjorde, bortset

fra at de blev mobil�lmet af lokale, mens de gik rundt og tog sel�es af sig selv og dumpede skrot i

vejkanten. 
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Men hey! Vi husker måske – de af os, der har en lidt udvidet hukommelse-som-en-�ue at noget

lignende fandt sted i Bush-æraen. En orkan ved navn Katrina ramte New Orleans, Louisiana.

Vejrmønstret var også dengang besynderligt. Og den amerikanske regering gjorde også dengang

ABSOLUT INTET. Folk måtte hjælpe sig selv, og det �rma, der ikke er statsligt men privat, og som kalder

sig FEMA (Federal Emergency Management Agency), der i dag køres af Donald Trumps svigersøn Jered

Kushner, udeblev. Alle de midler, der blev bevilliget til de nødstedte indbyggere … forsvandt. 

Men hey! Var det ikke nøjagtigt det samme, der skete da en anden orkan med lignende besynderlige

vejrmønstre ramte Haiti? Alle pengene til nødhjælp forsvandt. Clinton-ma�aen og deres

pædo�lhandlende pengevasker- og svindel-nødhjælps�rma (The Clinton Ma�a Foundation) var no-

surprise dybt indfedtede.

Men hey! Var det ikke det samme, der skete med alle de penge, der blev doneret af den internationale

sammenstuvning kaldet det internationale samfund efter ødelæggelsen af Irak? Et par milliarder $$ røg

fuldstændigt ud af systemet og er ikke set siden. Vi ved udmærket, hvem det tog dem men ikke, hvor

de blev af i det store pengevaskeri. Altså bortset fra, at Dick Cheney’s �rma Halliburton og de sorte

lejesvende i Eric Prince’s Blackwater fandt anvendelse for dem.

De Forurenede Nationer

Men hey! Er det ikke det samme, der sker med alle de midler, som FN siger, de vil bruge til at hjælpe

alle de nødlidende stakler rundt om i Verden? Der er en mildest-talt uheldig statisktik her, for kun ca.

1.7% af de penge, der er afsat af FN-apparatet til bistandsprojekter rundt om på den nødlidende klode,

når nogensinde frem til de angivne modtagere. Systemet har ædt resten. Disse projekter har det

derefter med at gå op i hat og briller og røg, og ingen får gavn af dem. Hvis projektet ryger i kloakken,

så kan FN-maskinen jo tjene penge på det en gang til, halleluja!
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FN er en hel fantastisk ulækker historie i sig selv, en historie om det mest korrupte apparat af en

organisation, Verden har set nogensinde! 

Se indtil videre: Verdenserklæringens tomme ord

Blot en enkelt afdeling af organisationen WHO er så korrupt, at man tror, det er løgn.

FN påstår, at de råder over fredsbevarende styrker.

FN har overhovedet ikke lov til at råde over en stående hær, som de gør.

Deres postulerede fredsbevarelse er så forløjet og forlorent, som tænkes kan.

FN er i realiteten en krigs- og korruptions-bevarende styrke på samme måde, som NATO ikke er en ikke-

angrebspagt med en angrebspagt.

Hvor FN ankommer, kan landene være sikre på, at alle kon�ikter bliver opretholdt fremover.

Dernæst kan landene være sikre på, at der sker en organiseret stigning af voldtægter, epidemier og

overgreb på børn (pædo�lindustrien).

Landene kan være sikre på, at der vil ske radikale angreb på det pågældende lands folkesundhed i

form af forgiftede vacciner og andre fake sundhedsprogrammer. Spørg inderne og afrikanerne.

Hvis landene bliver lovet nogen form for �nansiel støtte, så kan de være sikre på, at den aldrig

ankommer.

En stribe afrikanske præsidenter har for nylig bedt De Forurenede Nationer om (læs: forlangt), at de

forsvinder ud af landet.

Men hey! Var det ikke også præsidenter rundt om i Afrika, der havde det med at dø, hvis de syntes, at

covid-operationen lugtede ilde?

Oliepriser – har vi set det trick før?

Vi er et par gamle røvhuller, der kan huske oliekrisen i 70’erne. Den handlede om just det samme, som

vi ser i dag: En kunstig-syntetisk skabelse af en mangeltilstand med det formål at hæve prisen på

https://www.nedersteetage.com/verdenserklaeringens-tomme-ord/
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mangelvaren.

Men det går videre end som så. Det handler stadigvæk om mangel og pro�t, men nu handler det også

om det store kvælertag på verdensøkonomien i�g. masterplanen fra World Economic Forum. Når

oliepriserne stiger, så stiger alle priser for transport, hvorefter prisen på ALLE varer overhovedet

stiger. Lønningerne stiger selvfølgelig ikke, så alle mennesker bliver nu presset til det yderste på deres

livsgrundlag. WW3 er en krig med alle midler mod menneskeheden. Fjenden er kleptokraterne i den

globale herskerklasse.

På et strategisk tidspunkt vil globalisterne træde ind på scenen og tilbyde en ‘løsning’ på det globale

mega-problem, og hvis folk på det tidspunkt er helt i knæ, vil de acceptere ‘løsningen’. De vil æde

globalist-shit i den helt store skala.

Stand-ins for afdøde statsledere

Sidste punkt på dagsordenen er det mest besynderlige.

INGEN af følgende nuværende, forhenværende eller kommende statsledere lever længere:

Donald Trump

Vladimir Putin

Joe Biden

De �gurer, vi ser på scenen, der pludselig vejer 20 kilo mere eller mindre, er stand-ins, kloner,

dobbeltgængere. Neiii – det kan da ikke lade sig gøre! Øøh jo, Saddam Hussein havde hele frem

dobbeltgængere. Alle topledere har dem. Tankesættet er ældgammelt, men i oldtiden var det ikke så

nemt at fake, for en konge sad selv med til hest på slagmarken. Det var krigerkonger, og når kongen

faldt på slagmarken, så var slaget tabt, for hæren havde tabt sit hoved og måtte trække sig tilbage.

Ligesom i skakspillet er det slut, når kongen falder. Sådan er det ikke længere, man hiver bare en ny

brik op af æsken.

Vi behøver blot at sige Osama bin Laden, endnu et CIA-svindelnummer. Manden døde ni gange! Så da

han efter sigende endelig døde, var omstændigheder så absurde, at folk godt vidste, at det var svindel.

Først var der den tynde-anæmiske bin Laden, der døde af nyresvigt i 2001. Så var der en mere

�rskåren-muskuløs bin Laden. Så var der den-og-så-den. Det samme skete med den påståede stifter af

ISIS, Abu Bakr al Baghdadi, der døde tre gange og genopstod ind imellem (det er lissom Jeeesus!).
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Alternativet, når disse sprællemænd og kransekage�gurer falder om, eller det er meningen, at de skal

væk, for de ved for meget, at holde dem udenfor o�entligheden. Hmm, tænker man, kan der være en

alternativ forklaring på, hvorfor den amerikanske fupregering så gerne vil bære masker?

Scenarier og konsekvenser

Det kan gå mange veje. Vi kunne dele dem op i de mørke og de lyse.

De mørke:

Russerne har tilsyneladende styr på begivenhederne. Det eneste, der kan ødelægge operationen er,

hvis der sker noget meget beskidt. Der har allerede være en vis røre omkring to atomkraftværker i

Ukraine, og hvis nogen har ønsket at lave en beskidt bombe, var materialet tilstede begge steder.

Verdenssamfundt vil tage dybt skade, hvilket kan vare årtier. Det skyldes ikke den russiske

operation men Vestens selvdestruktive modreaktioner. USA underliggende intention er den samme

som briternes i de to verdenskrige: at skille Europa og især Tyskland fra Rusland.

Kina får masser af billig olie til deres tunge industrier, mens Vesten kommer til at betale for olie og

alle andre varer i dyre domme. Vi vil se endnu mere nedluknings-ødelæggelse end under Operation

Lockdown med endnu �ere små, mindre og uafhænglige virksomheder, der må lukke ned. En bølge

af nyfattigdom vil ramme Vesten.

Det helt store atom-scenarie vil vi ikke engang tænke på, for så er alle spekulationer forbi.

De mindre mørke / de måske lyse:

Vesten indser, at de i virkeligheden er dødtrætte af at blive trukket rundt ved næsen af

amerikanerne. På trods af hjernevask og korruption i den vestlige politikerklasse vil presset blive så

stort, at landene vil begynde at hive stikket ud.
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EU vil komme i så store interne problemer, at projektet vil gå op i limningen. Det var det i forvejen,

og når et totalitært regime har indre problemer, så slår det aldrig fejl, at de vil prøve at �ytte fokus

til en ydre fjende, så folk ikke betragter den indre fjende for nøje = deres egne regeringer og den

superregering, som EU har antaget.

De radikale ændringer i den underliggende �nansielle struktur, som de færreste er bekendt med,

og som er i færd med at hive tæppet væk under global-ma�aen, vil slå igennem. Det er forholdsvis

nemt at starte en krig, for det er bare endnu et smart falsk �ag og en sideløbende medie-shitstorm

fuld af løgn. Det er til gengæld langt sværere at gennemføre den, hvis der er lukket for det varme

vand = betalingen til alle de, der skal udføre svineriet.

Folk i Vesten begynder i seriøse mængder at lukke ned for mediernes rødbrune kloakstrøm.

Jeg vælger at være forsigtig optimist.

*

Boing har indbygget et stykket software i deres passager�y, hvor en hændelse med piloterne, der

begge falder om på gulvet – og hvad skulle dog bevirke det … ? – udløser et automatisk styresystem, så

�yet lander af sig selv. Det kaldes for Orange Box eller Black Box. Men den slags software har også sin

mørke side, og al software kan hackes. Denne hacking, der egentlig blot er en feature ved systemet,

betyder, at der allerede er installeret fjernkontrol af Boing-�y. 

SÅ:

Denne uge (omkr. 8. april 2022) var det planlagt et crash af 600 Boing-passager�y worldwide, og dette

skulle være den nye 9/11 false-�ag event. Disse oplysninger kommer fra GIA, Global Intelligence Agency,

der be�nder sig niveau(er) over de pseudonationale efterretningsvæsener, og som er deres og Global

Deep State’s usynlige modspiller. Den globale terror-event skulle bebrejdes russerne som et påskud

for starten på en fullblown WW3 i den hotte version.

Denne event blev via GIA forhindret. 

En synkron event var placeringen af en plasmabombe i et monument i New Jersey kaldet Teardrop.

New Jersey ligger lige op af New York Manhattan, og det dirigerede energivåben skulle a�ive 10.000’er

af newyork’ere. Igen skulle det smøres af på russerne, for det var den russiske regerings sympati-

donation, der opførte Teardrop-monumentet.  Rækkevidden af EMP-udbrudet (ElectroMagnetic

Impulse) ville have en rækkevidde på 7-10 miles. Resonnans-apparatet ville være mobiltelefon-tårnene

i hele verden. Husk at 5G-netværket blev fuldt aktiveret for 3 månedere siden, og der taltes om

potentielle seriøse prolemer omkring lufthavne.

Denne event blev også forhindret.

Deep State – SSP = Secret Space Program og Deep State-generalerne – havde etableret en stor

undergrunds-facilitet i Australien .

Fra dette sted opererede medlemmer af Wuu-familien, en gammel dragon family slægt. 



29.12.2022 14.55 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 485/3124

Bortset fra dragens øje – sorry, couldn’t help it – er det et billede fra ekstreme vejrforhold i det centrale

Australien på det seneste.

Australien er berygtet for to ting for tiden: Totalfascistiske nedslag på befolkningen og underjordisk militær-

aktivitet.

Herfra blev der aktiveret programmer, der påvirkede mennesker overalt på kloden via elektronik,

plasmatech og kemi (bla chemtrails, hvor aktiviteten har været ekstremt høj på det seneste). Dette

underjordiske komplekst og dets indsatte leder Winston Wuu blev pulveriseret i denne uge.

Der er en grund til, at Deep State og deres operativer i FN udsatte Agenda 21 til Agenda 2030. Det

skyldes det blowback, som operationen for at slavegøre hele Verden blev udsat for. Efter planlagt �re

år med Hillary Clinton, der var sat til at vinde valget i 2016, skulle overgangen være fuldført, og hele

verden ville være inddæmmet. Det skete som bekendt ikke. Og nej, det skyldtes ikke Donald Trump,

for han var kun krusningen på over�aden. Han var som Barack Obama kun en rolleindehaver i et i

forvejen planlagt setup. 

Men 2030 er stadig vigtig, for det er Deep States endelige deadline for det globale magtovertag. Vi har

bemærket, at Klaus Schwab og The Devils of Davos har udtalt: I 2030 ejer du INTET, og du er lykkelig.

Oversat til menneskesprog: I 2030 har vi stjålet ALT, du ejer, og du kan ikke gøre en skid ved det.

Hvad Klaus og co. måske ikke eller måske alligevel gør sig klart er, at 2030 også er det tidspunkt, hvor

de har tabt spillet, og hvor Den Store Opvågnen er slået igennem. Herefter har de INTET at stille op.

Verden er herefter tabt for globalistisk dominans.  

Globalisternes planlagte End Game inkluder det, som i Apokalypsen kaldes for De Fire Ryttere.   Det er

vigtigt at forstå, at disse folk er eskatologer. DE tror fuldt og fast på profetierne om de sidste tider.

Uanset hvad DU og andre tror om den slags ‘overtro’, så er det dét, som disse folk tror på, og DERES
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virkelighed og tro afgør VORES virkelighed, da DE har magt til at gennemtvinge DERES tro og

virkelighed. 

Apokalypsens Fire Ryttere skal ifølge Apokalypsen, Johannes Åbenbaring, optræde på samme tid, for

ellers er det ikke Apokalypsen. En anden ting, vi derfor er nødt til at forstå, er at disse folk opererer

med baglæns profetier eller selvopfyldende profetier. Vi tænker normalt – hvis vi anser den slags

profetier for en mulighed – at logikken er: Fordi dette er forudsagt i fortiden, så kommer det til at ske i

fremtiden. Sådan er det ikke. Logikken er: Fordi VI = eskatologerne, eventmagerne, verdens herskere

har læst, godkendt og fortolket visse nedskrevne profetier, som VI synes om, så vil VI sørge for, at disse

profetier bliver realiseret i vores interesse. Dette er selvopfyldelse.

Men deres problem er, at det er morderligt svært at aktivere alle �re ryttere på én gang:

Hunger, Krig, Sygdom, Naturkatastrofe

… især hvis globalisterne lige nu oplever, at nogen drejer hanen om for deres forsyningskilder.

Sygdom

Vi har lige været igennem to år med en fake-pandemi.

De prøver lige nu at genstarte den i en runde-2, hvilket vi vidste, de have i pipeline.

De nye varianter er helt sikkert dødelige – får vi nu at vide, og gaab hvor vi allerede keder os i forvejen,

og hvor har vi hørt det før ? …

Krig

Derefter gik de over til krigsscenariet i Ukraine og den planlagte eksalering til WW3.

Krig er den evige a�edningsmanøvre for indre svaghed, kon�ikt og forfald.

Hunger

Vi oplever lige nu, at der er drejet om for forsyningerne. Der er INGEN mangel på forsyninger og varer
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globalt, men når distributionen bevidst bliver saboteret, så opstår en akut forsyningskrise. 

Som det 20. århundredes førende geopolitiske manipulator Henry Kissinger sagde: 

Fødevarer – det er den måde, vi rammer folk på.

Naturkatastrofe

Kliiima-vrøvlet �k et skud for boven, men de holder den kogende på lavt blus i baglokalet for at skrue

op for det igen lige om lidt. 

Dette er De Fire Ryttere, som globalisterne opererer med som de plager, der skal sende efter

menneskeheden for at få dem ned på knæ. Verdensomspændende operationer er imidlertid

hundedyre at gennemføre. Og globalisterne får lige nu trukket det økonomiske tæppe væk under dem.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Hvad skal vi snakke om i dag? Hvad med verdenssituationen, det er et godt emne.

Det er godt at snakke, selvom det ikke er velset, og selvom der er nogen, der forsøger at lukke ned for

det.

En snak om verdenssituationen – podcast

En snak om verdenssituationen
Morten_H

1:02:35

https://vimeo.com/marcohanuman?embedded=true&source=owner_portrait&owner=106565565
https://vimeo.com/695672742?embedded=true&source=video_title&owner=106565565
https://vimeo.com/marcohanuman?embedded=true&source=owner_name&owner=106565565
https://vimeo.com/695672742?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=106565565
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Undertitel: Bedragets tidsalder er slut

Jeg �k spørgsmålet på en 1. april: 

Bedragets tidsalder
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Spørgeren stillede sig reelt spørgende, hvor mange snarere ville søge bekræftelse og indbygge en

�skesnøre i spørgsmålet i stil med: Ham dér Putin, han er da vist … er han ikke? Hvorefter man så skal

sige: Jo det er han da, lille skat, jeg siger det samme som dig. Og husk, der handler ikke om at mene, det

handler om at sige, AT man mener, og så er man med i selskabet. Du kan overvære dette lille fedtede

ritual overalt for tiden. Du kan deltage i det, og du kan også lade være.

Jeg svarede, så godt jeg kunne og forhåbentlig med samme ærlighed:

Det værste er næsten ikke engang den ublu krigspropaganda, men at så mange er mere end villig til at

være klangbund for den og, hvilket er det allerværste, dermed pådrager sig et civilt medansvar for den

eskalering, der kun kan �nde sted, når tilstrækkelig mange ukritisk vælger eftersnakkeriet og

medløberiet.

De �este danskere aner ikke engang, hvor Ukraine ligger, selvom det kun er 1000 km herfra. Og de har

absolut ingen anelse om landets historie blot i nyere tid. De har fået at vide, at de onde russere og

deres onde præsident bare har overfaldet et stakkels uskyldigt regime, og at landets præsident er en

modig mand, der oprigtigt bekymrer sig om sit folk og vil forsvare dem med de onde.

ALT i disse udsagn er totalt forløjet!

Det store selvskadeprojekt

Vesten er imidlertid ved at anska�e sig et sæt røde ører for tiden. Det er så småt og lige lovligt sent

begyndt at dæmre for visse politikere og medier, at de endnu engang bliver taget ved næsen af

amerikanerne, mens vi sov i timen og dukkede nakken. Ukrainekon�ikten er det store

selvskadeprojekt. Russerne tager enten overhovedet ikke eller blot midlertidigt skade af sanktionerne,

de bliver bare stærkere og mere uafhængige. De har for længst set det komme. Det samme gør deres

store samarbejdspartnere Kina, Indien, Iran og en lang stribe andre lande i periferien af Rusland og

andre steder i verden, der holder lav pro�l. De har set, hvad amerikanerne gør ved de lande og de folk,

der sætter sig op imod dem. 

Hvad tænker du om at alt det med Rusland og Putin lige nu?
Hvad er det, vi skal være bange for?

Det, jeg kan være virkeligt bange for, er så dumme og indbildske folk er blevet, og at de tror, at
medierne og magtudøverne i krigstid har tænkt at fortælle dem sandheden, og at de trygt kan
copy-paste det, der kommer ud af �adskærmen og derefter oven i købet hævde, at de har en
mening om verden. Desværre er egentlig meningsdannelse for tiden ‘en by i Rusland’, mens
præfabrikeret menings-download har glade dage..
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Europæerne tager til gengæld dyb skade. Og amerikanerne selv. Vesten har forregnet sig denne gang.

De er så vant til, at de kan trække udkantsverden rundt i manegen. Men udkantsverden har i

mellemtiden dannet stærke alliancer. De har derudover skabt deres egne systemer for handel,

�nansiering og pengeoverførsel. Vesten har indefrosset – læs: stjålet – russiske bankkonti. De kalder

det sanktioner, selvom det er tyveri. Russerne kan nu sige, at Vesten ikke længere er en troværdig

handelspartner, og at de derefter vil forlange, at alt bliver afregnet i rubler og ikke dollars. 40% af

Europas gasforsyning kommer fra Rusland og kan ikke erstattes natten over. Det vil tage mange år. En

stor del af hvedeforsyning til Europa kommer stadig fra Ukraine, verdens bedste landbrugsjord.

Amerikanerne har skudt sig selv i begge fødder på én gang. De mister nu fordelen ved at køre alt

indover dollaren, petrodollaren som den helt store malkeko, der blev etableret dengang under

oliekrisen i 70’erne. Det kan allerede a�æses direkte på valutapriserne. Amerikanerne har ødelagt

deres egen olieindustri og er stadig dybt afhængige af russisk olie. Biden-slænget for nyligt har tigget

Venezuela om at måtte købe olie men er blevet afvist. OK, hvor godt har USA behandlet Venezuela i

årtier? Saudiarabien og andre golfstater har nægtet af reagere på henvendelse fra Biden-

administration – de tog simpelthen ikke telefonen. Saudiarabien har valgt at handle med kineserne i

stedet – og ikke i dollars men yuan (yen). Iran er fuld af olie og handler selvfølgelig ikke med

amerikanerne. Amerikanerne bombede først den irakiske og dernæst den libyske olieproduktion, og

nu kan de ikke få olie og benzin til eget forbrug. Amerikansk udenrigs- og handelspolitik er helt til grin.

Det er karmas lov i storpolitik. Først behandler USA verdens lande som lort i et par menneskealdre, og

nu rammes de af nemesis, når de mishandlede lande ikke vil samarbejde længere. Det viser måske

også, at de mishandlede lande – og de nævnte er kun toppen af isbjerget – har vejret morgenluft og

set et USA i dybt forfald under en tydeligvis fake regering. Biden vandt jo ikke engang valget i 2020, det

var verdenshistoriens største stykke valgsvindel, og statsledere i det meste af verden verden ved det.

De har bare ikke turdet sige det højt.
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Syrienkrigen handlede om at sabotere olieledningen fra Iran gennem Irak og Syrien. Ukrainekrigen

handler blandt andet snavs om at forhindre North Stream-ledningen via Østersøen. Verden trænger

mere end nogensinde til et tigerspring i energiteknologi. Den �ndes allerede og er fuldt

funktionsdygtig, men vi må ikke lære den at kende, for så er det slut med krig, mangelvare og

elendighed.

Geopolitisk kunstigt åndedræt

Hvad tænker vi mere om Putin og Rusland? Vi tænker måske, at NATO er so-last-millennium, og at det

eneste, der kan holde liv i den hulkindede Atlantpagt, der burde være nedlagt for 30 år siden, er at

genstarte Den Kolde Krig. Uden klichéen russerne kommer, intet NATO. Man kan ikke forsvare at have

en ikke-angrebspagt, hvis man ikke bliver angrebet. Da ulven-kommer aldrig kom i Den Kolde Krig, var

der desperat brug for en ulv, der omsider kom. Så da Sovjetstaten lukkede ned, begyndte NATO sine

provokationer af Rusland ved at rykke sine tropper og missiler frem mod Rusland. Det er allerede nøje

beskrevet i tilgængelige strategiske afhandlinger, at Rusland på et tidspunkt ville   blive nødt til at

reagere. Det gjorde de så efter tålmodigt i 30 år at have fundet sig i provokationer. Vesten har vidst det

hele vejen igennem, hvilket betyder, at Vesten har ønsket Ukrainekon�ikten.

Hvad tænker vi om, at det nu bliver indrømmet, at amerikanerne har etableret dusinvis af BioLabs i

Ukraine, der producerer biogift og masseødelæggelsesvåben? Vi tænker vistnok, at de ikke kunne gøre

i deres eget land uden at udsætte deres egen befolkning for overhængende fare, men så kunne de da

bare gøre det i et forarmet, dysfunktionelt land klods op af den russiske grænse, som de kontrollerede

vha fascistgrupper og korrupte politikere som Zelinsky. 

Fascistgrupper sagde du, hvor har vi hørt om det før? Nåjo, Operation Gladio, hvor NATO brugte

italienske fascister til at kidnappe premierminstre og terrorbombe civilister på banegårde. Det er ikke

gået op for verdensopinionen endnu, at CIA og NATO er to af de førende terrororganisationer i verden,

og at det er disse og lignende organisationer der skaber terror i verden og ikke nogle tilfældige

turbanklædte terrorister i Mellemøsten eller Afghanistan, der helt spontant kommer op med ideen, for

de står bare på lønningslisten.

Aprilsnar og bedrageriets tidslalder

Den store fjende mod menneskeheden er – udover den store fjende – menneskehedens egen

indbygget-indpiskede-indoktrinerede dumhed. I skrivende stund er det stadig 1. april 2022. En mere

ellere mindre grov spøg, der som regel bliver trukket i land med et smøret grin, burde egentlig være

den årlige påmindelse om, hvor lette vi er at binde en skrøne på ærmet, bare den minder tilstrækkeligt

om noget, der kunne være et stykke sensationel virkelighed. For tiden burde den være den daglige

påmindelse, for vi lever i selve bedragets tidslalder.
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Hvad tænker vi om, at Ukraine og Putin med et knips fra en �nger fjernede covid fra fokus. Hokus-

pokus, den forsvandt lige pludselig. Vi tænker muligvis, at den var kørt så langt ud, der var så mange,

der havde lagt ansigtet i i furede folder om, at vi alle skulle dø, hvis ikke … der var så meget politiker- og

medie-prestige på spil, og disse trækker som bekendt ALDRIG i land, når de har kvajet sig, svindlet,

løjet, fejlet, forgrebet sig. De smører mere løgn ovenpå, og muligvis forsvinder de ud af bagdøren uden

at rydde op. De løber fra ansvaret og regningen, og de kan ikke tåle at tabe ansigt, for ALT i deres

verden handler om at holde masken til slet spil. 

Så ligesom NATO havde de også brug for en sag, der kunne a�ede opmærksomheden fra deres covid-

fadæse, for de var ved at køre samfundet i sænk og ud af en streng. Vi siger tak til alle de grådige,

korrupte og magtgale politkere, der overspillede deres hånd og viste deres befolkninger, hvad de

gemte i deres indre, og hvad deres falbalader gik ud på: at rage mere-og-mere magt til sig på

befolkningens bekostning.

A�edlingssagen skulle imidlertid indeholde de samme elementer som Operation Lockdown.

For eksempel lockdown, nedlukningselementet. 

Nu lukkes der igen ned for forsyningerne, informationerne, samtalerne, sandheden, friheden, rejse

på tværs af landegrænser. 

Nu svindles der igen med statistikker, journalistikker. 

Nu fratages mennesker atter civile rettigheder.

Nu ofres der atter menneskeliv på Baals blodige alter.

Nu er der atter biologiske laboratorier med masseødelæggelsesvåben på spil.

Dengang var det Wuhan, nu ligger de spredt over Ukraine (dem har russerne så nedlagt) eller i

nabolandet Georgien eller i 50 andre lande i verden.

Nu stiller de korrupte og i mange tilfælde snotdumme politere sig op og lægger ansigtet i furede

folder.
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Nu dydssignaleres der igen som lige før, og er vi ikke gode, og mener vi ikke det rigtige, og har vi det

ikke godt så-så-så længe det varer? Vi kan også bare kalde det for onani i det o�entlige rum.

Nu tjenes der igen kassen på menneskelig elendighed.

Nu pro�tteres der igen på menneskelig usikkerhed ved at sælge fake sikkerhed.

Nu er Tech-giganterne igen på banen med censur og digital etnisk udrenselse – etniciteten for de

udstødte er igen-igen alle, der mener noget andet end dem.

ALT er ligesom for lidt siden, de har bare skiftet tøj i baglokalet.

Vi må egentlig forundres over, hvor lidt fantasi de har i bedrageriafdelingen, for det er hele tiden det

samme, de kommer op med. Men vi er nogle, der også forundres over, at 10-øren ikke for længst er

faldet, og at folk ikke har fået øje på, at der er et tydeligt mønster. Det er hele tiden de samme, der vil

have os til at tro på det samme – sådan cirka. Vi er så �inke, og vi vil åh-så-gerne give dem tvivlens

fordel, så vi hopper gladeligt på den lille variation (det nye tøj fra baglokalet) for neeijj terror, kliiima-

skyld-og-skam, �nanskrise, covid og Ukraine har skam intet at gøre med hinanden. Hvis vi blot evnede eller

turde eller gad – meget af det er simpel, dum dovenskab – at løfte det lette �agrende slør, så ville vi se,

at det er de samme grimme mænd og et koner, der sidder og trykker på knapperne i baglokalet.

Eller backstage – for det hele er et stort teaterstykke.

Sergei Glazyev – en russisk økonomisk tænker

Så hvad tænker vi om ham Putin og russerne?

Vi kunne jo også vælge at stille et andet spørgsmål:

Hvad tænker de om os, og hvad tænker de om sig selv?
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En af de store strategisk-økonomiske tænkere, der har befundet sig i baggrunden og har haft stor

ind�ydelse i toppen af russisk politik, er Sergei Glazyev. Læs et interview fra https://www.business-

gazeta.ru/article/544773, som er oversat via Yandex og �ndes på Matthew Ehrets site The Canadian

Patriot. Eller læs en kommenteret synopsis herunder. Ehret er en af de skarpeste historikere, forfattere

og kommentatorer lige nu, og han formidler den skarpeste strategiske tænker fra Rusland.

Skarpere bliver det ikke.

Eller hør podcast:

The Great Game with Matt V and CJ: Breaking Down the Paradigm Change with Sergei Glazyev

Glazyev sad i den russiske regeringen tilbage i Yeltzin-kabinettet, men tog sin afsked, da han så, hvad

DET handlede om: endnu en storskala udplyndring af Rusland planlagt og iværksat af Vestens oligarker

med hjælp fra en 5. kolonne af russiske og ukrainske oligarker og bestukne politikere som Boris, der

rendte vodkastiv rundt os spillede klovn, når repræsentanten for hans ‘handlers’, Bill Clinton, var på

besøg. De gjorde det ved den russiske revolution, og nu ville de gøre det igen. I de efterfølgende 30 år

har Glazyev skrevet uophørligt og afsløret dette forehavende, der har boret sig dybt ind i det russiske

samfund. Det var også her, hvor anti-Putin-kampagne startede, for det var denne unge tidligere KGB-

o�cier, der sørgede for, at oligarkerne ikke tog for sig af retterne.

Glazyev (halvt russer, halvt ukrainer) har beskrevet – hvilket er britisk post-imperialismes værste

mareridt! – det britiske etablissements og deres Wall Street-håndlangeres investerede interesse i Hitler

og Nazityskland. Da Imperiet eneherredømme over Verden brød sammen efter WW2, dannedes et

tohovedet monster i form af det amerikanske imperium og det sovjettiske ditto. Dette er skismaet

kaldet Den Kolde Krig. Socialisme og management-kapitalisme skabte hver deres form for fremskridt.

Management-kapitalismen opsugede Det Tredje Rige, eller Riget in�ltrerede USA og dermed Vesten –

uanset hvilken vej man vælger at se det. CIA blev dannet på baggrund af Gestapo og Reinhard Gehlens

netværk. EU er et nazistisk projekt. Det samme gælder NATO.

https://canadianpatriot.org/2022/03/30/events-like-this-happen-once-a-century-sergey-glazyev-on-the-breakdown-of-epochs-and-changing-ways-of-life/
https://www.youtube.com/watch?v=0leK8U1y52Y&t=2639s
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Økonomen Glazyev skrev i 1999 en bog ved navn Et folkemord – Rusland og Den Nye Verdensorden. En

ukrainer har, skulle man mene, en selvskreven ret til at have en kvali�ceret mening om folkemord: Det

hed som bekendt Holodomor. Der går en lige linje fra Holodomor til Ukrainekrisen. Bogen blev oversat

og udgivet i Vesten på foranledning af folkene omkring Lyndon LaRouche. Han har altså studeret

økonomi og geopolitik på højeste niveau, og er i disse dage med til at transformere det til politisk

handling. Det er DET, som vi ser udspille sig bag den forurenede propagandaskærm lige nu.

Krigen der aldrig sluttede

Det var britisk efterretningsvæsen, der i samarbejde med amerikanske kapitalisme var med til at sætte

nazismen op.

Læs: Den russiske revolution.

WW2 sluttede aldrig efter 1945. Det var bare et slag, der blev vundet, for krigen blev aldrig vundet.

Finansfolkene bag WW2 og før WW1 blev aldrig slået. De sad stadig i BIS (Bank of International

Settlements), Bank of England og FED, og senere kom WTO, Verdensbank og IMF til. Senere ankom EU

og dermed den Europæiske Centralbank. De nazistiske bankfolk sev blot ud af det Tredje Rige, og

deres kollaboratører forblev ustra�ede. Bush-familien er blot et eksempel, og bedstefar Prescott Bush

slap for videre tiltale, selvom han var fuldstændigt afsløret i 1941. Han blev dømt for nazi-

kollaboration, men kort efter �k han alle sine kon�skerede midler tilbage, og så var den sag glemt. Alle

sagsakterne befandt sig i WTC bygning 7, som faldt sammen ‘af sig selv’ 11. september 2001. Prescotts

yngel, Store-George og Lille-George kørte videre med hvert deres smørede grin, og Store-George sad

ind som CIA-direktør (CIA = Gestapo rebranded). Rockefellerne, J.P. Morgan, brødrene Harriman og de

andre røverbaroner slap for tiltale, og Warburg’erne slap for tiltale efter WW1. Alle oligark-familierne

slap for tiltale, for etablissementet slipper altid for tiltale, og så skriver de deres tiltalefrafald ned og

kalder det for verdenshistorie.

Vesten prøvede i lang tid at undgå, at deres version af et totalitært system stivnede i ren fascisme. De

fascistiske elementer blev holdt nede i monopolkapitalismen, for man vidste udmærket, hvordan

samfundet og økonomien var gået helt i stok i Sovjetfascismen kaldet kommunismen/socialismen.

Vestoligarkerne elskede det totalitære system – bare det blev praktiseret et andet sted i verden. Det

var meningen, at det skulle være dysfunktionelt, for så udgjorde de ingen konkurrent. Vestoligarkiet

havde opfundet systemet, DE pro�tterede på det som globalister, de ønskede bare ikke SELV at leve

under det.

I Sovjetstaten var avanceret teknologi forbehold militæret. Bønder og fabriksejere måtte nøjes med

forældet teknologi, ramponerede traktorer, rustne lastbiler. Det gjorde samfundet dysfunktionelt og

førte til et sammenbrud i 1990. Vestsamfundet havde en mere �eksibel model af det samme system,

hvilket gjorde det overlegent. Den unipolære ideologi 1992 afspejler Vestens attitude: Historiens Ende

(Fukuyama), ingen konkurrence længere, ingen modstand, totalt overherredømme = en unipolær

verden. Herefter var det bare at samle stumperne sammen og køre videre – ifølge Fukuyama og Wall

Street Journal og US Deep State’s New World Order, som Store-George havde proklameret i 1990.

https://www.nedersteetage.com/den-russiske-revolution/
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Men hvad skete der herefter? Hvordan kunne Vesten med USA i førerrollen gå fra at være enehersker i

deres unipolære verden til at være det næste Sovjetistan i færd med at kollapse. Vestens nye

verdensorden skulle jo være baseret på �eksible management-modeller i modsætning til Østens rigide

modeller med 5-årsplaner og topstyret planøkonomi. Statens rolle skulle ikke være at diktere men at

integrere.

Utopi-modellen

Vi har skabt en utopi-model i Vesten. Bare vi indfører såkaldt demokrati – stangkorrupt, lige meget –

smækker vindmøller og solpaneler op overalt, holder selvfede skåltaler mens vi holder op med at købe

russisk olie, så ordner alt sig nok. Bare vi forbyder supere�ektive dieselmotorer og favoriserer elbiler

med batterier, der ikke kan genbruges, så er det politisk-korrekt-grønt, at det er til at græde af glæde

over. Bare vi reducerer al udslip af den naturlige drivhusgas CO , som alle planter elsker, og i øvrigt

begynder at spise Bill Gates’ fake-frankenfood soyakød, så bliver alting godt. Vi har mistet

jordforbindelsen i Vesten ved at overlade til kulturrelativisterne at køre Utopia.

Mnææ, hvad der godt for nogen er ikke godt for andre, så man kan jo ikke sige, hvad der er godt …

OK relativist-spade:

Har du prøvet ikke at have adgang til rent vand et par dage?

Har du prøvet ikke at have tag over hovedet?

Har du prøvet ikke at have adgang til fødevarer?

Har du prøvet ikke at have en rød øre på lommen i længere tid?

Har du prøvet ikke at kunne komme af med dit eget lort og skrald?

Har du prøvet ikke at kunne bevæge dig ud af stedet?

Har du prøvet at være syg uden adgang til sundhedsassistance?

2
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Så prøv lige at udsætte dig for det og kom så tilbage med din relativist-prædiken.

Der �ndes universelle goder baseret på basale behov for mennesker. SLUT!

Man kan mene meget om Kina i retning af, hvordan de kontrollerer deres befolkning, deres sociale

pointsystem, hvordan de behandler minoriteter – kort sagt, hvordan det kinesiske kommunistparti

opererer. Hvad man ikke kan komme udenom er, at Kina i de seneste 30 år har udryddet fattigdom for

700 millioner mennesker og skabt en økonomisk vækst, der har overhalet Vesten indenom med 100

km i timen. Kina har siden 1995 10-doblet sin nationaløkonomi, mens USA har forøget sin med 15%. I

Kina bliver væksten geninvesteret i økonomien, mens det meste i USA går til aktionærer i spekulative

�nansbobler.

Rusland har haft det samme problem som i Vesten. Det skyldes, at store dele af den russiske økonomi

har været styret af det 5. kolonne-oligarki, der er indsat af Vesten. Den russiske nationalbank har

været et instrument for det globale centralbankvæsen. 90% af kinesisk bruttonationalprodukt går til

investeringer i infrastruktur o. lign, mens det i Vesten kun er 20%. Det betyder fx. at man i Kina

allerede har et udbygget netværk af højhastighedstog med en kapacitet på 400 km/t, men det �ndes

kun er ganske få steder i Europa og ingen steder i USA. At det kinesiske industrimirakel ikke er uden

problemer, bør selvfølgelig ikke glemmes. At �ytte store vandmasser kan muligvis genoplive ørkener

men også skabe økologiske katastrofer i den helt store skala. Og den interne korruption i Kina er

massiv.

Teknologien er ikke ond i sig selv. Det er ALTID intentionen bag, der afgør dets moralitet. Kunstig

intelligens kan bruges til at skabe mennesker om til robotter eller gøre noget, som menneskehjernen

har svært ved. Verden har ikke en teknologikrise, den har en moralsk krise. Vi kunne endog sige en

åndelig krise, hvis vi vil bruge et gammeldags udtryk, der betyder det samme. Globalisternes koncept

om den 4. Industrielle Revolution er derfor ikke ondskab som sådan. Det er Vestens globalistiske

oligarki, der lige nu er koncentreret i institutioner som World Economic Forum, der er ondskabens

hotel. DE har deres formål med teknologien, og det er ikke til menneskehedens fremme.

Læs: Verden har et problem – ledelse

https://www.nedersteetage.com/verden-har-et-problem-ledelse/


29.12.2022 14.55 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 500/3124

Selv et æble i hånden på en psykopat er et stykke teknologi.

Den første tanke vil være: På hvilken måde kan jeg smide dette æble i

hovedet på ńogen, så det gør mest skade?

Det nye opium

Mens de i Østen tænker med benene plantet på jorden i de reelle muligheder i virkelighedens verden –

de har hverken råd eller tid til andet – i en postglobalistisk verden organiseret via civilisationsstater og

ikke globalistiske vassalstater, så køres vi rundt i Vesten for tiden af folk som Zuckerberg, Musk, Besos

og de andre utopistiske hitech-oligarker. I Zuckerbergs Metaverse er det meningen, at vi alle skal

opsluges af det nye digitale opium.

Tænk 150 år tilbage. Hvis man vil forstå, hvad der foregår i Zuckerbergs forskruede hjerne, så skal man

blot tænke på, hvad forfædrene til hans handlere, hans opdragsgivere – han er bare en stik-i-rend-

dreng, en front�gur – folk som Lord Palmerston tænkte om opiumsforgiftningen af Kina i midten af

1800-tallet. Man lægger et helt storrige ned med drug-forgiftning, hvorefter man plyndrer deres land

for ressourcer. Inderne med resterne af deres kastesystem, der til briternes fornøjelse svarede til

deres eget klassesamfund, producerede det opium, der blev smidt i hovedet i kineserne. Her �k

briterne hjælp af den kinesiske ma�a, triaderne, der altid var underlagt briterne. Dragefamilierne, the

Dragon Families, og Rothschild-syndikatet var altid en-og-samme enhed.
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Klaus Schwab siger: I 2030 ejer du intet, og du er lykkelig.

Zuckerberg siger: I 2030 er virkeligheden afska�et, og du er lykkelig.

Lige indtil den dag vi slukker for den.

Et vedholdende rygte siger, at Mark Zuckerberg er barnebarn af David Rockefeller. Rockefellerne har

altid været sub-contracters til Rothschild. Husk David Rockefellers berømte/berygtede dagbogsnotat

From a China Traveler fra 1973, hvor han lovpriser Maos styresystem og hans 100 millioners folkemord.

Det var hans familiesyndikats medkumpaner (Jacob Schi�), der �nansierede den russiske revolution i

1917 med samme slavestat som formål. Det var hans medkumpaner, der skabte Federal Reserve i

1913. Det var hans far, der skabte olieindustrien i slutningen af 1800-tallet og medicinalindustrien i

1910, to af de store parasit-brancher på kloden. Vi har lige set i to år i træk, hvad medicinalindustrien

er i stand til, nu er det turen til olieindustrien igen-igen.

I disse dag i foråret 2022 sker der en udrensning i Rusland. En stribe oligarker og 5. kolonne-dukker

bliver fjernet fra deres bestilling, Sergei Rogov, Andrej Kortsinov, Alexander Panov. Udlandet vil sige, at

Putin censurerer sine politiske kritikere, men virkeligheden er, at disse folk er agenter for udenlandske

kræfter og har arbejdet for at underminere Rusland som suveræn nation. De har siddet i et organ

kaldet Det Videnskabelige Råd for Rusland som en del af den russiske repræsentation i FN’s

sikkerhedsråd og udført deres korrupte arbejde, og nu har de fået sparket.

Al forandring kræver tid. Man er nødt til at tænke mindst 10 år ud i fremtiden, før man kan se nogen

som helst forandring sat i gang 10 år forinden. Problemet med den ‘tænkning’, der foregår i fx. World

Economic Forum er, at man forsøger at anskue og styre hele verden ifølge en computermodel. Vi hørte

for årtider siden – der blev også skrevet bøger om det – om Grænser For Vækst. Det bygger på tanken

om, at det hele er en computermodel, og at grænserne er dikteret af det input, den programmering
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der ligger i systemet. Disse modeller betjener sig af lineær logik. Men virkeligheden er langt mere

dynamisk end mekanistisk lineær programtænkning.

Frihed – måske en by i Rusland?

En af Sergei Glazyevs hovedbudskaber er, at vi er nødt til at rykke os fri af disse indsnævrende

modeller/logikker. Nye opdagelser kan ikke �nde sted i dette globaløkonomiske tanke- og

gældsfængsel. Den vestlige model og dens matematisk-algoritmiske tilgang til vækst og økonomi skal

a�ives, for DEN ER GRÆNSEN FOR VÆKST. Lægger man dertil de ufattelige økonomiske midler, der

bare forsvinder i den blå luft, så bliver det rigtig grotesk. I USA alene er der forsvundet estimeret 60

trilliarder dollars – 60.000.000.000.000 $, som der ikke kan gøres rede for! Hvilket beløb er det ikke på

verdensplan? Det er penge kon�skeret fra mennesker, som mennesker aldrig har fået glæde af, og

som o�entligheden ikke aner, hvad er blevet brugt til. De aner ikke engang, at de mangler, for de tror

bare, at de betaler skat, som kommer tilbage. I Danmark alene forsvinder et par hundrede milliarder

hvert år ud af landet som en gave til globalisterne, de multinationale, for de betaler ikke skat.

Hvad kunne disse gigantiske forsvundne midler ikke være brugt til? Altså udover at gøre en ende på al

sult, fattigdom, sygdom og elendighed i Afrika og resten af verden. Der kunne have været e�ektive

infrastrukturer overalt i verden. Fantastiske teknologier såsom fusionsenergi – non-destruktiv

atomenergi – kunne for længst have erstattet olie og kul og vindmøller og solceller kunne være på et

museum for godt-forsøgt-men-�oppet overgangsteknologi.

Glazyev bliver i interviewet spurgt om: Hvordan ser du verden efter faldet for dollar-monopolet?

Han ser:

Reetablering af internationale love.

Her må man forstå, at Rusland meget langt hen ad vejen har forsøgt at spille efter disse regler,
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mens amerikanerne konstant har brudt dem og pisset dem langt op ad låret.

Et nyt handelssystem, hvor der udveksles virkelige værdier.

Her må man forstå, hvordan globalisterne har udviklet en fantom-�nansiel-fake industri af derivater

og sugerør i alle led af handlen og et system, der aldrig er bakket op af reelle værdier.

Varer i handlen burde koste halvdelen af, hvad de koster nu.

Et banksystem i stil med BitCoin baseret på blockchain-teknologi.

Den tror jeg ikke selv på, i hvert fald ikke i dens nuværende form.

Et system, hvor alle er deres egen bank, for bankerne som sådan mister deres betydning.

Den tror jeg til gengæld på, men blockchain-teknologien er overhovedet ikke gearet til at processere

de enorme datamængder, der skal til.

En række lokale valutarer bliver ligestillet med det, der før var dollaren.

Det bliver med andre ord ikke rubel eller yuan, der bare erstatter dollaren.

Efter globalistisk centralisering kommer de-centralisering.

Cirkulationen af �nanser i verden vil blive udformet som kontrakter og ikke som diktater styret

central.

Det er i fuld overensstemmelse med den eurasiske tanke, der også er formuleret af �loso�en og

sociologen Alexandr Dugin. Det bliver en multipolær verden. Det bliver en verden af

civilisationsstater.

Reetablering af suveræne stater, for det kræver suverænitet at komme til enighed.

I CIA-modellen for verdensstyrelse �ndes suveræne stater ikke, for alle lande er styret ude-indefra

af en central-intelligent agentur (= CIA).

Globalt økonomisk samarbejde med det formål at gavne befolkningerne.

Her må man forstå, hvordan de organisationer i Vesten, der HÆVDER at være til for samarbejde,

alle er kuppet af globalisterne, så det er DERES samarbejde og DERES formål og fordel.

En slags ny fællesvaluta til at overtage dollarens rolle. MEN, hvilket er meget vigtigt, baseret på en

gensidig aftale og ikke kanonbådsdiplomati og reelle værdier og ressourcer i stil med, hvordan guld-

og sølvreserver før oliekrisen i 70’erne, hvor Nixon-administrationen forlod denne backup og gik

over til ren �at-valuta (nå, er der ikke �ere penge i kassen, så trykker vi bare nogle �ere).

Der er en grund til, at det hedder monopolkapitalisme. Glazyev advokerer for egentlig kapitalisme og i

en version 2.0. Verden har ikke i lang tid kendt til egentlig kapitalisme, som er hver mands, hvert

�rmas og hver nations ret til frit at handle og indgå aftaler om handel med alle andre uden

restriktioner fra andre – under forudsætning af, at det ikke var til skade for andre. Monopolkapitalisme

er spekulativ. Folk som George Soros har skabt et �nansimperium på at spekulere i fald-og-rejsning for

nationale regimer. Mens hans iscenesatte farvede revolutioner pågik og lavede regimeforandringer,

stak han ud af bagdøren med statskassen. Vi har ikke kendt til udøvelsen af fri markedskapitalisme, for

de globalistiske karteller, syndikater og ma�agrupper har lagt sig indover og monopoliseret.

Som tidligere �nansminister i Grækenland under centralbankvæsenets og Goldmann Sachs’

�nansangreb på landet siger:
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Vi skal med andre ord til at multipolisere.

Det er just, hvad vi ser i det paradigmeskift, hvis over�adespænding hedder Ukrainekon�ikten.

*

Så hvad tænker vi om ham Putin, og hvad der foregår i Ukraine?

Det første, jeg tænker, når der begynder at rulle meldinger ind fra the usual suspects og deres opkøbte

medier, er at nu vil jeg for det første gerne vide, HVAD der foregår i Ukraine. Belært af erfaringen ved

jeg med 100% sikkerhed, at det ikke er i de gængse medier, jeg får den slags at vide.

Det første, jeg er nødt til at gøre, hvilket er det første, som enhver god kommentator på hvilket som

helst niveau (også dette 😉  vil gøre, et at skabe et framework, lægge et fundament, sætte ind i en

større ramme. En række spørgsmål skal besvares i stil med: Hvad er forudsætningerne for den

nuværende situation, hændelse, krise, whatever? Medierne tager alt ud af sammenhæng, og framework

er totalt fraværende, vi lever i et historieløst informationsvakuum, hvilket ikke er tilfældigt. Ind imellem

hyrer medierne en eller anden såkaldt ekspert, men de tjekker lige forinden, at vedkommende ikke

forstyrrer deres historie. Det burde ikke være umuligt, da ekspertens eget institut allerede har

foretaget sorteringen. Der ydes ikke forskerpenge til at kritisere Atlantpagten, EU, FN, militæret og

regeringen. Eksperten skal bare sige det, han-hun er bestilt til. Ingen er bagefter blevet klogere på

noget, ingen er fornærmet, alle derude er lige dumme. Derinde i baglokalet sidder der nogen, der ikke

er dumme, og som nu ved, at de derude i forlokalet og de udenfor bygningen ikke ved noget, der kan

forstyrre deres forehavende.

Markedet �ndes ikke længere. Vi har i dag neo-feudalisme, hvor de nye herremænd bestemmer,
hvem der skal leve, og hvem der skal dø.
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Det næste, der så skal ske er, at �nde ud af, hvor jeg kan �nde pålidelige oplysninger.

Det tager sin tid, men efter at have gjort det dagligt i de sidste 12 år, så ved jeg, hvor jeg skal lede.

Jeg ved fx, hvem der i forvejen har lagt et fundament og har et framework, der sætter dem i stand til at

forstå hændelser som andet end blot afstumpet tegneserie. Dernæst er jeg nødt til at �nde mindst 2-3

andre kilder eller folk, der tydeligt angiver deres kilder. I virkeligheden skal jeg gøre det, som hæderlige

journalister med lov tl at udføre deres oprindeligt tilsigtede arbejde ville gøre, men som de ikke

længere tør, gider, evner eller har lov til.

Man er nødt til at sit eget privat�rma til forureningsbekæmpelse, for det o�entlige informationsrum er

stærkt forurenet. Journalisten Daniel Litzt har kaldt det for dark journalism. Der �ndes altid tre

versioner i historierne om de betydelige emner.

1. Der er den o�cielle histore. Den indeholder kun de elementer af sandheden, som ikke er til at

komme undenom, som alle kan se, og som er nok til at etablere historien. Resten er løgn.

2. Der er den bagvedliggende historie. Den bliver gerne kaldt for konspirationsteori, da den bevæger

sig ind i dark area, hvor man er nødt til at supplere ofte svært tilgængelig viden med foreløbige

teorier byggende på baggrundsviden om historiens aktører, mønstergenkendelse af lignende

hændelser, ’tilfældig’ tilstedeværelse af notoriske skikkelser med et mørkt CV. Det er ofte en stærk

indikator, når etablissementet disker op med labels som konspiratonsteoretiker, for så er det et

hint om at tampen brænder.

3. Der er den afsporede forklaring på den bagvedliggende historie. Det er en del af det røgslør, som står

i manualen for alle efterretningsvæsener, der bedriver counter intelligence, altså spreder forvirring

og disinformation for at narre fjenden. Den primære fjende er DU og JEG = VI. Den sekundære

fjende er ofte ikke-eksisterende men �gurerer kun som et fjendebillede i den o�cielle histore og

den afsporede fake-konspirationsteori. Ofte bruge disse afsporede historier til at demonstrere,

hvor absurd det er, at anklage hjemlige magtspillere for at bedrive slet spil, for disse �at-earth-

agtige forklaringer kan alle jo forstå, er fake.
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Falsk generalisering

Dette forekommer, når man forsøger at anvende en generel regel på en irrelevant situation.

Holberg har leveret den sjoveste parodi på det.

Først, når vi har styr på disse versioner, disse lag af henholdsvis syntetisk og autentisk virkelighed, kan

vi mene noget om Ukraine, Putin og russerne. Langt størstedelen af menneskeheden er ubehjælpeligt

strandede i version 1. En minoritet hopper på version 3, hvilket er den nemme løsning, da den er

forsimplet, nem at fordøje og gør opmærksom på sig selv. Et absolut mindretal går den mere

besværlige vej og siger hov-stop, her bliver vi nødt til at grave lidt mere. Og så viser det sig, at alle

oplysninger er tilgængelige, for sandheden kan ikke undertrykkes men kun forplumres. Det kaldes i

logikken og i afdelingen for logiske fejlslutninger for forgiftning af brønden, som står beskrevet i De 76

falske argumenter – sammen med stråmanden, karaktermordet, den røde sild, den falske

generalisering og alle de andre retorisk-demagogiske so�sterier, vi oplever til dagligt komme ud af

munden på folk, der ikke har redelige argumenter ved hånden, udøver en skummel agenda eller slet

og ret ikke har forstået, hvad et logisk argument er.

Nedlukning igen-igen

Det får mig til at tænke – om Ukraine og Putin og det hele – at endnu en af lighederne mellem den

pludseligt opdukkende coronaforvirring og den lige så pludseligt opdukkende Ukrainekrise, der �k

coronaen til lige så pludseligt at nedlukke, netop er den særlige side af nedlukningen, der gør, at

mennesker ikke længere kan tale sammen. Vi kan jo ikke føre en menneskesamtale, når vi sidder i hver

sin fængselscelle.

https://www.nedersteetage.com/de-76-falske-argumenter/
https://www.nedersteetage.com/de-76-falske-argumenter/
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Det var en af hovedsagerne i Den Kolde Krig. Mennesker i øst kunne ikke længere frit tale med

mennesker i vest og omvendt. Østmenneskene måtte ikke vide noget om det liv, de ikke kængere

havde mulighed for at føre, og vestmenneskene måtte ikke få noget om, hvor slemt det stod til, for så

kunne venstre�øjen jo ikke gå og fantasere om socialismens Utopia, og så ville der ikke være et

funktionelt to-parti-system med højre og venstre�øj til at lamme enhver folkelig samling og enhver

handlekraft mod egentlige løsninger. Og så-og-så-og …

Jernmuren var netop det skisma, som de russiske tænkere Glazyev og Dugin beskriver så præcist.

Østblokkens slavesamfund var forudsætningen for det korrumperede demokrati i Vestblokken. Men

det måtte vi ikke lære at forstå,. for der var jo lukket ned.

I 2020 kører man så en ny type nedlukning i stilling. Verdensbefolkningen bliver smidt i stuearrest og

isolationscelle. Mnjææ .. det var jo bare for at vi ikke skulle blive syge … BULLSHIT!! Det var for, at vi

ikke skulle tale sammen og få sjove ideer. For samtidigt skrues der op for internet-censuren, så

samtaler bliver lammet på de sociale medier. Det lykkedes så ikke for de høje herrer og damer, så

derfor var det nødt til at skifte hest og tøj KAFLUMP! en Ukraine-krise op af hatten med teaterrøg og

det hele, Den Kolde Krig 2.0 er startet. Altså: nedlukning igen-igen.

Læs: Krigen om alt eller intet – det er den samme krig, der bare fortsætter-og-fortsætter.

Og så kære læser, der har fulgt den til dørs, nu er det slut for i dag, for nu skal vi ud og lege i det gode

vejr.

Hvis der er blot én ting, vi skal tage med os, så må det være:

Bliv ved med at samtale.
Når de lukker for den ene dør, så åbn det andet vindue.
Når de siger Se ikke den vej, så SE DEN VEJ!
Når de vil have dig til at hade, så elsk den fjende, der ikke er din fjende.

https://www.nedersteetage.com/krigen-om-alt-eller-intet/


29.12.2022 14.55 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 508/3124

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Når de vil spise dig af med tegneserie, så forlang en murstensroman.
Når de spiser dig af med tvangsnedlukning, så giv dem tvangsåbning af samtlige sluser.
Når de siger, at vi skal i krig, så giv dem en krammer så hårdt, at de gisper efter vejret.
Når de lyver dig op i ansigtet, så tegn en fed, sort streg i panden på dem og bid dem i deres
Pinocchio.

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Af forskellige årsager befandt jeg mig for en kort stund i vinduespartiet i et italiensk pizzeria i et af

Hovedstadens mest befærdede vej- og lys-kryds: Tagensvej-Blegdamsvej. For de, der ikke er

lokalkendt, er det mellem Panuminstituttet og Rigshospitalet, og al tra�k fra Lyngbyvejen, der skal

indover Centrum, skal den vej. Måske kører der 100.000 biler forbi om dagen. 

Her fra vinduet over en pizza til 110 kr. – wow! det gør jeg ikke igen, og den var ikke engang

exceptionel – kan man være vidne til følgende: 

Fodgængere der mener, at når der er grønt lys, og de går ud i krydset, så kan de trygt læse videre på

deres sms-facebook-instagram-whatever. I de 20 minutter, jeg kunne holde ud at sidde der, var jeg

vidne til fem navle�kserede fodgængere, der var ved at blive kørt over af en cyklist. Den ene råbte

endog ukvemsord efter cyklisten. 

Særlinge, skrøner og underholdende måder
at dø på
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Jeg zynes, der ziger enomtz meget om zamfundet! ville man ha’ sagt for 30 år siden. 

I dag tror jeg, at det siger mere om, hvor narcissistisk fodgængeren = storbymennesket er blevet. Eller

måske homo digitalis narcissiensis. Udgravninger engang vil �nde indemurede, velbevarede, forvredne

skikkelser, der omkom klamrende sig til en forstenet mobilbamse. I visse tilfælde har man endog

kunne fremkalde simkortet, der afslører, at dødsårsagen var en eller anden latterlig-ligegyldig fnidder-

fnadder besked fra en intrigant veninde, der var jaloux på hendes nye silikonebabser, eller en homie,

der skulle prale over, hvilken chick, han havde kneppet i går. 

Altså hjernedøde zombies, cyborgs, menneskehylstre, søvngængere, der omkom på unødvendig og

latterlig vis – alle påmonteret det 21. århundredes obligatoriske mobildildo. Alle ville være potentielle

kandidater til The Darwin Award. Hvis du ikke ved, hvad det er, så er det prisen for den mest

spektakulære måde via stupid adfærd at sikre, at ens gener og dermed nedarvede disposition for

stupiditet ikke bliver videreført til kommende generationer, hvorved de sparer menneskehedens gen-

pøl for deres ophobede junk-dna.

*

Der er én ting, jeg ikke forstår. Jeg mener, Noah landede med sin megaskude på toppen af en

sneklædt 5.137 meter høj sovende vulkan mellem nuværende Armenien og Tyrkiet i det, der her til

lands kaldes for den ældre stenalder. Efter et par mislykkede forsøg havde han åbenbart tænkt sig at

lukke gira�er og løver og kameler ud i parvis, så de kunne omkomme i kulden på det ufremkommelige

bjerg. 

Og så tænker jeg, at det var da en umanerlig dårlig ide. Enten er det mig, der har misforstået noget,

eller også er det sådan, at man ikke skal tage alting bogstaveligt. Det er måske det, der hedder en

allegori. Eller også skal det tages virkelig bogstaveligt men med en twist, og vi skal til at forestille os, at

gubberne på den tid ikke var så primitive, som vi går og forestiller os men måske vidste noget om det,

vi i dag kalder for genetik. Historien står at læse i Genesis, den første af de fem bøger i Det Gamle

Testamente, hvor en serie ‘lånte’ historie fra sumererne og babylonerne er at �nde, deriblandt

historien om synd�oden. 

Den sidste mulighed er selvfølgelig, at det hele er fri tossefantasi ligesom bunker af andre bøger og

skrifter, der er mere end 2000 år gamle. Det er i hvert fald den foretrukne tese blandt videnskabsfolk

og historikere, for så behøver de ikke at gøre sig umage med seriøst at forstå noget af det besværlige

gamle shit, men kan nøjes med at putte det ind på en dertil indrettet bekvem hylde. Men hvis alle de

gamle var så skudt i lampen, at de brugte både fritid og arbejdstid til at hengive sig til skrøner uden

hold i virkeligheden, hvordan bar de sig så overhovedet ad med at overleve? Der er noget her, der

skyldes en ordentlig forklaring på.

*

150 meter fra hvor jeg bor, ligger der et nu velholdt hus, der for 10 år siden var beboet af en særling,

som de kaldte ham. Lad os kalde ham Samler-Hans. På sine gamle dage lukkede han sig inde og kom
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sjældent eller måske aldrig udenfor sit hus. Kommunen kom med mad til ham og måtte stille den på

trappen og råbe til ham, at nu var den ankommet.

Han led efter sigende også af ekstrem samlermani, for han skilte sig aldrig af med noget. Man kunne

godt forestille sig, at det kunne give visse problemer. Brandfare og hygiejne – mus og rotter f.eks. 

En historie var at læse i en lokalavis, og som jeg husker var det i Helsingør. En gammel mand ville ikke

have noget med o�entlige myndigheder at gøre. Han havde heller ikke noget med naboerne at gøre.

Der havde ikke være tegn på liv i et år, og nogen besluttede sig til at kigge ind af brevsprækken (det var

måske på tide), hvor brevene var nået op til kanten af sprækken. Da de åbnede døren, fandt de en

lufttørret mumie siddende på toilettet. Den havde siddet der i et år.

Når vi ryster på hovedet af disse besynderlige skikkelser, bør vi måske minde os selv om, at vi rent

faktisk ikke ved, hvad de har oplevet, som har skabt deres situation. Jeg kan godt forestille mig, hvorfor

en pensionist på sine sidste dage ikke har lyst til at have noget med myndighederne at gøre, og han

måske ikke har opfattet dem som hans bedste venner. Det fortæller også noget om, hvordan

naboskab eller mangel på samme fungerer i boligopgange i byer.

Jeg tror, vi kommer til at se mere til den slags fremover. 

Jeg kunne selv godt have en snert af en tendens, så jeg skal nok lige passe lidt på 😉 

Har vi ikke alle en snert?

*

Jeg bor i et landhus udenfor lands lov og ret. Hvilket ikke er helt rigtigt, for det ligger klods op af en

landsby med 50 husstande. Huset er bygget i 1927, og en af dets tidligere ejere hed Orne-Peter. Han

var en driftig – om man så må sige – husmand og huset havde/har en stald i sit udhus beregnet på et

par lige så driftige orner. Når de skulle på arbejde, blev de trukket op ad landsbygaden eller ud i

oplandet til den gård, der havde brug for et par griselige tjenesteydelser. Og når ornerne havde gjort,

hvad de var hyret til – og med en vis fornøjelse må man formode – så �k de et klask i røven, for de

kendte selv vejen hjem til stalden. Jeg fantaserer mig til, at Orne-Peter så sad bagefter og lod sig

servere ka�epunch’s og derefter selv lallede hjem, for hans ben kendte selv vejen.

Ornestalden blev senere til et fornemt værksted for en tømrer med isolation, ovenlysvinduer og

rigeligt forsynet med elstik. Senere var der en billedkunstner, der indrettede det som ateliér og

undervisningslokale for sine kunst-elever, og i dag er det mit herlige værksted.

Den lidt triste krølle på halen af Orne-Peters livshistorie var, at han i sin bil kørte sammen med en

kævlevogn, altså en lastbil med træstammer, og at en eller �ere af dem smadrede hans bil + hans eget

understel. Det betød, at han til sin død måtte sidde i en tidlig model af en kørestol, hvor man hev i et

par håndtag.

*
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I samme landsby som Orne-Peter og Samler-Hans var der en anden særling, som vi her kalder for

Stakkel-Svend. Han var en kende mentalforstyrret og havde det med at drikke sig fra sans og samling

ved festlige lejligheder. Det gjorde han også den dags aften, hvor der var havnefest i, hvad der blev

kaldt Danmarks mindste �skerihavn. I dag er der nok ikke �ere erhvervs�skere tilbage, men det var

der for blot ganske få år siden. De fangede ål og rejer, og der kom lastbiler med tanke bagpå, der

samlede fangsten op.

Havnen har en havneforening, der afholder havnefest en gang om året. Det er vældigt folkeligt med

lerdueskydning, salg af billig dåseøl uden genbrugsmærke kørt op fra Tyskland, et stort telt med

langborde til deltagernes medbragte mad + suppe-steg-og-is-musik udført af et par lettere beduggede

amatørmusikere.

Vor ven, Stakkel-Svend, valgte ikke at gå hjem efter festen, der lukkede kl. 2. Gå nu hjem Svend, sagde

de til ham, men han nægtede. Næste dag fandt de Svend �ydende rundt i havnebasinet. Han skulle

nok bare slå en streg ved kanten og �k overbalance og druknede i sin uber-brandert. Måske faldt han

bare i søvn ved følelsen af det halvlunkne brakvand i sommervarmen

Måske var det slet ikke den værste måde at dø på. Hvem ved?

*

Omar Ingerslev har tilføjet �ere livsskrøner, der beviser, at virkeligheden overgår fantasien:

De �este ville nok antage at en død mand er ubestikkelig, ikke til at skyde igennem. Men historien om

den nyligt afdøde mand i US tog en overraskende drejning. Da enken stod ved graven, løb følelserne af

med hende – og der var ikke kun tale om sorg, men også en betydelig følelse af svigt, samt

medfølgende vrede. Da hun således trådte frem ved gravens kant for at tage afsked, forventede

tilhørerne nok at hun ville holde sig til de formelle retningsliner – men overraskelsen var stor, da hun

trak en pistol, pegede den ned mod hullet, sigtede mod kistens hovedgærde, og a�yrede hele salven.

Hvad bildte manden sig ind, sådan at gå hen og dø, uden at spørge !?!?

Ingen vidste hvordan de skulle forholde sig til optrinnet, hvilket blev særlig tydeligt da een af

deltagerne anmeldte hændelsen til politiet som mord. I politiets rapport stod at der på stedet fandtes

en død, men når man sammenholdt datoer med dødsattesten skabte det forvirring hos etaten, og

sagen blev henlagt som uopklaret. Indenfor teorætisk fysik opfattes fænomenet tid som en reversibel

faktor, og det må politiet have haft mistanke om. Selvom den afdøde mands smil bredte sig

efterhånden som huden gav slip – og selvom der gives gode grunde til at smile overbærende over de

levendes verden, og lettelsen over at forlade den – så står det stadig åbent for fortolkning, hvad der lå

bag.

*

Det fortælles om Preben Leerdorf-Rye at han ønskede følgende inskription på sin gravsten :

” Her ligger jeg uden at betale grundskyld – undskyld “.

Havde han mon gennemskuet at han hørte til underkasten, majoriteten af den danske befolkning, som

af staten og andre aktører holdes som moderne slaver – malkekvæg for en stat og et erhvervsliv, der
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med mord og ritualer tager broderparten af folks livsværk – og så sent som når kisten sænkes ned i

graven banker på låget en sidste gang, for at se om der er mere de kan rage til sig – og det er der jo

med 15% i arveskat, og med aktuelle politiske planer om at sætte denne skatteprocent op. Og har man

endelig betalt alle skatter og regninger, inklusive lejen for at ligge i den kolde grav, hjemkøbt “til evig

hvile”, så står der i de interne retningslinier indenfor adminstration og kirkegårdsdrift i afsnittet om

gravsteder følgende :

” … gravsteder, udlagt til evig hvile, opretholdes …. så længe evigheden varer “.

Jeg fandt en gang et nedlagt gravsted, hvorpå kirkegårdkontoret i den skødesløst henkastede

jordbunke fra opgravningen havde plantet et skilt, hvorpå der stod :

” Evt. pårørende bedes henvende sig på kirkegårdskontoret ”

Embedsverden får det sidste ord – over Gud, konge og fædreland, over menig mand …

*

I Rom lod en frigjort slave for 2000 år siden en inskription fremstille, hvorpå der stod ( frit efter

hukommelsen ) : ” her ligger jeg med min gamle nedslidste krop, med ømme muskler og led. Livet i trældom

var hårdt, jeg led og græd mange tårer. Siden blev jeg sat fri – ikke fordi jeg pludselig blev respekteret, men

fordi jeg lå min herre til last med udgifter til forplejning uden at give modydelser. Jeg var da helt nedslidt –

nedtrådt og udhulet som befærdede hjulspor efter tungt læssede lasttransporter, marmortrapper og

dørtrin. For mig er kun døden den egentlige frihed – nu ligger jeg for første gang, uden pludselig at blive

jaget op af, uden angstens sved eller dårlig samvittighed – og fryder mig for første gang – ikke over paradis,

men over at ingen mere kan plage mig “.

For den priviligerede i livet, er døden lysternes ophør – med sorg og savn. For den undertrykte og

ydmygede slave, er døden lidelsernes ophør – en befrielse, der skal fejres. I overgangen mellem liv og

død ombyttes de eksistentielle roller. Hvad mere kan man sige ? – i døden er alle lige.

*

Og dog. Det er ikke alle der ligger på kirkegården, der hviler i fred – hvilket historien om Kristine

Bodenho� på Assisistens Kirkegård bevidner : Det hændte, at når særligt rige var lagt i graven, kom

gravrøverne ( jeg taler ikke om skatteopkræverne – det var først senere ) tilbage i en sen nattetime for

selv at hente “drikkepenge” – et pænere ord for gravrøveri. Da de åbnede den nyligt tildækkede grav,

blev de overrasket over at møde Kristine Bodenho�, der vågnede af sin skindøde tilstand, og efter

sigende udbrød : ” åh, tag mig bort fra dette sted … ” – men gravrøverne havde set frem til

“drikkepengene”, gravgodset repræsenterede en formue, så den hjælpsomme spade viste sig fra en ny

side, da den målrettet svang sig gennem luften som et blankvåben og �ækkede skallen på den unge

kvinde. Hun havde selv bedt om at komme videre, og et fjernere og mere eksotisk rejsemål end til de

hvide pletter på landkortet, og med det hvide snit med spaden gennem skallen, kan man næppe

forestille sig – og mange er da også helst fri for at tænke på det. Det betroede den ene gravrøver på sit

dødsleje – med vanlig og kølig forretningssans, forsøgte han at sætte en fod i døren til himmerige.

*
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En kendt terrorist – lad os kalde ham for Bobby Sands – opsøgte efter døden Skt Peter ved

himmerigets port : ” hvem er du ? “, spurgte Skt Peter – ” jeg er Bobby Sands, fhv terrorist der har myrdet

kvinder og børn … ” – Skt Peter afbrød ham, og replicerede forarget : ” …. og så vil du ind her !?!?!?? “. – ”

Ind ????? “, fortsatte Bobby Sands ufortrødent, ” … I har 5 minutter til at komme ud !!!!!!! “

*

H.C.Andersen var som bekendt sirlig og sart, og havde i lange tider to ting liggende ved sengens

hovedgærde : et reb, for det tilfælde at der opstod brand, så han kunne tage �ugten ud gennem

vinduet og �re sig ned – samt en seddel hvorpå der stod ” jeg er skindød “. Han var så ekceptionel, at

det med rimelighed kun kan forklares som at han må have haft kongeligt blod i årerne – ej blåt til lyst –

at være uægte barn og ægte digter på samme tid, forskellige steder, kan ikke lade sig gøre – så det

gjorde han, ganske eventyrligt, støttende sig til hvide løgne, endsige en livsløgn. Et dobbeltliv, en

spaltet grundskud, en trunte – samlet i hans eventyr “klokken”, hvor han af to skikkelser,

bondedrengen og den unge søn fra godset samler sin egen livshistories løse tråde i hemmelighed,

mens han samtidig eksponerer den. Sagen kunne idag let opklares. Det kræver kun sammenligning af

DNA-pro�ler fra HCA med et eller �ere medlemmer af kongehuset – men ho�et bekendtgjorde i 2005

at der ikke var interesse herfor. Sagen er henlagt som o�ciel fortielse og løgn ad in�nitum.

*

Endelig stødte jeg selv på en usædvanlig gravsten på Garnisons Kirkegård, Østerbro, for ca 15 år siden,

hvorpå der stod :

” LIVET VAR PINEFULDT. URETFÆRDIGHEDERNE

I SAMFUNDET, SOM JEG KÆMPEDE IMOD, GJORDE MIG SYG – SVIGTET

( intet navn, ingen årstal – idag er gravstenen fjernet )

*

I Ingmar Bergman´s ” Det syvende segl ” lykkes det for Ridder Bloch at lokke døden til at lade ham leve,

så længe de spiller skak. Bloch drømmer om at vinde og blive fritaget for døden – men op mod en

sådan skakmester som døden, undgår ingen at blive stillet skakmat.

Dave Allen kommer tættere på en løsning på hvordan man overlever døden : i en sketch er en mand

gået i druk, og går i sin kæmpebrandert vaklende ud til bilen for at køre hjem. Bilen slingrer

faretruende, chau�ørens øjne �yder ud i et opløst blik, uden konturer af veje og landskaber. Kameraet

klipper mellem bilen som slingrer stadig mere faretruende og døden som afventende har taget

opstilling midt på vejen. Kameraet går tættere og tættere på parterne, og et fatalt sammenstød er

uundgåeligt. De to parter tørner sammen, bilen og den mørkeklædte person, døden – da bilen

fortsætter ufortrødent, ligger den overkørte død, �ad som en sort klat, tilbage på vejen.

I disse anførte glimt af historiens gang, viser døden sig at være både humoristisk, munter og

tankevækkende – og på ingen måde DØD-kedelig.

*



29.12.2022 14.55 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 515/3124

Addendum

Hvorfor hedder det i øvrigt at tro på livet efter døden? Vil det sige, at vi har været døde, indtil vi livede

op i det hinsides? Det kunne være tilfældet for visse typer af dødbidere, folk der er lidt døde i sværen.

Eller endnu mere �loso�sk i retning af mennesket, der ikke var fuldt levende, mens det levede, og så

var dets liv som halvabe en dag forbi.

En inder med langt hvidt skæg formulerede det noget i retning af:

De har glemt at lære os at kende forskel på fortid, nutid og fremtid. Det hele kører sammen i én

pærevælling. Det meste menneskelige lidelse kommer deraf. Enten lider vi af noget, der hører fortiden til, og

som ikke bliver anderledes. Eller også lider vi af forestillingen om noget, der ikke har fundet sted endnu. Læg

dertil, at det er blevet fashionabelt at lide. Folk lider af alt, de kan komme i nærheden af og bruger det til at

få opmærksomhed og få ret. Det er også derfor mennesket desperat søger nydelse. Nydelse er et valium for

al den fastholdte lidelse. Når mennesket en dag måske kommer fuldt til live, ophører nydelsen og er erstattet

af spontane og uforklarlige anfald af lyksalighed.

—– o —–
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Commemorandum i anledning af, at nogle høje herrer oppe i

gasskyen ihærdigt forsøger at starte tredje verdenskrig

Ingen synes at vide, hvad der sker i den store hvidvaskede verden.

Det kan skyldes, at den den store verden er sortvasket.

29 udtalelser om krig
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Først sortvaskede man, og så hvidvaskede man sit eget sorte snavs.

*

Et salgbart verdensbillede kræver, at der �ndes de gode og de onde.

Herefter skulle det være nemt nok ifølge udelukkelsesmetoden.

Da vi er de gode, så må nogen derovre-derude jo være de onde.

*

Det er nemt nok at starte en krig.

Man skal bare hyle op om, at det var de andre, der begyndte.

Det er sværere at gennemføre en krig, for der er en regning, der skal betales.

*

Det første, der ofres i en krig, er sandheden.

Først løj de for at starte krigen og kaldte de det for journalistik.

Bagefter talte de den rene og skære sandhed og kaldte det for verdenshistorie.

*

Den urene og beskårne sandhed om de udråbte fjender er,

at de altid gør DET, som udråberen selv har gang i og ønsker at sælge.

Den, som �sen lugte kan, har gang i en psykologisk projektion.

*

Starten på en krig kan sammenlignes med et selvskade-projekt.

Først snitter man i sig selv, og råber, at der var nogen, der gjorde det.

Dernæst hyrer man en hær af empatisk-forurettede tumper til at hævne.

*

Ved vi overhovedet længere, hvad fred vil sige?

Ville vi genkende freden den dag, den landede på vores dørtrin?

Er vores hjerner så krigsforurenede, at vi ville angribe og fordømme freden?

*

Krig handler o�cielt om ALT det, som det ikke handler om.

Krigshandlerne siger, at det handler om retfærdighed, selvforsvar og medfølelse.

Og så handler det om ussel pengepugning, ødelæggelsestrang, magt og folkemord.

*

Krig med en ydre fjende er en kompensation.

Hvis en forfejlet stat har tabt slaget til sine indre fjender kan den forfalde til den tanke,
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at man kan op�nde en ydre fjende, og at dennes død vil fjerne statens svaghed.

*

Et totalitært regime har en indbygget nedtællingsmekanisme.

Når nedtællingen har nået et stadie, hvor sammenbruddet bliver synligt

starter regimet en krig for at a�ede opmærksomheden.

*

Krig er som en organisme, der er kommet ud af balance,

og nu lider af auto-immun-defekt-syndrom,

hvor én del af organismen føler sig angrebet og går til modangreb.

*

Når mennesker rammes af krigens kaos, bliver alting forstærket.

De mørke sider, der før havde deres plads i mørket og skammekrogen,

bliver nu dagens orden og løftes op på talerstole og sejrsskamler.

*

Også de lyse sider forstærkes i krigen, og uventede ressourcer kan bryde igennem.

På det seneste har krigsmagerne sat en industri i system,

der består i at pervertere medfølelse til selvgodhed og gøre det til en del af arsenalet.

*

Det er aldrig en nation eller en stat, der starter en krig, og slet ikke folket.

Det er altid en lille indspist, magtfuld og uhæderlig klike, der spekulerer

i de fordele, død og ødelæggelse kan have for dem.

*

En borgerkrig er et opreklameret falsum, for borgere starter ikke krige af sig selv.

Det foregår ved at nogen udser sig en myretue, som de stiller sig op og pisser ned i.

Herefter betragter pissemanden pissemyrerne, der pisser løs på hinanden.

*

Den primære fjende for den indspiste krigsliderlige klike

er derfor det folk, der aldrig har almen interesse i en krig. Krig er særinteresser.

Derfor skal det samme folk forføres, bedrages og trues til at acceptere krigen.

*

Når regningen for krigen skal betales, er det kun ét sted at hente pengene:

Det samme folk, der leverede kroppe og sjæle af de nu døde familiemedlemmer,
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og som alle så deres hjem og livsbetingelser blive ødelagt – derhjemme og derude.

*

Det er ikke nok at de�nere sundhed som fravær af symptomer på sygdom.

Ligeledes er det ikke nok at de�nere fred som fravær af åbenlys krig.

Tredje Verdenskrig foregår ikke ved, at nogen bliver skudt lige uden for vores vindue.

*

Når kultur er våben, køn er i krig, generationer er i krig, medier fører krig,

meninger be�nder sig i skyttegrave, og magtens udøvere ifører sig skudsikre veste på for at forsvare

deres ugerninger, så har vi den totale krig.

*

Det er blevet forudsagt af synske personer i fortiden,

at dommedagskrigen, det eskatologiske armageddon vil betyde alles krig mod alle.

Hvad tænker du? for jeg synes jeg kan øjne noget lignende i den store panoramarude.

*

Religion, politik, ideologi og mediekultur er hykleriets holdepladser.

Fra disse holdepladser kører der toge, busser og taxaer i døgndrift for tiden.

Du kan få lov til at køre med på 3. klasse med ståpladser – uden returbillet.

*

Der er ikke brug for krig i en verden, hvor der beviseligt er nok til alle – så hvorfor?

Det er der, fordi vi har fået at vide, at der ikke er nok til alle,

og at vi ikke selv kan administrere det, der �ndes så rigeligt af.

*

I krigen bliver vi alle skyldige.

De krigsliderlige har skylden for at ønske, udpønse og starte krigen.

Vi har skylden for ikke i tide at hive liderbukkene ind på skoletoilettet til buksevand.

*

Uvidenhed og krig hænger uløseligt sammen.

Hvis vi, det uoplyste folk, kendte de dybere- og bagved liggende motiver i krig,

ville ingen ved deres fulde eller ædru fem acceptere krig på vores bekostning.

*

Et særlig agentur startet i USA i 1948, og som nu er kæmpestort, havde det formål,

at udvikle metoder til at starte krige i hele verden, så den industri,
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der havde vokset sig stærk i WW2, og bagmændene i Wall Street fortsat kunne trives.

*

USA har været i krig i 222 år ud af de 239, det har eksisteret som nation.

Ud af disse uendelige krige har kun én enkelt haft sin berettigelse:

Krigen mod den britiske kolonimagt, der endnu engang angreb en frihedssøgende nation.

*

Ud af de 196 nationer, der �ndes i verden, er der kun omkring 20,

der ikke har været udsat for at blive invaderet, overtrampet, udplyndret

eller på anden vis mishandlet af Det Britiske Imperium.

*

Det lille land kaldet Danmark har siden år 1500 været det land i Europa,

der i forhold til sin befolknings størrelse har været det mest militariserede.

En perlerække af stupide-indavlede konger har betydet en danmarkshistorie af uafbrudt krig.

*

Hvornår er menneskeheden blevet endegyldigt træt af krigens lidelser?

Er vi blevet så forelsket-fascineret i lidelserne, at vi ikke længere kan slippe dem?

Vågn op! Fuldendelsen af den næste WW er vores og efterkommeres endelige udslettelse.

*

Addendum til commemorandum

Det lille land med dets korrupte regering lægger sig ikke uventet atter i slipstrømmen på den

afdankende stormagt og dens forvoksede propagandaapparat, mens -magten nu forsøger at hive

verden ind i endnu en verdenskrig.

Som under co-vanvidet er verden nu atter og fortfarende delt op de mange, der blindt tror på alt, der

�yder ud af en halv million røvhuller uden lukkemuskel på den store brune kloakstrøm, der kaldes

nyhedsmedierne, og som ikke længere bedriver den førhen så hæderlige gerning, der dengang blev

kaldt for journalistik – og de få, der synes at fornemme den samme stank som sidst. Det kalder de det

stadigvæk, altså journalistik, men de kalder også visse dybfrosne fødevareprodukter for mad, selvom

de består udelukkende af tilsætningssto�er med et e-nummer.

Når man færdes blandt mennesker med downloadede = ikke-dannede meninger, så hører man de

samme klichéer som for nylig. Nu hedder beskydningsledet / objektet i deres syntetiske

sætningsdannelser Putin eller russerne, hvor det førhen hed navnet på en eller anden co-vanvids-

variant, hvor det førhen hed Donald Trump, hvor det førhen hed klimaforandringer, hvor det førhen

hed �nanskrise, hvor det førhen hed terrorisme, hvor det umiddelbart midlertidigt førhen hed the
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millennium bug, hvor det førhen i længere tid plejede at hedde russerne kommer – og det gør det

minsandten igen, for genbrug er som bekendt en nyttig ting anvendt på et villigt klichéeforbrugende

publikum.

Masseformation består i at kanalisere fritsvævende angst i befolkningen til retningsbestemt energi =

godkendelse af destruktion.

Hvis det ikke lykkes den afdankende stormagt og dens fuldtidsansatte propagandister (læs: CIA og al

dets væsen) at starte en storkrig med storvåben, så regner de som minimum med en reboot af Den

Kolde krig. Her kommer så omgående en rettelse fra redaktionen: Det er ikke stormagten, der har

ansat agentureret og dets propapandister/aktivister, det er bureauet, der har ansat stormagten

ligesom det er halen, der logrer med hunden. Spørg præsident Trumann, der bittert fortrød

godkendelsen af agenturets oprettelse i 1948. Det var, da han så, at agenturet allerede var begyndt at

føre selvstændig udenrigspolitik på vegne af USA i stedet for at levere intelligence = efterretninger –

hvilket de har gjort lige siden.

Folk har aldrig forstået (de har ikke glemt det, for man kan ikke glemme noget, man aldrig har forstået),

hvad den kolde krig gik ud på. Den handlede om, at vi skulle leve i evig frygt for noget, der aldrig

hændte. Da denne kolde krig – der jo ikke engang var kold – endte, så havnede krigens købmænd i et

midlertidigt vakuum, for så var der jo ikke en permanent fjende, som lande, nationer, stater og disses

indbyggere var nødt til at være evigt bange for, og som DERFOR udløste årlige godkendelser af

militærudstyr på budgettet. Vi taler om heftige budgetter. En amerikansk præsident kaldte det i

forbifarten efter WW2 det militær-industrielle kompleks.

ALT, der sker i Ukraine for tiden, har at gøre med reboot af den tilstand, hvor verdens befolkninger

skal be�nde sig i en tilstand af evig angst for noget – hvorefter de vil være villige til at …

Læs: Den nye kolde krig – en �s i en hornlygte?

Læs: Krigen om alt eller intet

Læs: Krigserklæring mod livet

Læs: Krigsførelse mod menneskeheden 5.0

—– o —–
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Jeg vågnede i morges ved, at der stod en bjørn ved siden af min seng, og det første jeg tænkte var, at

det var da egentligt lidt underligt, for jeg huskede ikke noget om, at jeg havde lukket en bjørn ind i går

aftes, men det må jeg så have gjort alligevel, eller også havde den selv et sæt nøgler, så den kunne låse

sig ind.

Gæsten
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Det næste jeg tænkte var, om det måske kunne være et problem, jeg mener, jeg har hørt historier om

bjørne, der �åede folk i stumper og stykker og måske åd dem, men så tænkte jeg også, at hvis den selv

havde lukket sig ind, så havde den nok også fundet ud af selv at gå i køleskabet og derfor overhovedet

ikke var sulten, hvorefter jeg så bare håbede, at den også havde ryddet op efter sig og stillet

tallerkenerne i opvaskemaskinen – eller ikke brugte tallerkener overhovedet.

Så �k jeg selvfølgelig også den tanke, at det måske ikke var, fordi bjørne var sultne, at de �åede folk i

stumper og stykker, men blot fordi nogle irriterende typer havde forvildet sig ind på de områder, de

mente tilhørte dem, hvilket straks beroligede mig, for det var lissom bjørnen, der havde forvildet sig

ind i mit soveværelse, så den var vel bare nysgerrig.

Jeg udelukkede på sin vis den tanke, at jeg simpelthen havde det, vi plejer at kalde for en bjørn på, for

ganske vist havde jeg tilladt mig at slutte arbejdsdagen af med et glas vin, og det var måske også mere

end ét glas vin, men jeg synes ikke jeg husker noget om, at jeg var faldet død om på lagenet i en

kæmpebrandert.

Jeg kunne selvfølgelig heller ikke lade være med at fundere et par sekunder over det underlige i, at en

bjørn skulle �nde på at droppe forbi, for det er jo ikke sådan, at de ligefrem lunter rundt i landskabet

heromfjords, for så skulle min nabo måske til at lukke sine får ind om natten, så hvor var det lige, den

kom fra, men så tænkte jeg også, at det havde den nok selv en rigtig god forklaring på.

Det var så her, hvor jeg kom på den indlysende tanke, at jeg måske kunne spørge den om det, altså

hvis den havde en rigtig god grund, for så måtte den vel kunne gøre rede for det, og jeg har da både

haft besøg af mus, �agermus, svaler og musvitter, en tårnfalk, dræbersnegle og edderkopper men ikke

lige en bjørn på det seneste, så det kunne være interessant at forstå det ud fra dens eget perspektiv,

jeg mener, hvis man kan se verden i fugle- og frøperspektiv med �skeøjelinse, så må man også kunne

se det i bjørneperspektiv.

Jeg ved ikke, om den var synsk eller hørsk – eller er en bjørn lugtsk? – for ganske uopfordret åbnede

den munden, blottede et ganske velholdt tandsæt og sagde noget på et sprog, jeg ikke forstod, så jeg

tænkte, at det måske var en russisk bjørn, der var forvildet sig i anledning af den verserende krig i

Ukraine og som troede, at mit hus var et af disse hersens gratis airbnb-logier, der var kørt i stilling for

at �rmaet skulle tage sig feelgood-agtigt-politisk-korrekt woke-lækker ud og så i øvrigt tjene en masse

penge efterfølgende.

Så jeg sagde øh-undskyld but do you tale dansk eller something? hvorefter den sagde en lyd, der bedst

kunne oversættes med FNOFF! med tilhørende vand ud af næseborene, hvilket jeg ikke opfattede som

en decideret modvillig attitude i retning af andet end … at det gjorde den så ikke, så jeg tænkte, at det

nok var ligesom med hunde, at de sikkert vidste, hvad det drejede sig om.

Så tænkte jeg, at jeg ikke kunne ligge her hele dagen under dynen, så jeg måtte – og ikke for at være

sjov eller noget – vove pelsen før bjørnen var fodret, så jeg listede stille og roligt ud af fjerene før

hønsene var vågnet, hvilket den ikke synes at have noget imod, så den luntede med ned ad trappen og
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så på, at jeg lavede ka�e i underbukser, og havde heller ikke noget imod at æde 7-8 appelsiner, og-så-

pyt for jeg var alligevel kommet til at købe for mange denne gang.

Det var så her, det gik op for mig, at bjørnen, hvis den havde tænkt sig at slå sig ned permanent – jeg

mener man har hørt om dyr, der har forlangt at blive adopteret af mennesker – så ville den måske

være en anelse dyr i drift, siden den syntes, at en hel pose appelsiner var en mindre snack, så jeg

besluttede mig til at tage en tur ind til den lokale købstad for at fylde bagsmækken op med

bjørnevenligt foder – hvilken den synes, at den skulle deltage i, så den hoppede uden tøven ind på

bagsmækken af varevognen.

Det var så her, problemerne startede, hvilket jeg sådan set burde have forudset, for vi taler om

hysteriske scenarier med ældre damer og herrer, der taber gebisser og rollatorer,

varehusekspedienter, der tager �ugten til lagerlokalet, hyldemeter af avokadoer, kiwifrugter og

blåbær, der bliver ryddet + en ligeledes hysterisk puddelhund, der får et dask af poten, hvorefter vi

taler om politi, brandvæsen og skadedyrsbekæmpere – de sidste kunne ikke stille meget op.

🎦

GoPro: Man and Grizzly Bear - Rewriting History

https://youtube.com/watch?v=BA17_TvO6vM

—– o —–
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Psykologien har ét ord for menneskelig bevidsthed.

Det hedder sind. En fællesbetegnelse for alt roderi i hoved og mave på mennesker.

Psykologien er forvirret, begrebet er utilstrækkeligt, vi rammer hurtigt muren.

Sindet er mange ting, og ikke alle er forstået lige godt. Nogle er overhovedet ikke forstået.

En af grundene er, at vi ikke længere anerkender sindets dybder.

Vi har for mange identi�kationer kørende til at forstå, at der �ndes noget mere potent på den anden

side af identi�kationerne.

Og psykologien har begået nogle af de samme fatale brølere som videnskaben i øvrigt.

De går under fællesbetegnelsen reduktionisme. Man reducerer (afstumper) i mangel på forståelse det

store billede til et meget lille og tilsyneladende overskueligt billede, der desværre smider al den

nødvendige kompleksitet ud med både barn og badevand.

Spejlet, gåden og The Matrix
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Eksempelvis: Identitetspolitik er identi�kation by design. Det er sindslig indfangning, mind capturing. Et

menneske kan ikke være det, som det er i stand til at være, når det har travlt med med at jagte rundt

efter noget, det kan være ligesom – på over�aden identisk med. Identitetspolitikere og

identitetsdesignere vil vældig gerne have, at mennesker jagter rundt, for det jagende og jagede

menneske er svagt og manipulerbart.

Det vil svare til at bo i et hus med fuld kælder og tre etager uden at ane, hvad der be�nder sig hverken

i kælderen eller på 1. eller 2. sal, fordi nøglen er smidt væk, eller fordi vi simpelthen formoder, at der

kun eksisterer en stueetage. Det kan også være, arkitekten har undladt at bygge en trappe, hvem ved?

Og når der ikke �ndes trapper, så �ndes der vel ikke steder, som trapper kan føre hen, gør der vel?

Her er en lille øvelse. Når du går i seng, så har du i forvejen lavet en liste over dine identi�kationer.

Det i sig selv vil være interessant. Når du lægger dig til at sove, så lægger du alle dine identi�kationer i

sku�en på det lille bord, der står ved siden af sengen, eller hvad du nu har stående. Hvem eller hvad er

det så, der falder i søvn?

I den vediske forståelse af menneskets komplekse sind �ndes der mange ord. Det, der falder i søvn

uden identi�kationer er chitta. Det værende-umanifesterede, der besidder alle muligheder for at

manifestere og blive. Eller sagt på en anden måde: Den del af vort sind, der er forbundet til den

umanifesterede bevidsthed. Måske vi burde vende det om og sige, vi er en del af dets sind. Som

foroven, så forneden.

Vi kender det alt for godt. Det meste af vores gennemsnitligt otte timers søvn består udover

forhåbentlig perioder af drømmeløs søvn af en masse underbevidst skøvlen rundt i det labyrintiske

Jeg er en … Jeg er sådan en, der … Jeg anser mig selv for at være … Folk kalder mig for en …  Jeg
lever af at … På mit CV står der … Jeg vil gerne være … Engang vil jeg blive … Jeg har altid været …
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univers af uforløste identi�kationer. Men ind imellem husker vi særlige drømme af klarhed uden

forvirring og smerte og uforløsthed. Hvad er det for noget, hvor kommer det fra? Psykologien har ikke

begreber for det – bortset fra måske C.G. Jungs elever. 

Psykologer mener, at drømmeløs søvn er mangel på bevidsthed. Den vediske forklaring er, at det er

det modsatte, det er ren bevidsthed, Brahman. At vi ikke kan huske drømmeløs søvn i vågen tilstand

skyldes, at opmærksomhed ikke kan være opmærksom på sig selv. Vi medbringer opmærksomheden,

bevidstheden, når vi vågner, men vi er ikke klar over, hvem betragteren, den opmærksomme, den

bevidste er. Vi mener, vi er i det rum og de omgivelser, vi vågner op i. Vi er re�eksionerne af den ydre

verden og dens indtryk på os. Vi har taget identi�kationerne op af sku�en og oplever os selv gennem

omgivelsernes spejl.

Så hvad øvelsen gør er at sige: Du kan ikke afska�e dine identi�kationer, men du kan lægge dem til side,

når du sover. Du opdager måske en skønne dag, hvad det er, du tager med dig, når du er vågen. Blot

dén lille distance … Det kunne ske ting og sager med dit liv.

Citatet er det berømte udsagn, der tilskrives Paulus. Det er læst så mange gange ved et bryllup, at man

for det første tænker: Ja-ja, det hører de i dag, og om et år, når erotikken er forsvunden og burde være

transformeret til vedvarende og livslang kærlighed, og de allerede er begyndt at rive hovedet af

hinanden, så har de glemt, at de aldrig har forstået ordene. Det lød bare så kønt og romantisk

deroppe ved alteret i brudekjole og jakkesæt.

For det andet tænker man – hvis man kender lidt til historien – at ham religionsdesigneren, der var

inde i Paulus (Josephus), han har ikke selv fundet på det. Det er or�sk, men det skulle smage af �sk.

Mnjææ … Or�sk – Orfeus, hvad mener du med det?

Jeg mener, at den såkaldte Kærlighedens Højsang, det Første Korintherbrev kap. 13, er et implantat af

esoterisk kristendom stammende fra en af antikkens mysterieskoler. Disse skoler fandtes hele vejen

fra Middelhavet til Indien. Kristendommen og Islam �k dem til at gå under jorden, for de

statsgodkendte religioner var en monopolisering og patentering af åndelighed og kunne ikke tåle

andre bud på den vare, de solgte. Vi kender Orfeus fra den græske mytologi som den skikkelse, hvis

elskede blev opslugt af Hades, Dødsriget, og som valgte at stige ned i skyggerne for at hente Eurydike

tilbage. Det lykkedes ham næsten, han begik blot den fejl at miste troen i det afgørende øjeblik og

vende sig om for at se, om hun fulgte med op. Hvorefter hun gled tilbage i skyggerne.

Det er et tidløst sindbillede fra det kollektivt ubevidste, som C.G. Jung ville have sagt. Det �ndes

allerede i det Gamle Testamente i historien om Sodoma og Gomorra og Lot, der vender sig om for at

se, om hans hustru er fulgt med ud af den brændende by – hvorefter hun bliver til en saltstøtte. Vi

kender det også fra Dantes Guddommelige Komedie, hvor Digterens alter ego følger sin elskede

Beatrice ned i skyggerne.

Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. 
Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.
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Og i modernitetens mytologier = esoterisk viden formidlet på en folkelig-fordøjelig måde i tidens

tilgængelige medier – er Quadrologien The Matrix én lang tour-de-force i esoterisk kristendom. Sorry til

alle ateisterne derude, men det er det like-it-or-not. Bare sig navnet Orfeus – Morpheus = Johannes

Døberen. Neo, frelseren-den salvede (The One) ser i spejlet, i gåden, hvorefter han ser ansigt-til-ansigt.

Trinity (Treenigheden), hans Maria Magdalene forsvinder ind i skyggerne i del 3. Han selv nedstiger til

Dødsriget (The Machine World) og oplever døden på korset. På væggene i fartøjerne The

Nebukadnezzar og senere The Mnemosyne (hukommelsen) er der printet skriftsteder fra Det Nye

Testamente – du ser dem kun et par sekunder, for det er meningen, at den opmærksomme skal sige:

lige-et-øjeblik lad mig spole tilbage, fryse billedet og tjekke skriftstedet. I del 1 er det skriftstedet, hvor

det står om Jesus, at han er den ene. I scenen med Oraklet er der en svag radiolyd i baggrunden af jazz-

klassikeren: I’m beginning to see the light. Både del 1 og del har sin version af Judas, forræderen.

Næsten hver eneste scene i de nu �re dele indeholder en lignende bibelsk reference. Der kunne

skrives en mega-blog-artikel om det – men ville nogen læse den?

Hele Kristus-mytologien om døden på korset og nedfaren til dødsriget, på tredje dag opstanden er or�sk.

Det er mangelaget, og et af dem er det astroteologiske lag med Solens årlige død og genfødsel, de tre

vise mænd (Orions bælte), 21-24 december med Solens nedsynken til mørket efter Vintersolhverv. Så

er der den historiske skikkelse, der er en lang og politisk-ideologisk historie i sig selv, som meget få

mennesker kender – læs: Kongen der forsvandt. Efterfølgende er der de Arthuriske Legender, der

fortæller den forbudte historie om netop: Kongen der forsvandt. Så er der genbrugshistorien fra andre

mytekredse: Krishna, Zoroaster, Mithras, Elias, Maitreha, Den 12. Imam. Det er hele tiden den samme

fortælling. Måske er det meningen, at 10-øren skal falde en-eller-anden dag = hele tiden.

En evindelige identi�kation

Hurdlen er stadigvæk identi�kation. Vi identi�cerer os. Det uudsagte udsagn er: Jeg ved ikke hvem eller

hvad, jeg er, hvor jeg kommer fra, og hvor jeg skal hen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er på dette underlige sted. I

stedet kan jeg sige, at jeg nok er ligesom det-og-det-eller-det. Min identitet er at være alt andet end det, jeg

er bestemt til.

Mnjææ … hvordan kan du vide, hvad du er bestemt til?

Vi kan kun vide det, ved ikke at vide det.

Husk hvad Neo siger til Morpheus i del 1, før han træder i karakter som The One. 

Oraklet sagde, at der skulle ske det-og-det! Så det kan ikke være, som du siger.

Hvorefter Morpheus siger: 

Hun fortalte dig nøjagtigt, hvad du havde brug for at vide. Så det er lige som jeg siger.

Er det ikke sådan, det er i et menneskeliv? Hvis vi vidste på forhånd, hvad der skulle ske, ville vil så

vælge det, der skulle til for, at vi lærte noget som helst på dette tilsyneladende gudsforladte sted? Ville

vi træ�e de svære valg, hvis vi kendte dem på forhånd? I den vediske forklaring siges der, at vi selv har

valgt at ankomme til dette sted. Vi har også valgt, at vi ved ankomsten nedsynker i glemsel om, at vi

har tru�et dette valg – med mindre vi er en avatar, en bodhisattva. Der var den igen: Betragteren kan

https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/


29.12.2022 14.56 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 529/3124

ikke betragte sig selv. Det er som nedstigningen (faldet) fra drømmeløs søvn til vågen tilstand. De to

verdener eller eksistensplaner er adskilt hos mennesket, og det ene kender ikke den andet. Lad ikke

den ene hånd vide, hvad den anden gør. 

Tilsyneladende. Men stod der ikke ‘ligesom jeg selv er kendt fuldt ud’? Det mere end antydes, at vi på et

andet eksistensplan kender os selv på dette eksistensplan, og at vi til gengæld har lidt svært ved at

fornemme det andet eksistensplan, når vi åbner øjnene om morgenen og begiver os ud i den store

opmærksomhedskrævende virkelighed, der skriger på identi�kation. Men hvis det er rigtigt – og jeg

har ikke tænkt mig at spørge Richard Dawkins til råds her, manden der har viet sit liv til at insistere på,

at bevidsthed ikke �ndes som andet end et tilfældigt biprodukt af randomiserede fysio-neurologiske

processer – altså hvis det er er rigtigt, at mennesket er et multidimensionelt væsen, hvis højere selv

har et overblik (deraf navnet) og en indsigt (ser ind i) og et potentiale for manifestation (skabelse,

virkeliggørelse), så må der �ndes en mulighed og måske oven i købet en eller �ere metoder til at

overlade mere initiativ til dette væsen.

Det er i hvert fald, hvad religionen hævder. Den hævder også, at den praktiserer det, og her bliver det

lidt mere tvivlsomt. Religionen er rimelig frisk på at fortælle mennesker, hvad de skal mene og tro, og

hvordan de skal gebærde sig for at leve op til de�nitionen af et – hvad de nu kalder det – troende,

gudsfrygtigt, fromt eller frelst menneske. Det er blot, som om de ikke er så meget for at fortælle os,

hvordan vi skal gøre det. De har billedligt talt leveret et stykke avanceret teknologi, men de har glemt

at levere manualen. Eller også har de leveret manualen uden teknologien, hvordan vi nu vælger at

beskrive det. Vi kan prøve at trykke på den-og-den knap, men det er sjældent, det virker, og når det

virker, har den virksomme svært ved at forklare, hvad vedkommende gjorde. Det er, som om

manualen er blevet væk i historiens tumult. Der er nogen, der påstår, at de har gemt manualen et sted

bag væggene i Vatikanet, men her kan man også blive lidt i tvivl, for de dér typer i dametøj fulde af

hundekunster ser ikke ud til at have styr på ret meget for tiden.

Interessant at kransekage�guren kalder sig selv for Guds stedfortræder på jord. Har Gud brug for en

stedfortræder, mens han er på forretningsrejse? Eller er han gået på pension? Det virker på én gang

som en dyb fornærmelse af menneskelig intelligens og samtidigt en blank indrømmelse af, at det dér

direkte gudsforhold, det skal vi ikke have for meget af, for så kunne folk måske få den tanke, at de ikke

har brug for os længere. Magtudøvelse på det plan er ret beset dybt ynkeligt, for disse højrøvede

magtfuldkommenheder er totalt magtesløse uden de ‘masser’ (som de kalder os), de udøver magt

over. Deres værste mareridt er den viden, som de helt tydeligt har: En dag om ikke længe er det slut.

Deres egne skrifter og profetier har fortalt dem det. Det er den egentlige Dommedag, for den gælder

for dem.

Manualen

Vi prøver med andre ord at støve manualen op. Den �ndes, som vi lige har læst, i form at stykkevis

erkendelse. Manualen dukker op forskellige steder. Hvem siger i øvrigt, at vi ville være i stand til at

forstå den, hvis vi stødte på den? Er vi ikke analfabeter på et højere plan, og �ndes manualen allerede

lige for næsen af os, som der står: ansigt til ansigt?
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Tesen er, som det står at læse i de ældste kendte skrifter, som end ikke ikke det Britiske Imperium

formåede at udradere, selvom de prøvede, at vi ikke kan undgå identi�kation. Men vi har valget, hvad

vi identi�cerer os med. Advaita Vedanta-traditionen (den udelte viden, non-dualisme) insisterer på, at

det er muligt for mennesket at identi�cere sig med sit højeste væsen, Brahman. Den lille øvelse med at

lægge hverdagens identi�kationer til side, før vi sover, ligner en meditationsøvelse, hvor vi siger: Jeg er

ikke min krop, jeg er ikke mine følelser, jeg er ikke mine tanker. Med andre ord, jeg er ingen af de �ygtige

impulser, der dukker op i sindet, for jeg ER stadig, når disse impulser skifter og kommer og går. Så

hvem er dette jeg? Kroppen, denne ultra�ne organisme, som vi bebor, er også blot til låns, for en dag

skal den leveres tilbage, og alle komponenterne skal genbruges. Hvem er det, der leverer kroppen

tilbage til naturens genbrugsstation?

Traditionen beskriver muligheden for Mahasamahdi (never try this at home). Yogien ved, at tiden er

kommet til at forlade kroppen. Han bringer sig selv i samahdi, identi�kation med sit højeste selv, og

forlader kroppen. Lahiri Mahasaya, den beskedne bogholder med det store sind (maha saya), der

introducerede verden for Kriya Yoga, gjorde det, og det blev bevidnet af de tilstedeværende. Det skete

i Varanasi i hans 66. år d. 26. september 1885. Han sagde pænt farvel til familie og disciple, satte sig

ned på gulvet, indtrådte i samahdi og … forsvandt. Kroppen blev siddende, men han var der ikke

længere.

Han sagde og skrev (altså forinden 😉

Kriya er ikke så hemmelig, som det var før 1885. Alt, man ikke kender, er selvfølgelig hemmeligt. Det er

ganske normalt i dag at hævde, at fordi man ikke kender eller har hørt om noget, så eksisterer det ikke

– jf. Richard Dawkins, der har gjort rationalisme, skepticisme og nihilistisk reduktionisme til en religion.

Det er også derfor, at den hemmelige manual kan �akse forbi vort blik, uden at vi opdager den.

Den mest hørte-sete moderne indiske lærer (guru) Sadguru har en befriende måde at afmysti�cere det

på. Hvordan kender man et oplyst menneske, og hvad vil det overhovedet sige? Det er meget simpelt.

En oplyst er et menneske, der oplever og beskriver virkeligheden som den er. Hvis man gjorde det i det

vestlige samfund, ville man meget hurtigt få prædikatet galning, en nutcase. Jeg har en teori, en

formodning om, at mange af de mennesker, der er endt op på galeanstalte, ville være accepteret i det

traditionelle Indien som oplyste. Måske er de i et præstadie, men samfundet har slået ned på dem, for

deres udsagn var uacceptabel – mente samfundet. Det moderne Indien er anderledes, men alligevel er

kulturen så gammel og stærk, at traditionen ikke er totalt udraderet – som i Vesten.

Husk altid, at du ikke tilhører nogen, og at ingen tilhører dig. Tænk over, at en dag vil du pludselig
være nødt til at efterlade alt i denne verden – så lær Gud at kende nu. Forbered dig selv på den
kommende rejse blandt stjernerne i døden ved dagligt at �yve i en ballon af gudsoplevelse.
Gennem selvbedrag opfatter du dig selv som en hoben kød og knogler, hvilket allerhøjest er en
rede for problemer. Meditér uophørligt så du med det samme kan opfatte dig selv som Uendelig
Væren fri for al elendighed. Ophør med at være en fange i kroppen; lær at undslippe til ånd ved at
bruge den hemmelige nøgle af Kriya.
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Den forgiftede sjæl og krop

I Vesten er socialiseringen så stærk, at der kører programmer 24/7/365 for fuld udblæsning. Selv

spiritualitet er kommercialiceret og designet, hvilket vil sige sige, at det er fake. Mindfullness fremføres

både her og der, uden at man har forstået dybden i dette buddhistiske begreb. Man har indført det

som et slags valium, en trykventil i en erhvervslig hverdag, som �ere og �ere mennesker opfatter som

stressfyldt og som et bullshit-job. Så hyrer man en coach eller en erhvervspsykolog til at komme og

holde et seminar, så medarbejderne kan få lidt ro på for en stund. Problem: medarbejderne har ikke

selv valgt det, det blev påduttet det af den ledelse, som de måske ikke har fuld tillid til + at det, de

præsenteret for var lige lovligt smart (læs: fake). Det var ikke the real deal.

Sjælens indfangelse eller sindets fortryllelse er så vigtigt for virkelighedsdesignerne, at de er villige til

at gå hele vejen. Det skal �nde sted hvert sekund i et menneskeliv for at tage e�ekt. Når først

mennesket falder ud af The Matrix, er løbet kørt for designerne. Det er derfor, de mere end noget

andet frygter en massebevægelse ud af feltet.

Vores sind og krop – psyke-soma – er blevet forgiftet. Det er sket på så mange måder pegende i

samme retning, at der ikke kan være tale om tilfældig inkompetence. Så meget ensrettet

inkompetence �ndes der ikke i verden, så nogen har på et bestemt beslutningsniveau koordineret det.

Vi er modi�cerede som menneskehed. Det er et urgammelt projekt, og den fulde forklaring kræver –

om man så må sige – eksotisk stu�. Så langt behøver vi ikke at gå i dagens anledning, for vi behøver

blot at løfte blikket og se den �odbølge af genmodi�cerings-forgiftning, der ødelægger folks

immunforsvar, som medicinalindustrien har smidt i hoved og krop på os med korrupte politikeres og

institutioners hjælp. De hælder deres shit i hovedet på os fra �y, der laver tunge striber på himlen. De

hælder tonsvis af gift i den mad, vi spiser. De fylder oceanerne og vandløbene med giftige udledninger

og a�ald. De producerer biologisk masseødelæggelse i 100-vis af laboratorier overalt i verden. De har

arrangeret, at liv (bio) ødelægger livet for mennesker på Jorden. Og den næste, der leger, at det skam

bare er tilfældigt og slet ikke med vilje, får en �ad!

Hvad der ikke tales så meget om, er at al denne massive forgiftning jammer vores forhold til vores

højere selv. Dette er kernen i det transhumanistiske projekt: umenneskeliggørelse. Mennesket er et

multidimensionelt væsen, og uden dette multi- hvor vi skrumpes ind til et monodimensionelt væsen,

er vi ikke længere mennesker men chips i et operativsystem. Jeg tror, jeg vil vove pelsen og sige til de

transhumanistiske teknokrater, at vi har en dårlig nyhed til dem. Det kommer ikke til at blive

fuldbyrdet. I har undervurderet menneskets kraft, og I har nu røbet jeres intentioner ved at overspille

jeres kort. Nemesis vil ramme jer direkte i jeres grimme fjæs, lige om lidt.

Forgiftningen i sig selv jammer vores bevidsthed og evne til at se klart. Vi render rundt i en evig

kemisk-elektronisk-biologisk brandert. Det er en kæmpe stressfaktor, og når vi be�nder os i en tilstand

af frygt-�ugt-overlevelse, så mangler vi overskud, og vores indre forbundethed, vores integritet er

beskadiget. Hvis vi konstant er i en tilstand af frygt for krig, frygt for fjender, frygt for at dø af sult, frygt

for at blive syge, frygt for ubetalelig gæld til systemet, frygt for at blive overvåget fordi vi er under

mistanke for … whatever de lige �nder på, at vi er mistænkelige for, så er vi konstant svækkede og
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uforbundne med vores indre kraft. Igen: Hvis nogen siger, at dette skam ikke er med vilje, så står de til en

�ad!

Lige nu ligger Staten på lur som aldrig før efter befolkningens tomrum, så den kan fylde dem ud sit

forlorne, syntetiske og nihilistiske pseudo-moralsæt.

The Matrix

Feltet eller tilstanden af fortryllelse har mange navne:

Inderne kalder det for Samsara eller Maya. Samsara er det hvirvlende hjul af handling + konsekvens.

Maya er sløret, spejlet, gåden, illusionen. Ikke at der ikke �ndes en fysisk virkelighed derude. Prøv at

kaste dig ud fra 6. sal eller gå over motorvejen i myldretiden med bind for øjnene, og virkelighedens

fysiske realitet vil ramme dig omgående. Illusionen består i måden, vi oplever denne virkelighed på

som de�nitiv, absolut, selvtilstrækkelig. Altså Richard Dawkins igen.

Rudolf Steiner kalder det for Den 8. Sfære eller Ahrimans verden. Sfæren er en boble, der indfanger

sjæle og holder dem adskilt fra Skabelsen. Ahriman er en kraft, der har trængt ind i essensen af denne

planet, og som søger – via Den 8. Sfære – at umenneskeliggøre mennesket. På intet tidspunkt har

denne kraft været så hyperaktiv som i dag. Det transhumanistiske projekt er ahrimansk i hele sit

væsen. Teknofascismen, medicinaldiktaturet, mediemaskinen, manipulationskulturen, propaganda-

apparatet – altsammen er ahrimansk. 

G.I. Gurdjie� beskriver det indfangne menneske som det sovende menneske eller automatonen,

mentalrobotten. Denne måske mærkeligste af alle spirituelle mestre og lærere, opfandt hele sit liv nye

metoder til at vække det sovende menneske, og visse af dem var bizarre og brutale. En af hans bøger

hedder Livet er kun virkeligt, når JEG ER. Inderne ville have sagt: Identi�kation med det højeste Selv,

Brahman, den allesteds og alletids betragter.

Den indianske tradition kalder der bla. for Vettigo. Den snigende fjende af mennesket, der kryber ind,

hvor det ser sit snit. Som andre stammekulturer, der har levet i tæt kontakt med naturen, kan denne

kraft antage karakter af dyr, væsener, mennesker. Vi kender det fra den gamle nordiske mytologi med

naturvæsener, elementaler, huldre der bor i huler i bjerge, elverfolk der bor under jordhøje og i skove,

havvæsener. Fri naiv-overtroisk fantasi? Det tror jeg ikke. Vi oplever ikke disse virkeligheder, fordi vort

miljø er så gennemtrængt af støj. Når de trænger igennem har vi til gengæld intet at stille op mod

Hvis du ikke har en spirituel grounding / jordforbindelse, så er der et tomrum.
Og det tomrum bliver fyldt af Staten, og din moralitet bliver de�neret af Staten.

Hvordan skal holde regeringen ansvarlig, hvis man ikke ved, hvad sandheden er?
Maajid Nawaz, tidligere egyptisk islamistist, der så, at alt, hvad den korrupte egyptiske regering
stod for, nu var identisk med covid-tyranniet. Han identi�cere den egentlige fjende, den egentlige
ekstremisme.

https://www.nedersteetage.com/den-8-sfaere/
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dem, for ulig de gamle har vi ingen begreber for dem og derfor ingen forståelse og modstandskraft.

Hvis et menneske vitterlig bliver besat af et væsen, så hælder psykiatrien bare biokemi på staklen.

Besat?

Her har den katolske kirke i det mindste, omend i begrænset målestok, stadig et koncept for

besættelse. Exorcisme er stadig praktiseret, og der �ndes en slags uddannelse for det. Ikke

formaliseret og ikke udbredt men alligevel. En tilsvarende praksis �ndes i andre kulturer. Åndemaneri

og dæmonisk uddrivelse praktiseres overalt på kloden, i Afrika, i Asien, i Sydamerika. Psykologer i

Vesten har absolut intet at stille op, når den slags forekommer. Ligesom lægevidenskaben foretager

de en symptombehandling baseret på en forkert diagnose. De professionelle exorcister, der ved, hvad

de gør, er helt klare i spyttet med, at det første, de gør, er at udelukke andre muligheder. Hvis det er et

psykologisk fænomen, så vil de ikke have noget med det at gøre. Forslag: visse typer i Vatikanet kunne

måske have brug for en gang exorcisme.

C.G. Jung – jeg betragter ham som en spirituel lærer sammen med hans umådelige viden om

mytologier, religionsvidenskab, alkymi og hele det store felt omhandlende menneskelig bevidsthed –

ser mennesket som den rejsende, hovedpersonen i heltens historie. Han fandt i alkymien det sprog,

der manglede for at beskrive fænomenerne i hans interessefelt. Det hele var så at sige allerede

beskrevet. 

En af hans elever i ånden er Joseph Campbell, hvis værk kan sammenlignes med Jung. Helten med de

1000 ansigter. Alle de skikkelser, der dukker op i kulturernes mytekredse er sindbilleder fra det

kollektivt ubevidste. Han kaldte det for arketyperne, for de �ndes til alle tider på alle steder. De er en

del af vores sjælelige blueprint og beskriver den rejse, vi alle foretager – hvad enten vi piver eller

synger, eller hvad vi gør, med eller uden vores viden om det.

Fortabt i verdensspillet

Som Shakespeare – hvem det så end var – skriver: ordene lagt i munden på Macbeth i slutningen af

skuespillet: Livet er ikke andet end en skyggegænger, en stakkels spiller, der vader frustreret rundt på

scenen og dernæst forsvinder ud i det uhørte. Ret nihilistisk og dystert. Men Macbeth er netop også en

tragedie, hvor hovedpersonen vælger udfra begær og ikke behov. Han er den uforløste

helt/hovedperson. 

Spørgsmålet er, om de patetiske royale skikkelser, som Shakespeare (Edward de Vere, 17. Jarl af

Oxford) lægger ord i munden, overhovedet havde lov af deres samfund til at leve et fuldbyrdet liv men

ikke netop som Macbeth var født ind i en rolle som spillere, der vader frustrerede frem og tilbage på

scenen? Én ting er sikkert: Jeg ville nødig være i deres bukser og kjoler. Verdenshistorien har det med

at beskrive dem som de magtfulde, besluttende skikkelser, der skabte historien … NEJ! de var

sprællemændene og sprællekonerne, hvis sprælleri akkompagnerede historien. De var katalysatorer,

symptomer, front�gurer for hændelserne. Måske de bildte sig selv ind, at de havde valgfrihed og

egentlig vilje og magt, men ALT i deres liv var tilrettelagt for dem. Så Shakespeare’s / de Vere’s analogi

om den frustrerede spiller er lige i øjet. The Deep State er muligvis et moderne begreb, men hvad
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begrebet dækker over, er gammelt som Fanden selv. Toppolitikere i dag er indsatte som fortidens

royale. Bag skyggerne i deres liv �ndes designerne, der har forberedt dem hele deres liv til det, som de

skal udføre. 

*

Røg vi ud af en streng her? Ikke rigtigt. 

Vi beskriver to veje, et menneskeliv kan bevæge sig. 

Den rigtige og den forkerte. Simpelthen.

Det er samtidigt to retninger, det menneskelige samfund kan bevæge sig. 

Rigtigt gættet: Den rigtige og den forkerte.

Det kan så diskuteres, hvorvidt den forkerte vej ikke blot er den rigtige, der scanner feltet for

forkertheder for så at åbne sig for det rigtige? Men det er en lang-drøj diskussion.

Det kollektive felt, hvor politik udfoldes, og hvorom historie skrives, er blot en fraktal opskalering af

det individuelle felt. Eller er det individuelle felt blot en nedskalering af det kollektive felt? 

Your choice. Hønen eller ægget.

Hvorom alting er: 

Spejlet har slået revner. Folk og mennesker og fæ har lige nu et what-the-f…!-øjeblik.

Alt på den store scene virker kunstigt og iscenesat.

Alle kaninerne i hatten er lavet at syntetiske sto�er.

Javel, der �ndes mange – lige nu et �ertal men et skrumpende �ertal – der repræsenterer den

iscenesatte kunstighed. De identi�cerer sig med den, de lever den ud.

Historiens lange strå tilhører ikke de, der identi�cerer sig med den syntetiske maskine.

Den tilhører – som der står – de ydmyge. 

Hvad vil det sige:

Historiens lange strå tilhører de, der ikke bruger hele deres vågne liv på at udpønse, 

på hvilke infame måder de skal forføre deres medmennesker 

til donere deres samlede livsenergi –

bortset fra den undseelige del, der er nødvendig for overhovedet at donere –

til at understøtte de infame og deres livsophold.

Historiens lange strå tilhører de, hvis erkendte formål på dette sted

er at fremme livet for sig selv og andre på samme tid og uadskilleligt.

Ikke at destruere livet for andre i den vantro, at det fremmer livet for sig selv,

men i den sikre og i selve livet forankrede tro og viden

at livet giver 10-fold, hvad vi tager fra det,

at selve misforståelse om at tage bør omdøbes til at modtage.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Med mindre toget svinger kraftigt

– hvilket det ikke gør i disse højhastighedstider – 

så ved vi ikke, hvor det kører hen

Kun lokoføreren har et fremadrettet vindue

Hvad han bruger udsigten til, ved vi heller ikke

for det øjeblik han får øje på en ko eller en parkeret bil på sporet,

er det alligevel for sent at standse

160 tons IC4 fordelt på 4 vogne

Så vi �nder os i en udsigt på max 120

der operativt er reduceret til 90 , for hvem vrider nakken af led?

i det tempo som togets tonstunge fremdrift tillader

Vi ser i den forbindelse bort fra transportforstoppelser

i form af nedfaldne køreledninger, personer på sporet –

kodeordet for en livstræt, frustreret stakkel, der har smidt sig ud fra en bro,

og hvis lemmer og indre organer nu ligger ujævnt fordelt over banelegemet –

signalproblemer på strækningen, der forhindrer ‘fremførelse’ (ja, det hedder at køre)

og vi venter på signal til at køre frem til perronen

og prøver at indhente forsinkelsen bla-bla-bla

vi beklager og gør opmærksom på, at der kan søges om rejsegaranti

Togturen – en digtsamling

0

0
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Er det ikke paradoksalt, at jo mere avanceret teknologien bliver

jo mere dysfunktionel og fejlbehæftet er kerneydelsen = togdriften

jo større ventetider, jo �ere frustrationer og forsinkelser

jo �ere smarte apps, jo mindre simpel nydelse ved en togrejse?

En vis nostalgi efter dampmaskiner kan godt �nde på at ind�nde sig

og ikke at jeg er gammel nok til at huske den slags

men så lad os nøjes med at sige det nu afska�ede dieseldrevne lyntog

iført sneplov og udstødningsrør malet med rød eller sølvmaling

og som jeg husker det vel vidende at hukommelse kan bedrage

stort set altid kørte til tiden

Eller var det snarere, at al det smartsnak om tog-til-tiden var irrelevant?

Har vi glemt midt i app-helvedet, robotstemmerne i højttalerne,

elektroniske rejsekort med programmerbare microchips

tavse medpassagerer med blikket dybt forsænket i mobilsjoveren

og hvis du har baggage, så husk at tage den med

ja hvem fanden har ikke baggage?

og hvis den digitale robotmor i højttaleren bare gad at holde sin kæft

Altså: har vi glemt, hvad det var, det gik ud på at køre i tog?

At sidde og drømme sig igennem landskabet

eller at falde i snak med en fremmed, som vi ikke havde drømt om.

*

Transportpolitik er et kapitel for sig. Hen ad vejen et jævnthen sørgeligt kapitel.

Politikere har ævlet så længe, mand kan mindes, om at styrke den kollektive tra�k,

og så har der aldrig være så mange biler på gaderne. Vi føler os vældig bestyrkede herude i kollektivet.

De selvsamme politikere har i deres voldsomme trang til at le�e for diverse globalistiske agendaer

skudt sig selv i de små fedtede pusselanker, for hvem gad køre rundt i kollektivet iført masker og

coronapas i toge og busser, der oven i købet var stærkt forsinkede på grund at et løsrevet snefrug på

strækningen eller andet under fællesbetegnelsen tekniske problemer?

Nu køber vi krafteddeme en bil, skat!

Bilbranchen oplevede en herlig business case under hele fake-pandemien.

Så hvor blev alle de �ne �oskler af om styrkelse af den kollektive tra�k?

Det var årtiernes mest løsslupne styrkelse af privattra�kken.
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DSB var en af de statslige virksomheder, der tilbage i forrige århundrede/årtusind

blev regnet for en stabil faktor, et solidt statsligt foretagende.

De tider var forbi, da den nyfascistiske privatiseringsbølge startede i 90’erne.

Det kaldte det alle mulige �ne navne.

De borgerlige kaldte det: at styrke erhvervslivet.

Socialisterne kaldte det først for penge ned i lommen på storkapitalen.

Årtier senere kaldte de det for public-private-partnership,

og så var monopol-rovdyrs- og casino-kapitalisme pludselig blevet stueren,

for nu var �øjen selv blevet til etablissementet, det var altså bare dét, det gik ud på.

Sådan kan det gå.

Det var i samme årti, outsourcing-bølgen startede, den globale privatisering.

Den handlede som bekendt om, hvor i verden man kunne �nde det næste proletariat

til at underbetale og slavegøre – hvilket belastede det hjemlige samfund med sociale problemer,

hvilket, hvis de skulle opgøres i udgifter for samfundet, altid betød en stigning.

Begge bølgeskvulp medførte deres kompleks af dysfunktion.

Man kan ikke i tilbageblikket undgå at få den tanke, at de vidste fra starten og hele vejen igennem,

at det ville gå galt, og at det derfor var meningen, at det skulle gå galt.

Jeg mener … så meget inkompetence er næsten utænkelig.

Seneste vildskud er den �kserede ide om, at elbiler kommer til at frelse verden.

Elbiler er ikke en skid grønne. De har fuldstændig glemt regnestykket fra vugge til grav, og elbiler fejler

fælt i det regnestykke. Batteriet går ned i løbet af fem år, hvilket er 2/3 af bilens pris. At genbruge et

elbil-batteri er ikke muligt i dag, så det er håbløst giftigt a�ald. Det er ligeså håbløst som at genbruge

en vindmølle af epoxy-glas�ber. Man graver den simpelthen ned ligesom atoma�ald. Dieselmotoren i

dag er så e�ektiv og ren, at den er elmotoren fuldstændig overlegen, men politikerne er i færd med at
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bandlyse dieselbiler grundet politisk korrekthed. Det hedder greenwashing, feel-goodness og �ks ide.

Det hedder også stupiditet

Storebæltsbroen er en infrastrukturel succes. Den er til gengæld en samfundsøkonomisk skandale.

Ikke at den ikke kunne betale sig, den har netop kunnet betale sig som ind i helvede! Den er for længst

betalt af skatteyderne inklusive vedligeholdelse i årtier frem, men regeringen bliver ved med at malke

penge ud via broafgifter. Broen er en pengemaskine, en gås der lægger guldæg. Gevinsten for de

regionale erhvervsliv ved at droppe afgifterne er fortiet, for Staten er grådig efter penge her-og-nu og

så længe som muligt. Går den, så går den. Alt i dette lille ynkelige land er dobbeltbeskattet, for vi har

det største og mest forslugne statsapparat i verden ift. indbyggertallet. 

Hvis man gik politikerne og embedsmændene i regnedrenge-ministeriet på klingen, kan det vise sig, at

de vil have, at Storebæltsbroen skal �nansiere den nye Fehmern-forbindelse, som tyskerne allerede

hader. Den bliver med garanti dobbelt så dyr, som der er budgetteret med ligesom i alle andre

o�entlige anlægsarbejder. Kan de overhovedet ikke regne i regneministeriet, eller regner de forkert

med vilje for at narre fjenden (læs: befolkningen)?

Er den københavnske Metro en succes? Det er den, hvis man spørger brugerne, altså primært

københavnerne. I halvandet årti har beboerne i stationsfelterne måttet �nde sig i ulidelig larm, roderi

og svineri. Deres boligkvarter har været en industrigrund, og nu har de endelig fået fred. Til gengæld er

boligpriserne steget i de samme kvarterer, for nu er det sexet at bo der. Man har med andre ord �yttet

transport-succesen over til en �asko for boligpolitik, for der er kun ét segment, der nyder godt af

stigende priser på boligmarkedet: byggespekulanterne, udlejningsselskaberne og ejendomsmæglerne

+ de boligejere, der lige vil tjene kassen på at sælge deres lejlighed. De folk, der bare gerne vil blive ved

med at bo i deres kvarter, betaler nu for gildet.
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Jamen cykler, det må da være en solstrålehistorie!

Det er da så grønt, at selv grønkålen bliver gul af misundelse.

Ja, hvis du spørger cyklisterne og politikerne.

Hvis du spørger fodgængerne eller bilisterne, så bliver svaret et andet.

Som en person, der ikke længere færdes til daglig og til fods i storbyen, 

er cykelstien og alt udenfor fortovet et af de farligste steder overhovedet. 

Ikke engang fortovet er helligt længere. En cyklist har kun rettigheder og ingen forpligtelser.

Biltra�kken er, hvad den er, men den er i det mindste forudsigelig. 

Cykeltra�kken derimod er uforudsigelig og anarkistisk på den ufede måde.

Har regeringen overhovedet en transportpolitik og en vision om fremtidens tra�k?

Det mener den selv, at den har. Men andre og større spillere har deres meninger om samme sag,

og det ender altid med, at de større spilleres interessentskaber får det sidste ord i sagen.

Interessentskaberne har det privilegium, at de ikke skal spørge befolkningen om lov,

for det har de ansat politikere til. 

De har deres metoder, deres organer, deres lobbyvirksomheder, deres gulerødder og stokke,

deres adgang til kasseapparater, hvor midler kan overføres på betingelse af …

De har �øjlsbløde ord med en ladt pistol i baghånden.

De har mediemaskiner, menneskehandlere og milliardær-fora.

De har tænketanke, totalitær-tanker og taskenspillere.

*

Jeg drømmer mig gennem landskaber fra et togvindue.

Jeg forestiller mig selv som en krage på speed

dykke ned gennem topologien langs strækningen.

Snart over åbne marker med spredte landhuse,

snart gennem en skov over en sø og langs et skel,

snart gennem gaderne i den provinsielle bebyggelse

med dens hække og smalle gader.

Jeg drømmer mig tilbage i tiden fra kystbanen om Sicilien.

Fra Palermo til Cefalù til Messina til Taormina til Catania til Siracusa.

Jeg nedsænker mig i fortid i normanniske kirker

og cafeen på torvet i Corleone – hvor jeg faktisk ikke har været,

men det er det gode ved togture, for man kan drømme, at man har været der.

Jeg vinker til Etna undervejs, jeg visualiserer Vesperen i Messina,

hvor franskmændene fornærmede de lokale én gang for meget.

Det skulle de ikke ha gjort, så de overlevende måtte se sig om efter … en anden ø.

Bucharest til Constanta til Tulcea, kysten ved Sortehavet.

Der er ikke langt til krigszonen mod nord.

Uendelige græsmarker uden så meget som en knold over to meter,
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ingen skel eller hegnspæle, for det brugte man ikke i kommunistiske statsbrug,

man brugte sådan set heller ikke at dyrke noget, for kommunismen var uproduktiv.

Hunner med rytterbue på hesteryg ville have følt sig hjemme den dag i dag.

Endestationen er sidste stop før transporten overgår til pram med påhængsmotor,

gennem Donaudeltaet, hjemstedet for hvide pelikaner, karper, isfugle og en milliard frøer.

Orientekspressen til Budapest – eller hvad der i dag svarer til den,

for den er efterhånden kun for rigmænd og -fruer,

der har råd til at lade sig spolere i klunkerestauranter af tjenere i fuld ornat.

Men altså slavemodellen, dog med rigtige sovekupeer

og togkonduktører, der skal bestikkes på vejen hjem, for at reservationen gælder.

Her kunne der sagtens foregå et mystisk mord i vogn 3, kupé 37.

Jeg drømmer mig trans-Sibirien, 

mens jeg hører livshistorier fra Gregor, Ivana, den pensionerede oberst, 

enken efter storbonden, hvis familiebrug i Ukraine blev beslaglagt af bolsjevikkerne,

den iranske forretningsmand, manden fra Perth, der ville ønske, at han var foruden ma�aen,

de to unge på bryllupsrejse og præsten fra Vladivostok, der skal med hele vejen.

Silkerutebyer med navne duftende af 1001 Nat,

sneklædte bjerge i Altai, uendelige fyrreskove, taiga og mongolske stepper.

Hvad betyder en times forsinkelse her, for alle tidspunkter er til tiden.

Det er ikke ankomsten, der tæller men vejen ad hvilken undervejs.

Johannes W. drømte på Memphis Station i 1903 om at stå af.

Hvad skulle han der? Synke ned i ukendthed i et seks timer lang anfald af spleen?

Har du ikke som jeg drømt om at slå en streg over al historie,

og starte på en frisk et sted, hvor ingen har hørt om dine dårlige vaner?
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Har eskapisten ikke iblandt overlistet dig, for tænk engang, hvis du kunne.

Ville vi gøre det, hvis vi �k muligheden? (Johannes W. gjorde det ikke, han drømte bare)

Og tror vi virkelig, at vi kan nulstille skæbnen?

En dag ville vi vågne op i Memphis og opdage, at den sov i samme seng som os.

Tag ikke fejl. En drøm er ikke i sig selv et stykke eskapisme.

Togvinduet er lige så vel et stykke livsmeditation, en poetisk bevidsthedsstrøm.

Vi kan være fælles om denne drøm i kupéen, hvis vi vil, og hvis vi husker, hvordan vi gør.

De anspændte, ansigtsløse passagerer med pendlertoget har glemt alt om det.

De er fanget i et stykke ikke-præsent online-uvirkelighed 

hvor de er blevet til nøglehulskiggere i et �ktivt mobilunivers.

En dag for et par årtier siden brød strømmen ned i hele storbyen.

Pludselig sad folk og talte med hinanden.

*

Jeg har lige rødstemplet min Twitter-Facebook-Instagram-Google-whatever-konto + samtlige a�lierede

globasfascistiske hangout-wannabe-asociale-netværk, da de har voldtaget (violated) mine og

størstedelen af menneskehedens skrevne og uskrevne regler for anstændighed ved at opfordre til

cencurbaserede overgreb, diskrimineret anderledes tænkende, opfordret til krigshandlinger mod

undertrykte mindretal i østlande, opfordret til racistisk gadevold i vestlande, misbrugt deres påståede

status som uafhængig platform, bedrevet redaktionel udgivervirksomhed uden de forpligtelser, der

følger med en sådan virksomhed, medvirket til valgsvindel, stjålet penge i milliardstørrelsen fra folk via

korrupt jura og hjemmelavede pseudoregler, deltaget i ma�avirksomhed under dække socialt ansvar,

løjet så vandet drev, manipuleret meninger og målinger ved algoritmer og behandlet deres egne

medarbejdere som slaver og svin.

Pas på socialmedie-manipulatorer! for

jeres digitale slangeskind er ikke uigennemtrængeligt,

jeres fordækte forbrydelser mod menneskeheden bliver nedskrevet i den sorte bog,

jeres kryben langs jorden udenfor radaren bag skærmen er ingen garanti,

jeres giftige bid rammer ikke målet, og modgiften er nu på markedet,

jeres göbbelske propaganda-ministerium er set og forstået,

jeres slimede påhit bliver skrevet bag øret, og intet bliver tilgivet,

jeres Don’t be evil er taget ad notam, for hvorfor skulle man vælge et så påfaldende slogan,

hvis man ikke lige netop havde tænkt sig at være ondskabsfuld, men millioner og snart milliarder

af projektører peger i jeres retning, og der er sidste udkald med Elon Musk til Mars – one-way-ticket.

*

Vi lever i totalitærtider.

Hvordan overlever vi som delvise mennesker blandt de, der tror sig totale?

Vi er kun delvist vise, men vi deler trods alt vores delte visdom.



29.12.2022 14.56 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 542/3124

Vi bliver opdelt og behersket, men vi deler os, slår til og samles igen.

Vi er som insekter, der bebor enhver revne i bygningen,

og der er kun én måde at slippe af med os på: at rive hele bygningen ned,

men hey: det er jo samme bygning, som bebos af de totale,

så hvad skal de totale så selv bo i?

Og så var det et eller andet ubetaleligt geni blandt de totale,

der kom op med, at de jo bare kunne �ytte hovedkvarteret væk fra søgelyset,

altså i stil med Amsterdam, London eller Nøw Ørk,

men så kom de en dag til at lukke Internettet ud af indhegningen, 

så folk storbrugte det og røbede og skrev om det nye hovedkvarter og alle de gamle,

og så var det nyt kosteligt geni blandt de totale,

der kom op med, at så kunne de bare købe nogle øer til at gemme sig på, 

men så ankom projektørerne også til dem,

og så kom det suveræne geni op med, at de bare kunne grave nogle kæmpe huller i jorden og gemme

sig i og love deres villige håndlangere, at de kunne få en plads i helvedes paradis for rigmænd,

hvilket der selvfølgelig ikke var plads til, men det glemte de at fortælle,

for det handler om, hvad man kan love og ikke, at man har tænkt sig at opfylde løfterne,

men så var der nogen, der bombede helvede ud af hullet i jorden,

så omsider var der så et helt overset geni, der kom op med,

at de bare kunne �ytte ud i rummet, for der var rigtig god plads,

og der var en hel stak ubeboelige byggegrunde billigt til salg i det nærmeste solsystem,

og det var så der, problemerne for alvor startede,

for perlerækken af lovpriste genier havde glemt at regne med,

at der måske allerede fandtes beboere af det nærmeste solsystem,

der kunne tænkes at have en anden og endog velfunderet mening om verdenssituationen,

og som ikke syntes, at forbrydere af den værste sku�e, der mente,

at solsystemet og resten af Universet var deres uforpligtende legeplads,

skulle have tilladelse til at hærge løs udenfor deres hood – eller for den sags skyld indenfor,

hvor de i cirka-rundt-regnet x-tusinder af år havde mishandlet deres medmennesker,

for det stod rimeligt krystalklart, at det havde de også tænkt sig at gøre – derude.

Spørgsmålet var – inden vi røg ud af et relevant sidespor:

Hvordan overlever vi som delvise mennesker blandt de, der tror sig totale?

Svaret et, at VI i virkeligheden er totale, de har bare fortalt os noget andet.

Vi har alt, hvad der skal til, og total er ikke det samme som totalitær.

Vi har totalitetens, fuldkommenhedens potentiale.

På den anden side har vi fået det indtryk,

at DE efter eget udsagn totale er, hvad de udgiver sig for – det er de så ikke.
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Vi overlever delvist, fordi genierne i den indbildte totalsfære er nogle idioter.

I deres overmod er de ved at bombe sig selv sønder og sammen.

De har muligvis hørt om hybris og nemesis, men de mener at have fundet en work-around.

Vi overlever, fordi vi har venner blandt solsystemets beboere,

der ligesom os – altså de af os, der har … fået nok og besluttet, 

at én gang for meget er én gang for meget, og nok er nok.

Der er kun ét missing link i denne overlevelsesreaktion:

at det ikke kun er de-af-os, der har fået nok,

men at tilstrækkeligt mange = endnu �ere af os har fået nok.

Vi er ikke helt dér endnu, men vi er på vej.

Først hoppede vi på covid-skrønen, og så smagte den dårligt.

Forinden hoppede vi på koprut-historien, men så begyndte den at lugte for meget af prut.

Derefter hoppede vi på terror-overalt-hele-tiden-historien, men så �oppede den.

I 50 år forinden hoppede vi på koldkrigshistorien om at russerne kommer – det gjorde de så ikke.

Lige nu har de plan B-C-og-D liggende i a�yringsrampen,

og vi nævner i �ænge en ny og værre laboratorie-pandemi, cyber-angreb (russerne kommer igen),

økonomien crasher, alle forsyninger crasher, vandet crasher og til sidst: invasion fra rummet.

Måtte den dag komme, hvor vi kan nøjes med VI uden DE.

Alt dette pege�ngeri er ikke til at døje.

Det er på den anden tid heller ikke til at døje længere

at være de oh-du-guds-dumglade-får, der bærer alverdens skyld og alle regninger hver gang,

totalhovederne har totaliseret et nyt land eller et nyt afsnit af menneskeheden,

holdt mega studenterfest i hele overetagen og undladt at rydde op efter sig.

Vi overlever ved at hjælpe medvind på cykelstierne for tiden,

og selvom vi har lært af krigskunstneren, at man ikke skal forstyrre en fjende,

der er i færd med at ødelægge sig selv,

så kan man godt hjælpe til med et lille skub i ny og næ.
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Kong Nebukadnezar havde en drøm, som han ikke forstod

Læs også: Nebukadnezars drøm – og hvad betød drømmen egentlig?

Den dag kolossen på lerfødder ligger med sit gyldne hoved i sandet,

med dens torso af sølv og ben af jern,

fordi stenen i tidens fylde kom rullende ned fra bjerget og ramte den,

den dag kan vi tillade os at sparke den i dens kobberklunker,

men den dag kan det være lige meget, for da har vi alt for travlt med

at genskabe alt det ødelagte, misbrugte og bestjålne.

*

Ordtennis med halv skrue

For at sige det rent ud:

Jeg  har lidt svært ved at �nde halen på hovedet og omvendt.

Måske mangler der noget solid krop sådan cirka midt imellem ekstremiteterne.

Hvad foregår der i øvrigt i det afhuggede hoved på hønen,

mens resten af dens fjerede korpus zigzagger i dens sidste stund?

Det kan også være, at spørgsmålet er forkert stillet,

da en hønes tankeorgan muligvis ER dens æglægnings-ringmuskel,

og hovedet blot et organ til at samle korn op og sige gok!

Vi kan altså ikke rigtigt vide, hvad der er hoved eller hale på dyret.

Ejheller kan vi vide, hvad der egentlig er fokuspunktet for intelligens,

for halen logrer med hunden og ægget overhaler hønen indenom med 100 km/t.

https://www.nedersteetage.com/nebukadnezars-droem/
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Hvad vi KAN vide, er at INTET af det, der kommer ud af munden på organet

= det store mangehodede meningsdannende monster, er meningsfuldt.

Vi tager den derfra, skulle jeg mene, og der er åbent for diskurs og plads til forbedring.

Mening kan ikke downloades, mening kan kun dannes.

SÅ: Når verden ikke giver mening på den måde, som meningsmageriet mener,

og når kaos ad absurdum har forstødt orden, logik, mening og sund fornuft,

når per�dt karaktermyrderi har erstattet diskussion via dannede meninger,

når præfabrikerede medie-udslip har kuldkastet ansvarlig formidling,

når undtagelser, mangelvare og livsangst er dagens orden,

og når de, nogle af os troede var vores ledere, er en stak usle forræddere,

hvilke muligheder har vi så for at manøvrere i det forvirrede-forværrede univers?

Så er det sagt, for alting forstærkes i disse forstyrrede tider.

Hvis det er sådan, så er det vigtigere end nogensinde før,

at det forstærkbare er noget, som VI ønsker forstærket.

Vi ved efterhånden, hvad DE ønsker forstærket,

byer i brand, eksplosioner og elendighed, skrigene fra �ygtende kroppe,

strømmen af stjålent gods til underlige schweitziske eller o�-shore bankkonti –

men hvad er det, VI har på hjerte, hvad er det, der står på ønskelisten for mennesker?

Lad os glemme alt om identi�kation med DERES våde drømme.

Og hvad hedder spillet for øvrigt? for her er vi mødt op i korte bukser

iført tennisketcher, og så siger de, at der skal spilles ishockey,

og da �øjten lød, kom der en amerikansk fodbold ind fra venstre.

Så tror da pokker, for snart viste det sig på lystavlen, at det drejede sig om at score selvmål,

at det ene hold havde lov til at tackle, mens de andet �k både gule og røde kort på stribe,

og dommeren og linjevogterne var reserverne fra det ene hold.

Spillets regler var, sagde de, at reglerne blev lavet om, hver gang spillerne havde lært dem.
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Og det blev værre endnu, for i stedet for at uddele kort og sende på sidebænken i fem minutter,

så begyndte et hold dommere at tæske løs på spillerne med politistave,

og en spiller blev skudt på stedet for at protestere, for så ku’ han lære det.

Det blev for alvor grimt, da publikum begyndte at heppe på the o�cials i stedet for spillerne,

og helt galt gik det, da publikummerne på stolerækkerne væltede ned på banen

eller direkte fra siddepladserne brød ud i håndgemæng i alles kamp mod alle,

hvorefter dommerne begyndte at heppe på amok-hoben.

Når det så er sagt, hvad hedder teaterstykket så?

Hvad hører jeg dernede på bagerste række?

at det simpelthen er den skinbarlige virkelighed, for de fortæller os blot,

hvad der sker derude, mens vi �æsker røven ned mellem sofapøllerne

og inhalerer den store rødbrune kloakstrøm via dens installation

= �adskærms-2D-virkeligheden med eller uden vægbeslag.

Jeg bor ret langt ude på landet, men den skal du endnu længere ud med,

måske på en eller anden forblæst-forfrossen ø sydøst for Helsinki beboet af måger.

Jeg vil måske foreslå et stykke absurd teater som hos Samuel Beckett

Mens vi venter på Godot eller Glade dage,

muligvis skal vi over i genren farce i stil med Ebberød Bank

iblandet elementer af dyb tragedie fra Shakespeares Othello,

og nej det er ikke en lagkage men et stykke dystert 500 år gammelt drama,

hvor megaskurken og manipulatoren Iago demonstrerer,

hvad det venetianske styresystem dengang som i dag går ud på: kynisk-per�d-intrigant korruption.
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Måske er det et stykke Kabuki-teater, 

hvor man kun ser skyggerne og aldrig de egentlige aktører.

Måske er det slet og ret dukketeater,

hvor aktørerne danser i tråde styret af en usynlig dukkefører.

Måske er det totalteater,

der udspiller den totale krig med alle forhåndenværende midler.

Måske er det Hollywood-teater, Apocalypse Now,

men uden F.F. Coppolas kritiske vinkel på Imperiets værste mareridt.

Nysprogets forbandelser

Kultursammenbrud – dekonstruktivisme, hvorfor ikke kalde det for destruktivisme

Disruption – det lyder management-lækkert – hvorfor ikke kalde det for ødelæggelsestrang

Forargelses-porno og cancel-kultur – hvorfor ikke kalde det for udsmidning, ostrakisering, social

udstødning/udrensning

Krænkelses-kultur – hvorfor ikke kalde det for en o�errolle-manipulation og barnagtig, narcissistisk,

selviscenesættende biden i gulvtæppet for at få ret

Revolution – altså tilbagerulning eller build-back-better – hvorfor ikke kalde det: at bombe en

befolkning tilbage til middelalderen og geninføre maskeret ny-feudalisme

Social retfærdighedskamp – hvorfor ikke kalde det for ragen til sig på andres bekostning under et

hklerisk påskud af at ville hjælpe de stakkels svage

Antiracisme – hvorfor ikke kalde det hvad det er: re-branding af racisme på steroider

Antifascisme – hvorfor ikke kalde det hvad det er: re-branding af fascisme på steroider

Socialisme – hvorfor ikke kalde det for en desperat trang til at social-kontrollere andre

Liberalisme – hvorfor ikke kalde det for fri bar, frihed for ansvar og frit-og-kvit tag-selv-bord

Ligestilling – hvorfor ikke kalde det for undertrykkelse af unik feminin og maskulin styrke

Diversitet – hvorfor ikke indrømme, at det betyder det stik modsatte: udslettelse af naturlig

forskellighed

Hate speach – hvorfor ikke sige, at had er OK, når det er de politisk korrekte, der hader

Fact checking – hvorfor ikke kalde det for totalitær censur

Social distancering – hvorfor ikke kalde det for isolationsfængsel

Sanktionspolitik – hvorfor ikke kalde det for civil gidseltagning eller lækkert folkemord
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Udviklingsbistand – hvorfor ikke kalde det for penge lige-ned-i-lommen på pengevaskerne

Terrorisme – hvorfor ikke indrømme, at terror er iværksat af de, der kalder sig vore beskyttere og smurt

af på de, der forsøger at beskytte sig selv

Djævlene i Davos

Hvad kan vi forvente af dem?

Djævlene i Davos

Bøllerne i Bruxelles

Nazisterne i NATO

Varanerne i Vatikanet

Dæmonerne i DC

Uruk Hai’erne i Ukraine

Elendighederne i EU

Fascisterne i FN

The Clowns in CIA

The Crown Cannibals in The City

Fæhoderne i Folketinget

Vi kan forvente

Absurd adfærdspsykologi

Bizarre bedragerier

Cyanidforgiftning og centripetal-globalisme

Dødelig dysfunktion

En encyklopædi af elendigheder

Fascistisk fængsels-�loso�
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Groteske grimheds-grimasser

Helvedes-hologrammer og hulheds-hykleri

Irreversibel indavl

Jerntæppets genkomst

Kannibalistisk kadaverdisciplin

Ledelseskrise og luderlighed

Monetært magtmisbrug

Nihilistisk narkopushing

Opportunisk ondskab

Partitro pengepugeri

Qvælningstendentiøse qvalmegrænser

Russerhadsk rovdyrsracisme

Skinhellig sygdomkult

Transhumant tronrageri

Umenneskelige uhýrligheder

Vanskabte voldsscenarier

Xenofobisk xylofonspilleri

Ytringsfratagelse og yderpolarisering

Zapperkulturel zocialstupiditet

Æreløs ækelhed

Ødelæggende ødselhed

Åleglat ådselsædning

Hvad kan vi gøre?

Sige sandheden uanset hvad

Nægte løgnen koste hvad det vil

Elske din næste trods hadpropaganda

Insistere på samvittighed i en ryggesløs verden

Aldrig bøje nakken for tyranniet

Holde hovedet højt i nedtryktheden

Åbne munden i nedlukningstider

Vælge virkeligheden i udstyrsstykkernes uvirkelighed

Vi lever i en tegneserie.

Alt er karrikeret 

hvad går øvelsen ud på?

Hvis du spørger mig, så vil jeg foreslå absurditetstræning.

Men jeg spørger samtidigt mig selv, 

om ikke denne verdens ledere 

selv har været igennem et intensivkursus

i absurditet.
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Der skal dog noget ganske særligt til

at stille sig op og fyre den ene absurditet af efter den anden.

Her spørger jeg også mig selv om,

hvorvidt de selv tror på det eller rettere:

hvem af dem tror faktisk på det, 

og hvem står bare og lader som om?

Jeg må konstatere, at 

der er de hjernevaskede, og så er der hyklerne

og helt sikkert nogle gradbøjede hybrider af halvtroende i gråzonen.

Men – og det er jeg nødt til at spørge mig selv om –

hvor galt står det fat med alle os,

der bliver udsat for det sekundære træningsprogram

i absurditet?

Der er duknakkerne i ledersegmentet,

og så er der duknakkerne i modtagersegmentet.

Jeg spørger nødtvungent mig selv om,

hvor tykt et lag af absurditet der skal til 

for enten at tynge så voldsomt, at vi bryder sammen,

eller også for at vi fatter spade og skovl

tager en dyb indånding, snyder næsen i medvindssiden

og begynder at grave os fri af lortet?

*

Jeg står ved indkørslen til Gråzonen.

Der står ingen skilte ved indgangen i stil med

Der trædes nu ind i Gråzonen eller 

Gråzone – parkering forbud eller

Gråzone – Det er ikke tilladt at bære farvede solbriller

I Gråzonen er der altid overskyet

Deraf navnet gråvejr

En særlig giftig tåge sover til middag her

Hvis du møder nogen

Har de a�ørt sig deres røde kinder

Her kan du ikke kende forskel på ven og fjende

Her �ndes ikke godt og ondt

Her �ndes en gråskala mellem uanvendelig og særdeles anvendelig

Her er livet dødbiderligt leverpostejfarvet

En enkelt grå stær har slået sig ned på et vissent vejskilt
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*

Det 20. århundrede

Her havde hundrede generationer forinden forsøgt

at skabe en kulturel grobund for voksne mennesker,

og så tager det kun 100 år at bombe menneskeheden tilbage til stenalderen

og forholde mennesker deres voksendom i en infantiliseret pseudokultur,

hvor de sidder og sutter på patten på hver sin sofahynde,

og da jeg blev voksen, talte jeg stadig som et barn, tænkte jeg stadig som et barn,

og jeg kastede mig omkuld og bed i gulvtæppet som et barn,

hvis jeg ikke �k det, jeg pegede på, eller hvis nogen sagde mig imod.

Det 20. århundrede

det måske mest depraverede århundrede,

oliens århundrede, verdenskrigenes århundrede,

det amoralske århundrede der hele tiden talte om moral,

depressionernes århundrede, forbrugets århundrede, 

det kemisk forgiftede århundrede, løgnens århundrede,

teknokratiets århundrede, masseformationernes århundrede.

Det 20. århundrede

fuld af hjernevask og pengevask og grønvaskning

Pontius Pilatus ville have følt sig hjemme i håndvaskens århundrede,

i misbrugets århundrede, hvor børn i voksenkrop 

åd sig selv en pukkel til i den ene del af verden

mens udkantsverden blev pumpet for livsenergi.

Det 20. århundrede

Var det ikke grænseoverskridelsernes århundrede?

Var det ikke modernitetens våde drøm om den store uforpligtende frigørelse

fra … hvad var det egentlig det betød det omstillingsparate ord: frihed?

I misbrugets århundrede blev også dét ord misbrugt,

sammen med en hel bunke gamle ord i nysprogets århundrede.

*

Det 21. århundrede

Som forventeligt og forudset af eksperter

blev det 20. århundrede efter dets udløbsdato a�øst af det 21. århundrede,

og hvor er det godt, at vi �k sådanne eksperter,

der kunne fortælle os det, som Bedstemor And vidste alt om forinden,

blot uden videnskaben, der kunne bekræfte, hvad enhver vidste.
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Det 21. århundrede

viste sig at være stærkt opreklameret,

for det var blot en remake af det 20. århundrede og alle dets dårligdomme,

en re-branding, som de sagde i reklamebranchens og massekommunikationens århundrede,

med managementkulturens terminologi, hvor alt er blevet til anvendelige eufemismer

i en tegneserie-karikeret udgave af en mediemanipuleret virkelighed.

Det 21. århundrede

har foreløbigt været det 20. århundrede på speed og steroider

Der var intet nyt under solen, bare mere af det

Det startede med en øvelse 3-2-1-millennium, en falsk alam, en simuleret verdensundergang

De skulle lige se, om vi reagerede, for de havde en masse i tasken til de kommende årtier

Det 21. århundrede

Finanssvindel, klimasvindel, pengevaskersvindel,

pandemisvindel, testsvindel, vaccinesvindel

terrorsvindel, lovsvindel, digitalt svindel

journalistsvindel, businessvindel, regeringssvindel

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Russerne er rykket ind i Ukraine. Og da krigspropagandaen i Vesten ikke er til nogen oplysende

afklaring her, må vi jo gøre det for dem, så at sige.

Med andre ord: russerne er kommet den nu i otte år i træk mishandlede og krigsplagede befolkning i

Østukraine også kaldet Donbass-regionen til hjælp, en befolkning der har lidt under en neocon-

fascistisk in�ltration efter et CIA-støttet statskup i 2014, hvor Donbass-Lugansk-regionen er blevet

bombet og angrebet af Kiev-koalitionen med Blackwater (uanset hvad de for tiden kalder sig) som

lejesoldater for det udenlandske interessentskab. Støttet af lokale militser som AZOV-brigaden –

længere ud på højre�øjen kommer vi ikke skulle vi hilse og sige til dem, der stadig med 30 års

forsinkelse mener, at højre-venstre-begrebet giver nogen mening.

Den nye kolde krig – en �s i en hornlygte

Pas på russerne kommer!
Nej – det er kamelrytterne, der kommer.
Nej – det er små grønne mænd fra det ydre rum.
Nej – det er horder af virale bakterier fra dit nærmiljø.
Nej – det er dødelige koprutter fra landdistriktet.
Nej – det er cyberjunkies fra det indre rum.
Nej – nu er jeg helt forvirret så betal for en sikkerheds skyld
og efterlad for samme sikkerheds skyld alle civile rettigheder hos den rare dame ved skranken i
foyeren.
På forhånd tak.
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Det hele er det ynkelige udkomme af den reboot af Den Kolde Krig, som det krigeriske interessentskab

i Vesten indledte ved murens fald. De mente, at nu kunne de tage for sig af retterne og ligesom ved

revolutionen i 1917 stjæle alt, der tilhørte russerne. I stedet for som Warszawapagten at nedlægge sig

selv, så optrappede NATO. De beviste, at organisationen intet havde at gøre med en ikke-angrebspagt

og medvirkede i alle USA’s angrebskrige i de næste 30 år frem til i dag. Det lille lunkne land halvvejs

mod nord rendte undervejs i røven på angrebshæren.

Nu bliver det så spændende at se, om vi har luret de hjemlige medløbere til den nye krigshetz. For �re

år siden ankom en lovgivning, der var beregnet på, når den tid kom, at lukke munden på kritikere af en

eventuel NATO-kampagne. Den hedder Påvirkningsloven. Den siger, at alle, der kommer med

udtalelser, der kan tænkes at gavne en udenlandsk fjende – læs: Rusland – står til op til 12 års fængsel.

Altså: alle der ikke vil marchere i takt til krigstrommeriet, er nu statsfjender. Så: vil fascisterne træde i

karakter og hive den op af tasken? for der var jo en grund til, at den blev sat på plads – forinden.

Forinden hvad? Forinden NU.

Vi har lige set billeder af Frederiksen-kabinettet stille sig op til pressekonference med krigs-udtalelser,

og nu må vi sende tropper til … bla-bla. De gør, hvad de som sprællemænd- og -koner er

udkommanderet til af deres globalistiske opdragsgivere derude i gasskyen. 

Da det ikke har været muligt at fremska�e et billede af en egentlig hornlygte, så bringes her et billede af En fez

i en hornlygte, hvor Ørkenens Sønner frembære en glaslygte – altså ikke en hornlygte, for de kunne åbenbart

heller ikke �nde en.

Krigsmaskinen har bare et problem denne gang. Det hele virker som en �s i en hornlygte, eller som de

siger derovre: en nothing-burger. Problemet hedder Biden-administrationen, administrationen der er

sat under administration. Fjolset er jo ikke præsident, og alle ved det. At sætte en korrupt senil-pædo�l

pensionist ind til at sprælle og forsøge at læse op fra en teleprompter og agere præsident har skabt et
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internationalt vakuum. Yderligere at indsætte en mislykket præsidentkandidat fra 2016, en

inkompetent kaglende høne-Kamala, som absolut ingen kan fordrage og mindst af alle hendes egen

stab, til at spille vicepræsident gør det kun værre. Nu skal hun så forsøge at fremstå som leder i en

international konference banket op i anledning af krigstrommeriet. Der bliver trukket på smilebåndet

og rystet på hovedet i det internationale diplomati for tiden.

Forstå det ret. Fisen i hornlygten er ikke det, de oplever i Ukraine. Det er dybt seriøst og ganske

virkeligt. Det er barske løjer, og det er dybt tragisk for de ukrainere, som det nu går ud over. Fisen er

de gule tåger af varm endetarmsluft, der udsendes fra Vestens store ringmuskel for tiden. Nu skal der

svares igen med sanktioner, ja der skal. Jamen, fatter �sentasterne ikke, at russerne er hamrende

ligeglade med sanktioner? Alt det post-koldkrigeri har kun bidraget til at styrke russisk økonomi. De

har skabt deres eget netværk, deres eget EU i Centralasien. De handler bigtime med Inden og Kina og

Iran og deres andre naboer, som de har mange af. Hvis de bliver smidt ud af SWIFT-pengeoverførsels-

systemet – og det er allerede sket for syv russiske banker – centralbankernes malkemaskine, så har de

allerede lavet deres eget system. Kineserne har gjort det samme, og disse systemer, der allerede er

globale, er nu sammenkørt. De er ligeglade med, hvad de korrupte ledere i Vesten tænker og gør, de

kører deres eget løb. Skiftet skete, da Vesten smadrede Libyen via et kæmpe svindelnummer og en fed

løgn. Så var det nok. Vesten havde bevist, at man ikke kunne stole på dem længere. Da Vesten forsøgte

det samme med Syren, blev deres lejesvende ISIS på opfordring og direkte invitation fra syrerne

korporligt smidt ud, og USA hægtet af ind�ydelse. Det samme sker nu i Ukraine. Vesten bærer en stor

del af ansvaret for, at det er kommet så vidt.

Husker du massakren i Odessa i 2014?

Hvad var der i lagerbygningen i 2022?
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Putin – skurk eller helt?

Er den russiske præsident så en udpræget skidt karl eller en helt? Ingen af delene. Han har på den ene

side hverken fortjent al den stupide og stereotype dæmonisering, som Vesten har smidt i hovedet på

ham. Meget af det skyldes simpel misundelse af hans umådelige dygtighed. Men han har heller ikke på

den anden side fortjent helteglorien, for han har sin egen ma�øse agenda kørende. Vi ved alle, at

manden er tidligere højtrangerende KGB-o�cer, men hvad mange ikke er klar over er, at KGB aldrig

pakkede sammen efter murens fald, og at det stadig er en junta af disse typer, der styrer Rusland bag

tapetet.

Ej heller er der grund til at klappe i hænderne over invasionen af Ukraine. Det er en katastrofe for

landet. Men landet var en katastrofe i forvejen og har været det længe. Udenlandske interesser har

hevet og �ået i landet i 100 år. Og hvorfor? Landbrugsjord. Ukraine har stået for 30% af Europas

fødevareproduktion på grund af den berømte sorte jord, der er verdens mest frugtbare. En velsignelse

for bønderne – indtil Sovjetstaten ankom, og siden blev det en forbandelse. Forbandelsen er ikke

ophørt endnu, tværtimod.

Skuespilleren til højre mente, at det var sikkert og konsekvensløst at skovle pengen ned i lommen stjålet fra

ukrainerne. Det samme gjorde hans forgænger Poroshenko, der stjal 8 milliarder $ fra statskassen, så han

kunne bestikke amerikanske korrupte politikere til venstre og højre. Biden-ma�afamilien, Obama-

ma�afamilien, Clinton-ma�afamilien, Jonh McCain og stribevis af korruptheder blev forgyldt.

Ukraine er en katastrofe for Ukraine. En katastrofe for resten af Verden – og sig selv – er USA.

Udlandet tabte tilliden til US-regimet efter den mildest talt absurde håndtering af tilbagetrækningen

fra Afghanistan. Her så man, hvor svag regeringen var blevet, og at man ikke længere kunne stole på

dem. De kunne ikke engang beskytte deres egne tropper og statsborgere i en snæver vending,
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hvordan skulle andre så kunne stole på dem. De forærede oven i købet Taleban for 100 milliarder $

avancerede våben, så de kunne … hvad? Altså Blackwater igen som i Ukraine. It’s all about money and

dirty business. Vi husker dem også fra Irakkrigen, de sorte krager, der hakker i ådslerne på slagmarken,

mens de slæber af med deres krigsbytte.

Nej, det er ikke John Goodmand som Mr. Flintstone.

Selv Kiev-fascisterne er sku�ede over Biden-administrationen. Nu havde de jo bestukket ham og hans

crack-junkende, luderkneppende søn og regnede med, at de skulle have noget for pengene. Men nej,

der blev de slemt sku�ede.

Russerne griner af NATO og Pentagon og legetøjs-lederne i administrationen derovre. Glem ikke, at

russerne har dækket ryggen med opbakning fra lande som Kina, Indien, Pakistan, Iran, Tyrkiet, altså

lande, der repræsenterer tre milliarder mennesker. Og den stopper ikke her, for læg dertil en stor

række landes manglende opbakning til amerikanerne. Læg dertil amerikanernes – god-damn-it! –

manglende opbakning til ‘amerikanerne’, altså deres egen fake kupregering, der stjal valget i

november 2020 vha Smartmetic Dominion-software. De går nu imod midtvejsvalget, og der står

skrevet katastrofe på væggen for Bidens svindelcirkus. Selv valgsvindel kan ikke redde den ligesom

sidst. Amerikanernes opbakning til krig mod Rusland i Ukraine er nede på 26% i modsætning til henh.

75% og 51% i Irakkrigen og Bosnienkrigen. Bla. måske fordi amerikanerne opdagede efterfølgende, at

regeringen havde taget røven på dem ved begge lejligheder, og at USA INTET havde at gøre hverken

her-eller-der. Opbakningen var for faldende ved Obama-administrationens mislykkede engagement i

overfaldet på Syrien. Bagskiden efter Libyenkrigen slog igennem, da det gik op for amerikanerne, at

Hillary Clinton havde taget røven på dem. Benghazi var ikke en charmerende event. Det var en af

årsagerne til, at den forhadte kælling fejlede så fælt i 2016.  Og damen har fået problemer på det
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sidste. Efter �re års benarbejde er rapporten om hendes svindelnummer fra John Durham landet, og

de liberale medier har fået travlt med IKKE at omtale den.

The Clintons bryder sig ikke om jurister, der gør det, som det var meningen, de skulle gøre.

Et konstant stigende antal demokratiske vælgere i USA oplever for tiden en sær blanding af overdosis

og kold tyrker. De smager nu den medicin, de har bedt om at. Den beske smag af totalitærregime og

neofascisme bekommer dem ikke så vel, men de har svært ved at sætte �ngeren på kilden til

ubehaget, for det sidder dybt i sulet på dem. Hvad er det for en sær lugt – tænker �sens ejermand.

Som de siger i tænketanken Larouche-Pack: Hvis man kradser i over�aden af en liberal

(venstreorienteret), så får man en fascist. Hvis man kradser i over�aden af en fascist, så får man The Crown,

Kronen = ejerskabet af The City of London. Ikke at forveksle med den britiske kongefamilie, der blot er

deres kransekage�gur. Vi taler om Rothschild-syndikatet aka den khazariske ma�a. De har forklædt sig

som jøder op gennem historien, men de er ikke andet end en stak khazariske slyngler i jakkesæt. Det

er her, sporene altid ender. Verdenskrigene og alle deres udløbere er deres værk. Hele vejen

igennem. 
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Vampyrfesten. Der er blod i hele underansigtet.

Etablissementet er i dag venstreorienteret. For 20 år siden ville vi nok have sagt, at det var

højreorienteret, men skiftet skete i Obama-perioden. CIA-agenten og bedrageren Barack Obamas

hovedmission var at vinde de demokratiske vælgere til at elske at føre krig. Det var det, de gav ham

Nobels Fredspris for … hvilket også fortæller en historie om Nobel-kommitteen, og hvorfor det ser så

sløjt ud med verdensfreden. USA’s krige kulminerede simpelthen i Obama-æraen, og efterdønningerne

består i, at det i dag mestendels er demokratiske vælgere, der går ind for krig, lige nu mod Ukraine.

Læs: Nobels fredspris – en politisk joke

At det globalfascistiske etablissement er venstreorienteret i disse tider kan studeres i al sin pinlighed i

Canada, Australien, New Zealand, Skotland og USA. Og vi skal da lige love for, at de er trådt i karakter

som dem, de er og altid har været. De har bare ventet på deres historiske chance for at rave den

ultimative magt til sig. Beklager for alle, der render rundt i en venstreorienteret bagskid fra forrige

årtusind, sådan er det, se jer omkring, få sutten ud af mundstykket, fat det! Vi har problemet direkte i

form af Frederiksen-kabinettet. De står for krig og totalitarisme, og de lægger ikke længere skjul på

det. Og ja, Lille-Lars-kabinettet ville have gjort det samme for ikke at tale om, hvad Fogh-kabinettet

stod for. Højre-venstre er irrelevant, og Thorning-kabinettet ville også have gjort det. Lige nu bebor

neocon’ismen venstre�øjen, engang beboede de højre�øjen. The con-men kalkulerer altid med, hvad

de mener er den potentielle majoritets-opinion. Og som patriarken i den khazariske ma�a, hr.

Rothschild selv udtrykte det: Jeg er ligeglad med, hvem der regerer, så længe det er mig, der sidder på

pengekassen.

https://www.nedersteetage.com/nobels-fredspris-en-politisk-joke/
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Men kabinetterne derude, deroppe og derinde på Borgen krakelerer. Deres projekt fremstår som

illegitimt, deres troværdighed er for faldende. De lyver hele tiden, og det har skabt en grundtone af

dissonans. Krigen i Ukraine er sandsynligvis ovre, før NATO har fået �ngrene ud af bagdelen. Ukraine

vil som minimum blive delt midt over, og så kan fascisterne hærge løs på den anden side af grænsen.

Kiev-Ukraine vil i så fald stadig kunne være en trussel mod Rusland, men nu er grænsen minimeret

med 5-600 km.   Som maksimum går russerne simpelthen efter Kievs fald?! De seneste meldinger

kunne tyde på det. Og det går stærkt lige nu.

Det første, vi så uger tilbage, var billeder fra den militære aktion i Østukraine. Men alle den slags

billeder er suspekte i krigstid. Hold øje med privat-optagelser. Vi så �y, helikoptere og eksplosioner

langs Dnjepr�oden. Hvem rammer de? Kiev-tropper og Blackwater-enheder der opererer i regionen og

har været med til at bryde Minsk-aftalen om fred og forsonlighed – er det bedste bud. Er nok det

eneste seriøse bud, for alt andet stinker af Vestens krigspropaganda. Som i Syrien rydder de lige nu op

ved at ramme tiloversblevne grupperinger af terrorister. Russerne fabrikerer også propagandabilleder.

Et af dem er et peptalkmøde, hvor ca 1000 tjetjenere står står og hører på en general, der råver. OK, så

er det meningen, der skal blive lidt bange dernede i Kiev, for nu sender de tjetjenerne,

helvedeshundene. Og sandt nok, de er bestemt ikke til at spøge med. Mens de i den amerikanske hær

har en palaver kørende om, hvom LGBTQ-agtige, de skal være, hvor meget systemisk racisme, de skal

være �ove over, og hvorvidt de skal pumpe genmanipuleret vaccinegift i kroppen, så hyrer de

tjetjenere i den russiske hær! Det viste sig så at være 15.000 tjetjenere og 15.000 syrere. Interessant,

altså en slags tak-for-sidst på den loyale måde for, at russerne hjalp syrerne mod ISIS – det

pseudoislamiske CIA-yngel, der forsøgte at ødelægge landet fra 2014 og frem.
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De bruger udtryk som af-nazi�cering og demilitarisering af Kiev. Ministre i regeringen har før givet

udsagn som: Vi bekymrer os mindre om nazisterne i Kiev end nazisterne i Washington. Lad os ikke her

repetere, hvad der skete med USA efter 2. Verdenskrig, og hvordan CIA kom til verden. Lad os blot

nøjes med – like it or not – at de russiske talsmænd har en pointe her, der er meget svært at komme

udenom. Lad os heller ikke gøre yderligere ud af, at som CIA således også EU og NATO. Nazisterne

forsvandt ikke i den blå luft post-WW2, der gik et sted hen. Er det ikke påfaldende, at både EU og NATO

har hovedkvarter i samme belgiske hovedstad? Folk i Vesten fatter ikke, hvor absolut virkelige, den

slags udtalelser, for de lever i et historieløst vakuum af propagandaforstoppelse.

Demilitarisering derimod er lidt svært at tage alvorligt, remilitarisering er nok et bedre ord. Det ene

militær rykker ind og smider det andet ud. Ukraine har i øvrigt produceret 70% af Ruslands

militærudstyr, så det er nok ikke lige det, invasionen handler om. Donbass og inustribyerne Donetsk

og Lugansk var simpelthen Ruslands Ruhrdistrikt. Det er hvad den såkaldte borgerkrig og Kievs

agressioner mod regionen har handlet om. Det var også, hvad der lå bag hele mediestormen for år

tilbage om ‘Ruslands invasion af Krim’ – der var russisk hele tiden. Hvordan invaderer man sin egen

�ådebase? Den slags sludder er kun salgbart, fordi der kalkuleres med, at folk er historiske

analfabeter.

Et lille stykke trivia: Vidste du, at der i Ukraine be�nder sig 1800 atomsprænghoveder, der alle peger

mod Rusland? Placeret dér af NATO. Og så mener de, at vi skal mene, at Rusland udgør en trussel mod

Vesten!

Timingen på denne aktion er på ingen måde tilfældig. Den russiske præsident har forinden antydet det

i sine forskellige taler. Vesten er i fuld gang med at ødelægge sig selv med deres absurde wokeness-

designerkult, deres neoracisme forklædt som antiracisme, deres neofascisme forklædt som

antifascisme, deres nedluknings-manier, deres forlorne politiske korrekthed. USA er til rotterne internt
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i historiens største kulturelle selvskadeprojekt. Aktionen i Ukraine startede i kulminationen af vestlig

vildrede. Vesten var så at sige allerede i krig med sig selv.

En melding er, at russisk militær – i øvrigt sammen med ukrainsk militær, interessant! – har taget

kontrol over Tjernobyl. Så hvem er den tredje spiller, der har forsøgt at sabotere anlægget? Det er en

udbredt misforståelse eller overhovedet-ikke-forståelse, at Tjernobyl-katastrofen i 1986 var en ‘ulykke’,

altså det skete bare ulykkeligvis, teknisk uheld vi beklager. Det var det ikke, det var sabotage efter

ordre fra US Deep State. For hvad betød det for Ukraine? Tjernobyl ligger strategisk ver Djepr�oden i

midten af det ukrainske landbrugs-kontinuum. Området producerede 30% af Ukraines

landbrugsprodukter, og det lukkede ned i 1986. Regionen blev ubrugelig og uproduktiv. At russerne og

ukrainerne har taget kontrol med det betyder, at de forhindrer en ny sabotage, hvor det indkapslede

værk bliver saboteret igen. Det kunne være, de skulle overveje at bruge deres såkaldte ‘brune gas’, der

kan rense stedet for radioaktivitet, for det har de ikke gjort indtil videre. Det skyldtes en lokumsaftale

mellem KGB og CIA/Pentagon. Så hvem er den tredje part? Look no further, Blackwater forklædt som

separatister igen, der mænger sig med lokale ny-gammel-fascister.

Der er ikke stor aktivitet i denne forlystelsespark i Tjernobyl.

Radiobilerne er blevet radioaktive. Halveringstiden er 30 år.

Der faldt en udtalelse forleden fra Putin. Det lød omskrevet sådan her: Det bliver meget lettere at

forhandle militær til militær, for vi ved, hvad vi snakker om. Problemet er at tale med de kokainsni�ende

fascister i Kiev. Altså en konstatering af, at politikere er udenfor pædagogisk rækkevidde. Det var dem,

der skabte alle problemerne i første ende, skulle de så være dem, der kom op med en løsning eller

blot gik med til en løsning? Politikere som disse svarende til massevis af politikere i resten af verden er

ikke interesseret i løsninger på problemer, eftersom det er problemerne, der har bragt dem til magten

og sørger for, at de er så svære at slippe af med.

Det lyder nærmest, som om en krig skulle være en god ting. Den skal vi da lige tænke over. Hvad

snakker vi om for en krig? 99% af alle krige er overfald på sagesløse, provokerede aggressioner via

falske �ag, plyndringstogter for penge og fulde af løgn fra først tl sidst. Fredsforhandlinger består mest
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i måder at forhindre fred på ved aldrig at komme nogen vegne. Mellemøsten har været sådan i

uendeligheder. Hvis du på den anden side spørger vietnameserne, om krigen mod amerikanerne var

nødvendig, om den bragte dem frihed, og om den var ofrene værd, så vil de svare ja. Vietnamkrigen og

interessentskabet bag var alt det overfor nævnte, men vietnamesernes krig er en anden historie.

Man kan også se det Ukrainekrisen fra anden side. Vesten ved godt, at de er til rotterne. De ved også,

at deres Covid-fake-pandemi-historie er ved at falde sammen. De ser deres egne befolkninger vende

sig mod dem. Det er den store lederkrise. Så hvad med en belejlig distraktion i form at en ekstern

konklikt til at a�ede opmærksomheden? Men mener de alvorligt, at de vil i direkte kon�ikt med

Rusland? De har i menneskealdre kunnet køre det som pseudokon�ikt, der aldrig blev til noget. Det

var et teaterstykke.

Læs: Verden har et problem – ledelse

Der er et par statsledere lige nu, der måske ånder lettet op for en stund. Justin Trudeau fandt lige

pludselig en bagdør at smutte ud af, for han havde malet sig op i en krog. Eller �k han bare et prik på

skulderen med bemærkningen: Vi holder lige en pause, du lille, for du gør det lidt for tydeligt, hvad vi

har haft gang i.

Altså en �s i en hornlygte. PFFT!

Så vi røgen?

Og så er der en helt tredje måde at se det på. US Deep State og globalisterne har hele tiden vidst, at

det ville ske i Ukraine. De har ønsket scenariet lige så meget, som NATO og CIA har provokeret det. Nu

har de den Nye Kolde Krig, der ligesom Den Gamle forslidte Kolde Krig var beregnet på at skræmme

livet af Vestens befolkninger og retfærdiggøre undtagelsesbestemmelser. Ethvert totalitærregime

opererer via undtagelsesbestemmelser. De sled klimaagendaen op. De sled frygten for terrorisme op.

https://www.nedersteetage.com/verden-har-et-problem-ledelse/


29.12.2022 14.56 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 564/3124

De sled Covid-svindelnummeret op. De �nder noget nyt, de kan smide på bordet og slide op. En dag

har de slidt sig selv op. Lad det hellere være i dag end i overmorgen.

Forinden er det næste, vi kommer til at se, en global fødevarekrise. Dybt arrangeret og iscenesat.

Dernæst vil der blive hylet op om russiske cyber-angreb. Ikke at de ikke kan �nde på det og vil gøre

det, men det er ikke pointen. Og så vil vi fse vore regeringer (ikke længere vore regeringer) som svar

på det, skrue op for undtagelserne endnu engang blot med et ændret påskud. Vi vil se det, som de lige

har øvet sig i i Canada: nedlukning af folk bankkonti og kon�skering af penge, hvis folk ikke bruger

dem, som regeringen ønsker. Vi vil se et �nansielt folkemord mod dissidenter og en opdeling af

befolkningen i de rigtige og de forkerte. Covid’en fes også ud i hornlygten, men de har uden tvivl en ny

og værre fake-pandemi, et nyt biologisk masseødelæggelsesvåben på vej fra laboratoriet.

Det kommer så ikke fra de ukrainske laboratorier, der lige nu bliver ødelagt. For et særdeles

vedholdende rygte er, at amerikanerne brugte Vestukraine til at etablere laboratorier – seneste tal er

62 – til fremstilling at biologiske våben. Hvis det rygte er sandt, tror vi så lige, at russisk

efterretningsvæsen ved alt om det i forvejen? Tror vi også lige, at russerne godt ved, hvem de våben

var beregnet til? Tallet på disse labs, der masseproducerer alle lækkerierne fra anthrax, kogalskab,

salmonella, u-name-it + alt muligt, hvis navn vi ikke kan udtale, stammer i øvrigt fra en

videnskabsmand, en WHO-ansat i Kiev, på ukrainsk TV, der siger det. Så milliarder af penge fra det

amerikanske nationalbudget er altså gået til at bygge 100-vis af lignende laboratorier ikke bare i

Ukraine men i hele verden, i Azerbaidjan, Thailand, Cameroun, Ethiopien, Armenien, … Verden har et

kæmpe problem, og ingen taler om det. Vi er først lige begyndt, og medierne viderbringer blot

globalisternes lodrette benægtelse af, at det �nder sted. Den kendte procedure: Først ignorerer de, så

benægter de, så farer de i �int og fordømmer, beskylder og forbander, så latterliggør de, og til sidst

indrømmer de med et træk på skulderen og-hvad-så, hvad vil I gøre ved det? Åh, glemte vi at nævne, at

indimellem vil de sige: javel ja, men vi gør det jo for jeres skyld, for russerne er jo onde.

Biden-admin galper nu op med – udover sanktioner som russerne er totalt ligeglade med – at de nu vil

sende �ere våben til Ukraine. Øøh, hvis russerne om et par uger kontrollerer hele Ukraine, hvordan

mener man, at man vil sende våben ind over grænsen? Vil man smide dem ud fra �y med en bisværm

af russiske kamp�y i halen?
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Minder AZOV-bataljonens logo

dig om noget?

Vi ser lige nu oliepriserne stige helt hysterisk. Det er fuldstændigt det samme som oliekrisen i 70’erne,

der var iscenesat af OPEC-slyngler og Rockefellerne. Sanktioner mod russisk olie er en direkte

selvdestruktiv handling fra USA og Europa. Vi kommer til at betale prisen BigTime for vores medløberi.

Og igen: Russerne er kommet til et punkt, hvor de er totalt ligeglade. Lad dem stege i deres eget fedt,

derovre vestpå, tænker de. Biden-admin har nok forregnet sig her, for amerikanernes tillid til deres

svindelnumre er tyndslidt. Selv med massiv krigspropaganda, som mange vil falde for, fordi de er for

dumme til at forstå kompleksiteten og råddenskaben i geopolitik, så vil det være umuligt, når dagen er

omme, IKKE at se, hvordan Biden-slængets nedlukning af amerikansk olieproduktion, blokering af

russisk olieforsyng tilsammen kvæler den amerikanske økonomi. Seneste ynkelige træk er at tigge og

bede Venezuela og Saudiarabien, hvor ingen af dem stoler på amerikanerne, om at sælge olie til dem.
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Et kort over de lande i Verden, der godkender sanktioner mod Rusland.

Der synes at være en temmelig stor gråzone.

Vi kommer til at se isolationisme som aldrig før. Igen betaler befolkningerne prisen for de dumme,

dovne og korrupte politikeres cirkusteater. Den forsyningskrise, vi har lige nu, og som er 100%

syntetisk og iscenesat, vil ramme på alle punkter. Selvforsyning vil blive aktuel som aldrig før. Der er

måske ikke råd til den nye smarte iPhone til 10.000 kr. længere. Lillesøster vil hyle op og falde ned og

bide i gulvtæppet og hævde, at hun bliver socialt udstødt henne i skolen, hvis hun ikke får den. Det

kunne også være, at far og mor skulle overveje deres overforbrug af importerede luksusvarer.

Rygtet siger til-og-med, at Kina vil benytte lejligheden til at invadere Taiwan. Det kommer ikke til at gå

stille for sig, for taiwaneserne kan forsvare sig. I Taiwan produceres alle de computerchips og

motherboards, vi bruger her til lands og i Vesten. Så lillebror bliver sur over, at han ikke kan få den

nyeste gaming-computer til at spille simuleringer af krig på. Seneste bane i Command & Conquer

hedder: Ukraine. Sejt mand, man kan nu opgradere til et biologisk våben, hvis man nakker rigtig mange

onde russere!

MEN: Bortset fra, at vi nok trænger til at få skruet kraftigt ned for overforbruget og

velfærdsforstoppelsen i vor del af verden, så er hele mangelscenariet ganske unødvendigt. Det er

syntetisk og planlagt. Hmm, måske vi skulle overveje at genindføre hornlygten …
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Er dette da den berømte hornlygte?

Så varm luft, �s i hornlygte *

* Hvordan skal man i øvrigt oversætte et så ærkedansk begreb som en �s i en hornlygte til udenlandsk?

Et begreb, som ingen under 35 år kender længere.

Trivia: Fisen er det tællelys, der var inde i lygten, og som kun gav et svagt lys. Og hornlygten var en

isoleret, håndholdt glaslygte.

Hvad med gaslighting? Er det ikke lidt det, det handler om?

Læs: Den store virkelighedsøvelse

A fart in a gas lamp.

Pas på med det. Der er en vis risiko for, at eksplosionen i selve �sens øjeblik forplanter sig til de indre

organer.

Ukraine – nu prøver de igen

De ofrer sandheden igen

ALT, du hører om Ukraine i Vestens medier, er løgn.

Ikke bare noget men ALT!

Det kollektive anfald af fakta-allergi giver lige nu røde knopper over hele kadavret.

Sandhedsforskrækkelsen i det o�entlige rum er i klimakteriet.

Ekkokammeret runger i feedback-loop med krigsliderliglighed.

For blot et par måneder siden måtte vi �nde os i en trykbølge af:

Hvis du ikke mener, at du skal dø af covanvid

og tillader dig at stille dig tøvende overfor injektion med seriemorderiske eksperimentalvacciner, så er

https://www.nedersteetage.com/den-store-virkelighedsoevelse/
https://www.nedersteetage.com/ukraine-nu-proever-de-igen/
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du en samfundsskadelig videnskabsfornægter,

der ifølge statsministeriet ikke er velkommen i det danske samfund.

Nu skal vi så til at �nde os i en ny designer-trykbølge af:

Hvis du ikke mener, at russerne er onde mennesker,

og at deres præsident er den nye Hitler (den hiver de op af tasken hver gang),

og hvis du godt vil vide, hvad pokker der EGENTLIG foregår derovre,

så er du en samfundsskadelig person, der bør forhindres adgang til at ytre dig.

Staten siger: meningsdannelse – det er mig.

Solkongen sagde: Staten – det er mig.

Medierne siger: information er vores monopol.

Det masseproducerede, globaliserede Göbbels-propaganda-ministerium siger:

Vi løj, men det var jo for jeres egen skyld. Nu taler vi selvfølgelig sandt – ja vi gør.

*

Så her er en relevant kommentar:

🎦

What Russia wants from its invasion of Ukraine from Gonzalo Lira

https://youtube.com/watch?v=0dPOlesNOIE

*

Jeg vidste det med det samme, beskeden dukkede op på skærmen på min arbejdscomputer.

* CIMT er Center for IT og Medicoteknologi i Region Hovedstaden.

CIMT* lukker ned for al tra�k fra Rusland, Ukraine, Kina, Nordkorea, Indien, Iran + en stribe andre
lande. Årsag: frygt for cyperterror eller hacking …
yakediyakediyak …

https://youtube.com/watch?v=0dPOlesNOIE
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Jeg vidste med det samme, hvad det handlede om. Det skulle undre mig, hvis der var én eneste

yderligere blandt de 40.000 ansatte i regionen, der havde den mindste anelse om det. Her kan jeg dog

tage fejl, så måske der optimistisk set er 5-10 personer. Men så går bølgerne sørme også højt.

Det kan siges ret kort og kontant: Gassen er gået af covanvid-ballonen, så der er brug for en anden

bussemand. Som med Operation Lockdown version covanvid er fjenden aldrig virusen men

befolkningen. Befolkningen, hvor end i verden den be�nder sig, skal ned med nakken. Nedlukning og

undtagelsestilstand er stadig midlet, påskudet har bare �yttet sig.

Nu søger de et påskud for at lukke internettet ned. Årsagen er indlysende. Internettet er det medie,

hvor både disinformation men også virkelig information spreder sig som en steppebrand.

Globalisterne ønsker for enhver pris at forhindre virkelig information. 

SÅ: Nu kommer de onde russere-kinesere-koreanere-indere-iranere og hacker os. Ja de gør. Måske gør

de, måske gør de ikke, det er fuldstændigt irrelevant. Pointen er, at når info-monopolet SIGER, at de

kommer og cyber-angriber os, og vi vælger at TRO på dem, så bliver vi nok bange, gør vi ikke? og så må

de godt gøre alt muligt med vores adgang til internet samt vores informations- og meningsudveksling

på tværs af landegrænser og digital bevægelsesfrihed.

Kujonerne er fucking bange for, at folk taler sammen !! 

Der er intet forandret i forhold til covanvidet, de har bare skiftet gear. Den selvklæbende papirlabel

skriver noget andet men sidder på den samme røgfarvede plastikbeholder.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Verden er i pine. Lige nu.

Det er der grunde til.

En af dem hedder SNORETRÆK.

Snoretræk med sprællemænd
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Hvis vi, der bebor verden, ønsker noget bedre,

er der der én ting, der skal begynde at �nde sted:

At vi anska�er os en saks og klipper snorene.

Verden er en kæmpe juledekoration

af nisser, der spræller i snore

hængt i haserne på �ere nisser, der spræller i snore.

Den grundlæggende misforståelse går på,

at det er en livsnødvendighed at medvirke til sprælleriet,

og at alle de snore, der trækker i os, er vores livsliner.

Det er en fundamental forloren indbildning,

at nikkedukkernes og sprællemænds-og-koners sprælagtighed

er nødvendig for vores velbe�ndende.

Er det ikke, som om det begynder at skinne igennem,

at det nok snarere er snoretrækkeriet og sprælleforestillingen,

der er årsag til miseren?

Politikerne spræller, når de store drenge i globalskyen trækker i snorene.

Medierne spræller, når dagens menu ankommer og lander på tallerkenen

Myndigheder spræller i deres umyndigjorte ophængthed.

Institutioner og organisationer spræller, når gasskyen taler til dem.

Papegøjer gentager, hvad papegøjer siger.

Aber aber efter, når alpha-aberne spræller i deres snoretræk.

Men hør, hvad laver ham den lille fyr i blå kedeldragt med kasket og overskæg,

der trasker rundt dernede med en saks?

Må han godt det?

Åh nej, hvad nu hvis han klipper snorene,

så kan alle dukkerne jo ikke stå på egne ben,

for det er de jo slet ikke vant til?

Nåjo, det kunne de godt alligevel,

og se der er �ere mænd i blå-grønne-røde kedeldragter deroppe,

det kan da kun gå galt – på den gode måde.

Og se lige hende tøsen derovre på rulleskøjter,

er hun ikke simpelthen i færd med

at dele sakse ud til de ophængte?

—– o —–
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Hvordan ser verden ud efter Tusindårskrigen?

Får vi lov til at opleve en ny tid i vor tid?

Om igen: giver vi os selv lov til at opleve det, eller giver vi op?

Er vi som årtusindernes livstidsfanger ude af stand

til at forestille os andet end livet i bunkers og skyttegrave

under evindelig beskydning med alt for hånden værende skyts?

Hvordan kan vi overhovedet drømme om en verden, hvis vi aldrig har oplevet andet?

Folk der er kommet op i årene har oplevet en verden 

uden alt det, de foretager sig med digital kontrol.

Så hvordan skal de gå med en generation, der aldrig har oplevet andet,

og som blindt accepterer det som en slags natur?

Hvordan skal de arme opkomlinge kunne hive sig selv op med hårene?

For en �sk ved muligvis ikke, at den svømmer rundt i vand.

Det skulle da lige være en �yve�sk

eller en laks, der springer ud af vandet op mod strømmen.

De kender allerhøjest grænse�aden mellem vand og luft,

Hvad nu hvis

0:000:00 / 9:57/ 9:57
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for der kravler et spiseligt insekt rundt på over�adespændingen

Haps!

Måske en eller anden ur�sk eller vandpadde i jordens barndom

�k en vision om ben at gå på, så den en dag bare gjorde det.

Den var træt af evigt �ydende �ugt fra rov�sk og svømmende krybdyr

så den så sig om efter et sted, hvor den kunne være i fred,

hvorefter den manifesterede �re ben at gå på og vadede i land –

blot for at konstatere, at nissen var �yttet med – og at den stadigvæk havde hugtænder.

Mennesket har haft sine visioner.

Ikke så meget om �re ben at gå på, snarere om vinger at �yve med.

Jorden kan være et svært sted at be�nde sig på.

Al den tyngde, al den fortykkede luft og sidevind og vådt, der falder ned fra himlen.

Kunne der blot være lidt frisk luft og medvind et sted oppe i skyerne,

med lidt bedre udsigt over landskabet.

Husk: ikke at glemme – glem ikke: at huske

Vi har haft drømmersyn om en verden uden al den nød og elendighed,

der syntes så ganske unødvendig, for der var jo rigeligt af det hele,

hvis bare ikke der var nogen, der hele tiden ankom og stjal det

og skabte splid og ufred, så vi begyndte at skændes og slås,

og råbte os ind i ørerne, hvad vi skulle gøre og ikke gøre.

Vi glemte i lange tider at have drømmesyn om en anden verden.
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En dag vågnede vi og opdagede, at vi var udpeget som fjenden.

Nogen havde de�neret os som deres fjende.

Alle borgere i landet var nu i princippet fjende,

og krigen var allerede indledt uden krigserklæring.

Staten var bare gået i gang, og vi var allerede under beskydning,

og kunne konstatere, at skyts af uventet kaliber var taget i anvendelse.

Vi opdagede, at Staten ikke længere var vores stat.

Måske var den aldrig vores, men nu var den i hvert fald ikke.

Det var ikke længere muligt at kende forskel på Staten

og en forbryder, en tyv, en snigmorder, en vindueskigger.

Staten havde givet sig selv lov til ustra�et at trænge ind i alt privatliv

på en måde, som kun uvelkomment afskum gjorde førhen.

Det var en anelse desillusionerende at opdage,

at husets egen herre og frue var blevet en misbruger – mildest talt.

Hvis Staten til tider havde opfattet borgerne som sine børn, var den nu pædo�l.

Staten var en indbrudstyv, der ville have alt, hvad vi ejede,

den ville have alle vore data, den ville vide alt om, hvad vi foretog os,

og nu ville den også have hver celle i vores krop.

Måske var det dét, der skulle til.

Folk blev hevet ud af sengene og vækket i deres tunge søvn.

De �este har ikke fået gnedet søvnen ud af øjnene endnu

og forstår ikke, hvorfor de skal hives op midt om natten

og tvinges til at indtage underlig medicin, når de ikke er syge

og dernæst i øvrigt være bange for at dø hele døgnet rundt.

Var det så det, der skulle til?

Folket er på gaderne og barrikaderne,

de synger sange og vifter med skilte og faner,

de kører konvojer af lastbiler og traktorer og endog heste i stilling mod hovedstæder,

for de har nu set, at de er udpeget som fjenden

og dermed også set, hvem der er DERES fjende.

Ikke alt folket så det komme, men nu er det ankommet til alles beskuelse.

Der er ingen vej tilbage, for dette er et ultimatum:

Fald på knæ og tilbed os og giv os dernæst alt, I ejer!

Og selvom I falder på knæ, kommer I til at afgive det hele inklusive jeres liv alligevel.

Dumt spørgsmål: Er vi villige til at afgive vores liv, når der intet er at vinde ved det?

Vi er mange allerede, der har taget stilling, for hvor svært kan det være?

Er vi ved slutningen af Tusindårskrigen, er dette slutspillet?

Er en Stat, der har meldt så klart ud, at den vil ødelægge vores liv,
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og at vi intet kan stille op mod det stygge forehavende,

er den ikke i færd med at ødelægge sig selv?

Er den herskende klasse på kloden, som denne og alle stater nu repræsenterer,

ikke i færd med at grave deres egne grave?

Vi skal ikke foragte signalværdien i at gå på gaden.

Det bliver set, men det bliver nok ikke frygtet af herskerne

i det omfang, vi forestiller os det.

Der skal mere til, MEGET mere.

Demonstrationens egentlige værdi ligger muligvis i, at vi tillader os at opleve, at vi ikke er alene,

for ensomheden var også vores fjende.

Vi skal ud i civil ulydighed i den helt store sku�e.

De magtsyge, feje ledere skal rammes på deres levebrød.

De har erklæret krig, men de glemmer en lille detalje.

Der er masser af os, RIGTIG masse-mange masser.

De har kalkuleret med massehypnose, massekontrol og massemord.

Hvad nu, hvis masserne i massevis fandt på bort fra afgrunden og en helt anden vej?

Hvad nu hvis de har overspillet deres kort i storhedsvanvittigt overmod?

Hvad nu hvis de er fanget med bukserne nede og �ngrene i kagedåsen?

Hvad nu hvis de havde forgrebet sig én gang for meget?

Hvad nu hvis de havde glemt at holde øje med, hvor kanten af glasset befandt sig

da de besluttede sig til at tilføje en ekstra dråbe?

Hvad-nu-hvis … er en type spørgsmål, vi skal til at stille os selv.

Og når vi i vores nye protesterende fællesskab under skarp beskydning

har leget med tanken om spørgsmål, der begynder med hvad-nu-hvis,

så skal der skrides til handling, hver dag skal byde på tiltag,

som DE ikke havde set komme, og som de ikke ved, hvad de skal stille op med.

Galskabens ledere skal møde vores ultimatum: Vend entydigt tilbage som folkets tjenere,

eller forsvind for stedse fra arenaen med skammens gule stempel midt i panden.

Vi Folket besidder enorme ressourcer af skaberkraft og fantasi,

som herskerne aldrig har været i nærheden af.

De har reelt ingen forestillingskraft, for det eneste, de formår,

er at æde, hvad de de får serveret på tallerkenen og gylpe det op i hovedet på alle os andre.

Vi Folket lider til gengæld af manglende erkendelse af egne evner og magtbeføjelser

kombineret med en total overvurdering af herskernes ditto.

Hiv kejserens nye klæder ned om haserne på dem – 

nånej, det kan man jo ikke, for de har ikke noget på –

pil glorien af dem, og se dem stå splitterfornøjede udenfor i regnvejret,

hiv dem ud af Borgens beskyttende barrikader, stil dem de hårde spørgsmål
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og forlang i modsætning til røvslikkermedierne et seriøst svar 

uden bortforklaringer, udenomssnak, nysprog og uld-i-mund-tjae-bum-bum.

Magten er hjælpeløs uden mentalforstyrrelser, mediemaskiner, mudderkastere,

misbrugsmanualer, meningsmanipulationer, middelmådigheder,

magiske mirakelpostulater, massehypnose, medløberi,

menneskefjendsk mishageri, micro-management, medicinaldemokratur,

maksimalstat, minimaldemokrati, multinational monopolisme,

muskelhunde, misforståelser og maskespil.

Lad os ikke længere acceptere hjælpeløshed i et statsgodkendt isolationsfængsel,

ej længere bidrage til opretholdelsen af ugerningers ubæredygtighed,

ej heller ufredens uhyrligheder og underkastelsens uundgåeligheder.

Lad os ikke tøve her ved historiens store Y-kryds,

det store skiftespor med vejskilte, der ALDRIG har været tydeligere.

Lad os vælge de med rette forvirrede børns, børnebørns og børnebørns-børnebørns farbare vej.

De valg, vi træ�er lige nu, mens vi måbende betragter skilteskoven,

afgør menneskehedens muligheder for et menneskeliv i næste æon.

Vi har sagt det før, og vi siger det igen: Dette er krigen om ALT eller INTET.

Det giver os det sværeste og dog letteste valg nogensinde, for hvem vælger dog INTET?

Kun hjernedøde medlemmer af en dødskult vælger deres egen tilintetgørelse.

Lad os ikke overlade til medlemmerne af dødskulten at afgøre vores fremtid.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Verden har et problem.

Vi har troet på, at vi kunne stole på vore ledere.

De måtte da være kompetente, de ville da håndtere det professionelt, de havde da en etik.

Havde de ikke?

Ikke nok med at de viste sig at være inkompetente, at deres professionalisme udelukkende bestod i, at

det var deres levebrød, og at de absolut ingen etik havde. Det var meget værre. De bar titlen ledere

uden at lede en skid! De modtog ordrer, og de parerede den. En sådan adfærd kaldes hverken i

militær eller civil sammenhæng at være en leder. Det kaldes at være en fodtusse.

Verden har et problem. Men som de siger derude i det peptalk’ende erhvervsliv, så har verden en

udfordring, underforstået: så tager vi med optimisme og energi opfordringen op, så smøger vi

ærmerne op og ja-ska-gi-da-skaja. Her bliver det endnu værre. Når man ikke har erkendt og de�neret

problemet, hvordan kan man så løse det? Man kan smøge ærmerne helt op over ørerne og lige lidt

batter det. Endnu værre, hvis det er muligt – og det er det – så er ledere overhovedet ikke interesseret

i at løse de problemer, som de påstår, de har erkendt, for det er jo de selvsamme problemer, de lever

af! Hvordan kan man sige, at man vil løse de problemer, man selv er en del af? Jamen, vi laver da bare

en von Münchhausen og hiver både os selv og hesten op med håret.

Ledelseskrisen stikker dybere. Den globale ledelseskrise har skabt et vakuum. Den er en gordisk

knude. Den består i en struktur, der opretholder sig selv uanset dens dysfunktion og omkostningerne

for andre end sig selv. Hvad er det for et stykke biologi, der svarer til det? En parasit. En struktur, en

Verden har et problem: Ledelse
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organisme-organisation, hvis formål udelukkende er sig selv på bekostening af et værtsdyr, er en

parasitisk struktur. Biologi og menneskelig sociologi har forblø�ende lighedspunkter – kaldte de det

ikke for social-darwinisme?

Bureaukratit

Bureaukrater ser sig selv som formålet. I stedet for at være et serviceorgan med det hovedformål at

skabe liv, luft og trivsel for befolkningen, så bliver befolkningen behandlet som et serviceorgan for

DERES velbe�ndende. Hvis ikke befolkningen vil yde service og makke ret, så bliver de stra�et. Fra

tjeneste (service) til DJØF’okrati, bureaukrati, teknokrati.

Levebrødspolitik

Politikere ser deres egen karriere som formålet. Hvor herligt er det ikke, at man som en magtjunkie

kan beruse sig, mens man får penge for det? Derfor ser politikere i dag demokratiet som en irriterende

størrelse, der står i vejen for deres magt. Hvis befolkningen ikke vil makke ret, så er det nye normale,

at de bliver nedlukket, og deres liv bliver ødelagt. Fra tillidshverv til despoti.

Krig

Krigslogikere ser krig som formålet i sig selv. Først tjener bankmændene penge på at sælge krigsudstyr

til begge parter. Når krigen går på stand-by – de kalder det for fred – så tjener deres �rmaer kassen på

genopbygning. Genopbygningen smadrer de så næste gang, de vil tjene kassen på krig. Og så videre.

Fra forsvars- til angrebskrig. Krig er et teaterstykke, en �lm der kører på den store �adskærm til ære

for tilskuere og deltagere, mens pengemaskinen ruller i operatørrummet.

Medicin

Medicinalindutrien ser sig selv som formålet. Formålet har aldrig været at gøre folk raske, for så ville

de ikke eksistere. Formålet er at gøre folk så tilpas syge, at de er livslangt afhængige af industrien. På
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det seneste har det taget en drejning til det værre. Nu skal folk ikke bare være halvsyge, nu skal de

simpelthen dø! Der eksperimentes lige nu med verdensbefolkningen for at �nde den helt rigtige

formel og dosis for døden, så det fremstår som noget andet end en forgiftning. Den langsomme,

uforklarlige død ved biologisk kvælning. Autoimmudefekt = being suicided.

Økonomi

Økonomien har sig selv som formål. Men en økonoma er jo en husholderske, og hendes økonomi er

det livsfremmende hushold. Økonomiens rette formål burde være at holde hus med det store hus og

fremme dets livlighed, og sørge for at ressourser blev retteligt fordelt og ikke gik til spilde. Et sundt

hushold lader ikke nogen rage til sig på andres bekostning, for det går i sidste end ud over alle. En

sund samfundsøkonomi tillader ikke nogen hverken udefra eller indefra at stikke snablen ned og suge

til sig. Her har vi parasitten igen.

Medier

Medierne har der egen fortælling som formål, ikke formidlingen, medieringen af virkeligheden til gavn

for o�entligheden. O�entligheden betaler ikke nok for deres ydelser, for nogle andre betaler åbenbart

mere for en fucked-up uvirkelighed. Medierne interviewer sig selv, svinger om sig selv, genbruger sig

selv. Det er kannibalens middagsselskab, recirkuleringen af den store brune kloakstrøm. De siger –

som politikere – ALDRIG undskyld for det lort, de har lukket ud, for de kan jo ikke tage fejl. 

Verden har et problem. Problemet er menneskers blinde tro på ledelsens integritet.

Integritet er en heftigt forfejlet antagelse, for ledelse er i dag ensbetydende med dis-integritet.

Ledelse hænger ikke sammen, ledelse giver ikke mening, ledelse er afmonteret.

Noget andet har overtaget det, som ledelse skulle udøve. Noget andet er en parasit, og parasitten har

altid sig selv som formål. Dens lede trick består i at omde�nere værtsdyrets formål til sit formål.

Hvor skal vi hen du?

I erkendelse af, at ledelse enten har fejlet eller er udstyret med ond vilje, skal der ske noget.

Fejlagtig og inkompetent ledelse kan konfronteres og udskammes. Man kan i princippet gøre mange

ting, sætte rammer udskiftet, fyre. Problemet er: hvem skal gøre det? Det er jo også et ledelsesansvar.

Det er som at sætte ulve til at vogte får.

Manøvrere udenom ledelse, selv overtage ledelse, tilsidesætte ledelse, ignorere ledelse og bare gøre

noget andet i eget regi synes mere farbart. If you want things done, do it yourself. Vel vidende, at når

ledelse og stat ser den slags initiativer, så vil de blive misundelige, for de mener, at de skulle spørges

om lov.

Decideret ondsindet ledelse er en anden og mere seriøst sag. Her er der tale om en krigssituation. 3.

Verdenskrig faldt ikke ud som forventet. Det var ikke imellem stormagter og nationale alliancer. Det

var den globale lederklike mod resten af menneskeheden, og metoderne var .. samtlige! Hybrid krig.

Pas på globalist-psykopater! Når I de facto erklærer selve menneskeheden krig, så vil menneskeheden

identi�cere jer som den virkelige fjende. Der sættes en modbevægelse i gang i den helt store skala. I

starten langsomt, dernæst ekskalerende, til sidst galloperende.

https://www.nedersteetage.com/krigen-om-alt-eller-intet/
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HVAD ER DET FOR EN LYD?

Opgaven i den nære fremtid for et lands befolkning består i,

at sørge for at politikerne bliver forhindret i at blande sig

i de initiativer, som kun folk selv kan tage,

og som politikere aldrig kommer i nærheden af at diske op med.

Politikere er kun et ekko af den folkelige skaberkraft,

og da de åbenbart ikke er i stand til at forstå det,

så består opgaven i henholdsvis at lukke munden på dem

og give dem et rap over �ngrene, når de forgriber sig.

Politikerhvervet var altid beregnet på at være en tjenesteydelse.

I det øjeblik en politiker blev forelsket i sin egen betydningsfuldhed

og glemte, hvad det hele drejede sig, skete der et skift 

fra problemløsning til problemskabelse. Politikeren blev problemet.

Politikere har glemt hvad det første ord i begrebet repræsentativt demokrati betyder.

Det betyder – og jeg hader at skære noget så selvindlysende ud i pap –

at politikeren solidarisk skal repræsentere folket, der har vist ham og hende tillid

og installeret vedkommende i et betroet hverv.

Den politiske klasse har enten glemt, hvad det var, der var meningen med det hele,

eller også har de omde�neret meningen til at være en anden.

Denne anden mening er deres personlige vinding, deres livsløn,

og deres erotiske nydelse ved besiddelse og udøvelse af magt.

0:00 / 0:20
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Der fandtes, og der �ndes stadigvæk vedtagne mekanismer

indvævet i det forslidte demokrati, der er beregnet på at begrænse magtfuldkommenhed

og stille politikere til ansvar. Problemet er, at de enten ikke bliver brugt,

eller at smarte jurister har fundet smarte måde at omgås dem på.

I fremtiden, hvilket vil sige startende med 1-2-3-NU! vil det være nødvendigt,

at fratage politikerne den absolutte magt, som de så grådigt rakte ud efter,

og som vi kan være sikre på, at de vil komme tilbage efter,

når de bare lige har sundet sig lidt og overvejet, hvad den nye undtagelsestilstand skal bestå i.

Misforstå ikke opgaven kære medborger og nabo.

Den vil ikke bestå i at prøve at få disse politiske hjerne til at fatte,

at der er noget, de har misforstået,

for de tror vitterligt, at de har forstået det hele.

Den vil heller ikke bestå i bede de søde-gode-rare politikere,

om de ikke nok vil være så venlige at lytte til, hvad folk har brug for,

og så sørge for, at der vil blive tru�et beslutninger,

der baner vejen for det, der er brug for.

Opgaven består i klart at melde ud:

I har ikke noget at komme efter, og I har heller ikke noget at komme med.

Hold jeres grådige, beskidte �ngre væk fra det, der retteligt tilhører os,

og som kun vi har ret til at råde og bestemme over.

I har skabt en stat i Staten, hvor I kan leve bag Borgens mure i sus og dus.

I har brandbeskattet os for at opretholde denne livstil.

Tiden er kommet, hvor det stjålne gods skal tilbagebetales.

Herefter modtager i ordrer fra folket og ikke de �ne herrer derude i gasskyen.

—– o —–
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Profeten Alkaseltzer plejede med jævne mellemrum

at få et af sine decideret sure opstød,

som han altid valgte at lade gå ud over indbyggerne i Slara�enlund,

og han indledte denne gang til indbyggernes overraskelse sin forventelige-forventede svada med

udråbet:

I ER MEDIERNE!

Hørte I, hvad jeg sagde, I hundehoder?

I ER MEDIERNE!

Profeten Alkasetzers seneste opstød
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Skal jeg skære det ud i pap, rockwool og gasbeton for jer?

Fatter I efterhånden, hvad der �yver om ørerne på jer?

Har I snart fået nok af sovemedicin på sutte�aske?

Er den efterhånden feset ind, at den lille grønne ‘ON’ på remoten

er ensbetydende af endnu en gang intravenøst tyrelort?

Det er på tide, at den trænger igennem den sidste afkalkede sprække i de fortykkede hovedskaller,

at hér hjælper der ikke nogen kære mor og far og syge tante Oda eller andre statsdannelser.

De har forladt jer og fået andre legekammerater,

og jo før I får håret ud af postkassen og hovedet ud af hullet i bagperronen, jo bedre.

Ja, rigtigt fornemmet du dernede på bagerste række,

det betyder så, at du og kammersjukkerne pinedød er nødt til at få tungen på gled og geled,

gnedet de små betændte-forsovede øjenglugger og hevet bomulden ud af øregangene.

Det er slut med at sidde og pille næse og lege med a�øringen på potten.

I ER MEDIERNE! Hvor svært kan det være?

Det betyder på godt dansk, at I er nødt til at tale sammen om visse emner i den tunge ende af skalaen,

som I ellers har håndteret som katten om den varme grød.

Det betyder, at det ikke længere er godt nok at downloade en gennemtygget færdigret

og kalde det for meningsdannelse.

Det betyder, at I selv skal gøre et stykke hjemmearbejde for at kvali�cere jer

til at åbne munden i de voksnes selskab.

Det betyder, at I selv skal tage ansvar for at posten kommer frem og helt ud i krogene,

selv når sneen fyger sidelæns med vindstød op til orkanstyrke.

FOR I ER MEDIERNE!

Sådan er det.

Og fat det helst før jeres nabo, der er faldet i søvn foran �immeren.

*

Vi er nødt til at råbe højt om Det Høje Nord.

Vi er nødt til at skrive, tale og lave billeder om det.

For de luddovne, krysteragtige, duknaddede medier gør det f-�seme ikke.

For se lige, hvad de gør i Canada.

50.000+ lastbilchau�ører har fået så meget NOK

af deres arrogante tøsedreng af en yuppie-hipster-soyboy totalitærhjerne

af en ‘præsident’ og en regering og deres globalist-pushere.

Da de ca 2 millioner tons stabil vægt

– vi taler ikke engang om den dødvægt, som blot en af disse trucks evt. udstyret med en sneplov kan

præstere, hvis den ved et uheld skulle �nde på at køre igennem en vejspærring –

nærmede sig hovedstaden Ottowa,
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så syntes den silkeklædte dukkedreng, at det var på højeste tid,

at forsvinde ud af bagdøren på regeringsbygningen og gå i skjul

på en ukendt adresse, hvor de slemme truckerdrenge ikke kun få deres barkede næver i ham og ruske

ham for sine overgreb på kammeraterne, deres familier og resten af den canadiske befolkning,

der også har fået så meget NOK!

Og for at det ikke skal være rigeligt, så har landmændene på det seneste

fået ligeså meget NOK! og de har fyret op under deres traktorer

og sat kursen samme vej.

Lur mig, om ikke det kommer til at danne skole i resten af den cvids-vanvidsverden.

*

Interessant er det imidlertid, hvor etablissementet er placeret og især HVEM etablissementet er.

Det er de selvsamme priviligere siddende på �æsket i Canada som andre steder, der hævder i deres

ideologiske forankring at være solidariske med arbejderklassen. For det canadiske oprør er et ægte

oprør startet af det, der i dag ville svare til den arbejdende befolkning, klasse eller ej.

Det står altså tydeligt mere end nogensinde, at det aldrig var folkets eller arbejderklassens ve og vel,

der lå venstre�øjen på sinde. Det var deres egne privilegier. De ville bare have magt, men de ville ikke

noget konstruktivt med den. De skabte et samfund med en konstruktion og et regelsæt, der

servicerede dem selv. Og når venstre�øjen bliver sendt til tælling, så viser historiens erfaring,, at

korruptionen �ytter sig over til højre�øjen. NeoCons er ligeglade med højre og venstre, rød eller blå,

for det handler slet ikke om højre-venstre. Hykleri og korruption kender ingen farve eller �øj.

Canada er det for tiden bedste lokale-nationale eksempel på denne dybe og nu tilspidsede kon�ikt

mellem en global magtelite og de befolkninger, som har den dybeste foragt for – MEN som de

samtidigt er dybt afhængige af til at opretholde deres magt og livsstil. Deres historiske brøler er deres

hybris. De lægger ikke længere skjul på deres foragt. De sidste rester af vi-lader-som-om-�lantropi er

ynkelige og voldsomt gennemskuelige. Alle kan se de det.

En indædt supporterklike, medløberne, kollaboratørerne kører stadig frem med deres smæderi. I

Canada’s medier misrepræsenteres disse protester, der er bakket op af �ertallet i befolkningen, der

ligesom truckerne ikke har lov til at leve et stille, roligt og normalt liv længere men er nødt til at gå

rundt i evig, duknakket frygt for det jakkeklædte etablissement i Ottawa. Tyrannerne trådte i karakter

og bekendte kulør, og ligeså gjorde befolkningen. Magthavernes propagandamedier kører en lind

strøm af hån mod de protesterende og kalder dem for ekstremister, anti-vaxxere, voldsstiftere osv.

Altså ord-for-ord alt det, som magten selv bedriver. Det kaldes projektion.

Regeringen er okkuperet af venstreekstremister ligesom det demokratiske parti i USA. Canada har

en lang tradition for venstre�øjsstyre, og nu viser det sit grimme totalitærfjæs.

Etablissement har supporteret anti-vaxxing, for mrna-vaciner har intet med vaccinering at gøre, det

er nærmest det stik modsatte: af-immunisering af organismen.

Medierne har opfordret til vold imod befolkningen.
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Politi og militær er beordret til at slå hårdt ned på modstand.

Propagandisterne taler om protestanterne som et ubetydeligt mindretal, mens de selv

repræsenterer det priviligerede mindretal.

Lovgiverne indfører regler, der angriber og skader befolkningen i stedet for at beskytte den.

Den slags retorik, der nu kører i de canadiske mainstream-medier, er stadie to i processen. Husk

processen om sandhedens fremfærd. Først bliver den ignoreret. Så bliver den angrebet og

latterliggjort. Til sidst bliver den accepteret og hyldet. Canadierne er nået stadie to. De �este andre

steder i verden er vi stadig i stadie ét, for medierne er fuldstændig tavse om de masseprotester, der

fylder gaderne i 150+ storbyer verden over.

Magthaverne lukker bare døre og vinduer og forskanser sig i deres paladser. Eller stikker af som den

canadiske præsident, der forlængede sin tid på posten på samme tid, som verdenshistoriens største

valgsvindel fandt sted i USA. Hmm .. tænker man, det stykke software, der ligger bag, er brugt �ere

steder og ved �ere lejligheder i verden til at manipulere valg. Venezuela, Burma bla. Og siden de

brugte det i USA, hvor har de så ikke brugt det?

Men den slags har et bagslag. For når regeringer indsættes ved svindel – de kalder det som regel for

‘regimeforandring’, for det lyder �nere – skaber det samtidigt regeringer bestående af korrupte folk, og

regeringer som ikke har den folkelige opbakning. Det forklarer også, hvorfor disse regeringer opfører

sig så overtydeligt befolkningsfjendtligt. Det er her, bagslaget sætter ind.

Man kan stjæle magten, man kan snyde og svindle sig til den, man kan true sig til den, man kan

skræmme folk fra vid og sans og forføre sig til den. Men den regnskabetes tim, den skammens dag

kommer, hvor den skal leveres tilbage. Maghaverne forstår ikke det ansvar, der følger med magt, de

forstår ikke at bruge den konstruktivt. De forstår så meget, at de skal klamre sig til den, så længe de

kan, men de forstår ikke, at den ikke tilhører dem, og at den kun er betroet til låns.

Den dag er rykket tættere på i Canada. Andre store lande vil følge trop. Sært nok udspiller de grelleste

eksempler sig i den håndfuld stater, de fem angelsaksiske lande, der er resterne af det britiske

imperium. Det er bestemt ikke tilfældigt. Disse lande har hele tiden været styret bag kulisserne af The

Crown i London. Ikke kronens som i kongefamilien, for de er kun en vedhæftning. Men den globale

�nansma�a med hovedsæde i The City of London domineret af visse banksyndikater. Denne ma�a er

drivkraften bag århundreders krige, ødelæggelser, folkemord, plyndringer. Deres �ngeraftryk sidder

overalt på de hændelser, der nu tilspidser sig. Vi behøver ikke at teoretisere om det, for de har i lang

tid udtalt sig om det i tydelige vendinger – der er bare ikke så mange, der indtil videre har hørt efter i

timen.

En tilsvarende ma�a – der er to store af slagsen (Dragefamilierne og Den Sorte Sol) – kører et lignende

spil på kontinentet, gennem EU, Bruxelles, Basel. Davos-slænget om man vil. Derfor ser vi optrapning

af totalitarisme og tilsvarende tilspidsning af kon�ikt mellem elite og befolkning i Østrig og Tyskland.

Så Mr. Trudeau i Canada stak af, da det spidsede til. Han undskyldte sig med, at han var blevet testet –

negativ?! Det samme gjorde også Davos-slænget, for World Economic Forum valgte at a�yse deres
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årlige møde på grund af … covid! Det er åbenbart den nye standardplade, man kan stikke, når man vil

gemme sig. Sandheden er nok snarere, at Klaus Schwab og co. kandiderer som den mest forhadte

organisation i verden, og at de simpelthen frygtede for belastende masseoptrin under mødet.

Det må være lidt af et paradoks at være et elitært stykke scumbag. På den ene side vil man gerne

holde det hele hemmeligt og så langt væk fra o�entlig bevågenhed som muligt. Men hvad skal man

med al den magt, når man ikke har lov til at blære sig med den? Så det ene øjeblik forskanser de sig,

og det andet stiller de sig op og poserer og pranger. Men folk har opdaget det og vender projektørlyset

i deres retning og hør-hov, det var skam ikke meningen, det er jo ikke vores projektører længere.

Men som vi ved fra skolegården: Hvis bøllemobberen, der har truet og kuet alle andre, en dag får en

på tæven af en lille lort, der har fået nok, så trækker han sig bare �ovt skummende af raseri over i et

hjørne af gården for inden længe at vende tilbage med �ere ondskabsfuldheder.

Hvad ser vi her til lands? En regering på retræte. Nu skal de igen fremstå som �inke og generøse. Bare

roligt, de vender tilbage med �ere ondskabsfuldheder, det er sådan de opererer. Det er nu meningen,

at vi skal sidde på vores hænder uden at gøre en skid, falde tilbage i sofaen og glo på �adskærm –

hvorefter lige om lidt WHAM! Ekstra-ekstra – ny og superdødelig variant opdaget på en stillehavsø, vi

skal alle dø, alting lukker ned igen-igen, for i mellemtiden er der sparket en pandemilov ind, der giver

sundhedsministeren de samme beføjelser som Stalin og Mao Tse Dong. Og Justin Trudeau ifølge Justin

Trudeau. Så Slette-Mette og hendes stab vender tilbage, du kan rolig være urolig.

*

Hvor bliver det interessant det her!

Som stadigvæk (og mod forventning) ansat i Region H konstaterer jeg, at en ledende overlæge fra

psykiatrisk akutmodtagelse på Bispebjerg Hospital har udtalt sig kontra-mainstream ved at kalde

coronapandemien for ‘en massepsykose, et vanvittigt teater af angst og splittelse drevet af dumhed,

magt og økonomi’.

Wo�!! Opgøret er startet.

Jeg kender systemet.

Når en ledende overlæge gør den slags, skyldes det, at en hel bunke af hans/hendes kolleger på

samme niveau har talt sammen i baglokalet og er af samme opfattelse. Man går aldrig alene i læge-

kollegiet uden konsekvenser for ens karriere.

Det betyder med andre ord, at vi må regne med et bagland af læger, der PÅ INGEN MÅDE er tilfredse

med det fagligt-psykiske mundbind, de er blevet pålagt i de forløbne 22 måneder.

*

Og du derovre –

Jeg vil godt se dit klamydiapas,

for jeg synes, du virker som en af slagsen,

og jeg vil godt se dit spedalskhedspas,
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for jeg synes, at din næse er ved at falde af,

og jeg vil godt se dit hæmoroidepas,

for jeg synes, du hænger lige lovligt meget ud,

og i øvrigt vil jeg gerne se dit politiske korrekthedspas,

for jeg synes måske, at du virker som en af de suspekte individer,*

der ikke falder ubemærket ind i de korrektes geledder,

hvor vi alle viser samfundssind.

Og du dernede –

jeg vil godt se dit socialpas,

for jeg er ikke helt sikker på din socialværdi,

og jeg vil godt se dit pointpas,

for jeg er ikke sikker på, at du har nok til at gå over gaden,

og jeg vil fremover godt se dit v-pas,

for jeg vil godt være sikker på, at vi deltager i samme rotteforsøg,

og jeg vil godt se dit ID-pas for sammenkørte databaser,

for jeg vil godt tjekke, at din bagdør står pivåben for overvågning

og jeg vil godt se dit samfundspas,

så jeg kan være sikker på, at du har lov til at være i MIT samfund.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Emnet er svært alene af den grund, at vi er nødt til at bruge orde for at beskrive ord.

Det bliver abstrakt, selvom det kunne være ganske konkret.

Ord røber intention. Her bliver det endnu sværere, for ord kan ikke stå alene. Vi er nødt til at vurdere

dem på de handlinger, de forudsætter, indeholder, opfordrer til og medfører.

Da vi jo alle har læst Ordbog over nysprog 😉  ved vi, at ord kan betyde hvad som helst, hvis det er

intentionen. Vi er blevet til storforbrugere af ord, der er vredet til ukendelighed.

Eller rettere: Vi tror, vi kender dem, men så viser det sig, at de i mellemtiden betyder noget andet.

Ord er forklædninger.

Den forurenede og mishandlede verden af ord

Ord og billeder der lyver

Ord skal omgås med forsigtighed og omhu.
Når de først er ude, er de svære at trække tilbage.

Hvis man siger ét og gør noget andet, så er man utroværdig.
Hvis man gør ét og siger noget andet, så er man en løgner.

Ord i munden med gode intentioner er din støtte.
Ord i munden med dårlige intentioner er et våben vendt imod dig.
Husk blot, at den gode intention i hovedet på en tåbe fører lige lukt til helvede.

https://www.nedersteetage.com/ordbog-over-nysprog/
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De kalder det for vacciner, altså dem du ved, som de bruger ord, ord og atter ord på for tiden. Men det

er alt andet end vacciner. En vaccine er en lille og ufarlig dosis af en infektion, der vækker

immunforsvaret til at gå i aktion på forhånd, inden man bliver udsat for hepatitis, gul feber og den

slags. En vaccine er en immunisering. Hvis ikke den er det, er det IKKE en vaccine.

De rigtige betegnelser for det, som en bestemt grådig og magtfuld industri ved hjælp af

organisationer, medier og politikere har udsat verden og menneskeheden for, ville være:

genetisk eksperiment

genmodi�cering

medicinsk forsøg

anti-immunisering (de såkaldt vaccinerede har et kraftigt sænket immunforsvar)

giftigt kemisk-biologisk a�ald

masseødelæggelsesvåben

laboratorieskabt infektion

trojansk hest for en biologisk computervirus, transportbånd for ‘noget andet’

Alt sammen på én og samme tid. Som de siger deroppe i toppen: Man sætter ikke en så omfattende

militærlignende operation i værk, uden at der er �ere formål med den. Alle skal jo have noget for

deres investerede interesse, ikke sandt?

Den forurenede og mishandlede verden af billeder

Ultimo januar, hvor disse ord er nedfældet, foregår der store demonstrationer i Belgiens hovedstad

Bruxelles. Byen der samtidigt er hovedstaden for de to globalistiske mega-institutioner EU og NATO.

Demonstrationerne er fuldstændigt fredelige.

Det vil sige: I et hjørne af demonstrationerne foregår der et stykke teater beregnet på propagandistisk

billedskabelse, der efterfølgende skal videresendes til medierne. Det stærkt kampklædte belgiske politi

bliver ledet at typer i halvcivil. Som urostiftere er sortklædte Antifaer med sorte masker, organiserede

og betalte gadefascister. Du ved, Anti-fa(scist) er endnu et af de forvredne ord, der betyder det

modsatte af, hvad det udsiger. Disse typer er alle betalt af verdens førende �nansterrorist,

milliardæren og �nanssvindleren George Soros.

En række scener blev �lmet af tilskuere med mobiltelefoner, så derfor ved vi, at det hele var et stykke

svinsk voldsteater. Politiet var meget lidt glade for, at det blev �lmet, hvilket kan ses på billederne. En

række afslørende scener er dokumenteret. Politi og Antifaer går side om side. Da politiet kommer til at

svare igen på en Antifa, råber han på belgisk-fra: Jamen det er jo bare os! hvorefter han går ind mellem

politifolkene. 

En stak helt tilfældigt og ikke-voldelige forbipasserende bliver overfaldet af politiet og gennemtævet og

smidt i busser. Især her er politiet oppe at køre over, at det bliver �lmet, for det er meget lidt velegnet

til propaganda.
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De korrupte medier løber straks med den historie, de bliver fodret med. Dagen efter kan man se i

overskrifterne, at stærkt højreorienterede uromagere smadrer løs i Belgien og omkring EU-bygninger,

og på TV kommer rapportager med skyklaps-vinkler på teaterstykket. Øh … er Antifa ikke stærkt

venstreorienteret? Nå, det skal man nok ikke ligge så meget i, for hvad er forskellen på sort og rød

fascisme? Ikke et ord eller et billede om de 50.000+ fredelige demonstranter i Belgiens hovedstad.

Den gamle sanger har valgt et modbillede til den mishandlede verden af billeder. Respekt!

Hans kollega Neil Young valgte at slikke ringmuskel på globalisterne.

Hvis Joe Rogan skulle være på Spotify, så ville han ikke være der.

Den sidder i sulet på dig, Neil – forever! Du glemte, hvad du satte ud for, dengang.

Ord og billeder er bedrageriske

Styresystemet og dets repræsentanter har som dogme, at sandhed ikke �ndes.

Derfor lyver de jo ikke, når de fortæller en løgn, gør det vel?

Hvor bekvemt er det ikke at være udstyret med så smart en gummiparagraf?

Systemet har et storhedsvanvittigt ord for den slags svineri. De kalder det for den ædle løgn. Hvor syg i

hovedet er ikke disse folk? I deres arrogante selvopfattelse har de lov til at lyve o�entligt, de har

nærmest pligt til det. For folk kan jo ikke håndtere sandheden?

Åh jo, det kan folk godt, og det ved de udmærket. De bryder sig bare ikke om tanken om, HVORDAN

folk meget vel kunne tænkes at håndtere sandheden. Altså den sandhed, som o�cielt ikke �ndes, men

det må den jo gøre alligevel, siden de er så nervøse for, at den skal slippe ud. Hvis – og lad os hellere

sige NÅR den slipper ud, for den er allerede ude og den har det med at brede sig i takt med, at

repræsentanterne for styresystemet nærmest dagligt bekræfter, at de lyver-lyver-og-lyver. 
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Disse typer er ganske alvorligt indbildske. Dette charmerende træk har et langt stykke hen ad vejen

givet dem vind i sejlene. Selvsikkerhed er generelt en murbrækker og kan give meget goodwill og

succes – indtil et vist punkt. I oldtiden kaldte de det for hybris. Det kammede over, snoren knækkede,

kæden røg af. Deres egen charme vendte sig imod dem, da de overspillede deres kort.

Der er det uheldige set fra løgnerens synspunkt, at det er vanvittigt svært at trække i land. Hvis man er

nået til det punkt, hvor man er nødt til det, så kan det kun ske ved at smøre mere løgn ovenpå. Vi ser

ALDRIG politikere og medier trække i land ved at sige, at de løj. Men de kan ikke engang �nde ud af at

sige, at de tog fejl og bede om undskyldning for det, for er vi ikke alle mennesker? De ville tabe så

meget ansigt, at deres liv i branchen ville ophøre omgående. Arrogance og dum stolthed hører nøje

sammen.

Psykopater angrer aldrig, de går i graven uden fortrydelse. De magthavere – og en del af dem ER

vaskeægte psykopater – der har mimet psykopatien i form af indlært sociopati, vil forsøge til det sidste

at sno sig som glatte ål. Hvis det ikke lykkes, vil de forsvinde ud af bagdøren og efterlade en rodebutik.

Det sidste, vi hører fra dem, er ekkoet af den seneste løgn, de fyrede af.

Løgnen når altid et point of no return. Herfra er det ikke længere muligt IKKE at lyve. De kan ikke

indrømme, at de løj-løj-og-løj, for konsekvenserne af deres løgne og den gigantiske forbrydelse, som

løgnen dækkede over, ville skrige på et lynch-scenarie. De bliver altså ved til den dag, de går ned med

hele skibet, mand og mus, rotter og kakerlakker og sig selv inklusive.

En ‘sjov’ lille detalje. World Economic Forum har i år a�yst deres årlige møde i Basel. De siger selv, at

det skyldes covid og smittefare og ja-ska-gi-dig-skaja. Aaaah, det er nok ikke lige derfor. Det skyldes

simpelthen, at denne hyper-elitære tænketank, dette sammenrend af multimilliardærer og deres

ma�øse hangout’s og wannabe’s har modtaget så mange dødstrusler, at de ikke tør møde op. Ikke

noget, vi hverken anbefaler eller hylder på dette site, men ikke desto mindre et faktum. Hadet mod

globalisterne og deres arrogante forum og organ er simpelthen så stort, at der er lynch i luften.

Nedlukning

Det hed Operation Lockdown. Nedlukning spiller en afgørende rolle.

Lad os lige vende den, for hvad vil det sige, og hvad er det, der lukkes ned for?

Skulle der her sidde en eller anden spade derude og ordret gentage løgnhalsenes omkvæd med, at

far-og-mor stat skam i sin rørende omsorg for sine små børn lukker ned for deres skyld, så får de en

�ad på stedet !!

For det første: løgn lukker ned for sandheden.

For det andet-tredje-fjerde … vi taler om nedlukning på mange niveauer.

Der blev lukket ned for, at folk kunne mødes og udveksle erfaringer og synspunkter.

Der blev lukket ned for, at fagfolk med seriøse bekymringer for værdien af de politiske beslutninger,

der tvang samfundet til at gå i stå – med sikkerhed som begrundelse. 
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Der blev lukket ned for borgernes rettigheder, de rettigheder som det tog generationer af tunge

kampe med statsmaskinen at få på plads. 

Der blev lukket ned for den frie bevægelighed, en anden fundamental ret, som vi har i et civiliseret

samfund.

Der blev lukket ned for demokratiet, og en en funktionel militær undtagelsesstand trådte i stedet –

hvilket magthaverne var for feje til at indrømme. Ordmagien bestod også i de ord, man bevidst

UNDGIK at bruge.

Der blev lukket ned for 10.000-vis af små selvstændige virksomheder, mens de store virksomheder,

afdelingerne af de globalistiske syndikater ragede til sig. Summen af virksomhed er konstant, men

ejerforholdet �yttede sig. Igen-igen, for det samme skete i 2008-09 ved den �nanskrise, som

globalisterne også havde deres beskidte �ngre langt inde i.

Der blev lukket ned for de to vigtigste år i børns liv.

Der blev lukket ned for almindelig tillid mellem mennesker – mens de korrupte ledere (jeg taler af

direkte erfaring her) sad og slyngede om sig med ordet tillidsbaseret.

Der blev lukket fysisk og kontant ned for x-antal gamle menneskeliv. Udover at de ikke kunne klare

endnu en infektion, så døde mange uden tvivl af stress og ensomhed og psykosomatisk

ødelæggelse af deres i forvejen skrøbelige immunforsvar.

Der blev desværre også lukket ned for ikke-gamle levede liv, for alle er nu ramt af nedsat

immunforsvar. Selv toptrænede og sunde elitesportsfolk falder om på banen i 100-vis ramt af

hjerteslag.

Vi kan blive ved, for de nedlukningslumpne løgne kender næsten ingen grænser. Hele Operation

Lockstep var styret af en grundlæggende liderlighed efter at lukke ned for selve livet. Det var en

dødskult drevet af dødsdrift. Det var et blødt-beskidt globalt folkemord. 

Løgnen var pakket ind i løgn. Ondskab var forklædt som godhed og omsorg. Usikkerhed blev formidlet

som sikkerhed. Sygdom og gift blev solgt som medicin.

Et par lande i verden har valgt strategien med den lille malkeko. Et skridt frem og to tilbage – til der hvor

vi var lige før. Du husker måske sangen fra dengang. Danmark er et af dem. Lige nu trækker regeringen

i land og lemper restriktionerne pr. 1. februar 2022, ser det ud til. Det har de jo gjort før, men så slog

de til igen, bare værre. 

De løj forinden. De løj undervejs. Og nu er de pludselig �inke og rare og taler sandt. Javel ja.

Der er to scenarier eller prognoser:

Regeringen var virkelig fået et prik på skulderen af nogen modspillere derude, der har gjort dem

opmærksom på, at de styrer lige lukt i afgrunden. De hører også lyden på vandrørene og ved, at der

er store retssager på vej i efterspillet. De har omsider lyttet til de rigtige og ikke-intimiderede

eksperter, der siger, at nu må galskaben ophøre. Juridiske eksperter har gjort dem opmærksom på,

at de ikke har hjemmel til at gøre, hvad de har gjort. De er simpelthen kommet til fornuft … og tror

vi så på den?

https://www.nedersteetage.com/der-var-et-lille-land-video-podcast/
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Kendskabet til og erfaringen med de karrieretyper, der sidder i den nuværende regering giver ikke

grobund for naiv optimisme. For ja, de har mærket vinden blæse i en anden retning, end de �k

lovning på af deres �ne venner i jakkesæt nede i Bruxelles og Basel. Men de lemper udelukkende

nedlukningsrestriktioner for at redde deres eget discount-jakkesæt. De er bange for deres eget fedt

og lovende karriere, for folk har set, hvordan de har danset på lig for at komme frem i verden. De

har vist deres sande væsen som totalitære magtbegær. 

Husk, at de i mellemtiden har fået en drakonisk pandemilovgivning i hus, som magthavere til enhver

tid kan hive frem og bruge som påskud til nedlukning. Hvis deres ord skal stå til troende, så skal de �re

stykker totalitær undtagelseslovgivning fjernes forever! Den amputerede o�entlighedslov skal

genskabes. Terrorloven skal væk, påvirkningsloven skal væk og pandemiloven skal væk. Alle tre var

totalt unødvendige, da der allerede fandtes indbygget i eksisterende lovgivning, så meningen med

dem var en anden, end folk �k at vide. Love som disse hører ikke hjemme i et land, hvis man vil kalde

sig for et demokrati. De er lavet som undtagelseslove for at kunne tilsidesætte og LUKKE NED FOR

demokratiet, hvis det passer politikernes latente totalitærhjerner.

Testzonen

Lige nu er der fuld aktivitet med at udøve damage control.

Der er ingen tvivl om, at globalisterne nøje monitorerer udviklingen i deres testzoner.

Nøjagtigt som vaccine-udrulningen er nøje monitoreret. Der er en talkode i bunden af hver

injektionsampul – hvilket folk aldrig ser, for den bliver jo scannet, registreret og indsendt til en central

database. Allerede fra starten røbede danske sundhedsarbejdere, at pcr-testene bestod i indsamling

af genetisk materiale og videresendelse til en global database. Det �k folk ikke at vide, hvilket er en

voldtægt af deres rettigheder.

En gruppe svenske snushaner har udviklet en app, så man kan se, hvilket type vaccine, man har fået.

Det store rotteforsøg tester for alt muligt, og der er mange varianter. Talkoden viser åbenbart, om det

er den dødelige, den skadelige, den mindre skadelige dosis eller placeboen, der var i ampullen. Af

indlysende grunde er det noget, som folk heller ikke blev oplyst om. Det er også grunden til, at

vaccinefabrikanterne ikke vil oplyse om, hvad indholdet er. De henholder sig til lovgivning om

fabrikshemmeligheder og siger, at det vil blive o�entliggjort om 65 år!

Jeg tror ikke, vi kan vente så længe.

Canada er udset som testzonen for at gå hele vejen sammen med Australien. Det er

bemærkelsesværdigt, at det netop er to angelsaksiske lande. I Irland, Skotland og New Zealand, de

øvrige angelsaksere, ser det bestemt heller ikke godt ud.

Men den totalitære Trudeau-regering er løbet ind i uforudsete problemer. 100.000 lastbilchau�ører

har valgt at sætte kurs mod landet med forsyninger til befolkningen. Trudeau, den enevældige

sadistiske pædo-korrupte præsident, blev pludselig klam om fødderne og meldte ud, at han lige var

blevet testet for covid men var negativ – så derfor (?) valgte han at gå i selvvalgt karantæne i fem dage
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… javel ja. Mon ikke den feje kryster valgte at stikke halen mellem benene, da han så to millioner+ tons

dødvægt på hjul rulle frem mod sit palads?

Hvad var herefter udmeldingen fra den canadiske regering? At nu ville canadierne miste samtlige

borgerrettigheder, for Staten ejede nu deres krop! Sideløbende var der anlagt koncentrationslejre

beregnet på internering af ikke-vaccinerede og andre elementer, som regeringen ikke bryder sig om.

Det er, som om der er lagt op til en katastrofe her. Det er så overtydelig en krigserklæring mod en

befolkning, som tænkes kan. Fronterne er linet op, og canadierne er nu tvunget til at kæmpe for selve

deres liv. Denne situation bliver nøje monitoreret. I modsætning til Australien, der nu for anden gang i

sin historie er blevet til en isoleret fangeø, så har Canada en lang grænse til USA, hvor mange af deres

forsyninger ankommer. Canada producerer på grund af klimaet ikke frugt og grønt nok til at

opretholde befolkningen. Det kunne de sagtens gøre, men det er en anden historie.

Globalisterne har forsøgt at skabe en fødevarekrise ved at blokere de amerikanske lastbilchau�ører

fra at a�aste skibe fra Asien ved USA’s vestkyst. Det er her, der ligger tre af de korrupt-demokratisk-

styrede delstater Californien, Oregon og Washington St. Så lastbilchau�ørerne har valgt at operere på

egen hånd, siden de ikke kan udføre deres normale arbejde. De satte i konvoj kursen mod det endnu

mere forpinte Canada i solidaritet med befolkningen sammen med overvejende canadiske chau�ører.

De blev mødt af store folkemængder og klapsalver på deres vej mod Ottawa. Så krysteren Trudeau

skyndte sig væk efter arrogant at have kaldt en lille gruppe ekstremister.
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Man kunne sagtens forestille sig en scene, når-og-hvis regeringen går i gang med at internere (og

henrette?) befolkningen i interneringslejre. Der skal blot en enkelt løssluppen lastbil til at køre

igennem hegnet på en canadisk KZ-lejr. Og så er regeringen nødt til at sætte tanks ind. Men hør

engang, hvad kan en håndfuld lastbiler med sneplove som frontskjold og murbrækker ikke gøre af

skade selv mod militære køretøjer? Og hvad nu, hvis det canadiske militær gør mytteri og nægter at

skyde mod deres egen befolkning. Er det derfor, at regeringen har inviteret hele enheder fra det

kinesiske militær ind? Er det dem, der skal skyde mod canadierne? Hvis et sådant scenarie ruller ud, så

vil Kina få meget svært ved at forklare sig og begå sig i det internationale samfund, og i forvejen går

det ikke for godt.

Ukraine

Det kan ikke være læsere af dette site og næppe heller nytilkomne ubekendt, at US-neocons i 2014

foranstaltede et statskup i Ukraine og indsatte en korrupt regering af fascister/nazister. I Ukraine og

Lithauen fandtes der stadig enklaver af nazister med historie tilbage til WW2. Deres historik er

temmelig klar og også ganske forståelig, for der var et ganske enormt og fuldt berettiget had til

Sovjetstaten dengang. Bare sig Holodomor, og et af det helt store folkemord kommer frem på

skærmen. Stalin-regimet lod millioner af ukrainske bønder massemyrde. En lang historie – læs: Den

russiske revolution.

Grupper som disse er manipulerbare. De er ufarlige og omgængelige i sig selv, men med den rette

benzin hældt på det rette bål og efterfølgende spændt for en politisk vogn, så sker det, som vi så i

2014. Det var de daværende globalister, der skabte revolutionerne og verdenskrigene, og ved murens

fald slog de til igen. Ukraine er i dag som dengang verdens bedste landbrugsjord, Europas brødkurv

kaldte man det, og globalisterne ville for enhver pris have �ngre i det. Det var grunden til Holodomor,

og det var grunden til statskuppet i 2014, massakren på Maidanpladsen i Odessa, krigen mod

https://www.nedersteetage.com/den-russiske-revolution/
https://www.nedersteetage.com/den-russiske-revolution/
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Østukraine og industribyerne Donetsk og Lugansk og hele propagandaen mod Rusland og deres

påståede invasion af Krim – der var russisk �ådebase siden Katharina den Store.

På det seneste har de amerikanske neocons, Pentagon og NATO forsøgt at køre sig i stilling igen i

forhold til Ukraine og Rusland. En russisk militærøvelse – og den slags foregår årligt og rutinemæssigt –

blev udråbt til, at russerne var i færd med at invadere Ukraine, og det må der svares igen på, hvorefter

NATO pustede sig op. De ville i krig med Rusland, sagde de.

Og hvad sker der så? Russerne tvinger ukrainerne til forhandlingsbordet, og de stadfæster Minsk-

freden, altså våbenhvilen, der blev indgået for et par år siden, der aktivt arbejder for restaurering af

forholdet mellem Øst- og Vestukraine. I mellemtiden har Kiev-Ukraine, altså Vestukraine skiftet deres

præsident ud med en mand, Volodymyr Zelenskyy, der ikke bare er en US-neocon-støvleslikker – og

hvem var ikke med i forhandlingerne? USA! Som Zelenskyy sagde: Joe Biden skal ikke fortælle os, hvad

der foregår her. Jer er her, og jeg ved, hvad der foregår. Vi husker måske Biden og hans inkompetente

drugmisbrugende luderkneppende søns involvering i bestikkelsessager i Ukraine. Ukrainerne �k nok af

manden og hans ma�afamilie.

Så Putin – like him or not – hev som den drevne geopolitiske skakspiller, han er, endnu engang stikket

ud af spilledåsen. Hvis amerikanerne og NATO foretager en aggression, så fremstår de entydigt som

aggressorer, og der skal voldsomt meget propagandaløgn til for at fremstille sig som andet og bedre til

propagandamedierne = samtlige mainstream medier i Vesten.

Læs også: Tvekamp med Gud i ryggen

Ekstrabladet

Der kan siges meget om denne danske avis. De repræsenterer bestemt mainstream medierne. De er

helt klart tabloide. Men de har altid haft en reserveret lomme af seriøs journalistik, hvilket bla. har

ska�et deres journalister et stribe Cavling-priser. Så ved siden af den vanlige svinehunde-

pseudojournalistik, som kendetegner tabloide medier, har de haft en enklave af hæderlighed.

For nylig kom Ekstrabladet ud med en leder-kommentar med titlen: Vi tog fejl.

De sagde simpelthen undskyld for, at de ikke havde været skarpe nok til at stille kritiske og relevante

spørgsmål til regeringens udrulning af statistiske fortolkninger af den pandemiske cirkusforestilling.

De var så tæt på at sige det uden at sige det: At regeringen havde løjet. Ekstrabladet tør, hvor andre tier

var deres gamle motto.

Det ankommer samtidigt med, at regeringen beslutter til at hive covid-restriktionerne i land. Så længe

det så varer. Det er ikke slut, før det er slut. Men det sender i hvert fald et signal gennem røgskærmen

om, at der foregår et tovtrækkeri bag facaden. Vi er vidne til et hus i kon�ikt med sig selv.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.nedersteetage.com/tvekamp-med-gud/
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Vi deltager i et kapløb. Lige nu.

Vi deltager, hvad enten vi ønsker det eller ej.

Kapløbet handler om retten til liv mod retten til død.

Retten til liv er taget for givet.

Vi har alle taget det for givet.

Vi har også taget for givet, at et retsvæsen ville beskytte retten til liv.

Der har dog alle dage været de, der ikke respekterede denne ret.

De mente, at der fandtes en anden slags ret, som de besad.

Denne retslige negation bestod i en påstået ret til at tage liv.

Hvem eller hvad, der erstattede ret med omvendt ret, 

er det, vi plejer at kalde et godt spørgsmål. Ligeledes hvorfor.

Livet tager kun sit eget liv i særlige tilfælde af selvforsvar.

Mennesker, som de er aller�est, har tilsyneladende et svagt punkt.

De har meget svært ved at identi�cere ondskab.

De har svært ved at skelne det fra simpel dårligdom.

Rytteren i den anden hestevogn lige nu er selve ondskaben.

Dårligdom er inkompetent fejltagelse med fuld overbevisning.

Ondkabens særlige attribut er et venligt, forstående ansigt.

Kapløb med tiden – en digtsamling
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Dårligdommen er med i feltet, men den er ikke i førerposition.

Den sælger ikke sig selv som andet end det bedste, den kan byde på

Den er, hvad den er – hverken værre eller bedre.

Ondskaben derimod sælger ALTID sig selv som godhed.

Uden en kappe af godhed, ville ondskab ikke slippe afsted.

Første advarsel om ondskab i farvandet er derfor påstået godhed.

Ondskab etablerer enighed og lydighed. 

Vi må forstå, at det sker for vores eget bedste.

Kreaturerne skal gerne gå frivilligt ind i den vogn, der skal bringe dem til slagtehuset.

Vi deltager i et kapløb. Lige nu.

Ikke at vedkende sig deltagelse er at erklære løbet for kørt.

Jeg ser en voksende række af deltagere allerede ude over startlinjen.

*

I slutningen af det herrens år 2019 lød startskuden i det fjerne til kapløbet.

Ondskaben har sine særlige fora, organer, institutioner, netværk.

De mødtes i en by med skyskrabere for at aftale spillets gang.

Ondskaben har en vifte af metodikker, som de anbefaler deres netværk.

Da netværket har 3000 år på bagen, er der tale om afprøvede metodikker.

Der er intet nyt under solen og månen, det er blot teknisk opdateret.

Simulanterne simulerede den kommende simulationsøvelse,

hvori indgik stram styring af informations-�ow til de mellemhandlere (medier),

som de mente, at de havde opkøbt eller korrumperet.

De præsimulerede, hvordan det ville være muligt at få en årligt tilbagevendende forkølelse

til at tage sig ud som den sorte død fra middelalderens Europa,

hvor stinkende byldebefængte lig �ød rundt i rendesten i sidegader.

De præsimulerede, hvordan kurver og statistikker kunne vrides og vendes,

så det så ud som verdens undergang, Ragnarok, Armageddon og Apokalypsen,

der ramte os alle som en tsunami – og 2-0-1 dette var jo bare en øvelse.

Det var det så ikke bare, for det sådan, de gør den slags.

Mens det hele 2-0-1 nedtælling bare var en øvelse, så var den lige pludselig gået i luften

og altid på forunderlig samme vis, som øvelsen bestod i.

Det virker så simpelt. Måske er det derfor, det er så uhyggeligt virkningsfuldt.

Der stilles et passende skræmsel op, og folk ser med skræk i retning deraf.

Mens de stirrer med skræk mod fordøren, ankommer knivstikkeren ad bagdøren.
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Fjenden var som oftest og som denne gang ikke den fjende,

der blev råbt vagt i gevær om.

Fjenden var de, der råbte vagt i gevær og �k os til at dreje hovedet.

Anretningen var denne gang en global simulationsøvelse,

for den sorte død var ankommet, og nu ville vi alle dø.

Mens vi så i retning af skræmslet, ankom døden som en injektion.

Kapløbet lige nu består i, hvorvidt døden overhaler erkendelsen.

De mange valgte i skræk injektionen, kun de få så det komme.

De voksende �ere ser, at løbet er startet men endnu ikke kørt.

*

Vi har set, at målstregen er blevet �yttet hver dag undervejs.

Vi har set, at modstanderne på banen ikke følger de samme regler, der forlanges af os.

Vi har set, at de opfatter det røde kort som grønt lys.

I et univers af konsekvensløs uansvarlighed er det altid skurkene, der vinder løbet.

Når hæderlige folk har bundet sig til regler for god stil,

vil det altid være de respekt- og ryggesløse, der løber med gevinsten.

Vi bør ikke tro, at vi blot kan indføre deres mangel på etisk standard.

Vi er nødt til at kende vores fjende, ikke at blive som vores fjende.

Vi må forlange, at løbet fremefter køres på vores bane, ikke deres.

Hvis de som forventeligt ikke ønsker at køre på udebane 

og mener, at de kan undslå sig blot ved at .. undslå sig,

så må vi meddele dem, at de herefter er forment adgang til ind�ydelse på forløbet.

Løbebanen er stadigvæk løbebanen, men løbet har taget en drejning.

The O�cials kan ikke længere køre eventen, for de er herefter diskvali�ceret.

Der er et Y-kryds på halvvejen, der ikke var der før. Vi tager den nye vej.

De har talt i årtier om en ny verdensorden.

Det var altid underforstået, at det var deres orden på deres betingelser

Men der blæser nye vinde over landskabet.

Der er uden tvivl brug for en ny verdensorden.

Men måske de, der for 32 år sin relancerede Francis Bacon’s begreb,

ikke så muligheden for, at det ikke bliver DERES forlængede-gamle verdensorden.

De så det ikke som en mulighed, hvilket �k dem til at begå historiens største brøler.

I deres hybris overså de menneskets overtagelse af egne ressourcer,

de ressourcer, de indtil videre har misbrugt som deres vampyrblod.
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De overså den overlevelseskraft, der har formået at holde os i live i årtusinder

på trods af 7000 egyptiske plager, ufatteligt katalog af lidelser.

Altid har vi rejst os igen. Og igen. 

Og nu prøver de igen med nyt isenkram, harware-software og live-ware.

I bioteknikkens tidsalder mente de så, at nu havde de omsider formlen

for den endelige okkupering af det menneskelige væsen. Tog de fejl – igen?

*

Jeg har lyttet lidt på de store vandrør på det seneste.

Forlydender siger, at løbet er kørt men ikke som frygtet og forudsagt.

Det forlyder, at ondskabens akse har tabt de�nitivt og er under afmontering.

Det forlyder, at den gamle ondsindede pagt er ophørt.

Hvad vi herefter kommer til at opleve er at sammenligne med de sidste overlevende japanske

soldater, der forsvarede en stillehavsø 10 år efter verdenskrigens ophør.

Vi kommer til at opleve det sælsomme og pinlige syn

af �okke af kakkerlakker, der søger mod deres smuthuller i panelerne.

Hør den kriblende lyd af små hornede ben skrabe imod gulvbrædderne.

Vi kommer til at overvære ledere, herskere og håndlangere,

der vil vride og vende sig for at slippe for ansvaret.

De var advaret, de traf velvidende det forkerte valg, vi husker dem.

Det handler ikke om hævn. 

Vi behøver ikke at hade de, der står foran os. 

Vi elsker de, der står bag os.

Det handler om, at dette aldrig må ske igen.

Ondskaben skal kaldes frem i lyset og nævnes ved navn.

Bæstets brændemærke skal sidde på Bæstets beundrere.

Vi har ikke brug for mere gammel surrøv verdensorden,

heller ikke når de kommer den på ny �aske med hitech skruelåg.

Vi har brug for at distancere os fra urent trav og beskidt mentalitet.

Vi har brug for en i sandhed ny verdensorden, der ikke er kørt af en globalma�a,

som via iscenesatte intimideringer styrer verden bag gråfarvede glasruder,

digitale krypto-�rewalls, fascistiske regulativer, forgiftning, krig, død og ødelæggelse.

Vi har ikke brug for teknokratiske metaverser og våde teenagedrømme

om at leve for evigt på en digital sydhavsø af forloren selvindbildskhe

– altså indtil den dag, globalma�aen slukker for hovedafbryderen, og hvor ALT er væk.
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Vi har brug for human-demokratisk teknologi, ikke teknologisk medicinal-dæmonokratur.

Vi har brug for empowerment, ikke empoverishment, human styrke, ikke fattigt svagpisseri.

Vi har brug for restaurering af hæderlighed, samvittighed og ægte solidaritet.

*

Vi har beskrevet ondskaben.

Vi har næsten ikke bestilt andet, efter at vi for alvor �k øje på den for 12+ år siden.

Vi har omsider forstået det næsten uforståelige.

Ikke blot at ondskaben �ndes, hvilket i princippet er til at forstå.

Men omfanget og intensiteten …! her begynder det at blive svært for de �este.

Rigtigt svært bliver det at forstå den variable so�stikering af ondskaben og dens væsen.

Vi har talt om skinbarlig ondskab forklædt som godhed.

Godhed �ndes, gode mennesker �ndes.

Vi kan lægge en skala fra helgenagtig til inkarneret, satanisk ondskab.

Disse mennesker �ndes altså, men de hører til et mindretal.

At styresystemerne i det menneskelige samfund favoriserer de ondskabens ekstremitet, 

er et ubehageligt faktum, som det ikke længere er muligt at ignorere.

De �este mennesker be�nder sig et eller andet sted på skalaen mellem yderpunkterne.

Hvis ikke vi ejede begge yderpoler som potentiale, ville vi ikke være mennesker.

Vi kan ikke engang hævde, at vi be�nder os på et bestemt målbart sted på skalaen,

for vi har alle gode dage og dårlige dage, dage vi husker, og dage vi helst vil glemme.

Som manden sagde: Det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, jeg ikke vil, det gør jeg.

Så vidt jeg husker, sagde manden også, at det ikke var en ufravigelig livsbetingelse.

Herefter �ndes der i princippet to forklaringer, to �loso�ske skoler om du vil.

Den ene siger, at mennesket er en viljeløs automaton, en social konstruktion, 

et tilfældighedsprodukt af fysisk-genetisk determinisme.

Det absurde er, at socialkonstruktivisterne og betondarwinisterne, 

når det kommer til stykket, er ganske enige. Derfor socialdarwinisme.

Ikke uforståeligt, for det var det samme elitære interessentskab, der fødte begge tankesæt.

Og minsandten om ikke også psykologien hoppede på samme vogn.

Mennesket ifølge Freud var et produkt, nærmest et biprodukt af drifter.

Hvorfor sagde du ikke bare, som du tænkte, Sigmund:Mennesket er et dumt dyr.

Hvilket er en reduktion, en afstumpning af både mennesker og dyr på én gang,

for dyr er ikke dumme, og mennesker er ikke bare et dyr men meget mere.

Summa summarum: når mennesket er viljesløst og amoralsk, så er det manipulerbart.

Den anden forklaring, den anden skole, siger, at mennesket er udstyret med en fri vilje.

Det er vi nødt til at være, for hvis vi ikke var, ville der ingen valg være i tilværelsen.

Uden valg i tilværelsen, ville der ikke være mulighed for at vælge rigtigt og forkert.
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Og uden muligheden for at fejle, ville vi aldrig lære noget som helst

men rende rundt som små børn hele vores lallende liv på jord.

Ind imellem kunne man godt få den tanke, at det just er, hvad vi ser omkring os.

Herefter er det ikke svært som sådan at forstå, hvad den investerede interesse går ud på.

Når mennesker er de�neret af de selvophøjede autoriteter som systematisk viljesløse,

så må vejen jo være banet for, at noget andet og nogle andre går ind og overtager.

Her ankommer så mystikken i maskinen, for hvis mennesket er de�neret som viljesløst,

hvem er det så, der er i stand til at overtage styringen og udøve vilje?

Gåden er løst! Det viser sig, at disse typer opfatter sig selv som guder og ikke mennesker.

Måske er de guder, vi skal da ikke udelukke muligheden.

Den er bare lidt tynd, altså tynd som væggene i et papkassehus.

Det er meget svært at få øje på det guddommeligt ophøjede her.

Denne verdens herskere forudsætter, at vi alle tror, at deres etik er uovertru�en,

og at de er reelt kompetente til at træ�e afgørende valg med store konsekvenser.

For at understrege denne (in)kompetence, har de anska�et sig teknokrati som styresystem.

Her bliver det så endnu mere bizart. Al magt til kunstig intelligens!

Mnjææ-men, siger de, da VI – og læg mærke til, hvor venligt inkluderende vi-agtige de er –

da vi ikke besidder intelligens nok til at løse de ufattelige problemer, 

som vores ufattelige dumhed har skabt – igen denne forlorne vores-vi-agtighed –

så må vi da få nogle af de maskiner, som vores intelligens har skabt

til at løse de uløselige problemer for os. Hvad kan dog gå galt her?

Det egentlige probem er ikke uløseligt – omend omfattende i ufattelig grad.

Problemet ved ovenstående er, at den kunstige intelligens er skabt af menneskelig intelligens,

og at den vilje, der ligger bag – som jo ikke �ndes, nåjo den �ndes alligevel –

er af typen ondsindet. HVAD SAGDE DU LIGE DER? Ondsindet, hvor vover du?!

Her var det så, at Ondskabens Overopsyn opfandt nihilistisk relativisme, 

og så kunne man ikke længere tale om godt eller ondt, for det kommer jo an på …

*

Lad os prøve at tage en anden tilgang.

Ikke at vi er færdige med at forstå den evigt morfende,

den evigt hamskiftende, kamæleonfarvede og fordækte ondskab.

Den dag kommer næppe, hvor vi fuldtud har forstået den, for den er ikke af denne verden.

Den kommer fra et andet sted, som vi fremover gør bedst i at distancere os fra.

Så meget er dog sikkert: Vi er nødt til at vide, hvad vi distancerer os fra.

Når så meget er sikkert, kan vi stille en række spørgsmål.

Det første kunne være: Hvordan dæmmer vi op for ondskaben?

Det næste kunne være: Hvordan stikker vi en kæp i hjulet på ondskaben?
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Det tredje kunne være: Hvordan sikrer vi, at ondskaben ikke vender tilbage?

… hvilket selvfølgelig forudsætter, at det er muligt at sætte den på plads.

Det fjerde kunne være: Er det muligt med et menneskeligt samfund uden ondskab i førertrøjen?

For at starte bagfra: Ligesom vira og in�uenza kan ondskab aldrig udryddes.

Det menneskelige samfund er som den menneskelige organisme.

Et stært og sundt immunforsvar, som naturen har tænkt det, kan holde ondskab nede,

ligesom kroppen til daglig og til natlig uden ophør og med succes bekæmper patogener.

Rengøringsholdet er ude hver dag, før ondskaben og Fanden får sko på

for at sørge for, at de små kryb ikke går amok rundt om i krogene.

En af ondskabens hovedstrategier og derfor svækkelsen af dette immunforsvar.

Den helt konkrete parallel er det ondskabsfulde angreb,

som vi alle har bevidnet, og som en voksende menneskemængde er begyndt at fatte,

hvis formål var at nedkæmpe vores fysiske – og mentale på samme tid – immunforsvar,

så deres biologike masseødelæggelsesvåben kunne få fri adgang til at begå sit uværk.

Med alle parader nede lod folk i apatisk sløvsind ondskaben trænge ind i deres krop.

Kun via tilstrækkelig og tilgængelig viden kombineret med konstant kritisk årvågenhed

kan vi sikre, at ondskabens verdensimperium i sine utallige morfologier ophører.

Det er et generationsprojekt, det sker ikke natten over, og det sker ikke uden generalmobilisering.

Det er til gengæld ikke så uladsiggørligt, som vi i opgivende stunder holder af at mene.

Det kræver en særlig energi i det kollektive felt. Denne energi er over-tydeligvis under opbygning.

Vi siger tak til globalisterne for at overspille deres per�de kort, så alle kan få øje på ondskaben.

Da det er hele civilsamfundet og dets skrøbelige sikring af etik, der er under angreb,

er civil ulydighed et absolut forlangende, hvis det skal lykkes at stikke en kæp i hjulet.

De holder af at tale om compliance. Det er fx et af buzzordene i sundhedsvæsenet,

der egentlig burde hedde sygdomsvæsenet. 

De bruger det engelske ord, for lydighed lyder ikke så godt på dansk.

Vores hovedmotto, vores kampråb er derfor: VI ADLYDER IKKE!

Lobaczewski lærte os i sin livsværk Political Ponerology (= læren om politisk ondskab),

at ondskab i politik er en mekanisme, hvor psykopater stiger til tops som korkpropper i vand.

Denne mekanisme skal jammes og afmonteres og sikkerhedsmekanismer sættes i stedet.

Psykopater skal ikke have adgang til at styre det menneskelige samfund.

Det samme gælder virksomheder og institutioner, der er styret af psykopati.

Det er ikke nok at udpege psykopaterne – om muligt endog. Det skal bare være ufedt.

Et psykopat-o-meter skal anska�es med et diskret og dog tydeligt rødt advarselsblink.

En distancering fra de virksomhed, organisationer og institutioner … siger du?

Her skal vi igen sige tak til dem, for i fake-pandemi-operationen trådte de i karakter.

De udpegede sig selv som dem, vi ALDRIG sidenhen kan stole på.
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Det går så vidt som Staten som organisation og videre til de overstatslige sammenrend.

FN, EU, EBC, IMF, WHO, WOT, WEF, BIS … ingen af disse er herefter værdige til tillid.

Vi bliver nødt til at tale om meritokrati som forudsætning for demokrati.

Uden at have bevist, at man oprigtigt ønsker at lede til gavn for mennesker,

skal det ikke være muligt at lede. Og her bliver det første gang farligt, for hvem skal afgøre det?

Kun folk kan afgøre det, ikke et særligt udvalg eller en kommission med korruptionstilbøjeligheder.

Anden gang, det bliver farligt, er, når folk skal afgøre, hvem der er værdige til at lede?

Det kan vi kun sikre ved at lære alle fra starten om ledelse, så alle ved, hvad de frivilligt afgiver.

For ikke alle kan eller skal lede, men alle skal forstå ledelse. Selv lederne.

Det menneskelige samfund har nået grænsen for tolerancen for korrupt ledelse.

Magt forpligter til ikke at misbruge den, og korruption/magtmisbrug er hovedproblemet i verden.

Et korrupt-o-meter skal anska�es med et diskret og dog tydeligt rødt advarselsblink.

En masse bindinger, skjulte agendaer, gensidige tjenesteydelser og andre korruptionsmekanismer

skal kortlægges, blotlægges og ødelægges, så nuværende og kommende generationer kan trives.

*

Vi kommer ingen steder uden et frit �ow af viden og information.

Det er interessant, at den korporation, der �ot meldte ud: Don’t be evil,

viste sig at være det tiltænkte instrument for den inkarnerede ondskab.

Som ingen andre har korporationen bragt ondsindet censur og meningsmanipulation i stand.

Som ingen andre har de været instrumentale i disinformation, valgsvindel, heksejagt.

Som aldrig før har løgn, racisme og social udstødelse været går-den-så-går-den-legitim.

Denne korporation og dens transhumane (læs inhumane) metavers har ingen fremtid.

Lad dem lave deres nye digitale meta-kokain-heroin-univers for svagpadder,

der ønsker at fordampe i en våd drøm om en evig ferie på en virtuel sydhavsø.

Lad os som levende, følende og intelligente væsener holde vores bare fødder fast forplantet

i den ægte virtualitet – og husk af det latinske ord virtù betydder dyd, universelt ophøjede evner,

altså hyldest til det ægte menneskelige potentiale i det etiske hovedrum.

Den Fjerde Statsinstitution – sådan kaldte de sig selv, dengang de rent faktisk forsøgte det –

og vi taler ikke om mumlende spiritister bag nedrullede gardiner (eller gør vi?) –

har de�nitivt forpasset deres ret til at formidle information om aktuelle hændelser.

Sammen med don’t-be-evil-svindlerne skal de parkeres og journaliseres i den afdeling af museet,

der portrætterer løgnens tidsalder. Særudstilling for tiden: Fra journalistik til propagandisme.

Medierne fortjener deres eget holocaust-museum på grund af medvirken til krig og folkemord

Kæppen i hjulet er ikke én stor kæp, for den skal vi ikke ønske os, og den kommer ikke.

Den er et utal af små og mellemsmå kæppe, der konstant irriterer det store hjul.

Den er open-source-journalistik begået af utrættelige bidragere 

i enhver garage og afkrog af ind- og udkantsverden med emner, der vedrører OS.
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Vi har ikke brug for en-eller-anden korrupt korporation til at viderebringe globalisternes løgne

eller pådutte os meninger om verdens ve og vel og vanvid og vildfarelser.

Vi kommer ingen steder uden frigivelse af stjålen og undertrykt teknologi.

Den �ndes i et omfang og med et potentiale, som de færreste drømmer om.

Til at opretholde tyveri og undertrykkelse opererer de globale organisationer og bureauer,

der netop hævder at skulle beskytte op�ndere og udviklere af disse teknologier,

altså de eksisterende og operative patentorganisationer.

Hvad var det vi konstaterede: Ondskaben sælger altid sig selv som godhed.

Så kære op�nder: Få dit nørdhoved ud af garagen og lær lidt om virkeligheden.

Hvis du for alvor ønsker succes med med din utvivlsomme genialitet,

så søg ALDRIG patent på dit værk. Du er op�nder, ingeniør, forsker – ikke businessmand.

Statistikken siger, at kun de meget-meget få bliver rige på deres frembringelser.

Hvis du virkelig vil sikre dig en plads for eftertiden i The Hall of Fame,

så distribuér din op�ndelse som open-source-blueprint, så skal du se, hvad der sker.

Vi kommer ingen steder uden uden et unplug fra den store �nanstromle.

De taler deroppe i deres transhumane beskyttede værksted for oligarker

om Det Store Reset, der skal kanalisere ALLE ressourcer i verden over til dem,

og at vi alle vil elske tanken om, at vi derefter intet-og-absolut-intet ejer pr 2030

De giver os endog køreplanen for udrulningen. De er skamløst uforskammede.

Det er på tide at præsentere dem for det store Ctrl+Alt+Delete – af dem!

Gældsvæsenet har været deres styresystem siden Babylon.

Det er nu faldet for forældelsesfristen, sidste holdbarhedsdato er indtru�et.

5000 års ågerkarledømme og 3000 år under Salomons Segl er nu udrundet.

Pagten med dæmonerne og de faldne engle er trådt ud af kraft.

Sidste frist med en 3-årig forlængelse af pagten ophørte ved solhverv 2021.

The Hall of Records og de nationale arkiver anerkender ikke længere aftalen.

Ikke kun Salomons Segl er brudt. Alle syv segl er brudt.

Vi troede, at de var skrøner fra en mytologi og en antikveret-svunden tid,

men de var en operativ virkelighed bag sløret af illusion.

Seglet, vi kender som Asklepiusstaven, er brudt.

Måske du som jeg som mange har undret sig over, hvordan denne ene industri

kunne få så stor og destruktiv magt. Seglet er nu knækket – herefter nedtælling.

De syv segl er de syv slør. Apokalypse på græsk betyder ikke verdens undergang.

Det betyder slørets fald, tæppefald, afsløring.

Er det så Verdens Undergang? Svaret er kun ja, hvis beskuerens synspunkt 

er hos de, der har levet og fodret sig selv ved tæppet, den store illusion.

Deres tid er kommet, deres rige ophører nu.

Den blågrønne planet er klar til en ny tidsalder.
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Er der andre end mig – forfatteren af denne artikelsamling, som vi i denne nymodenskab kalder for en

blog, fordi børnene ikke kan udtale ordet weblog eller netbaseret dagbog – altså er der andre derinde i

storbyen eller efterhånden derude i oplandet, der synes, at det er blevet lige lovligt pebret at leje eller

eje det sted, som vi kalder for vores hjem? Altså at prisen for stedet og det, man får for prisen har taget

et skred, der har bragt disse to størrelser helt ud af proportion. Spekulation har overtaget, og prisen er

noget i retning af kommerciel �ktiv.

Menneskehuset
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Er der derudover nogen – måske de samme – der indimellem falder i ufed svime over æstetikken eller

snarere ucharmen og stygheden i de byggerier, som denne hersens nymodenskab producerer? Altså at

betonmodernismens opbevaringsfaciliteter for arbejdsdygtigt kød ikke svarer til dagens titel:

menneskehuset. Mennesket i modernismens boligkaréer marinerer i dårlig stil, og dårlig stil skaber

dårlige tanker og dårlige følelser, hvilket tilsammen skaber dårlige liv. Folk er i deres ukuelighed nødt

til at forsøge at trives på trods og ikke på grund af deres boligkvarterer.

Er der i øvrigt nogen, der indimellem har undret sig over, hvad kommunen bruger det, som de kalder

ejendomsskatter til? Altså til andet end at opretholde kommunen og dens hær af ansatte på samme

måde som indkomstbeskatning og et shitload af skatter skjult som afgifter, der tilsammen udgør ca.

83% af al normal indtjening, er med til at opretholde staten og dens hær af ansatte. Mnææ siger

kommunen så, det er skam for at folk kan få alle de goder som … BEEP! forkert svar. Det er det, vi har

kommuneskatter og betaler for renovation, kloakering og snerydning og andet service til.

Er der nogen, der har undret sig over, hvor hurtigt nymodenskabens byggerier har det med at slumme

til og gå i forfald, mens en solid og velholdt bygning – og velholdt skal selvfølgelig nævnes som

forudsætning – fra 1885 står i bedste stand. Ja selv et landsbyhus, som jeg boede i for et par år fra

1770 med stråtag og bindingsværk, står i allerbedste stand i dag. Selv misligholdte huse med 100 år på

bagen kan som oftest reddes og renoveres, mens et forfaldent højhus fra 60’erne er nødt til at blive

revet ned. Måske er der nogen, der kan huske sænkningen af to af slagsen i Rødovre med hver 35 kg

sprængstof søndag d. 13 maj 2012. De to rædsler hed i øvrig Ruskær og Agerkær, nuttet-romantiske

landligger-navne, hvilket afsolut ikke svarede til rædslernes beska�enhed.

Og for at runde denne indledning af, der mest handler om u-menneskehuset, så er der muligvis også

folk, der har �losoferet lidt over, hvorvidt en del af de kroniske sygdomme, der er populære for tiden,

blandt andet stammer fra de myriader af usunde og eksperimentelle byggematerialer, som industrien

har udviklet gennem mere end et halvt århundrede. Indedørsklimaet er kun blevet værre med tiden.

Det tager blot en generation at skabe en befolkning med tidens kroniske sygdomme. Byggematerialer i

nybyggerier afgiver gasarter. Gasser be�nder sig fra 0-40 cm over gulvet i et hus. Hvem be�nder sig

der? Det gør børnene. De optager og lagrer gasserne, og 30 år senere ankommer virkningerne.

Case story

For 6 år siden tog jeg selv det valg, at jeg ikke længere ville betale den groteske pris for at bo i

København. Jeg tog valget efter den konstruktive midvejskrise og en tid som funktionel hjemløs i 3 år +

tabet af alle mine ejendele, hvor jeg var tvunget til at gøre op med mit hidtidige liv. Kriser har en årsag,

og det bedste man kan stille op med dem er ikke at lade dem gå til spilde. Hvis man er tvunget af

omstændighederne til det, så skal man vælge at være tvunget til det. Tag ejerskab over livskrisen og du

kommer ud stærkere på den anden side.

Det var den største og bedste beslutning indtil videre, for jeg kan se, at der kommer én til lige om

hjørnet denne gang på foranledning af det større billede og det, der sker med samfundet lige nu. I dag

bor jeg i et landhus af bedste kvalitet fra 1937. Hovedbygning af solid mursten og tegltag, udhus med
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bryggers og atelier – fuldt isoleret med ovenlysvinduer – skurkompleks, brændeskur, drivhus og grund

på 2000 m2. På grunden står der noget i stil med 15 frugttræer: sveskeblommer, �re slags æbler, to

slags pærer, valnød + lige lovlig mange brombær + hele bede af mynte. Og her kommer så købsprisen

for herlighederne – med havudsigt skal det siges: 900.000 kr. Det kan man ikke engang få en ussel

etværelses baghus-lejlighed i en fugtig kælder København for.

Tiderne skifter, og jeg kan måske se mig nødsaget til at sælge halvdelen af grunden fra for at overleve.

Det kan jeg, fordi den består af to matrikler. Det skyldes, at jeg ikke længere ønsker at arbejde de

sidste to år af mit arbejdsliv for et en statslig organisation, der nu udruller det nye totalitær-normale

for fuld skrue. Arbejdspladsen har indtil videre valgt ikke at fyre mig, selvom jeg har gennemheglet to

ledere for deres henholdsvis tøvende og entusiastiske medvirken til udrulningen. Til foråret 2022 kan

det meget vel stramme til, så de er nødt til det, for det forlyder fra lytten til vandrørene, at

tvangsvaccinering af hele befolkningen står i regeringens køreplan. Australske koncentrationslejre og

østrigsk-tysk medicinal-appartheit står på regeringens ønskeliste. Andre steder i verden følger de trop,

hvilket mere end tyder på, at skiftet fra nationale regeringer til en verdensregering styret de grådigste

og mest kyniske-magtfulde mennesker på denne voldtagne planet er meget langt fremme.

Regeringerne styrer de facto ikke udviklingen længere.

Det betyder, at jeg kan blive tvunget til at leve på en pind. I stedet for at dø på gaden – og husk at

regeringen også ønsker at fratage folk deres pension, deres dagpenge og endog deres bottomline

kontanthjælp, hvis man nægter at lade sig vaccinere – og så er det en mulighed at �ytte over på

halvdelen af min grund og bygge et beboeligt skur. En mulighed siger jeg, for det er her, at en ny

række problemer med den selvsamme stat opstår.

Læs: Anarkistisk dagbog – noter om Statens brugtværdi

Jeg har CAD-tegningerne til det, og jeg har regnet på prisen. Den ligger utroligt nok på ca. 35.000 kr.

inklusive varmekilde og toilet.

Læg dertil en geodædisk dome på 6×6 meter som et udvidet drivhus – det gamle drivhus er ikke stort

nok og ligger på den grund, der i så fald skal sælges fra, hvor hovedbygning og udhus-atelier også

ligger. Det har jeg også præcisionstegninger til. Pris er anslået 6.000 kr. uden indmad i form af

højbede, vertikale ophæng, jord, olietønder med vand, regulation af vinduer, beklædning med poly-

keter (9 lag polykarbonat) eller lignende materiale. Så mon ikke prisen ryger op på 10.000+, men det er

også et stort drivhus.

Læg dertil, at selve grunden stadig vil være på 1.000 m2, så der er mulighed for en ganske pæn

køkkenhave. Og hvem ved, et hønsehus, men hvor der er høns, er der også rotter, hmm … Heldigvis

har jeg en nabo, der avler får, høns, æg, ænder og gæs.

Læg dertil energiforsyning til huset bestående af en minivindmølle til en ikke urimelig pris (ca. 6.000 kr

uden mast på 6 m og forankring med wire og betonklodser i jorden) kombineret med tre solpaneler på

taget af skuret (det svenske byggemarked Jula sælger dem for 2.300 stykket og læg dertil inverter og x-

antal serieforbundne bilbatterier). At kalde det for et skur er selvfølgelig misvisende, for det er på 25

m2, velisoleret og gennemtænkt indrettet som en beboelsesvogn eller en husbåd. Hver cm  er

udnyttet.

2
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Læg dertil en jordkælder til opbevaring af konserverede og tørrede madvarer. Jeg har også

præcisionstegninger her, og basis er 200 fundablokke på 15x20x50 + et betontag + to døre + hylder +

ventilationsrør og dræn (anslået pris er 7.000 kr.) Konservering er halvdelen – mindst – af al

selvforsyning, både vegetabilsk og animalsk. Det er en videnskab, og der er meget lære her. Heldigvis

er der mange derude, der holder denne videnskab ved lige, og hvis man bliver ramt af regeringens

kommende berufsverbot, så er det ikke ledige arbejdstimer, der mangler.

Jeg er selvfølgelig klar over, at jeg løber ind i diverse regler for opførelse af bygninger. Jeg kan i første

omgang søge byggetilladelse. Dernæst kan jeg forsøge at angive det som ikke-permanente

konstruktioner, hvilket det jo er, da de til enhver tid kan afmonteres og smides på en trailer og køres –

ja hvorhen? Så vidt jeg er informeret, er det muligt at opstille vindmøller under en vis størrelse uden at

løbe ind i hele muren af regler.

Er det ikke interessant i øvrigt, at regeringen det ene øjeblik holder selvfejrende skåltaler om

bæredygtig energi og CO -neutral og grønne tiltag og alt det andet klamme hykleri, de kan komme op

med … og det andet øjeblik gør det umuligt for privatpersoner at bidrage aktivt til deres �ne

postulerede intentioner? Kunne der være en skjult agenda her?

I samme stil kan man heller ikke som privatperson umiddelbart foretage en vandboring til husbehov.

Der kan være en vis ræson i, at en virksomhed fx ikke bare kan stikke et sugerør ned til grundvandet

og tappe uendelige mængder til kommercielle formål. Men en hvilken som helst gård i fortiden havde

da sin egen brønd, havde den ikke? I øvrigt kan man ikke tappe uendelige mængder fra en enkelt

boring. Til gengæld har industrien og landbruget fået carte blanche til at forurene grundvandet med

pesticider indeholdende det ultra-ækle stof glyphosat, der som minimum er en komponent hvis ikke

hovedårsagen i størstedelen af kroniske sygdomme for menneskeheden i dag!

Så Staten har sagt, at man muligvis godt kan få lov til at bore efter vand, men man skal igennem en

lovjungle først for at ‘lave sit eget vandværk’, som det hedder. Siden hvornår er en rør i jorden blevet til

et vandværk? Og så skal man indsende prøver af vandet årligt, og det koster minsandten det samme

som en helt års vandforbrug! Er det ikke fantastisk?

Staten er ikke længere et værn mod private interessenters overgreb på befolkningen. Staten er i dag en

del af af det per�de interessentskab og dermed en garanti for overgrebet. Staten er ikke en del af

løsningen, den er en del af problemet – hvis ikke SELVE problemet.

Læs: Anarkistisk dagbog – noter om Statens brugtværdi

https://www.nedersteetage.com/anarkistisk-dagbog-noter-om-statens-brugtvaerdi/

Empowerment i praksis

For et par år siden stødte jeg på denne mand fra Texas. Hans navn er Brad Kittel og han er et af de

praktiske genier i vor tid. Med streg under praktisk, for det han siger, er noget, han har gjort. Det vil du

se på videoen fra 2014, der er spækket med information.

Tiny Texas Houses’ “Willy Wonka” on making magic reusing wood

2
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🎦

Tiny Texas Houses' "Willy Wonka" on making magic reusing wood

https://youtube.com/watch?v=iWGa7qyGO8M

En anden mand er en slidertype med det lange træk. Hans navn er Jon Landai.

https://www.youtube.com/c/JonJandaiLifeisEasy Med ultra-simple midler fra sin basis i Thailand har

han produceret den ene praktiske video efter den anden under title Life is easy. Så sandt, livet er ikke

svært – bortset fra regeringer og andre ma�astrukturer, der har gjort deres bedste for at gøre det

svært for verdens befolkninger.

En tredje mand, der har gjort et stort arbejde i at udforske den særlige struktur, den geodætiske dome

(den halverede fodbold af penta- og hexagoner) er Paul Robinson.

https://www.youtube.com/c/pauly1060. Igen, han leverer altid opskriften på det, han allerede har

gjort.

En fjerde mand er Mr. Permaculture himself, australieren Geo� Lawton, der har uddannet omkr.

15.000 studerende worldwide i permakultur.

https://www.permaculturenews.org/author/geo�awton/

Se også her på sitet:

Buzzwords og permakultur

https://www.nedersteetage.com/buzzwords-og-permakultur/

Shelter – fra vindblæst skur til fattigmands-palads

En femte mand er Lloyd Kahn er en amerikansk arkitekt, globetrotter og forfatter. Hans særlige

kærlighed er diversiteten i menneskers måde at bygge huse på, den endeløse op�ndsomhed, der

ligger bag og den ligeså endeløse skønhed, der er kommet ud af det. Hans bog Shelter fra 1973 er en

klassiker og en forfader til den trend, der især i boligspekulationens helvede, USA, også visse steder i

Europa har fået en rennaissance: Tiny Houses. Eller sagt på en anden måde: huse du selv kan bygge og

https://youtube.com/watch?v=iWGa7qyGO8M
https://www.permaculturenews.org/author/geofflawton/
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som ikke følger andre regler end sund fornuft, fantasiens grænser og bæredygtighed samt sund

økonomi.

Selvom ordet ‘bærdygtighed’ er ved at blive godt udhulet som en klichée tilhørende vokabularet i

Agenda 21/2030-øko-social-fascismen, og som er sevet ind ind i mediers, virksomheders og politikeres

sprogbrug, så gælder bæredygtighed på ægte vis for de huse, som vises i udgivelserne fra Lloyd Kahns

eget forlag Shelter Publications. Der er også efterfølgeren Shelter II og Tiny Homes – Simple Shelter, Home

Work, Builders of The Paci�c Coast.

Bæredygtighed som begreb er en af disse underlige banale selvfølgeligheder, som ikke desto mindre

sælges som noget helt nyt og revolutionerende i stil med ‘Videnskaben har i dag fundet ud af, at …’, hvor

det viser sig, at det vidste man på Gorm den Gamles tid. For selvfølgelig byggede man da bæredygtigt,

for hvem var dum nok til andet? På samme vis, som man selvfølgelig heller ikke hældte gift i jorden for

at planterne skulle gro bedre – man havde simpelthen ikke gift i så store mængder, og selvom man

havde haft det, ville man aldrig have valgt det, for det er kontra-intuitivt. Gift er godt for liv … nej vel!

Men vi er åbenbart nødt til konstant at genop�nde det varme vand, havregrøden, ilden, hjulet og

suppetallerkenen og kalde det for ‘ny viden’, ‘design’ eller værre: ‘innovation’, et ord der er lige så

gummiagtig intetsigende, som det er velegnet til peptalk ved virksomheds-seminarer. Det er ligesom

sex – der tales rigeligt om det, man ikke får nok af. Hvem siger i øvrigt, at noget er godt, fordi det er

nyt? Hvem siger at ungdom er garanti for kvalitet i en stagneret og infantiliseret kultur med et kæmpe

traditions- og videnstab? Og hvem siger, at evig vækst er godt for andet end … kræftceller?

Husene

Husbyggerne i Lloyd Kahns smukt illustrerede bøger har alle de fornødne egenskaber på den fede

måde.

Her er et nogle eksempler:

Træhuset:

Huse bygget rundt om et stort træ, af træ. Træet vælter ikke i en storm, så hvorfor skulle huset

vælte? Man skal bare være gode venner med træet, for det er levende. Snoede trapper, skæve

vinkler, reb og trædyveler (aldrig søm i træet).

Pallehuset:

En arkitekt �k som opgave at designe huse til �ygtninge. Hvad bruger man til at transportere

forsyninger til �ygtningelejren? Masser af paller, som bare bliver kasseret eller brændt bagefter.

Hvorfor ikke bruge paller som vægge, gulve, tage, terrasser? Man kan evt. bruge den ene palle til at

udfylde huller på den anden med. Visse typer af paller har allerede en dobbeltvæg, så man kan

isolere mellemrummet.

Fårehytten:

Der lå en gammel, rå hyrdestation på bjergsiden. I sagens natur var den særdeles bæredygtig, da

den var bygget af klippesten. Men taget var utæt, så der blev revet af, bjælker blev lagt på tværs

ragende ud over, en træetage med svalegang hele vejen rundt blev bygget ovenpå. Det ikke alene

er smukt, men svalegangen beskytter også den indre mod vind og bjergvejr. Ægte design hedder

http://www.shelterpub.com/
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aldrig ‘design’, det hedder altid ‘skønhed kommer, når man rammer plet i løsningen af en praktisk

udfordring’. Den perfekte kokkekniv er smuk, men den er stadig en kniv med ét formål: at skære

igennem.

Huset på skrænten:

Min onkel havde sådan et. Det lå ved indkørslen til et sted syd for Odense kaldet Den Gamle Have.

Man gik ind i stuen fra skovalleen ned til Haven. Så gik man gennem køkkenet med

støbejernskomfuret, der kørte det meste af dagen og varmede hele etagen op – komfuret var

centralt placeret. Så gik man ned af den stejle kældertrappe til bryggerset, hvor det stod

syltekrukker, glas, dåser og hvidtøl på bobler i trækasser foret med halm. Så gik man direkte ud i

deres egen have, der skrånede nedad til en bæk ved udkanten af en skov. Tag til Sydeuropa og se,

hvordan man bygger hele byer på en bjergside.

Huse af ler og strå:

Materialet hedder cob på engelsk. Det er en bestemt blanding af ler og halm. Teknikken består i at

man bygger en luftig ramme af pæle. Herefter murer man op med dette våde materiale, der kan

formes fuldstændig organisk. Cob-byggere kan nogle gange ikke dy sig for at lave vinduespartier,

der ligner noget fra Tolkien. Der skal helst være et tag med et stort udhæng, for der må ikke løbe

regnvand ned at siden på huset. Det luftige materiale er selvisolerende. Bageovnen ved siden af

huset kan også være lavet af cob – muligvis en anden blanding.

Et stort hus på 20 m2:

En selvmodsigelse? Bestemt ikke. Ifølge visse lokale byggeregulativer må man ikke lave tilbygninger

eller havehuse på over 20 m2. Hvad gør man så. Så laver man et fundament, der holder sig indenfor

arealet og i stedet for lodrette vægge laver man vægge, der skråner udaf og inkluderer en overetage

på 30 m2. Det giver så 50, hvilket er rigeligt til 2 personer eller �ere. I små huse er al plads udnyttet.

Ligesom i en campingvogn eller en husbåd.

Huset på hjul:

En af de mange ting, der er forbudt i Danmark er helårsbeboelse i husbiler. At vi stort set ikke ser

disse hustyper i Danmark skyldes, at vi har et af verdens mest rigide bygge-regulativ-komplekser.

ALT er der lovgivet om. Andre steder i verden kan man fx indrette sig i en nedlagt hestetransport,

en stor lastbil med træsider og en rampe for enden. Ud med hestene, i med vinduerne, så har man

et hus på hjul.

En anden mand ombyggede sin vare-lastbil ved at forhøje rummet og sætte et halvtøndeformet tag

i. Underetagen blev til sofa-senge-enden, køkkenet med en kugleformet åben brændeovn, der

aldrig soder (skorsten op gennem taget) og et sammenklappeligt halvtag ud til skideskuret. Bilen

holdet for det meste stille, men som manden sagde: ‘Det er lettere at få en aftale om at parkere sin

hjem i længere tid på en anden persons grund, hvis man har hjul på. Så føler folk ikke, at man ‘slår sig

ned’, og hvis der bliver problemer, kan de lettere slippe af med mig. Men det bliver ikke aktuelt, for jeg

sørger selvfølgelig for at have et godt forholde til ejeren. Og så kan jeg faktisk tage på ferie i mit hus 🙂‘

Eller hvad med kvinden, der købte en stor trailer med midterstillede dobbelthjul uden kasse og

derefter byggede et hus ovenpå på 18 m2? Eller hvad med zigøjnervognen, den a�agte skurvogn,

mandskabscontaineren, togvognen?
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Genbrugshuset:

Alt i huset er klunsede, kasserede materialer. Jeg klunsede en gang en bunke bjælker i en container,

da de nedlagde den lokale politistation og indrettede den til modebutik. Der blev bygget senge og

borde af det til hele familien.

Tag på besøg hos landmanden. Han har traditionelt laden fuld af genbrugsmaterialer. På landet

gemmer man alt, for man har god plads til det, og man får brug for det – en eller anden gang. Hvis

man bor ved en kyst med pålandsvind, er der drivtømmer. Hvis man er i nærheden af faldefærdige

rønner på landet, kan murstene genbruges. Huset skal alligevel rives ned, så forsøg at få en aftale

med dem, der ikke kan sælge grunden og lej en lastbil. Tag på besøg på teglværket og hent

mursten, der er mangler et hjørne. Eller hvad med kampesten på marken? Ældgammel ide.

Landmændene bruger dem ikke så meget mere, men smider dem i udkanten af skoven. Kasserede

thermoruder. Hvis man ved, hvordan man skiller dem ad, er det altså kun mellemrummet og

rammen, der er ‘punkteret’. Brug de gamle vinduesrammer fra nedrivningshuset, de er ofte lavet af

bedre træ, end man kan få i dag, de trænger bare til en kærlig hånd. Og lær dig selv at skære glas –

det er forblø�ende nemt. Ideerne er endeløse.

Huset på pæle:

Det kan selvfølgelig være noget meget eksotisk, som man �nder i kyst- og �odområder i Østasien.

Men faktisk behøver vi ikke at gå så langt, for svenskerne er gode til at lave huse uden nedgravet

fundament. De bygger nærmest ovenpå en stor ‘palle’, evt med jævnt fordelte stensætninger. Det er

løsningen på det store problem i det svenske landskab: klippegrund. Et svensk �rma,

arvesund.com, har specialiceret sig i at lave nydesignede træhuse i alle størrelser udfra traditionel

‘innoveret’ svensk stil. De er meget smukke og særdeles gennemtænkte. Deres mindste model går

helt ned til 8 m2 og hedder ‘Eremittens koja’ – koja er en knaldhytte. Men tag ikke fejl. Der er både

seng, skab, bord, stole, et ildsted og en håndvask. Og hvis du vil have et indbygget badeværelse

også kan man købe den næste størrelse på …. 17 m2. Den hedder Eremittagen 🙂

Det runde hus:

Vi taler om et princip og ikke nødvendigvis en ægte mongolsk jurte vævet af kameluld. Princippet er

det runde rum med et centralt ovenlysvindue. Hvis man tager en tur ud på Refshaleøen, �nder man

i øvrigt en ægte jurte. Manden, der har sit musikstudie her, bruger det hele året, og det er meget

nemt at varme op. Hvis man spørger ham, kan man bestille en importeret jurte fra Mongoliet.

Talking about Refshaleøen og Christiania-området, så er det næsten det eneste sted i Danmark,

hvor man ser et repræsentativt udvalg af ovenfor omtalte byggeformer. Det er altså en undtagelse i

et land, hvor 90% af befolkningen bor i standard typehuse eller lejekasserner. Men altså: jurten.

Den kunne sagtens være lavet af træsider, med let udadskrånende sider og tag med udhæng –

begge dele for at vandet ikke skal løbe ned af træet. Hvem siger i øvrigt, at tagsten skal være lavet af

… sten? Hvorfor ikke �is af vandafvisende teaktræ eller grantræ? Det geniale ved den midterstillede

ovenlysrude er også, at der kun er brug for få sidevinduer.

Det ikke-�rkantede hus:

Jurten er rund. Det samme gælder for ‘the dome’, kuplen. Den kan bygges udfra principperne om

molekylære strukturer, naturens geometri. Det vil typisk være i form af triangulære mønstre. En

særlig perfekt og naturlig form er bindu-mønstret, hvor trianglerne snor sig op mod midten også

http://www.arvesund.com/
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kaldet en zome.

Oktagonen er en stærk konstuktion, en kantet jurte. Man bør studere måden, som bjælkehuset

‘binder’ de enkelte bjælker ved at �ette dem i enden.

De forskudte kvadrater: ovenpå grundkvadratet drejer man næste lag 45 grader, mens man rykker

indenfor grundkvadratet. Man kan gøre det en gang til. De norske, �nske og russiske trækirker er

nogle gange bygget efter dette princip.

I min tid som CAD-tegner i et arkitekt�rma, jokede vi med begrebet bæredygtig arkitektur. Altså: hvis

ikke et hus var ‘bæredygtigt’, var det så overhovedet et hus, siden det åbenbart ikke kunne bære sig

selv? Det kan siges meget enkelt: bæredygtighed er en efterligning af naturens egne konstruktions-

principper. Det, der kaldes ‘hellig geometri’ er ikke noget esoterisk nonsense, det er selve

grundpillerne bag naturens former og dermed principper for vækst, sundhed og … bæredygtighed.

Der er simpelthen hardcore grunde til, at bikuber, æg, trækroner, krystalformer og andre strukturer

i naturen er særdeles stærke, for det er naturens egen måde at opnå maksimal styrke med mindst

mulig forbrug af ressourcer. Naturen gå algoritmisk set altid den nærmeste vej.

Skideskuret:

Spørg bare Jytte Abildstrøm, så får du opskriften på hendes multlokum. Det er så ikke lige noget,

man gør i en Vesterbro-ejendom, men det gælder for de �este af de omtalte byggeformer. Det er

naturlig kompostering, der kræver omliggende natur. Det er byerne, der har brug for kloaksystemer

pga. den unaturligt store ophobning af … lort og pis. Princippet er, at man bruger en hel masse

vand på at transportere sit shit ud i hovedet på andre mennesker i stedet for at lade det blive

nedbrudt naturligt. I naturen �ndes der ikke a�ald, det er noget, mennesker har opfundet.

Vi kunne også have nævnt huset på vandet. En båd er også et hus. Hollandske kanaler er fulde af

husbåde, der egentlig ikke er beregnet til at sejle, selvom de kan. Det er mere en måde at udnytte alt

det vand på. Det er sådan set underligt, at der ikke er �ere husbåde i Danmark. Skyldes det igen den

rigide overregulering i det overdyrkede og overkultiverede landskab, hvor natur stort set er

forsvundet? Befolkningstætheden er større i Holland, men de har ingen problemer med det. OK,

Holland er inddæmmet marskland med et genialt system af diger og kanaler, hvilket forklarer en del –

inklusive at hollandsk lovgivning inkluderer det.

Lloyd Kahns �loso� er, at småt sagtens kan være godt. Men i Danmark �ndes der stort set ikke små

huse – altså bortset fra sommerhuse og kolonihaver. Men det forbudt at bebo disse på helårsbasis.

Man kan heller ikke bebo en campingvogn på helårsbasis, selvom det er uproblematisk. Forbud-

forbud og atter forbud. Selv forbuds-Sverige kan ikke følge med her.

Byens forbandelse

Hvem siger, at vi alle sammen skal klumpe os sammen på stenbroen – var det ikke noget

industrialisterne opfandt i slutningen af 1800-tallet, da der var brug for millioner af tobenede æsler til

at køre maskinerne på fabrikkerne? Et godt bud for en tilbageerobring af landdistriktet vil være, når

energiforsyningen i løbet af det næste årti går o�-grid med den teknologi, som oliebranchen og

DONG-fucking-Energy ikke ønsker skal ramme gadebilledet, og som har været holdt borte fra
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o�entligheden, siden J.P. Morgan karaktermyrdede Tesla og sammen med efterretningsvæsenet stjal

hans op�ndelser. Når det sker, gider mange mennesker ikke længere at bo i lejekasserner. Ude i

landskabet �nder de ydermere ud af, hvor beskidt det danske landbrug gebærder sig, og økologi bliver

herefter en selvfølge.

Hvor kommer idiotien med sammenklumpning af menneskeligt kød i præfabrikerede bur-komplekser

så fra? Tilhængerne af princippet 2.0 er i dag Agenda 21-profeterne, industrialisterne 2.0, der ønsker

den såkaldte ‘globale landsby’, som det paradoksalt nok kaldes af dem. For et af deres mål er en total

a�olkning af landområderne, indlogering af folk i kæmpe boligkomplekser, som ville gøre en Jasques

Fresco / The Venus Project glad, og hvor der er fuldt styr på populationen. ‘A place where people are no

longer born, they are grown’ (The Matrix 1). Agendaen er neo-feudalisme og er en opfølgning på den

drift væk fra landskabet, der startede med industrialismen, og som yderligere tog til efter WW2:

landsbydøden til fordel for uendelige røvkedelige og voldsfremkaldende forstæder, ø-døden,

skoledøden til fordel for kæmpe centralskoler, butiksdøden til fordel for indkøbscentre, lokal-mejeri-

døden, husmændenes afgåen ved døden til fordel for afgrøde- og kødfabrikker, sparekassedøden til

fordel for skrupuløse global-�lial-banker. I det hele taget døden for det lokale og personlige initiativ og

det direkte demokrati til fordel for formynderstaten og sofa-valget (efter krydset på sedlen: sofaen).

I øvrigt er demokrati ikke noget, der blev opfundet af grækerne i antikken. De opfandt bare ordet.

Enhver landsby før industrialiseringen havde landsby-selvstyre med tingsted og laugmænd. Eneste

problem var herremanden og herregården. Vikingerne havde demokrati, selv når der var konger og

jarler, fx. det islandske alting. Det er et kæmpe paradoks, at vi lever i en tid og et samfund, der kalder

sig selv demokratisk, styret af folket, når folket mindre end nogensinde styrer noget som helst. Og

apropos islændingene, så har jeg en mistanke om, at deres resolutte reaktion mod

superbureaukratiet, det fascistoide EU-projekt og dets bagmænd i den Internationale Monetære fond

har sin rod i den stolte tradition. DET, og ikke det græsk-romerske demokrati i dets ynkelige,

udvandede, nutide version burde være rollemodellen for det udplyndrede europæiske nationer.

Grækere, spaniere, portugisere og cyprioter: smid �nans-fascisterne på porten!

Finans-fascismen har påduttet os samfund og en livsstil hvor vi er forgældede til op over begge ører.

Og, det bør vi nok ikke glemme, men vi har villigt købt det. Nu betaler vi så af på det – ved at sende en

gigantregning til vore børn og børnebørn.

Da man startede eksperimentet med ‘Friland’ på Djursland – et projekt, der i 1990’erne blev til et TV-

underholdningsprogram – var den heftigste og mest aggressive aversion fra etablissementet mod

Steen Nielsen, der startede initativet, at han tilstræbte ‘det gældfrie liv’. Her kom bankmanden, der

besøgte ham op af stolen. ‘Det kunne han krafteddeme ikke tillade sig, det var samfundsskadeligt, han var

egoist, der nægtede at holde samfundshjulene i gang, og bla-bla …’ Ret afslørende. Vi har bygget et

(u)menneskeligt samfund på, at alle er dybt forgældede og slavegjorte – hvorved vi så holder de

bankdrevne samfundshul i gang. Ingen vej ud.

Læs også: Byens lys

https://www.nedersteetage.com/byens-lys/
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Er det romantik?

Hvis man vælger at se det på den måde, så måske. Romantik er ikke det samme som utopisme, der

lover folk guld og grønne skove og paradis på jord … i morgen. Dette handler ikke om i morgen men

hvad, vi kan og er nødt til at skabe i dag. Som en kendt lama sagde det: Der er kun to dage om året, hvor

du ikke kan gøre noget. I går og i morgen. Og i morgen er som bekendt altid udskudt til: i morgen.

Lloyd Kahn har et stort afsnit i sin anden bog om ‘læskure’, Shelter II, hvor han gennemgår med

tegninger og blueprints – lige til at bruge – principperne bag alle facetter af husbygning. Hvis det er

romantik, så er det romantik med fuld jordforbindelse, hvorefter undertegnede skribent er indmeldt i

selskabet af praktiske romantikere. For de, der gennem mange generationer udviklede og videgav

deres måder at bygge shelters på, var det ikke romantik, det var overlevelse. Det lader til, at vi er nødt

til at lære af dem.

Klimatisk anlæggelse af grunden / relationen til landskabet

Design-tjekliste

Flow af vand, vind, varme, energi, tra�k

Toiletter

Alternativ energi og lokal energi

Byggeri i kolde klimaer

Omkostninger

Flade tage

Skrå tage

Lave gavle / tagkonstruktioner

Høje gavle / tagkonstruktioner

‘Saltboksen’ – høj i den ene side, lav i den anden

Gambrel-taget – stejl i den lave del af taget, mindre stejl i den høje del

Tag med 4 skråsider og kort tagryg

Væksthus / drivhus

Konstruktionsprincipper

Fundamenter

Vægkonstuktioner

Tagspær og -rammer

Tagbeklædning

Vinduer

Vægbeklædning

Isolation

Dampspærre

Pudsning

Trapper

Rørlægning

Elektricitet
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Metalskorstene

Sikkerhed

Sømtyper

Byggematerialer

… m.m.

Det er alt sammen noget, der var almindelig kendt hos vore forfædre og -mødre, men som de �este

mennesker har glemt alt om i dag. Det er ikke åh-så-romantisk, det er praktisk kunnen og

overlevelsesteknikker byggende på viden og erfaring, der er større, end hvad én generation har

kunnet udvikle. Vores samfunds-indretning har været med til at smadre den naturlige ‘videndeling’ –

endnu et trend-pop-management-ord i tider, hvor staten og de ‘professionelle’ har monopol på alt.

Socialdemokratisk nivellerings-politik har sørget for, at man ikke kan hjælpe naboen med sin viden,

uden at staten ankommer med anklager om sort arbejde og skatteunddragelse og vil have penge for

ikke selv at lave en skid for skattepengene.

Man kunne have mistænkt det bygnings-over-regulerede Danmark for at gøre det så besværligt at

bygge sit eget hus, at folk giver op på forhånd. Og hvad endnu værre er: kvaliteten af byggeriet er ikke

blevet højere, men lider af det samme, som al anden masseproduktion:

Indeklimaet er blevet dårligere.

Der kompenseres med ventilationssystemer, der gør, at etageejendomme er gennemhullede som

sweitzeroste, hvilket betyder, at man kan høre, når naboen slår en �s.

Byggematerialerne (aluminium og beton og myriader af byggematierialer og maling og kemisk

præparering, der minsandten ja-gæt-engang afgiver gasarter, som vi indånder eller optager ved

berøring) gør os syge. Asbest er kun 1 / millioner af materialer, som aldrig burde være brugt i

boliger.

Vinduerne holder ikke længe (indbygget forældelse), thermoruder er ud over at være grimme – de

har fx ødelagt æstetikken i samtlige danske landsbyer – også ubæredygtige og usunde. Et sundt,

vedligeholdt og godt vindue lavet af fx. grantræ bør kunne holde i mindst 100 år.

Æstetikken er … røvkedelig og voldsfremkaldende! Man voldtager landskabet, man følger ikke

landskabet, landskabet er i vejen

Gadebilledet er indrettet til biler og er mange steder tømt for liv

Man kender ikke sine naboer, og man er egentlig skide ligeglad med dem

Alle huse er stort set ens og seriefremstillede. Masseproduktion er ikke det samme som tradition og

stil-konstans. Fantasiløs arkitektur avler fantasiløse mennesker.

Byer planlægges og skyder op på en gang. Skræmmeeksemplet på dårligt byggeri er Ørestaden.

Den er designet top-down. Fortidens byer voksede frem bottom-up som en organisme. Ørestaden

mangler fuldstændig ‘sjæl’ og er derfor i princippet uegnet til menneskelig beboelse. Den er

derimod perfekt til det de-humaniserede menneske, robo-sapiens.

Er dette så et romantisk skrift om ‘Tilbage til naturen’. Ja og nej. Ja i betydningen, at vi har nået

ekstremen for natur-fremmedhed. Naturen slår nu igen, så det kan mærkes for alvor, og vi bliver syge i

krop og sjæl af denne ekstremisme – hvilket er ganske reelt og anti-romantisk. Nej i betydningen
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sværmerisk og urealistisk. Det er fuldstændig kynisk-realistiske overvejelser, der ligger til grund for

denne artikel. Hvis ikke mønstret bliver brudt, er vi og vore børn fucked!

Hvad i øvrigt med byejendommene? No problem, bortset fra at man ikke bare smækker en 4-etagers

ejendom op. I byerne er der ekstra strenge regler for alt. Hvilket er forståeligt på en del måder, for når

først man laver gader og kravler i højden, har man mere eller mindre afska�et naturen. En bjælkehytte

i Vestergade 42 … nej vel. Emnet falder udenfor dagens tema, så måske en anden gang. Byarkitektur

kræver arkitekter og ingeniører, og når man kravler i højden, skal man vide alt om, hvad man gør. Fra

mine to år som freelancer for et arkitekt�rma kan jeg forsikre om, at det ikke er fantasi og god vilje,

der mangler hos arkitekterne. Men lige så snart en pengestærk bygherre kommer ind over, bliver

arkitekten til vedkommendes lakaj, og den billige og ofte fantasiforladte løsning bliver resultatet.

Betyder det så, at vi alle sammen skal �ytte til en ø og bo i et skur? Hvis det er udbyttet af læsningen,

så er det ‘en ommer’. Det er en opfordring og inspiration til tænkning. Gerne ud af boksen. Men først

og fremmest er det en viden om og påvisning af, at mennesker er i stand til at leve på 1000 måder,

mens vi efterhånden nøjes at leve på 10 præfabrikerede måder. Det er en kulturel fattiggørelse og

derudover særdeles uøkonomisk og uhensigtsmæssigt. Hvis vi kradser i over�aden, �nder vi hurtigt ud

af, at årsagen til vores afgrænsning og valg eller ikke-valg af livsstil udelukkende skyldes

bekvemmelighed for ‘nogen’ – ikke os selv – og disse ‘nogens’ mulighed for at tjene penge. Eksemplet

med bygherren kan ophøjes til samfundsprincip i vores verden.

At nogen har tjent penge på det sted, vi bebor, gør det ikke derfor egnet til menneskelig beboelse. Eller

uegnet for den sags skyld. Men det er på tide, at mange mennesker begynder at spørge sig selv om,

hvorvidt deres livsstil skyldes hensyn til ‘nogen’, der vil tjene penge eller hensyn til et godt liv. Og hvis

‘nogen’ straks kommer op med den indvending, at det da bliver alt for dyrt, så giv dem et link til Lloyd

Kahns bogklub.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 14.57 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 621/3124

Dette er ikke et 45 minutters langt komprimat af den samlede danmarkshistorie.

Hovedårsag: Det kan ikke lade sig gøre.

Det er et indspark, der både giver et overblik og en vinkel. på en selektiv historie.

Du er velkommen til at være enig, neutral eller uenig.

Der var et lille land – podcast

der_var_engang.mp4
Morten_H

43:21

https://vimeo.com/marcohanuman?embedded=true&source=owner_portrait&owner=106565565
https://vimeo.com/673943726?embedded=true&source=video_title&owner=106565565
https://vimeo.com/marcohanuman?embedded=true&source=owner_name&owner=106565565
https://vimeo.com/673943726?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=106565565
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Se også:

Historisk reboot

for en række uddybende detaljer om Danmarkshistorien.

*

Transkript af teksten

Der var engang et lille land. Det var et yndigt land. En nation kaldte de det, et fødeland. Nogle kaldte

det et fædreland med et modersmål. Vi var børn af dem, der kom før os, og børnene lyttede til de, der

havde prøvet det før dem – hvorefter de så alligevel kastede sig ud og prøvede, om det nu også kunne

passe.

Det var et land, hvor folk var stolte af landet uden høje sneklædte bjerge. Hvilket ikke var helt rigtigt,

for bjergene var bare nedskalerede, og der faldt også sne på dem. Alle slags landskaber fandtes her

blot i det forhold, der nu passede til et lille land. 

Der var rigeligt med strande af alle slags, de store buldrende og de små plaskende.

Der var ikke jungler men skove, hvor både rådyr, røvere og trolde kunne gemme sig.

Der var ikke nildeltaer, men heder, moser, marske og strandenge.

Der var ikke rivende �oder men åer, der løb gennem søer og ud i fjorde og videre til havet.

Der var bjerge men bakker af sand, bakker af ler og bakker af kridt.

Der var en ø med klipper af granit, en anden ø med en ørken.

Der var et sted mod nord med et stykke vandrende Sahara, der �yttede sig femten    meter om året.

Og det er værd at skrive hjem om.

I rydninger i skoven var jorden, rig og frodig. Her voksede kulturen sammen med korn, kål og

kreaturer. Fra jordens velstand omgivet af vandets vandstand opstod den kultur, som skabte det lille

land.

I fordums tid var der mere land og vand end mennesker. En anden slags bjerge af is havde for nylig

trukket sig tilbage til det høje Nord, og �okke af jægere og �skere �yttede ind. I skovenes lysninger sås

den vilde okse. Der var �okke af ulve, en los sås mellem træerne, hvis man kunne få øje på den.

Rensdyret var kun på gennemtræk, for de fulgte efter isen mod nord.

Landet var lille, men verden var stor. Havet var ikke en hindring, det var en hovedfærdselsåre. Med

tiden sås skibe langs kysterne. Der var byer og havne, hvor de kunne lægge til. Med sig bragte de alle

slags varer. Fra Østersøen kom det gule rav. Det var i høj kurs omkring Middelhavet. I den anden

retning bragte de guld, sølv, kobber. Der er lige så langt fra Middelfart til Mykene i dag, som der var

dengang, det tog bare lidt længere tid. Til gengæld mødte de alle undervejs, det gør de ikke længere.

Man kunne med rette hævde, at den kloge handlende og rejsende for 3000 år siden udstyret med en

simpel bronzekniv vidste mere om Europa, dets landskaber og dets mennesker end en snotdum

internetsurfer udstyret med en hyperavanceret mobildevice gør i dag.

https://www.nedersteetage.com/historisk-reboot/
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Folk ønsker altid at leve i fred og fordragelighed. Men omstændigheder kan tvinge folk bevæbnede ud

af bygderne. Der var tider med fred og tider med ufred. Vi ved fra massegrave ved Tollense – det er et

sted, der ligger140 km stik nord for Berlin, 120 km stik syd for Rügen – at der for 3.300 år siden fandt

det største slag sted i Europæisk bronzealder. Der deltog mere en 3.000 krigere, og der døde mere end

1.000 af dem. Deres sønderlemmede ben og andre rester fra dem ligger der stadig. Hvad de sloges for

kan vi kun gætte på. Tider med for meget eller for lidt regn det ene eller det andet sted kan være en

årsag. For mange mennesker på ét sted med dets givne ressourcer kunne tvinge folk til at bryde op.

Og det sted, de ønskede at slå sig ned, var sjældent mennesketomt, for hvis det var det, ville det ikke

være et sted at slå sig ned.

En hel kultur i Po-deltaet i Norditalien kaldet Terramare (som betyder noget i retning af havlandet

eller  landet ved havet) oplevede på samme tidspunkt det samme. De brød op og tog østover gennem

Middelhavet, hvorved de hærgede, hvor de kom frem. De var sandsynligvis iblandt de sagnomspundne

og hemmelighedsfulde søfolkeslag, der i slutningen af bronzealderen væltede indover Egypten og �k

de store kulturer i Mellemøsten til at bryde sammen. I modsætning til, hvad man senere har tilskrevet

vikingerne mod , så bar de rent faktisk hjelme med horn på.

I det lille land skete der noget lignende. Med kulturel velstand vokser en befolkning. Når et område

bliver overfyldt, er nogen nødt til at bryde op og �ytte sig. Det gjorde kimbrerne, det gjorde sakserne,

det gjorde anglerne. Det gjorde goterne engang fra deres bosted ved Sortehavet. Deres præstekonge

hed for resten Odin, og han førte sit folk ad de russiske �oder til Østersøen. Det gjorde senere også

deres efterkommere i det samme visigoterne. 

På et tidspunkt rykkede kejseriget mod sydvest op mod Dannevirke. Romerriget var i mellemtiden

blevet helligt og kaldte sig for Det Hellige Romerske Rige. Sakserne blev massakreret i Nordtyskland,

og den danske konge forstærkede voldene ved foden af Jylland. Englænderne indgik en pagt med

kejseren om, at nordboerne skulle ned med nakken, og nordboerne fandt ud af det – for de havde

efterretningsvæsen. De huskede, hvad der var sket 800 år tidligere – nærmere bestemt år 9, da

kejseren fra syd med samme intention marcherede op med sine legioner. Germanerne samlede sig og

holdt op med at slå hinanden i hodet for en stund. Kejseren begræd bagefter tabet af tre legioner plus

alt det løse. 25.000 romerske soldater omkom i de våde skove ved Teutoburg. Denne gang 800 år

senere, hvor det nye romerrige ville æde hele den kendte verden, satte de germanske stammer fra det

lille land ud med langskibe – og bragte kejserens rige til fald. Det siges, at også han stod ved sit vindue

og græd over tabet af sit enevældige livsværk.

*

I næsten 400 år lykkedes det de barbariske krigere fra det lille land og deres naboer mod nord at

holde Imperiet hen. Ikke med snak men med terror. Nordboerne vidste, at de var i mindretal, så

konfrontationskrige i organiserede rækker og geleder på slagmarken duede ikke. Frygten var deres

våben. Vikingerne brugte asymetrisk krigsførelse, selvom de ikke havde læst Sun Tsu. De havde intet

imod, at deres fjender omtalte dem som blodtørstige monstre, jo værre, jo bedre.
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Men tiden kom også for dem. De blev kristne. Og med al respekt, så handler den romerske kristendom

om især én ting: at gøre folk tamme. Men er det ikke godt, og er det ikke bedre, at folk er tamme og

fredelige? Nu er der blot det ved den romerske kristendom, at den handler om tamhed i

samdrægtighed den romerske fred, hvilket vil sige, at Imperiet har monopol på krigsførelse.

Blodsudgydelser skulle blot ramme Imperiets fjender. Krig i den skala var dengang som siden og som i

dag til for at understøtte herskerklassens livsstil.

Så munken Ansgar kom og gjorde afgudsdyrkerne til kristne. De byggede tusinder af kirker i

landskabet og kalkede dem hvide til ære for Hvidekrist. Og Dannevang blev regeret af kongeslægten

Hviderne, for hvidt skulle det være. Kongerne begyndte at opføre sig som den kejser, de før havde

bekæmpet. Dette billede kunne sagtens have været af Karl den Stores soldater, der tvangskristnede

saxerne midt i deres helligdom Irminsul – og derefter halshuggede dem. Det er nøjagtigt det samme,

men denne gang er det danskerkongens togt mod venderne på Rügen. Her vælter de guden Svantevit

om på siden. Kristendom i hænderne på kejsere og konger handler om afvæbning. Venderne var nogle

slemme sørøvere, sagde man. Men var det ikke den samme ædle tradition og arv, som kongen i den

lille land med storhedsambitioner havde bygget sit rige på.

Middelalderen blev en efterligningstid. Også dårligdommene blev ivrigt efterlignet. Romerstatens

a�øser Romerkirken mente, at der skulle føres hellig krig i det hellige land, så de indledte en stribe

korstog. Bare det er helligt, så er det ikke syndigt at begå folkemord. En afstikker gik mod vest, for

muslimerne skulle ud af Spanien. En anden afstikker gik til Sydfrankrig for at massakrere et kættersk

bysamfund, der rent faktisk troede på fred som en mulighed – det var bare ikke den krigslysne

romerske fred. 

Danskerne mente, at det dér med korstog, det måtte de da efterligne, så de foranstaltede et mod øst.

Her fortalte de bagefter, at �aget var kommet blafrende ned fra Himlen. Det var et mirakel! Det var så

også en efterligning af en romersk skrøne, for kejseren havde set et syn på himlen, hvor der blev viftet

med et �ag. 

På den østligste ø i det lille land, den med klipperne, ligger der nogle sjove runde kirker, og hvis man

piller hatten af, så er det en korsfarerborg i Provence. Her holdt cistercienserne til en slags

krigermunke som senere jesuitterne. Dem kender vi godt, for det betyder, at tempelridderne var her,

og så kunne det tænkes, at de havde prikket kongen på skulderen og foreslået et korstog. Det var jo

det, de var skabt for, hvis man spørger munken Bernhard af Clairveaux.

Hvideslægten regerede Danmark i �ere hundrede år. Men en dag forsvandt de pludselig, og man så

dem aldrig siden. Eller gjorde man? Deres �ag havde en stjerne med syv spidser. Senere regerede

denne mand det lille land – på det nærmeste – med sit eget søimperium fra sidelinjen. Hans skibe

sejlede rundt med en syvstjerne malet på skroget.

*

Vi plejer at sige, at det lille land er et fredeligt land. Som vi allerede har set, kan intet være fjernere fra

sandheden. Hvor mange konger i den lange række kan sige, at landet var fri for krig? I mellemtiden var
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de blevet protestanter, og hvis nogen mener, at de var et hak bedre end katolikkerne, så tager de fejl.

Undervurder aldrig omfanget af religiøst hykleri. Det var for eksempel i protestantisk regi, at

hekseforfølgelserne hærgede Europa. 

I slutningen af middelalderen starter det lille lands konger en nærmest uendelig række af krige. År

1500 går startskudet med Felttoget i Ditmarsken, hvor kong Hans tabte til en stak bønder i en gang

mudder i Nordtyskland.

Så kommer det stockholmske blodbad, hvor Christian d. 2 i sit svenskertogt begik den kæmpe fejl at

henrette 80 af sine modstandere, hvilket blot gjorde modstanden fuldstændig indædt. Også i Jylland

havde de fået nok af den sadistiske despot og ved hans død startede Grevens Fejde, der både var en

borgerkrig og en religionskrig med protestanter mod katolikker, en bondehær mod Greven, der sad

ind for kongen – mens der ikke var en konge.

Så trækker de vejret en tid, men så ankommer den Nordiske Syvårskrig i 1563. Enorme mængder af

mennesker døde til absolut ingen nytte, for der var status quo i magtforholdet mellem Danmark,

Norge og Sverige bagefter. I Sverige alene døde 100.000 ud af en befolkning på 700.000, hvilket skabte

det had, vi beskriver som arvefjenden Sverige og et endnu større had den anden vej.

Havde man lært noget af det? Overhovedet ikke, for Christian d. 4 ville være den største konge i

Norden og startede Kalmarkrigen ved at erklære svenskekongen krig – bare fordi svenskeren havde

tilladt sig at kalde sig ‘konge over over de lapper i Nordland’. Resultat mere nabohad.

Lærte Chr. Firtal noget af det? Nej han kastede sig gladeligt ud i sit hjørne af 30-årskrigen, også kaldet

Kejserkrigen, der udraderede halvdelen af Europas befolkning. Det handlede om katolsk

modreformation og genomvending af protestanterne – i hvert fald på papiret, for det religiøse stikker

ikke dybere end det tøj, man tager på. Christian, der også var hertug af Holsten, kørte sig storladendt i

stilling som hærfører for en stak tyske fyrstendømmer – hvorefter han tabte stort til kejseren i 1627.

I slutningen af sin �askofyldte kongetid myldrede svenskerne pludselig ind over grænserne, uden at

han så det komme. Idioten havde brugt alle landets penge på at føre konstant krig, og han havde

ingen venner tilbage i Europa. Svenskerne vælter ind gennem Holsten og op gennem Jylland. Det var

her ved et søslag, at han blev den enøjede konge – i direkte og overført betydning. 

Christian døde i 1648 – med eller uden klaphat, men 10 år senere erklærer hans efterfølger krig mod

svenskerne igen. Krigen skal jo have et navn af historikerne, så det blev til Karl Gustav-krigene, for der

kom to af slagsen. Svenskerne reagerer på krigserklæringen ved at trække tropper ud af Polen og

sende dem op gennem Schlesvig-Holsten og Jylland. Bælterne frøs den vinter, og de vadede direkte

henover Fyn og Storebælt og ind mod København. Hvad hjælper en �åde, når den hænger fast i is.

Danskerne overgiver sig og må afstå Sydsverige og Bornholm og et par sørgelige rester af det nordiske

storrige i Sydsverige og Norge ved Roskildefreden. Så meget for en krigserklæring.

Svenskerne fortryder, at de ikke fuldstændig har udraderet Danmark, og et år senere ankommer de

igen og belejrer København. For en gangs skyld har danskerne udøvet konstruktivt diplomati. Polen,

fyrstendømmet Brandenburg og Nederlandene kommer til hjælp. Svenskernes eneste chance er nu at
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storme København. De når så langt som til Slotsholmen, før det blev for meget for dem. Forsvaret var

e�ektivt. Var det en succes? Kun hvis det at undgå total udslettelse er en succes, men skulle man ikke

have tænkt på det, inden man erklærede krig? Tabet af land før 1648 var stadig et faktum, bortset fra,

at vi �k Bornholm tilbage.

Det er dyrt at føre krig. Det er især dyrt at tabe krige på stribe – endnu en grund til at tænke sig

grundigt om, inden man starter på den slags – skulle man mene. Men simpel omtanke var noget, som

kongerne indtil videre havde vist sig at være elendige til. OG det kan da kun betyde, at kongerne skal

have mere magt – tænkte kongen – så i 1660 indføres Enevælden ved et statskup.   Begrundelse:

statsøkonomien var gået rabundus pga af kongelig krigsførelse, ergo, løsningen måtte da være af

samme sku�e, bare MERE af det. Kongemagten fra-og-med Frederik 3. bliver konstititionelt arvelig og

uindskrænket.

Der er noget manisk besathed over denne oldenborgske kongeslægt, for ikke længe efter – og med

den nye fuldstændige og enevældige magt på plades – starter de Skånske Krig, fordi kongen mener, at

det vil være på sin plads at tilbageerobre det tabte. Først gik det fremad, og så gik det ad helvede til.

Christian d. 5.’ drøm om et genudvidet Østdanmark blev smadret i 1679.

Men danskerne havde stadig ikke fået nok. I 1700 starter Frederik d. 4. Store Nordiske Krig mod

krigerkongen Karl d. 12. Eneste grund til, at det går galt for svenskerne denne gang er, at den russiske

kejser Peter den Store også var part i krigen mod svenskerne. Samt den polske konge med det herlige

navn August den Stærke, som kongen har været på ferie sammen med i Venedig. Ret fantastisk

overskud, at tage på ferie, mens man fører krig. Ja, og så er der selvfølgelig søhelten Tordenskjold,

ham skal vi da ikke glemme. Men han var også nordmand.

Her udspiller sig en af de mere groteske krigscener sig. Danskerne sætter over ved Helsingborg og

møder en større mobilisering, end de havde regnet med. Og hvad gør de så? Først brænder de alle

huse ned med forsyninger. Og så myrder de gudbedre det 6.000 af deres egne heste og strør

kadavrene rundt om i gaderne af byen?

*

Her bliver vi nødt til at stoppe op et øjeblik og spørge: Hvad er det, der er galt oppe i hjernen på dem?

Er det simpelthen en arvelig sygdom eller en degenerering af folk med blåt blod? Er det genetisk, og

skyldes det, at de har horet og indavlet så meget i hele Europa, at de ikke er i stand til andet?

Kombineret med det forkælede og mentalt usunde liv, de ved magt er i stand til at opretholde. De

lever i en abstrakt verden af royalt �ms og indbildsk storhedsvanvid.

Eller er problemet, at konger i krigstid også er konger i fredstid. I det gamle Rusland – før dannelsen af

Kievan Rus, det egentlige Rusland, hyrede man en leder i krigstid for hans særlige evner. Men titlen

som prins var ikke arvelig, så han måtte �nde sig et andet job, når han havde udført sin tjeneste. Folk

med krigstraume, der blot tænker på, hvornår den næste krig ankommer, var uegnede til tjeneste i

fredstid.
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Herefter den muligvis mest latterlige krig i Danmarkshistorien – Algierkrigen! Har du nogensinde hørt

om den? Danske handelsskibe bliver konstant røvet af algierske pirater. Så udrustede kongen en stak

skibe til at bombe Algier. De fyrede 75 kanonkugler af mod byen, hvorefter de måtte opgive og sejle

hjem. Slukøret måtte de sende en delegation til den algierske hersker, der slog sig på låret af grin og

tog sig rigeligt betalt for en aftale.

Men måske er Tyttebærkrigen i 1788 alligevel mere latterlig. Svenskekongen arrangerede en operation

falsk �ag ved den �nske grænse – Finland var under Sverige dengang – så det så ud, som om russerne

havde angrebet dem. Den russiske Tzar forlangte, at danskerne opfyldte alliancen, for han havde travlt

med at bekrige tyrkerne ved Sortehavet. Danskerne sendte en stak nordmænd afsted mod Göteborg

for at irritere svenskerne derfra. Hele miséren endte med, at en engelsk diplomat trådte ind og truede

dansker-norskerne med, at englænderne og preusserne ville angribe dem, hvis de ikke strax holdt op.

Det gjorde de så. På vej hjem var der dårlige forsyninger, så fodtusserne måtte æde tyttebær i

skovene. Til grin igen.

Her kan man så godt fornemme, at det næste problem er: englænderne. Briterne ønskede dominans

over havtra�kken og ret til at beskatte skibslaste. Intet skulle komme deres arvefjende

franskmændene til gavn. Danskere og nordmænd måtte lade handelsskibe i konvoj, og det kom til

kamp med briterne. Her startede den Første Englandskrig. I 1801 sejlede de mod København, og efter

Slaget på Reden måtte Danmark måtte overgive sig. 

Endnu værre blev det næste gang. Napoleon marcherede frem, og englænderne så for sig, at han

erobrede den store danske �åde og ville kunne true dem. Så i 1807 vendte de tilbage, og denne gang

blev København bombet sønder og sammen. Herefter takket være regeringen under Christian 7.’s

inkompetente diplomati ingen �åde og statsbankerot i 1813. Danmark tabte Norge i 1814. Under

Frederik d. 6. skete yderligere overgivelsen af Danmarks Nationalbank i 1818 til et udenlandsk

banksyndikat med hovedsæde i London og Schweitz. Gæt selv navnet. Det lille land har ikke siden haft

en national økonomi – en af de bedst bevarede statshemmeligheder til den dag i dag stammende fra

en sørgelig og pinlig tid.

*

Et andet pinligt kapitel i historien om det lille land er slavehandlen, dengang kaldet negerhandlen.

Først sejlede de danske kødhandlere til deres forter ved Guldkysten med krudt, kugler og brændevin.

Så sejlede skibene videre til Caribien lastet med elfenben og … negre. Og siden sejlede de til

Kjøbenhavn lastet sukker, rom, tobak og mahogni. Enhver borgerlig familie i 17-1800-tallet havde et

�nt mahognimøbel af træ fra Sct. Croix, Sct. Jan eller Sct Thomas. Vi plejer at prale af i det lille land, at

vi var de første til at afska�e slaveriet i 1792. Det var vi så ikke, det var kun transporten, der stoppede,

for der var negre nok i Caribien til at holde den kørende helt frem til 1848, hvor guverør Peter von

Scholten afska�ede slaveriet på Sct. Croix. Var det så, fordi han var en �lantropisk velgører? Næ, det

var fordi, at det gjorde man i alle europæiske lande, og fordi danskerne var bange for at blive lynchet,

der der lige havde været et slaveoprør på stedet. Forsvandt slaveri så fra jordens over�ade? Der har

aldrig været så meget slaveri og menneskehandel, som der er i dag. Det foregår blot under jorden eller
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under andre navne. Handel med børn, organer og substanser fra mennesker har nu overtaget

føringen som den mest indbringende gesjæft.

Spørgsmålet er stadigvæk: Har det lille ‘fredelige’ land nogensinde oplevet egentlig fred og ikke bare

pusterum i nærmest én lang krig? Man kunne kalde det for 300-årskrigen. Set i bakspejlet har krig

været normen og ikke undtagelsen. Og endnu mere pinligt er, om én éneste af krigene i den uendelige

og trivielle række kan beskrives som succesfuld eller endog fuldt berettiget? DET ER DER IKKE! Vi skal

helt tilbage til vikingetiden for at kunne tale om, at vi sparkede røv i selvforsvar. Og hvad laver i øvrigt

alle de ædle løver i rigsvåbnet? 

Måske skal vi helt frem til Frederik d. 9., konge fra 1947-1972, før vi kan tale om noget, der ligner fred.

Men deltog vi ikke alle i den Kolde Krig? Deltog Danmark ikke som rengøringshold i Koreakrigen? Var vi

ikke medlem af NATO, der både bedrev terrorvirksomhed og bidrog til gen-oprustning af Europa? Var

vi ikke allierede med USA, der overfaldt lande overalt i verden? Fik amerikanerne ikke også lov til at

okkupere Nordgrønland og installere atomvåben? Den Kolde Krig var ikke fredelig, den var bare kold –

og det var den jo ikke engang.

*

Vi plejer også at sige, at det lille land er et sted med frihed. Vi har endog en Frihedsstøtte. Spørg en

ungersvend i dag om, hvilken slags frihed der tales og skrives om, og de ville ikke ane det. Er det ikke

noget med 2. Verdenskrig … ? For nu at de forvirrede millennier ikke skal føle sig forfordelt, så kan de

med rette hævde, at de blot fuldfører den proces af korrumpering, der startede med babyboomerne,

68’erne, den første forkælede, historieløse generation, der mente, at historien og alle traditioner skulle

ned i skraldespanden, så de kunne hengive sig til deres øjebliksbillede af et velfærds- og

forbrugersamfund – et samfund som de først sagde, at de sked på, men som de senere overhalede

indenom og ikke kunne få nok af. Hykleriet var i høj kurs, dengang som i dag.

Frihedsstøtten står selvfølgelig for landboreformerne og stavnsbåndets ophævelse i 1788 og dermed

et pusterum for herremandsvældet, det agrare slaveliv, det stygge samfund med ridefoged-

slavepiskere, torturinstrumenter, livegne og stavnsbundne. Slaveriet var ikke kun noget med

negerhandel derude i udkantsverden, det var normen på egen jord. Feudalismen skabte de få rige og

de mange fattige. Har vi et baglæns déjà-vu? Det burde vi have, hvis vi formår at holde det ud i strakt

arm og spørge: hvordan var det dengang? og dernæst hvordan er det hér og lige nu?

En af de mest farverige og betydningsfulde skikkelser i overgangstiden fra feudalisme til oplyst

enevælde var Christian 7. livlæge Struensee. At han var berygtet, skyldes bla. at han var dronningens

elsker. Men via den politiske magt, han �k – og husk at kongen var kronisk skizofren og ude af stand til

egentlig regeringsførelse – var han mindst 100 år forud for sin tid i sit samfundssyn. Han udsendte i

egenskab af geheimekabinetsminister – minister for det hemmelige statsråd – ordrer om forenkling af

statsbureaukrati, begrænsning af godsejernes ind�ydelse, indførelse af pressefrihed, afska�else af

tortur, bedre forhold for bønder, afska�else af særlige privilegier for særlige støvleslikkere. Det var

tiden ikke lige klar til, så støvleslikkerne foranstaltede et statskup og henrettede ham vha. den

dødbringende tortur, som han ønskede afska�et: hjul og stejle. Alle Struensees oplysningstidsidealer
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er siden forsøgt realiseret, men er altid blevet spist op indefra. I dag har bureaukratiet i det lille land

1.3 millioner ansatte, godsejerne har købt 80% af landbrugsjorden tilbage via EU-tilskud, familieejet

landbrug er blevet urentabelt, støvleslikkeri har kronede dage. Og for nylig har man genindført tortur,

for nu skal man bære masker, sidde i husarrest og lade sig pumpe fuld af eksperimentelle giftsto�er

for at please de nye herremænd.

*

Friheden havde kun en ganske kort tid efter stavnsbåndet, for efter et pusterum blev

herrmandsvældet a�øst af industrialist-vældet. Fra de engelske kulminer, uld- og bomuldsspinderier

og jernstøberier bredte industrisamfundet sig, og et nyt slavesamfund, en feudalisme 2.0 overtog,

hvor Konstantin den Stores feudalisme version 1.0 slap. 

Jamen, var industrialismen da ikke en velsignelse? Ikke hvis man spørger udkantsmenneskene i

udkantsverden, undermenneskene i imperialismens kolonier. Uden imperialisme og kolonikrige,

undertrykkelse og massemord og livslangt lorteliv for undermenneskeheden, ingen industrialisme. Vi

�k også vore egne undermennesker fra underklassen, fabriksarbejdere, proletarer, de nye daglejere,

der stillede op i køen en gang om ugen og �k langet en stak underbetalte kroner og ører i en

lønningspose henover skrivebordet i baglokalet. 

Javist, der var en smuk og gylden periode, La Belle Epoque fra 1870’erne til 1910’erne, hvor

borgerskabet – i hvert fald i Paris –  nød godt af de industrielle tiltag. Al industri er ikke af det onde. Det

var fremskridtet, sagde man. Gaslyset tændtes, bilerne rullede frem på gaderne sammen med

knallerter og cykler. Fotogra� og �lm var til o�entlig beskuelse, man så �yvemaskiner på himlen, kemi

og industri sydede i baglandet, og Ei�eltårne og Frihedsgudinder ragede op i himlen. De lavede

verdensudstillinger om fremskridtet. I det lille land så vi de første maskiner. Selvbinderen og

mejemaskinen skulle få en stor fremtid i et kommende foregangsland for industrialiseret, mekaniseret

og kemisk forurenet landbrug.

Men industrien forberedte også noget andet og mindre smukt. La Belle Epoque var pludselig slut. I

1914 rullede industrialisterne og bankmændene deres nye maskineri ud, en anden og mere makaber

form for mejemaskine. Maskinen var beregnet på at meje menneskemasser ned. Det lille land blev i

første omgang sparet for det værste. Det havde på sin vis også kvajet sig gevaldigt overfor Preussen i

den Anden Scleswigske Krig i 1864, så der var ikke meget krudt tilbage. Først med et svækket Preussen

i 1920 kunne landet stjæle halvdelen af Schleswig tilbage. Danmark til Ejderen skulle aldrig være bragt

på banen, det skulle have været Danmark til Dannevirke og dermed punktum. Men nej, den

daværende konge af huset Glücksburg, den regerende tyske lavadel, kendte ikke sin begrænsning.

Efter blot ét år på tronen gjorde Christian d. 9 sin første fatale fadæse i og ødelagde det lille land, som

hans slægt havde raget til sig.

*

Så �k da det lille land en grundlov i 1849. Det var i øvrigt her, at den krig, vi glemte i skyndingen, Den

Første Schleswigske Krig startede som et borgeroprør sydfra. Danmark havde fået pøbelvælde, så det
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benyttede schleswigerne sig af. Men grundlov, ja. Fint skulle det være, en forfatning, som de sagde

derude. Den var fuld af �ne ord og gode intetioner. Her tales og skrives om ytringsfrihed,

forsamlingsfrihed, trosfrihed, ejendomrettens ukrænkelighed og værnepligt – den er sidenhen

afska�et, for en hær bestående af udkommanderede borgere vil ikke være med til, når den tid

kommer, at skyde på deres egne medborgere. Der tales i grundloven om magtens tredeling for at

undgå overgreb på befolkningen. og en hel masse om, hvad kongen kan og ikke kan. Det handlede

meget om at få enevælden parkeret, dengang. Hvor mange har egentlig læst grundloven? Politikere i

dag har lige så lidt respekt for den, som læger har for lægeløftet. Grundloven er sidenhen blevet

revideret �ere gange, uden at den er blevet bedre af det. Hvorvidt magten i realiteten er tredelt

længere, kan der stilles kraftigt spørgsmål ved.

Første Verdenskrig gik hen over hovedet på det lille land – bortset fra en stak gulashbaroner, der

tjente kassen på andres død og ødelæggelse og efterfølgende blærede sig ved at opføre opulente

palævillaer. Nogle af dem, der måtte æde baronernes dåseføde, var de tvangsudskrevne mænd

tilhørende det danske mindretal i Nordschlesvig. Sidenhed blev de kanonføde sammen med de andre

mænd i skyttegravene. Hvis ikke de døde af den spanske syge, det biologiske

masseødelæggelsesvåben fra de amerikanske militær-laboratorier, der genstartede og vandt krigen,

efter at den formelt var afsluttet ved Bretsk-Litovsk-freden. 100 millioner omkom under og efter krigen

af The Army Flue. Men … de nordtyske danskere tilhørte jo ikke det lille land, for de var jo bagtroppen,

der blev ladt i stikken ved tilbagetoget i 1864.

Mon ikke vi skal sige, at 2. Verdenskrig var lidt i samme sku�e? Ikke i det fjerne ubemærket som sådan,

men skal vi ikke lægge lidt proportion og perspektiv: de fem onde år, javel, besættelse,

rationeringsmærker, møkelægningsgardiner og ka�eerstatning. Men det var for absolut intet at regne

med, hvordan krigen ødelagde omverdenen. Tyskland for eksempel. Nååee, jamen de var jo selv ude om

det, sagde de allierede sejrherrer i krigen, der bagefter gav sig selv lov til at skrive verdenshistorien –

for det er jo det, man gør. Først lyver man, for ellers bliver der ingen krig. Så lyver man igen for at

holde den kørende. Men så, bagefter, fortæller man pludselig den rene og skære sandhed. Hokus-

pokus, løgn er blevet til sandhed blot ved at nedskrive den og kalde det for verdenshistorie. Hvad

krigsherrerne ikke skrev i den o�cielle version var, at det var dem selv, der havde ønsket og

arrangeret begge verdenskrige. Misundelsens Imperium smadrede deres konkurrenter med statskup

forklædt som revolutioner og verdenskrige og smurte skylden af på deres ofre. Sidenhen skrev de

skolebøger, så også børnene i både de store lande og det lille land kunne lære om deres bedrifter.

Også her til lands lider vi af ‘den engelske syge’.

*

Hvordan gik det så sidenhen for det lille land? Ja, det er den omvendte historie om den grimme ælling.

Først gik det rimelig godt, og siden gik det grueligt galt. Først var der fede tider med velfærd og fuld

beskæftigelse, bil i garagen og charterferie på Solkysten. Hvis vi havde brug for lidt ekstra penge at slå

os løs med, så tog vi bare et nyt statslån. Bare spørg den �inke statsminister i de fede tider, Anker

Jørgensen. Spørg også hans efterfølger Poul Nyrup, der måtte arrangere et �nansielt statskup for at få

den rare fagforeningspamper ud af vagten og forhindre et galloperende velfærds-bankerot.
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Sidenhen er det kun gået tilbage i det lille land. Den anden Rasmussen, ham med Irakkrigen, EU-

sammenklaskningen og NATO-kasketten, bragte det lille land ud i en stribe angrebskrige mod lande,

som ingen danskere nærmest havde hørt om før, og som aldrig havde gjort os noget. Og det gjorde vi,

fordi USA mente, at det ville være en god ide for dem. Hverken Lille-Lars og Axelborg-ma�aen ejheller

gynokratiet Helle og Mette har bibragt det lille land blivende værdier for fremtidige generationer. Med

mindre løgn, statsterror, underslæb, korruption, landsforrædderi, bestikkelse, �nanssvindel og andre

herligheder skal regnes som blivende værdier i det nye normale. I så fald kan vi regne med, at

ugerninger og dårlig stil vil blive solgt under falsk varebetegnelse pakket ind i guldpapir med rød sløjfe.

Der var et lille land. Det var såmænd yndigt, dengang. Vi taler i datid, for det er under afvikling. Nogle

rige onkler i jakkesæt nede i Europa bag skudsikre ruder, overvågningskameraer og bodyguards – eller

hvor de nu be�nder sig i den digitale sky for tiden – har besluttet, at den dér upraktiske ide med

folkestyre og nationalstater skal afska�es. Det synes folkestyrets indvalgte sjovt nok også er en vældig

god ide. De har transhumant postdemokrati på hovedmenuen, og de er i fuld gang med serveringen

for tiden. Pseudopolitikerne har tilsyneladende accepteret rollen som bestyrere af et

ekspeditionskontor og forvaltere af et servicerende forretningsorgan. De yder ikke længere service for

de, der betaler med hele deres levende arbejdskraft for at holde dem kørende, men for at de rige

onkler dernede, derude og deroppe ikke skal føle sig dårligt tilpas. Man bider jo ikke den hånd, der

holder et pistolløb for ens hoved, gør man vel?

*

På mindestenen for det lille land vil der indhugget stå de �re vers:

Der var et yndigt land,

det stod med brede bage

af hængerøv og slid

det vred og vendte sig sig i angst,

for død og mangen plage;

Ej længer Freyas sal.

Dér sad i fordums tid

de jakkeklædte tumper,

udhvilede fra nid;

så drog de frem til folkets mén,

nedlukningslumpne løgne

bag Borgens kampesten

Det land er blevet grimt;

thi giftigheder virker

i jord og vand og krop,

og karriére-kvindekøn

og mænd foruden klunker

bebo de danskes øer.



29.12.2022 14.57 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 632/3124

Hil Holger i din katakomb!

Du tog dig nok en snummer,

en morfar og en lur.

Vort gamle Danmark skal forgå,

sov sødt, du lille

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Jeg deltog for et par uger siden i et netmøde med en dansk jurist, der har arbejdet internationalt, med

speciale i virksomhedsjura og indsigt i menneskerettigheder og EU-lovgivning.

Hans navn er Eric Sørensen (Sorensen internationalt, da de ikke kan �nde ud af æ, ø og å derude).

Manden havde meget og virkelig præcist at sige om vores nuværende situation

og mulighederne for at svare systemet og agendaen igen. Jeg har forsøgt at få

tilladelse til at viderebringe et redigeret-renset lydklip fra mødet, men jeg har

ikke fået svar fra Eric S. Jeg håber derfor på tilgivelse uden tilladelse, da

informationerne er ALT for vigtige til at blive gemt af vejen. Min fornemmelse

er stærkt, at den gode og kompetente jurist Eric er så fokuseret på, at

budskabet når ud, at tilgivelse er en mulighed.

Redigeringen var nødvendig, da arrangørerne var meget lidt kompetente i at facilitere netmøder, så

der var voldsomt meget teknisk kludder, irrelevant støj og afbrydelser oma. undervejs. Tak til dem for

at bringe mødet i stand, men ikke meget mere. Heldigvis var Eric S. meget tålmodig med de forvirrede

høns, der løb rundt på net-scenen, og hans budskab brændte klart igennem, bl.a. fordi han gik langt

over tiden for mødet som kompensation for kludderet.

Jeg vil gerne sige tak for tilgivelse uden tilladelse på forhånd og også tak for Erics store og oprigtige

arbejde i sandhedens tjeneste.

En advokat om jura i krisetider

0:000:00 / 1:21:56/ 1:21:56
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*

En anden advokat, der opererer top-level, er Rainer Füllmich. Han leder et team af jurister og

videnskabelige eksperter, der nu klart melder ud, at det er 100% sikkert og beviseligt, at der foregår et

velovervejet folkemord, og at de tre største medicinal�rmaer er skyldige med samt alle, der har

medvirket til at rulle deres globale forgiftningseksperiment ud. Teamet går nu i første omgang efter de

store spillere, Fauci, Gates, Adhanon o.a., og om et par uger fra denne update 18. januar 2022 starter

retssagerne.

Dette link �ndes på Rumble og BitChute og er svært at embed’e.

https://www.bitchute.com/video/DwW62jNTQBsR/

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Det er ikke sådan, at det højere selv har glemt sig selv og ladt det lavere selv, der er vores opfattelse og

oplevelse af os selv i vågen tilstand, i stikken. Det er os selv i vores dagsoplevelse, at det højere selv er

ophørt med at eksistere. Gud har ikke ladt os i stikken, vi har ladt Gud i stikken og dermed os selv.

Vi har den opfattelse, at vi i søvnen drømmer og træder ud af os selv. Psykologien har lært os at

betragte det som vores underbevidsthed. Vi træder her ned i os selv. Jungiansk psykologi og dens

udløbere har som taget skridtet videre og erkendt bevidsthed som noget ikke-lokalt og kaldt det for

det kollektivt ubevidste. De taler om arketyper som aktive symboler, der bor i dette bevidsthedsfelt. Vi

træder ind i os selv og ud af os selv på én gang.

Snebuddha
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Hvad nu, hvis vi kunne interviewe vores højere selv og spørge: Hvordan ser du det?

Vi ville muligvis få følgende svar:

Jeg har valgt at lade mig nedsænke i en fysisk krop for at være i stand til at betragte mig selv. I
nedsænkningens øjeblikkelige virkelighed valgte jeg amnesien, for det var en del af spillereglerne.
Uden amnesi, ingen mulighed for at lære. Som højere selv uden en krop var jeg ikke i stand til at
lære mere, for jeg vidste i princippet alt uden nødvendigvis at mestre det. Man kan ikke gå til
eksamen men en facitliste i lommen. Kun via uvidenhed og glemsel, kunne jeg give mig selv
muligheden for at forny mig. Når jeg så det hele sådan lidt fra oven, kunne jeg ikke også være i
øjenhøjde med mig selv og forstå mig selv fuldtud. Jeg havde brug for at se det hele sådan lidt fra
nedersteetage.

Så når du, mit lavere selv og alle I andre siger, at I drømmer, når I ikke er vågne, så har jeg
nedsænket mig i en drøm om at være vågen i en krop, og når beboeren i kroppen sover, så tanker
jeg og dermed du op i mit højere selv.

En del af søvnen består i at rense mig for alt det snavs og støj, der opstår i oplevelsen som vågen.
Du kender det godt, hvis du kan huske dine drømme. En hel masse genoplevelse og a�adning af
smerte og binding til oplevelserne. Når det værste snavs er væk, så har du sikkert bemærket, at
drømmene skifter karakter til en slags tanker. Tanker kan styres, de er navigerbare. De har en
anden klarhed, og al angst er forsvundet. Du begynder at få ideer. Det er mine tanker. Men det er
også dine tanker, for vi er ikke to, vi er den samme.

Jeg var nødt til at blive til to for at lære. Det er det, der kaldes at re�ektere. Jeg er din skygge, din
daemon, dit alter ego. Som dit højere selv er jeg i familie med det, du kalder for Gud – hvis du er en
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— o —

Et ufrivilligt studie af tredimensionelt liv
i angelisk fugleperspektiv

Englen Astérpil falder ud af den 4. dimension og ned gennem den dimensionelle tæthed.

Normalt kan dette ikke �nde sted. Fartøjerne eller tilstandene i den æteriske verden er yderst

driftsikre, men i særlige tilfælde opstår der noget, der i menneskelig terminologi kunne kaldes en fejl.

Egentlig er der snarere tale om et overspring i informationsfeltet, hvor fejl, som vi kender dem i den

fysiske verden, bliver mulige. Intentionens sikre styringsenergi a�øses her af et øjebliks forvirring. Vi

af dem, der bruger det udtryk. Nogen kalder det for Kilden. Det var Kilden der replikerede og
skalerede sig selv i myriader af bevidstheder for ikke at være ensom længere. 

Bevidsthed �ndes overalt. Selv en sten har en form for bevidsthed. Den ved, at den er netop dén
sten og ikke en anden sten. Måske gør den brug af andre og tilsyneladende mere levende
bevidstheder for at vide det. Vi lever i et felt af sammenvævede bevidstheder, der alle refererer til
Kilden.

Der �ndes hellige skrifter, der både har forstået og alligevel ikke forstået, hvad Kilden og
bevidsthed er. I en af dem står der: Du må ikke have andre guder end mig. Det er noget misforstået
vrøvl, der skyldes en historisk oversættelses- og forståelsesfejl. I virkeligheden skulle der have stået:
Jeg er den, jeg er, og da jeg er ALT, der er, kan der ikke �ndes andre guder end mig, for de er alle
sammen mig i et uendeligt og varierende antal. Du må have alle de guder, du vil og i hvilken form,
du foretrækker, hvis det er nødvendigt for, at vi kan føre en samtale.
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kan kun bruge begrebet øjeblik, der er tidsbundet og begrebet forvirring, der er det menneskelige tab

af fornemmelse for intentionens styringskraft for at forklare det momentane – igen et menneskeligt

begreb – tab af overblik og klarsyn.

Hændelsen af ‘da’, hvilket vil sige tilstedeværelsen af tid i rum i dimensionsfeltet, hvor tid og rum

normalt ikke �ndes – ‘normalt’ igen et 3-dimensionelt begreb – opstår via overspringet i

informationsfeltet. Al information er digitalt lagret og udført. Det �ndes i det mindst mulige felt af

eksistens og er derfor i sin natur uendelig, umiddelbar tilgængelig, overinformeret og selv-

reparerende. Bortset fra enkelte bobler af afskårethed, der �yder rundt i det universelle kontinuum af

information.

Det er, kan man sige, en sådan boble af afskårethed, som englen Astérpil støder sammen med –

sammenstød igen værende et menneskeligt begreb, der forudsætter rum, bane og masse. I den ikke-

fysiske dimension kaldes det et mørkerødt hul, et indsugningspunkt til en tæthed af lavere frekvens

med tid, rum og tyngde.

Det er også her, det besynderlige sker. Englen Astérpil inkarnerer som en fugl, nærmere bestemt en

allike. Hvis begrebet inkarnerer ikke resonerer, så vælg begreber som materialiserer eller manifesterer

eller realiserer – vel vidende at realiserer i betydningen virkeliggør ikke er fyldestgørende, da vi under

alle omstændigheder taler om virkeligheder. Faldet foregår gennem et lag af skyformationer,

bevægelsen er cirkulerende, fornemmelsen af tæthed og konsekvens er smertefuld – smerte forstået

som adskilthed fra det frie hologra�ske, skalerbare informations- og intentionsfelt. Det luftige

energifartøj fortættes til et sæt vinger beklædt med fjer, en krop med et påmonteret hoved med et

påmonteret næb. Underneden et dobbelt landingsstel påmonteret tre fremadrettede kløer og én

bagudrettet.

Lad os forstå det rigtigt. Fuglen eksisterer allerede i 3 dimensioner. Der er et øjebliks forvirring – og her

kan vi for første gange tale om ‘et øjeblik’, hvor tiden og rummet rammer den luftige bevidsthed

nedefra – så at sige – hvor den i forvejen eksisterende fugl �yver ind i den form for lavthængende

skyformationer, der kendes under navnet tåge og overtages af noget ganske andet og ukendt, der

rammer den – man kan måske sige ‘nødlander’ i det fjerede, luftbårne fartøj og sender dens

fuglebevidsthed ud i skroget, hvor det i et splitsekund i nedfrossen tilstand lagrer sig i en bevidstheds-

ku�ert i dette fartøjs bagagerum.

Alting foregår herefter i tid og rum bundet til en krop af fjer, næb og kløer. Da inkarnationen eller

nedfaldet sker, be�nder fuglen sig i luften. Den abrupte udskiftning af førstepiloten i cockpittet får de

umiddelbare konsekvenser for navigationen, at luftfartøjet ‘staller’ og dets bane antager de førnævnte

faldende cirkler, der til sidst afbrydes af en kollision med en stribe visne siv i udkanten af en sø. Den

fysiske del af nødlandingen slutter med at det fjerede fartøj bliver opfanget af bevoksningen og ruller

rundt i blandingen af græs og siv.

Skulle et vinget væsen ikke uden større problemer være i stand til at overtage styringen af et andet?

Tag ikke fejl her – spørgsmålet er stillet ud fra en forkert præmis. Engle er ikke vingede væsener som

afbilledet på naive religiøse malerier. De har intet at bruge vinger til, hvor de kommer fra, og ville



29.12.2022 14.57 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 639/3124

derfor ikke vide, hvad de skulle stille op med dem. Hvis man viste dem et maleri af Botticelli, ville de

ikke genkende sig selv.

Da fornemmelsen af tilstedeværelse i det ganske fremmede miljø begynder at ind�nde sig, og udsynet

op i en blå himmel set nedefra gennem en stak siv ikke længere synes tilfredsstillende, beslutter

englen Astérpil sig til at undersøge fartøjets – for det er sådan, det opfattes – navigationsmuligheder.

Da den på ingen måde ser sig som værende identisk med det ubehagelige fjerede væsen, må det være

en påklædning eller et fartøj. For et fartøj �ndes der et sæt manøvrer og metoder, der kan læres. Et

hurtigt gennemsyn af den indbyggede online-manual indkapslet i det organiske fartøjs dna-stuktur og

centralnervesystem afslører, hvad landingsstellet, vingerne og haleroret skal bruges til. Der er også et

afsnit om nødprocedurer, fx om hvordan man vender sig om, når man er landet med stellet opad. Et

godt sted at starte.

Vi skal her undlade at gøre rede for det yderst komplicerede koncept, der består i overhovedet at fatte

opad-nedad, frem-tilbage, til den ene og den anden side. I �redimensionel geometri opereres der med

fri skalering, alle samtidige retninger og vilkårlig invertering af indre og ydre. Vi vil her gøre et

overspring i fortællingen og nøjes med at nævne, at det er langt sværere at forstå �redimensionel

geometri, når man er vant til tre dimensioner, end omvendt.

I løbet af en times tid i jordisk målestok, en stribe akavede kolbøtter, næsestyrt og næbdyk, klo-

in�ltrationer efterfulgt af en række hals- og fjerbrækkende �yøvelser – man kunne måske tale om en

tidskomprimeret repetition i form af tilbage-fremspoling af dyrets erfaringsprogression fra

nyudklækket unge til �yvefærdig tilstand – be�nder den genfødte allike, tidligere kendt som englen

Astérpil, sig på en gren i et træ i udkanten af en skov på en ø i et land mod nord på en planet et sted i

et solsystem i en galakse iført en temmelig ubekvem hybrid mellem et fartøj og et sæt tøj – og med

følgende ubesvarede spørgsmål: Hvad er dette for et sted, hvad skal jeg her, og hvordan kommer jeg

tilbage igen?

*

Englen Astérpil opdager meget tidligt en af de betingelser, som dimensionsfaldet har bragt. På en af de

første �yveture prøver den at manøvrere gennem et sted, der er bestukket med høje strukturer med

forgreninger og vedhæng af en bestemt lyskvalitet. Da den ikke når at reagere i tide, tørner den

sammen med den brede del af strukturen, hvilket a�øder en ubehagelig følelse, som den ikke har

kendt. Den �ndes ikke i højere dimensioner.

Ved at studere andre vingede væsener, bliver den klar over, at de på den ene side nøje undgår disse

strukturer og på den anden side er i stand til at gribe om de tyndere dele med deres nederste

aggregater. På den måde lykkedes det den at sidde stille på et bekvemt sted. Da den forsøger at

meddele sig til de andre �yvende væsener, kommer der til dens forstyrrelse en sær hæs lyd ud af

munden på den. Hvad mere forstyrrende er, at der tilsyneladende kun �ndes denne ene lyd i dens

lydprogram. Det er først, da den yderligere opdager, at den stadigvæk er i stand til at sende og

modtage de andre væseners frekvenser, at den falder til ro. Lyden er kun et signal om, at der samtidig

bliver sendt på mere subtile kanaler.
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I dette dimensionsfelt er der hele tiden noget i vejen. Man kan ikke uden videre bevæge sig igennem

det, selvom nogle strukturer er mere eftergivende end andre. Det skal alt sammen erfares ved

eksperiment. En af disse strukturer er ganske glat og delvis gennemsigtig. Da den prøver at bevæge sig

ud på den, synker den nedad. Den redder sig skyndsomt op igen og ryster sig af med dele af

strukturen, der er blevet hængende. Andre �yvende væsner synes ikke at have problemer med at blive

ovenpå strukturen. De omformer sig til et andet slags fartøj, der er i stand til at �yde. Det går op for

den, at den især skal studere �yvende væsner, der ligner den selv.

Der er desuden andre væsner end de �yvende. Nogle har ikke vinger, men bevæger sig udelukkende i

de lave regioner af feltet. Disse væsner er det hensigtsmæssigt at undgå. Og hvorfor ved den det?

Fordi den fra en udkigspost observerede et sådant væsen nærme sig et af de �yvende væsner. Før det

var muligt at signalere til �yveren, at det nærmede sig et større væsen, var det for sent, og �yveren var

under støj og modstand blevet samlet op af det større væsen. Den fornemmede �yverens indre væsen

give efter og forlade sit aggregat. Der var ikke længere en modstand at spore, og hele scenariet synes

at udspille sig efter et på forhånd de�neret regelsæt.

Det er her, det går op for Englen Astérpil, at der hersker et sæt særlige betingelser for

dimensionsfeltet, der består i udveksling af levende væsners energifelter. For de bevægelige væsners

vedkommende anvendes det samme aggregat, som de producerer deres særlige lyde med. Hvert

væsen har sine særlige lyde, nogle har mange, andre har, som den selv, kun få. De bevægelige væsner

indtager simpelthen et andet levende væsen, som regel mindre, men det kan også være større, bliver

passiviseret og delvist indtaget. Andre væsner overtager efterladenskaberne, indtil der kun er en

uspiselig fast struktur tilbage. Visse væsner indtager kun de mere statiske strukturer, der også viser sig

at være levende væsner blot med et andet værensfelt. Det er her, den opdager sin egen trang til at

indtage livsenergi fra de statiske gevækster, der kommer op af undergrunden. Ikke alle er anvendelige,

og via et særligt program, som den henter frem fra sin dna-strukturs indbyggede instruktionsmanual,

bliver den i stand til at skelne mellem de indtagelige og de uindtagelige livsenergier.

Visse regelsæt ved navigationsfartøjet er indbyggede, andre skal erfares. De andre levende væsner

lærer af hinanden. Her bliver tilstanden i dimensionsfeltet for alvor besynderligt. Udover at levende

væsner, dynamiske såvel som statiske, indtager hinandens energifelter, så er disse væsner også i

stand til at reproducere sig selv som bevægelses- eller statiske aggregater. Faktisk bevæger de

tilsyneladende statiske væsner sig også, blot i et helt andet tidsperspektiv. Derfor �ndes der overalt

små og unge væsner, sammen med de større og gamle. De små lærer af de store, hvilket er ganske

forunderligt.
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Da Englen Astérpil selv er uerfaren omend iført et aggregat, et fartøj, der i princippet burde indeholde

en fuldbefaren navigatør, er den nødt til at fremskynde processen for i det hele taget at holde fartøjet

intakt og ikke udsætte sig for den nådesløse betingelse i dimensionsfeltet, hvor fartøjet opgiver sin

videre færd ved enten at blive til energetisk næring for andre væsner eller slet og ret falde om og

ophøre med at indtage den næsten æteriske substans af stærkt fortyndet materie, som visse bevæger

sig �yvende igennem – en slags primær næringskilde, der indimellem bevæger sig sidelæns og får de

statiske levende væsner til at give efter. Undertiden bevæger den usynlige substans sig så kraftigt, at

visse statiske væsner falder omkuld, og de bevægelige væsner vælger ikke at bevæge sig unødvendigt.

Alt sammen en del af den fremskyndede læreproces. En anden primær næringskilde synes at stamme

fra den lysende kugle af arkangelsk natur, der bevæger sig over synsfeltet og forsvinder bag kanten i et

cyklisk mønster. En tredje er netop den gennemsigtige og let klæbrige substans, som kun væsner med

særlige fartøjer kan bevæge sig på eller indeni, men som til gengæld kan indtages sammen med mere

faste energisubstanser.

*

Englen Astérpil skifter fokus efter en række cykler fra den lysende kugle. En særlig type af væsner

bruger kun et par bevægelsesaggregater, ligesom den selv i øvrigt, men uden vinger. Det øverste par

bruges til at gribe om genstande med. Som sin yderste skal, bruger de forskelligt materiale, som ikke

vokser ud af sig selv.

Denne type af væsner er i det hele taget væsensforskellige fra andre væsner. Der er noget særligt

dissonnant over deres natur. På sin vis fornemmes et nærmere beslægtskab med den englelige

væsensform, men på den anden side virker det, som om dette potentiale er uudviklet eller afskåret.

Deres indre verden synes både avanceret og kaotisk på samme tid. Det er et trehjernet væsen, hvor

den tredje del af hjernen er ganske veludviklet, men de synes ikke at beherske deres egen natur på
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samme måde, som de mindre avancerede væsner.

Englen Astérpil er både forvirret og nysgerrig på samme tid, og den �nder efter et stykke tid en lydløs

måde at tune ind på disse væsners sende-og-modtage-apparater. Selv når de ikke åbner munden for

at tale, kører der konstant en indre dialog. Der raser hele tiden små eller større elektrokemiske storme

i deres organisme, der kan mærkes i hele det felt, der omgiver dem. Det er derfor nok at placere sig i

umiddelbar nærhed af et af de tobenede væsner og derefter zoome ind på det virvar af frekvenser og

information, der udsendes, opfanges og transmitteres i dets system. Englens – ikke fuglens –

indbyggede transkodningsprogram gør det herefter muligt at oversætte disse frekvenser til læsbar

information.

I starten er det svært at sortere, da der foregår en uhyre mængde støj i disse væsners systemer. På

sine ture til steder, hvor væsnerne nogle gange be�nder sig i større mængder i eller i nærheden af en

samling af faste hylstre med delvist lukkede og afskærmede sider eller andre gange i bevægelse i

mindre skinnende containere langs baner af glat, mørk substans, bliver fuglen sig bevidst om

muligheden for at lægge �ltre ind for at afskærme og isolere det, der synes at komme fra enkelte

væsner i forhold til det, der blot glider igennem dem.

Indimellem kan støjen eller faseforskydningen blive så akut, at det giver sig udtryk i skingre

udladninger fra disse væsner. Især synes de mindre størrelser at være særligt ustabile eller

disponerede for det. Disse udbrud er særligt svære at kapere for den, så den i starten vælger at fjerne

sig fra området. Senere opdager den sin evne til diskret at sende en harmonisk frekvens indover den

disharmoniske frekvens hos det mindre væsen. I visse tilfælde skifter væsnets bevidsthed over til en

anden dimension, mens dets kropsrytme nedsænkes til en rolig puls. En enkelt gang går det dog galt,

da den i succesens

overmod er hoppet op på et håndtag på en af disse meget små bevægelige containere, hvori et ganske

lille væsen ligger. Pludselig vågner væsenet og ser den gråsorte skikkelse sidde foran sig, hvorefter

dets før så udglattede ansigt forvandler sig til et forvredet antræk, og ud af dets mund kommer denne

lyd, denne ubeskrivelige og uudholdelige lyd af rendyrket disharmoni. Fuglen vælger i dette

uladsiggørlige tilfælde at skynde sig bort.

Også væsner – personer kalder de sig selv – af en gennemsnitlig størrelse har undertiden

disharmoniske udladninger af energi. Det kan ske, når de interagerer to og to, og en person

henvender sig til en anden person med en intention, dvs. indforstået information, der tillægges en

anden intention, dvs. en helt anden information, fordi den anden person i samme øjeblik bliver

forstyrret af en tværgående frekvens. Denne frekvens kan være en forsinket meddelelse fra fortiden,

eller en for tidlig ankommet frekvens fra fremtiden. Det kan være frekvenser indeholdende

informationer fra helt andre personer til et helt tredje sæt af informationer. Det betyder herefter, at en

kæde af hændelser, udladninger �nder sted, der minder om det lille væsens udladninger, altså den lille

person under udvikling og dennes skingre, uudholdelige lyde af rendyrket disharmoni. Fuglen �nder

dette både fascinerende og irriterende. Det virker ganske umotiveret med disse udladninger, ganske
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ude af trit med disse personers potentiale og essens. Under betragtningen af en af disse optrin foran

et af deres større hylstre – kaldet et hus – siddende på det øverste dækkende lag af dette huse,

beslutter fuglen sig som en del af dens selvvalgte serie af eksperimenter at intervenere. Og da den et

stykke tid forinden har opdaget, at dens fartøj, dens korpus, er udstyret med forskellige åbninger,

hvoraf en af dem er i stand til lukke en klæbrig og ildelugtende substans ud, letter den fra tagryggen,

sætter kurs mod de to personer i færd med deres disharmoniske udladninger, dykker nedad, åbner

for det organ, der på fuglekroppens underside frigiver substansen, retter fartøjet op i sidste øjeblik og

drejer væk. Den klæbrige substans fortsætter i lige linje og rammer i den del af deres stående fartøjer,

hvor udladningerne giver sig lydligt udtryk. De to væsener ophører med deres irriterende udladninger,

retter dem for en stund mod kilden til den nye irritation fra luften … hvorefter de opgiver deres

mellemværende og går ind i hvert deres a�ukke.

Det mest mærkelige er dog, at væsnerne, personerne næsten alle i en eller anden grad synes af være

ude af fase med deres egen �erdimensionelle natur. De bevæger sig rundt i en tilstand af vildfarelse

fra den del af deres væsen, som konstant betragter dem og forsøger at vejlede dem. Dette �ygtige

væsen føler sig i mange tilfælde hjemløs omend forbundet med personen. Det er som om personens

modtageapparat er frakoblet, eller også bliver stemmen fra deres indre �ygtige væsen overdøvet af

dette virvar af støj og indtrængende stemmer.

I enkelte tilfælde bukker personen helt under og be�nder sig i samme tilstand som de to personer ved

huset, men indenfor rammerne af sin egen færden og nærmeste omgivelser. Det �ygtige og det

konkrete, det ydre og indre, synes helt at smelte sammen. En person med langt �agrende hår i en park

– fuglens terminologi udvider sig med stor hast, jo mere den betragter og opsamler information om

personerne i denne virkelighed – fægter vildt om sig og skælder ud på andre væsener, eller rettere:

stumper af væsener, der synes at �okkes om sig. Disse væsens-fragmenter synes at være identiske

med de stemmer eller den totale mængde af støj, som passerer gennem alle personerne, men for

denne person udgør de en mere konkret udfordring. Den opmærksomhed, som personen giver disse

væsener er ude af proportion med deres grad af konkrethed, deres �ygtige natur. Selv helt inde i

personens energilegeme, det felt af elektrisk spænding, der omgiver alle personer og ikke-personer,

alt levende på dette sted, har der indlejret sig stumper af væsensenergi, der krampagtigt holder sig

fast som energetiske skadedyr.

Det paradoksale er, at denne person – i modsætning til de andre personer – på den ene side er sig

relativt bevidst om sit eget �ygtige væsen, dets mange facetter og dets del-personligheder, men på

den anden side ude af stand til at kontrollere dem og er derfor henvist til at udsætte dem og sig selv

for deres indbyrdes modsætninger. Personens elektrokemiske storme raser konstant, og hver time er

der udsigt til dårligt vejr i det psykiske lokalområde.

Englen i skikkelse af fuglen laver påny et intervenøst eksperiment. Den hijacker en af personlighederne

i den splittede persons kon�iktfelt og lader den med en energi af venlig ikke-reageren. Den

nyde�nerede personlighedsenergi går efter et stykke tid i dialog med de andre
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personlighedsfragmenter, der samles omkring den nyankomne med et nysgerrigt blik. Det er som om,

de har ventet på ankomsten af et neutralt felt, der kan a�ede al denne energi uden mål og

ankomststed. Der optræder en tilstand af lettelse.

Fuglen bliver klar over, at væsnernes kon�iktsøgenhed er en slags påkaldelse, der indeholder et ønske

eller en bøn om lydhørhed. Al denne støj, råben og skrigen er anråbelser om noget, der som regel

aldrig ind�nder sig af sig selv. Alt råber og intet hører. Pludselig er der noget, der hører, og alle råb

holder inde.

*

Englen Astérpil i skikkelse af et bevinget væsen har set, hvad der kan ses i form og skikkelse af

bevingethed i tre dimensioner. Det står nu klart, at det bevingede ophold ikke har den �yvske karakter,

som kunne formodes, men snarere har karakteren af et fangenskab, hvorigennem den har haft

lejlighed til at betragte andre væsners fangenskab. Den begynder herefter at lede efter en måde at

undslippe sit fængsel og fartøj på.

Én måde ville være at ombringe fartøjet. Men hvis der opereres efter de universelle principper – og det

er der for englen i skikkelse af fuglen og dens nuværende erfaringsmængde en hel del, der synes at

tyde på – er det ikke tilladt at a�ive sig selv. Man må ikke crashe sit eget fartøj, i hvert fald ikke uden en

særlig forhåndsgodkendelse fra de Højere Råd. Hvis det skal ske, skal det ske af sig selv. Et

forstyrrende element i det dimensionelle bevidshedsfelt er just, at der �akker væsner rundt uden

fartøjer, der enten ikke har fået lov til eller som har valgt at tage sig selv lov til at crashe deres fartøjer.

Disse kropsløse stalkers og stakler, skaber blot spirituel støj hos væsner med kroppe, da de ikke ved,

at disse er i deres nærhed og interagerer. Englen Astérpil har en særlig bagvendt forståelse for deres

uforløste tilstand. De er fanget i en mellemstation af ikke-kropslighed. Derfor hænger de fast især ved

kropslige væsner og fysiske lokaliteter. Den selv er fanget i just kropslighed, altså det samme med

omvendt fortegn.

En anden måde er at komme i nærheden af et rødt hul, en dimensional portal. Her skal man i de tre

dimensioner være mere end almindelig heldig. Disse huller �ndes, men de aller�este af dem er ikke

antændte, de virker simpelthen ikke. Sandsynligheden for at �nde et tiloversblevet funktionelt rødt hul

er alt for ringe. Risikoen ville også være alt for stor, da man ikke med sikkerhed kan vide, hvad der

be�nder sig i den anden ende. Ikke alle lokaliteter i det mangedimensionelle univers er ønskværdige

destinationer, og disse lokaliteters indvånere er ikke alle at regne for godt selskab.

Det er i denne tilstand af frustreret søgen, at Englen Astérpil i skikkelse af en allike mærker et stik i sin

højre vinge. Den fornemmer et væsen, der forsøger at kontakte den. Det tager et stykke tid at indstille

modtageapparatet på den nye frekvens, men da den er etableret, modtages en besked, der oversat til

forståelighed ville være således: Jeg takker dig for et interessant ferieophold. Jeg håber også, du har nydt

dit ophold i den krop, som jeg blev født i. I det mindste håber jeg, at det har bibragt en vis forståelse for de

forhold, vi lever under på dette sted i denne tid. Ikke alt er, som det burde være, men vi har måttet tilpasse
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os.Det er et yderst interessant dimensionsfelt, du kommer fra. Beboerne har været imødekommende overfor

det, som de påstår var en fejl i systemet. Jeg har fået lov til at bevæge mig rundt på visse betingelser. Ganske

imponerende. I længden kan det godt blive en anelse ensformigt for sådan et væsen som mig, der er vant til

en mere kontant form for afregning. Jeg trives bedst i afgrænsede felter og ikke i den store

ubegrænsethed.Jeg foreslår derfor, at vi igen bytter tilstand. Jeg har fået mandat til at overbringe dig nøglen.

Det er ganske simpelt og kræver blot indtagelsen af en særlig substans.

Den usynlige, men særdeles mærkbare skikkelse, trækker sig tilbage, og englen i skikkelse af en fugl,

der nu er blevet kontaktet af fuglekroppens autentiske navigatør, downloader en instruktion for det

forestående skift. Den forbereder sig ved at rengøre fartøjet i en vandpyt, hvor den pjasker rundt en

halv time, hvorefter den sætter sig til at tørre på en gren.

Metoden er herefter ganske rigtigt helt enkel. Den består i at �nde en gevækst i skovbunden. Det er en

særlig gevækst med en blød substans i form af en stængel med et a�angt hoved i toppen. Den skal

indtages ret hurtigt, og herefter skal der �ndes et sted udenfor rækkevidde af væsner, der kan have

interesse i at bruge én som energikilde. Det skal også være et sted, der ikke kræver aktiv fastholden,

da kontrollen over kroppen vil forsvinde midlertidigt. Englen i skikkelse af fuglen har i forvejen fundet

stedet, en dyb kløft i en sidegren på et stort træ. For nylig har den lært begreberne ‘gren og træ’ og er

kommet til at værdsætte disse langsommelige, statiske væsener og den beskyttelse, de yder for

fjerede, �yvende og mindre kravlende væsner.

Efter indtagelsen af den på visse punkter ildelugtende gevækst, der ikke er listet op i standard-

forplejningsmanualen, og efter indlogeringen i den dertil indrettede kløft i træet, ind�nder der sig en i

stigende grad omtågethed. Det bringer mindelser om det nylige fald forårsaget af en fejl i det

hyperdimensionelle system, blot med den forskel, at de spiralske former drejer den modsatte vej. Det

er på ingen måde behageligt, det føles som at blive �ået i stumper og stykker. Til sidst giver den slip og

mærker, hvorledes den bliver suget opad og udad. Det sidste, den hører i den tredimensionelle

dimension er: Tak for det og god rejse. Jeg ser, du har efterladt min fjerdragt i hæderlig stand, og …

… og �ere meddelelser, der blot forsvinder i baggrunden, ligesom landskabet – for det hed det –

forsvinder af syne, ligesom himlen – for det hed den – forsvinder, i trit med, at den udvidede

dimensionalitet ind�nder sig.

Englen Astérpil har en allike at plukke med et par af de hyperbevingede fjolser, der ikke sørgede for at

vedligeholde portalen i form af et rød hul, og på denne måde udsatte den for en ferie – den har lige

lært et nyt udtryk fra det hinsides-undersides på falderebet til sin genopstandelse. Lignende

ferieophold står ikke på ønskelisten fra nu af og til evigheden.

Amen.

—– o —–
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Hvem skulle have troet det?

Når man først har set det, så er der ingen vej tilbage, uvist hvad vejen frem er?

Når Staten først er kommet ud af busken og har bekendt kulør (lorterødbrun),

så er det ikke længere muligt at bevare sit passive medlemskort til statskulten.

Anarkisme – ikke anarki som i kaos – er herefter den eneste mulighed.

Når Staten og dens kirketjenere anser ser sig selv som almægtige småguder,

når folk og fæ, mennesker og mink og andre møgdyr er det skidt, de træder på,

når det nye normale svarer til de normer, der til for nylig blev anset for

historiens skræmmeeksempler på, hvor galt det kan gå,

så er den sidste tillid til apparatet gået �øjten.

Og nej, anarkisme er muligvis et for belastet ord, for det er ikke forstået,

hvor krævende det ville være uden far-og-mor stat til at fodre os med ske,

mens vi fodrer den med ressourcer og til at tørre os i røven, mens vi tørrer den.

Det ville pludselig kræve det, som demokratiet i virkeligheden altid har krævet,

men som vi enten aldrig har forstået eller fuldstændig glemt undervejs: aktiv deltagelse.

At tage skeen i egen hånd, hedder det. Det er det afgørende øjeblik,

hvor spædbarnet insisterer på, at det ikke gider at blive fodret længere.

Hvorfor skulle det tage så lang tid? Og er vi overhovedet nået dertil endnu?

Anarkistisk dagbog – noter om Statens
brugtværdi
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Det er åbenbart meningen, at vi også hertillands er nødt til at ramme bunden, før uret ringer. 

Eller vil danskerne sove videre, mens vognen ruller direkte ind i krematoriet?

*

Staten er det største svindelnummer i den menneskelige historie.

Vi har ikke brug for den, når det kommer til stykket.

Det eneste, der holder den kørende er, 

at det kun yderst sjældent kommer til stykket.

Staten har brug for os, vi har ikke brug for den.

Den har som fremmeste opgave at fastholde befolkningen

i et permanent afhængighedsforhold,

og sørge for at borgerne indenfor borgmuren agerer som små lydige børn.

Staten har vendt verden på hovedet.

Den ser befolkningen som dens private hær af tjenende ånder.

Den er vældig �ittig til at mane til samfundssind,

husk blot at oversætte begrebet til at dukke nakken og kysse støvlen.

Staten er som en stor, dum, doven hund.

Når den ikke ligger og snorker og prutter

og venter på at den næste skovlfuld dåsemad ankommer,

er den måske henne om hjørnet og møge sig.

Staten er umættelig, den kan ikke få nok.

Den vokser og vokser og ser som sin fornemste opgave
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at vokse lidt mere og eventuelt rejse sin �ommede hundekrop,

puste sig op og udbryde et selvhøjtideligt VOV!

Staten har en såkaldt regering.

Den består af en stak såkaldt folkevalgte, der efter folkevalget

ganske glemmer, hvad de blev valgt til og derefter ser, hvad der står

på smørrebrødssedlen, som milliardærklubben derude har langet hen over grænsen.

Staten har ansat en stak undersåtter, som de kalder en befolkning.

De er ansat til at �nde sig i alt, hvad Staten forlanger,

og spørge pænt om lov ved at indgive ansøgning om at rejse et tørrestativ i baghaven

med samt en forespørgsel om, hvilken side af lokumspapiret, de skal bruge til formålet.

Staten har nu også regler for, hvad folk skal fylde i deres krop.

Faktisk tilhører kroppen nu Staten og bruges som en eksperimentel skrotbunke

for farligt kemisk a�ald på foranledning af en industri, der laver den slags,

og som gerne vil have, at folk skal afprøve deres skrot, inden de laver noget mere.

Staten har det med at stille �gurer op af sig selv på særligt vigtige pladser.

Den kan også �nde på at opkalde pladsen eller en gade, en by eller en hel ø efter sig selv

Den holder af at tænke på, at det den, der gjorde alt det �ne og møjsommelige arbejde,

og det ville da også være omstændeligt at rejse en statue af x-millioner kompetente borgere.

Staten har det med at begå de handlinger, som enhver borger ville blive stra�et for.

Den har monopol på udøvelse af vold og kan gøre det uden at komme i fængsel.

Den kan deltage i massemord på folk i andre lande, som aldrig har gjort os noget.

Den kan begå underslæb og indgå i karteldannelse med globalistiske syndikater.

Staten kan tillade sig at begå hvad som helst.

Der skal bare være en lov først, der tillader hvad som helst at blive begået.

Det synes dog ikke at være det helt store problem for Staten,

og hvis det er lidt for groft, kan man blot sige, at der hersker en samfundskritisk tilstand.

Staten kan lide at tænke på sig selv som vores allesammens far og mor.

Den har udstyret sig selv med en noget videre omfattende stak kollektive afstra�elsesformer,

så når en eller anden spade langt oppe i Jylland en eller anden gang er kommet til at kvaje sig,

da vil der strax ankomme et forbud mod at kvaje sig på lige netop denne måde.

Staten har på et tidspunkt nedfældet noget, der kaldes for civile rettigheder.

Men så er der heldigvis for Staten en justitsminister, der for ganske nyligt

har været så �ink at oplyse danskerne om, i fald de skulle �nde på at kræve deres ret,

at den slags rettigheder jo ikke �ndes, og det må enhver da kunne forstå.

Staten lever af noget, som kaldes skatter.

Og nej, det er ikke lille skatter, der menes her, det er STORE SKATTER.
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Det kan enhver jo også forstå, da det er vældig dyrt at underholde så-og-så-mange ansatte,

altså mere end hver femte indbygger til at holde øje med resten af os alle sammen.

Staten er vældig generøs.

Dens generøsitet består i at forære milliardærklubben en multimilliardtung julegave hvert år,

så de �inke kartel-syndikatejere ikke skal bebyrdes med også at betale skat,

for det har vi jo alle indbyggerne i Staten til at sørge for.

Staten kalder sig selv for en velfærdsstat.

Dette såkaldte velfærdssamfund er på stående fod et historisk fænomen,

og afviklingen deraf startede allerede i velfærdets højdepunkt for halvtreds år siden.

I dag er der noget tilbage, der ligner en træstamme ædt op indefra af termitter.

Staten hævder, at den er en kustode for et såkaldt demokrati.

Dette �ne ord på græsk skulle efter sigende betyde folkestyre,

men det må i så fald have skiftet betydning fra det er folket, der styre

til måder at styre folket på.

Staten er ikke længere herre i eget hus.

Den ser sig selv som husets herre, men har selv bøjet sig i støvet for nye herrer.

Betegnelsen demokrati må derfor udskiftes med den korrekte betegnelse fascisme.

Andet ville jo være falsk varebetegnelse, og det er jo ulovligt ifølge markedsføringsloven.

*

Hvad er det for en lyd i æteren, 

i det svagt hørbare område?

Som en svag summen af millioner af insekter 

i den opstigende natteluft,

om en baggrundslyd fra det fjerne 

– eller er det ganske tæt på?

Hvad siger du, kan du ikke høre det, 

har du andre højttalere kørende for fuldt blæs?

Helt bestemt, min ven, det er stadig muligt 

at overdøve den hviskende summen og mumlen

af millioner og nu snarere milliarder 

af sagte stemmer i det store talerum, derude.

Hvad siger de millioner af hviskende stemmer

i det store kontinuum uhørt af formidlere?

Kan det passe, hører jeg rigtigt?

Er det råb om den frihed, vi troede var sikret?

Kan det passe, at vi har mistet friheden,

og at det er et opråb om at kræve friheden tilbage?
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*

Med fare for at ryge i den utopistiske muddergrøft – en styg tanke i sig selv –

lad os hermed tillade mig et tankeeksperiment. 

Lad os vende begreberne på hovedet, hvilket bestemt ikke er utopistisk,

for det er nøjagtigt, hvad der er sket med de selvsamme begreber.

Skidt er blevet til kanel, og kanel er blevet til skidt.

Hvad vore forfædre regnede for et menneskeligt gode, er nu det onde.

Hvad de regnede for ondskab, er nu det nye normale.

Kunne det tænkes, at kanel kunne blive til kanel igen?

Det er langt nemmere at pervertere end at restaurere.

Det perverterede er som al anden gift stærkt vanedannende.

Det er det hårdeste drug på markedet og har kostet en unævnelig pris.

Så meget mere grund er der til at øve os i at restaurere,

da der bliver voldsomt brug for det fra nu af og en lang årrække frem.

Det perverterede rammer bunden lige nu – eller toppen ifølge dets egen logik.

Det giver i det mindste muligheden for at kalibrere perv-o-meteret.

Om det så er en nulstilling, og om den absolutte bund er nået, er så spørgsmålet.

Et tankeeksperiment er ligesom med kontrafaktuel historieskrivning.

Hvad nu hvis? Altså hvad nu, hvis historien havde taget en anden drejning,

og gode mennesker, som der �ndes rigelig af i denne verden,

altså hvad nu hvis de havde positioneret sig til at tage magten?

Med andre ord: Hvad nu hvis det ikke var de, der begærede magten, der �k den?

Lad os for en stund lægge til side, at det selvfølgelig ikke er, hvad der er sket.

Lad os fordybe i dette hvad-nu-hvis som en visualiseringsøvelse.

Lad os anvende hvad-nu-hvis om nutid og fremtid.

Hvad nu, hvis de værdier, folk skabte, tilhørte dem?

Ikke Staten. Ikke kommunen. Ikke industrien. Ikke globalisterne.

Staten er i så fald ikke længere en feudalherre, der kan sige: Alt dette er mit, slave

Staten vil blive reduceret til en samling af entreprenørvirksomhed,

der kan få lov til at hyre folk for at skabe infrastruktur.

Hvad nu, hvis bankvæsenet blev restaureret som sparekasser?

Ikke som i dag, hvor bank og �nansvæsen er et stort sort hul, hvor alting forsvinder.

En stor malkemaskine, et gigantisk sugerør med endestation i et utilgængeligt baglokale.

Du er din egen bank, dine penge er dine og kun dine, 

og hvis DU vil sætte dem over styr og hyre en spekulativ bank ind til det, så go-ahead.



29.12.2022 14.57 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 651/3124

Hvad nu, hvis skat blev omde�neret til den fælles sparekasse?

Ikke som i dag, hvor den går til at fodre en hær at statsansatte,

der har det med at misfortolke deres opdrag og betragter folk som fæ,

der skal hegnes inde og gennes rundt, og hvor borgerne �gurerer

som tal og bogstaver på deres store, bekvemmelige regneark.

Hvad nu, hvis skat blev restaureret til erhvervsskat?

Det skulle være forbudt ved lov, erklæres for landsforræderi

og stra�es til højeste takst at smide 100-vis af milliarder lige lukt ned i lommen

på globalistkarteller, der aldrig har betalt en øre til samfundet.

Blot 1% i skat fra disse sø- og landevejsrøvere ville betyde 0% i indkomstskat for alle andre.

Hvad nu, hvis dit daglige arbejde gav mening?

Ikke som i dag, hvor over halvdelen af befolkningen anser deres arbejde som bullshit-jobs.

Man kan sige meget om det hårde liv på landet i de gode gamle dage,

men som minimum gav det mening, for uden arbejde, ingen overlevelse.

Vi kan gøre det meget bedre, for vi starter ikke fra et nulpunkt af fattigdom.

Hvad nu, hvis den jord, der var under vores såler som udgangspunkt var sund?

Ikke som i dag, hvor den er udpint af et halvt århundredes kemi og tung mekanik.

Restaurering af jordens grundlæggende og naturlige dynamik er ikke blot ønskværdigt,

det er en absolut forudsætning for at undgå en kommende ørkendannelse,

en industriel unatur-katastrofe, et folkemord.

Hvad nu, hvis denne jord blev dyrket på dens egne forudsætninger?

Ikke som i dag ud fra en businessmodel, der mest minder om den brændte jords taktik.

Et landskab læst og forstået og respekteret, hvor blot en jordstykke som en fodboldbane

med klogskab og snilde ville brødføde en hel storfamilie.

Og hvis der ikke er plads nok, så dyrk lodret, lav stativer, hæng ned fra loftet, alt er muligt.

Hvad nu, hvis lægekunst og medicin var vedhæng til sundhed?

Ikke som nu, hvor en industri har omde�neret sundhed til pro�tabel sygdom?

En businessplan har intet med folkesundhed at gøre.

Din krop er dit ansvar og din ret. Du er ikke en rotte i et kemisk-biologisk-genetisk forsøg?

Så: hvad nu, hvis den store fede industri koncentrerede sig om at kurere – eller bare forsvandt?

Hvad nu, hvis læger som udgangspunkt ska�ede sig viden om, hvad sundhed var?

Ikke som i dag, hvor det er de�neret som fravær af symptomer på sygdom.

De ved det simpelthen ikke! så vi kan ikke længere overlade til dem at tage vare på sundhed.

Vi må uddanne os selv, og hvis vi skal ud i visse eksperimenter, fordi der er så meget at vide,

så er det i det mindste eksperimenter, vi selv har valgt og selv tager ansvaret for.

Hvad nu, hvis den mad, der kom på bordet var nærende og ikke indeholdt gift?

Giftfri mad er kun bottomline, økologi er �nt, det er bare ikke tilstrækkeligt.
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Fødevarer er aldrig mere værd end den jord, den er kommet op af,

og det liv, som dyrene har haft på denne jord.

Vi er nødt til at restaurere vore forfædres viden om produktion og konservering.

Hvad nu, hvis vi ikke behøvede store, grådige energiselskaber til at forsyne os udefra?

Og det gør vi ikke nødvendigvis. Tilslutning til nettet skal være frivilligt.

Det er muligt at skabe et sted med total uafhængighed af ekstern energi

ved hjælp af solpaneler og minivindmølle. Vand kan pumpes op eller downloades fra luften.

Renovation kan gøres 100% øko tørt og ikke vådt. Så mangler vi bare varmen og kulden i jordkælderen.

Hvad nu, hvis det ikke stoppede her?

For de store energiselskaber har et særegent baglokale. 

Det er et baglokale med fælles adgang for patentindustrien 

og den eksperimentelle del af militæret i de store lande.

I baglokalet gemmer de al den stjålne teknologi, der kunne gøre folk 100% selvforsynende.

Hvad nu, hvis videnskaben blev sluppet løs fra det store kvælertag?

Jeg garanterer for, at hvis blot én begavet generation af fysik- og ingeniørstuderende

�k udskrevet en konkurrence om at komme op med x-antal bud på anvendt fysik

revideret udfra Keeleys og Teslas og hele samlingen af undertrykte, misforståede koryfæers forståelse

af fysik og naturlove, så ville fattigdom, sult og sygdom forsvinde på blot et årti.

Hvad nu, hvis formidlingen af viden var i hænderne på os alle?

Ikke som nu i beskidte hænder på en korrupt medieindustri

hyret til at promovere et beskidt budskab, en stor, fed, metasteret løgn,

en misrepræsentation af Selve Virkeligheden, en nu syntetisk simulation af virkeligheden,

skabt af beskidte hjerner af grådighed, misundelse, krigsliderlighed og magtsyge.

Hvad nu, hvis viden om Verden og virkeligheden nåede det kritiske niveau?

Ikke alle kan eller skal vide alt, men tilstrækkeligt mange skal vide … nok.

Vi behøver ikke at sige hvad-nu-hvis denne viden skulle vise sig at være meget ubehagelig.

Men hvad nu, hvis denne viden gik op for folk? Ville folk lade deres indestængte raseri,

deres angst og skyldfølelse munde ud i fysiske hovedrulninger – eller er forsoning mulig?

Hvad nu, hvis man sagde til alle de, der havde medvirket til den store forbrydelse?

at de ville blive tilgivet – men på én betingelse, og der kan ikke dispenseres for denne.

At de stillede sig op i det o�entlige rum og fortalte alt. Ikke bare noget, men ALT!

Forbryderne ville på denne måde være nødt til at konfrontere deres ofre = menneskeheden.

De binder sig til oprigtig anger og til for eftertiden at opgive deres engagement i forbrydelsen.

Hvad nu, hvis et ord var et ord, og et menneske ikke var en maskine?

Ikke som i dag, hvor løgn er det nye normale i skøn forening med det digitaliserede menneske.

Vi har ikke brug for transhumane cyborg-projekter, det store digitale rotteforsøg.
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Vi har ikke brug for umennesker som Fauci, Bezos, Adhanon, og Zuckerberg og mindst af alt Gates.

Vi har brug for en menneskeligt tænkt verden af mennesker og for mennesker.

Hvad nu, hvis det gik op for mennesker, hvor mange og hvor stærke de er?

Selv den mest magtfulde og hyper-udrustede krigsførende magt på jord

ville intet kunne stille op med denne fra-bunden-af-op,

fra nederste-, underste- og mellemste etage ankommende mod-tsunami

af NOK ER NOK! og her-stopper-den.

*

Det eneste, der kan redde en stat fra at blive en perversion af sig selv,

er tilstedeværelsen af statsmænd.

Vi taler ikke om karrierepolitikere og andet korrupt småkryb.

Vi taler ikke om teknokrater og deres copy-paste af virksomheds-management til politik.

Vi taler ikke cand polypper og kan-ikke-nok’er, der aldrig færdes blandt almindelige mennesker.

Vi taler ikke om den samling skumtasker, der lige for tiden er ved at sælge ud af butikken.

Vi taler ikke om en hel masse, for der er meget i politik, der ikke kommer på tale her.

Hvad taler vi så om?

Vi taler om mennesker, der udover at have forstået det politiske spil til fulde

er i stand til at tænke, føle og agere på et niveau over plattenheimer pragmatisme.

Statsmandsskab kræver en dybde i indsigt og en integritet som menneske og politiker.

Det kræver en person, for hvem der �ndes større sager i verden end … sig selv.

Sagt på en anden måde: en person der ikke lider af storhedvanvid.

Man kan sagtens repræsentere storhed, men når ledere tror, de ER storhed, Gud i egen høje

og Guds gave til menneskeheden på én gang, så er de ikke værdige til titlen.

Vi taler om mennesker, der ikke er besat af begær efter magt, 

men som tvunget af omstændighederne har set sig nødsaget til at udøve den.

Vi taler om mennesker med en �loso�sk dybde – Platons: Staten – og et kald, som de ikke lader

afstumpe.

Vi taler om ubestikkelige mennesker i en beskidt verden, hvor bestikkelighed er normen.

Statsmanden ryster ikke på hånden og taber aldrig sit folk af syne.

Mahatma Gandhi gjorde ikke, Vaclav Havel gjorde ikke, Sergei Lavrov gør det ikke, 

Victor Orbán gør det ikke, John Magafuli gjorde det ikke – før de myrdede ham.

Statsmænd er ikke i høj kurs hos globalisterne.

Det er ikke velset hos det elitære kryb, når nationale politikere står op for deres folk.

Det er ugleset hos de høje herrer i deres økonomiske fora,

når nogen gennemskuer dem og nægter at medvirke til deres udplyndring og folkemord.

Kennedy og Luther King så dem i øjnene – før de myrdede dem. Yannis Varoufakis så dem.

Lech Valesa så dem. Ron DeSantis, guvernør i Florida ser dem direkte i øjnene i dette øjeblik.
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De �ndes, derude. De dukker op for en kort stund men har det med hurtigt at forsvinde igen.

Nogle af dem får en hjælpende hånd til at forsvinde. Andre opgiver det umulige projekt.

I det lille forsovede land med dåseøl og dancakes og dårlige vitser og middelmådighed,

jantelov og slatten velfærd og halvbrun socialisme �ndes de simpelthen ikke.

I klaphattenes, ligusterhækkenes og spagetti-med-kødsovs (børnene elsker det),

i DJØF-landet med de historieløse borgere udebliver statsmandsskabet TOTALT!

Hertillands nøjes statsministeren med at rulle om på silkelagenet og stikke numsen i vejret.

Det er det, vi taler om.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Et af det spørgsmål, vi er nødt til at besvare, er: Hvad er krig overhovedet? For hvis vi ikke har gjort os

klart, hvordan krig skal de�neres, så vil vi ikke opdage krig, den dag vi bliver ramt af den. Altså med

mindre krigen svarer til, hvad vi har læst og set på �lm og falder ind i kategorien konventionel

krigsførelse, eller med andre ord: med mindre billedet i vores bevidsthed svarer til billedet på vores

nethinde. Hvad nu, hvis det falder udenfor? Hvad nu hvis midlerne har forandret sig og bredt sig til

hele kulturen i alle dens former! Hvis vi ikke har ord for det, så er vi lost in translation.

Krigen om alt eller intet

Uden at have forstået, hvad krig har været, og hvad krig er blevet til,
vil vi ikke være i stand til bedømme, hvorvidt vi lever i fred og fordragelighed.
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Der kan hurtigt opstå paranoia her – ALT er potentielt fjendtligt? Er det det, du siger? Det er ikke en rar

tanke, men vi slipper ikke uden om at tænke den. OG når og hvis vi ikke slipper for det, så lad os i det

mindste holde hovedet koldt og gå i historisk analyse-mode, mens vi tænker tanken.

Dette har to sprænglærde tyskere, Charles Fleishhauer, der kører kanalen Geheimnisvolle Geschichte,

og militærhistoriker Frank Köstler begge gjort sig en del tanker om. Begge opererer udenfor

hjernevasker-mainstream – Gott sei dank! 

Hvis du forstår tysk på et betydeligt niveau, så se-hør: 

Hybrider Krieg – Sind wir mittendrin? Im Gespräch mit Frank Köstler

Eller læs videre.

Forestillingen om krig

Hvis man spurgte folk lige nu, om de ser en krig, når de ser ud af vinduet, så ville svaret være nej. Den

er ikke til at få øje på. Visse steder i verden ville svaret måske være anderledes. Spørg folk i Hong Kong.

Spørg australierne og new zealænderne. Spørg dem oppe i Canada. Spørg israelerne. Spørg de 100

millioner+ mennesker på gaderne i disse dage i de europæiske hovedstæder. Spørg amerikanerne

mens Antifa og BLM smadrer butikker lige om hjørnet. Men hvis du spørger hr. og fru karto�eldansker,

så er svaret NEJ.

https://www.youtube.com/watch?v=JQOBT6kWQeA
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Som minimum vil mange mennesker svare, at deres samfund og virkelighed bliver lavet om lige nu til

noget, der måske minder om en krigstilstand, men de har bare fået at vide, at det er en undtagelse, og

at det er forbigående. Det �k danskerne også at vide, da tyskerne besatte Danmark 9. april 1940.

Måske det undervejs går op for en del �ere, at det for det første hverken er tilfældigt eller endog

naturligt-motiveret – det er heller ikke undtagelsesagtigt eller forbigående. Det er ‘det nye normale’, og

det er tænkt som permanent. Hvad folk glemmer eller aldrig har forstået er, at en undtagelsestilstand

altid underforstår ordet militær. Vi udsættes for en krigshandling, en ikke-erklæret krigserklæring, og vi

ser det ikke. Vores fjende har bevæbnet sig med et dødelig våben kaldet nysprog (new speak), hvor

ord kan betyde det modsatte af deres egentlige betydning. Sproget bliver sønderkneppet for tiden.

Vi har med andre ord forestillinger om, hvad krig er. Folk i Centraleuropa tænker på stillingskrige med

fronter, der er trukket op. Der tænkes på fronter, skyttegrave, kanoner, håndgranater, soldater,

nødrationer. Vi tænker på uniformer, rangordninger. Vi tænker på involverede stater og diplomati bag

kulisserne. Vi tænker på panserkøretøjer, skibe, undervandsbåde og �y.
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Forestillingen skrider

Skredet fra konventionel i historisk betydning til noget andet har fundet sted på �ere områder.

Atomfysik blev til et våben, da de to første atombomber blev kastet. Forinden var medicin og biologi

blevet til våben med giftgasser og virus – The Army Flue, den spanske syge, der var et biologisk våben

udviklet i amerikanske militærlaboratorier og spredt i 1918 via en in�ceret deling af amerikanske

soldater �øjet til Spanien – en deling af uvidende biologiske selvmordsbombere. 100 millioner

mennesker døde efterfølgende under og efter 1. Verdenskrig. 

For at foregribe pointen, så er skredet i dag fuldført. Men det er fuldført, uden at den generelle

forestilling om krig har fulgt med i svinget. For de, der er klar over, at det er sket, og som er aktivt

medvirkende i disse grænseoverskredne krigshandlinger, er dette en lomme for deres operation,

inden virkeligheden går op for folk, og modstanden eksploderer. For de, der ingen anelse har, er det i

denne lomme, i dette vakuum, hvor de bliver taget på sengen og bukker under.

Den Kolde Krig var et gearskifte, en normalisering af lurende angst. Her blev befolkningerne i Europa

og USA vænnet til en evigt tilstedeværende krig på lavt blus med en evig trussel om, at en ny

verdenskrig ville bryde ud. På psykologisk hedder det løbende gentraumatisering. Russerne kommer

lige om lidt, atomtrussel, oprustning, propaganda, gigantiske bevillinger til det militærindustrielle

kompleks, jerntæppet med halvdelen af Europa under totalitært lockdown – folk, der har levet i

østblokken før 1989 kan ikke undgå at bemærke ligheden med lige nu.

Omkring årtusindskiftet virkede psykologien med gentraumatisering ikke længere, for de, der huskede

2. Verdenskrig var efterhånden få, så der var brug for en ny-traumatisering. Den energi, der havde

drevet den kolde krig, var brændt op, og folk trak efterhånden blot på skuldrene, for ulven kan jo ikke

blive ved med at komme. Det kunne man ikke have, men så kom 9/11, og den sag var klaret, mente

man. Den kolde krig var a�øst af krigen mod terror. – hvilket var intet andet end en iscenesat
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terrorhandling imod befolkningerne i Vesten. I udkantsverden bestod ny-traumatiseringen af en ny

serie krigeriske overfald med sønderlemmende konsekvenser for en række nye brudte samfund

(broken states) – Irak, Afghanistan, Sudan, Libyen, Ukraine, Syrien.

Den usynlige krig

Efterkrigsgenerationerne i Europa har ikke oplevet en varm krig – hvis vi undtager et område af

Balkan. Vi har ingen direkte erfaring. Til gengæld har vi et kompleks af mainstream historieskrivning

skabt af sammenslutningen af sejrherrer i WW2, der har forklaret os, hvorfor det var det godes krig

mod det onde, og at vi skal evigt taknemlige for, at de ofrede sig for vores skyld.

Efterkrigsgenerationerne en hel masse krigsbilleder i hovedet, der hovedsageligt stammer fra

Hollywood. Sekundært har vi billederne fra historiebøger fra skolen, TV-doku osv. Det var ikke

tilfældigt timet med en bølge af emotionel holocaust-narrativ skabt primært af Stephen Spielberg. Der

var hele tiden brug for vedligeholdelse. En historie, der ikke er i overensstemmelse med sandheden

skal hele tiden vedligeholdes, og historien om ‘den gode krig’ er så langt fra sandheden, som tænkes

kan.

Så længe, vi ikke kan få øje på krigen, mener vi, at der er fred.
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Shoah – en underlig blanding af øjenvidneberetning og propagandisme.

Hvorfor denne propagandisme, hvis det hele er pure sandhed?

Som nogle af de medvirkende interviewpersoner sagde efterfølgende:

Jamen, det føltes dengang som min egen historie.

Alle har set billeder i historiebøger og medier af en tigertank. Men det er en bleg a�ære i forhold til de

voldsomme billeder fra Hollywood, hvor det er som at være der selv – with a certain twist. Om det var

bevidst eller en bivirkning kan diskuteres, men dette over-opbud med følgende overforbrug af

krigsbilleder har medført en udbredt forventning om krig. Vi er marineret i Hollywood krigsporno. Læg

mærke til, hvordan disse krigsbilleder nu har skiftet til hitech sci-�-krigsbilleder. Der er nu en

forventning om krig i et transhumanistisk starwars-scenarium. I begge tilfælde er tilstanden allerede

indtru�et, mens forventningen, tilvænningen skabes. 

With-a-twist er der altid et propagandabudskab, der følger med billedkataloget. Hollywood har ikke

sparet på lonesome neo-cowboys, der redder verden fra de onde. Enhver James Bond-�lm er en remake

af den samme historie. Rambo, Independence Day … you-name-it. Sci�, ikke sci-�, hele tiden det

samme. Før var helten helt clean. Så blev han i tvivl og blev til en antihelt.  Som den ensomme soldat i

knibe, James Ryan i Saving Private Ryan. På det seneste er det blevet populært med den beskidte helt

med en dark side. Batman begins … Men kernebudskabet er det samme: Vi kommer med vores helt og

redder jer, for det kan i åbenbart ikke selv �nde ud af. Find lige ud af DET!
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De konventionelle billeder går på mand-mod-mand, mand mod maskine, geværer, kanoner, seksløber,

sværd-og-skjold. Hvorfor ikke �ere stenalder-krigshistorier med kølle mod kølle? Hollywood-helten skal

følge den klassiske berettermodel også kaldet eventyrmodellen. Hollywood er godnathistorier for

voksne og voksenhistorier for børn. 

Uniformeret krig

I de seneste 250 år har det været stater i Europa, der har ført krig mod hinanden. Ikke bare fyrster og

klaner men nationalstater. Hvis der var borgerkrige, var der altid stater involverede som

iscenesættere. Der var imidlertid visse regler for krigsførelse. Der skulle bæres uniform. Krige skulle

erklæres. Krigsfanger skulle behandles efter aftaler. Civilister skulle behandles anderledes end

soldater. Man ødelagde ikke steder, hvor der blev produceret fornødenheder til befolkningen,

fabrikker var ikke legitime militære mål. Man måtte ikke angribe en fjende på tilbagetog. En våbenhvile

var til for at skulle overholdes. En kapitulation var en kapitulation og ikke en invitation til et folkemord.

Selv i krigens grusomhed var der en etik. Regler og etik blev brudt, javist, men de var ikke som i dag

TOTALT fraværende. Regler og etik og konventioner fandtes i den ‘mørke’ middelalder og hundreder af

år frem, det er vor tid, der er den mørke tid.

En krig er altid en bevidsthedskrig. Uden bevidsthed, ingen krig. Sagt på en anden måde: uden

propaganda og forberedelse af den særlige perverterede bevidsthed, som er forudsætning for al krig,

ingen opbakning til krig og derfor: ingen krig. Efter en krig er der mange, der husker den. Men der

samtidigt mange blandt fodfolket, der er dybt traumatiserede. PTSD, posttraumatisk stress-syndrom

er ikke undtagelsen, det er den gradbøjede norm. I dette efterkrigs-blackout spørger hjernen i det

traumatiserede nervesystem: Hvad var det egentlig, jeg blev udsat for, hvad var det egentlig, jeg oplevede?

Og i det traumatiske vakuum vil der straks ankomme nogen, der er rede på forhånd til at udfylde

hullet: Det var DET, du oplevede. Det var DERFOR, du gjorde det. Dissonansen mellem tvivlen, angsten,
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alle de andre negative følelser, skyld, skam osv. OG den virkelighed, der var derude dengang, og som

har brændt sig permanent ind i soldatens bevidsthed, får en gang valium og en bortforklaring.

Soldaten lades i stikken, for nu har han jo fucket sit menneskeliv op for en sag, han i bund og grund

ikke forstod.

Det er på tide at træde et skridt tilbage og undersøge det mentalt-ideologiske – eller spirituelt-

�loso�ske om du vil – bagland for krig. Krig som over�adefænomen kan forandre sig konstant, ulven

har en hel garderobe at iklæde sig, men baglandet er det samme. Vi taler om krigsfænomenologi – et

svært akademisk udtryk. Se på det sådan her: Hvad du ser, er hvad du får (what you see …).

Fænomenologi er en sammenligning og sammenskrivning af synlige fænomener, det er

mønstergenkendelse af fremtrædelsesformer. Det er et forsøg på en fordomsfri undersøgelse af

oplevet virkelighed. Et system er, hvad det gør (ikke hvad det siger om sig selv). Stol aldrig på, hvad

systemets talende hoveder siger om systemet og sig selv. Stol kun på, hvad du kan se, at det-de gør og

sammenhold det så derefter med, hvad de siger, at det-de-gør. Er der overensstemmelse eller ej? Du

vil ofte opdage en udtalt mangel på overensstemmelse.

Opstandsbekæmpelse

En hovedingrediens i al krigsførelse er angsten, frygten. Derfor er Bush-administrationens misbrug af

begrebet krigen mod terror absurd. Krig ER terror – slut! 

Da Djengis Khan invaderede byer – og husk hans hære trængte helt ind i Europa – så lod han

befolkningen i en by o�entligt henrette. Men han lod altid folk overleve, så de kunne fortælle andre

om, hvad der var hændt. Det var en terrorhandling mere end et folkemord. De overlevende skulle

�ygte til nabobyerne og annoncere på forhånd, hvad der ventede dem, så de ville overgive sig uden

modstand. I stedet for at slæbe rundt på alt muligt tungt belejringsudstyr, så brugte de terror, der

allerede havde gennemtrængt. befæstningsmurene.
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Angst er en trussel på livet. I samme kategori falder udsultning. Når man lukker for forsyningerne, er

det kun et spørgsmål om tid. En belejret befæstning kan kun overleve så længe, de har forsyninger.

Folk kan ikke længere forlade deres hjem. Ringer der en klokke? 

Det hedder opstandsbekæmpelse, og det bliver praktiseret lige nu mod de millioner af civile, der enten

er gået på gaderne eller ytrer sig hjemmefra. Der �ndes militære håndbøger om den slags. Herskere

langt ned gennem verdenshistorien har erkendt, at deres eget folk er deres primære fjende. Sekundært

befolkningen i et okkuperet territorie. Britisk kolonikrigshistorie er fuld af eksempler på, hvordan

nutidens håndbøger blot afspejler datidens praksis. Undertrykkelse via opstandsbekæmpelse var

deres speciale, og at de kom til kort, da inderne smed dem ud af kronkolonien, er heldigvis en god

gammel nyhed om, at undertrykkelse har sin grænse. At de så udklækkede et bøllefrø ved navn USA,

der i 100 år har gjort det samme, er den dårlige gamle nyhed.

Det hedder kolonikrige, ikke bare kolonier, husk det lige. Kolonikrigene var altid en krig mod det

siddende styre i et område udset til kolonisering + landets befolkning. Denne befolkning uanset

legitimiteten for deres hidtidige lederskab indså fra starten, at der ikke var noget at stille op mod en

overmægtig invasionsstyrke. Stort set samtlige lande i Afrika har oplevet dette. Afrika er et af de mest

ressourcerige kontinenter kun matchet af lokalområder i andre kontinenter, hvor dets indbyggere

burde leve i velstand, men hvor ALT er taget fra dem og overført til koloniherrerne, hvorefter de lever i

armod.
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Et katalog af beskidte tricks er listet op i manualen for opstandsbekæmpelse. En af dem er: hiv kvinder

og børn ud og tæv løs på dem. Det sås så sent som sidste år ved store demonstrationer i Berlin, hvor

kvinder og børn blev targetted af det kampklædte politi. Tyskerne oplever nu det tredje totalitære

overgreb i 110 år. 1. Verdenskrig, der gik ud på at smadre kejserdømmet og ødelægge den

økonomiske ‘trussel’ mod det britiske imperium. 2. Verdenskrig, der var Tyskland, der rystede

lænkerne fra Versailles af sig – og blev ødelagt og lagt i lænker for anden gang. Og nu, hvor den

medicinal-industrielle apartheitstaat som overgang til et globalt techno-tyranni etableres.

Udmattelsestaktik

Folk bliver møre, når de hver dag lukker op for medierne og hører corona-corona-corona, du-skal-dø,

du-skal-dø, du-skal-dø, 24/7/365, på hver kanal, i hvert udsagn, fra alle sider. Ingen, der siger noget

andet eller maner til omtanke, får taletid i denne medie-tsunami. Det har stået på i 21 måneder nu, og

befolkningen er udmattet. En konstant terror-hjernevask er stået på.

Bevidst udmattende er også den måde, hvor regeringen presserer og presser og pludselig slipper

presset. Så tænker folk: at nu er det endelig forbi, nu bliver de nok gode igen. Men den midlertidige

våbenstilstand bliver blot brugt til at komme op med noget nyt og endnu værre. Hvad bruger

befolkningen stilstanden til: at ånde lettet op i god tro, hvorefter BANG! Det er vældigt udmattende for

folk med alt det her åh nej ikke igen!

I skrivende stund december 2021 – dette er et forsøg på en prognose – giver regeringen folk tid over

julen til at komme sig. Så kan folk ikke sige, at nu ødelagde statsministeren julen endnu en gang. Men

så lige efter jul vender hun tilbage, og denne gang bliver det med krav om egentlig vaccinetvang.

Danskerne skal nakkes denne gang.
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Gaslighting – virkelighedsterror

En særlig form for terror-metoder til at bringe fjenden/befolkningen i en tilstand af konstant

usikkerhed om, hvad der er virkeligt og uvirkeligt. Hver dag laver regeringen om på deres

hjemmelavede regler. I samme sekund folk har vænnet sig til ét regulativ, trækker de tæppet væk

under det. Alle udmeldinger trækkes i land og erstattes af nye og værre. Slutstadiet er rablende

galskab og sygeliggørelse af dissidenter, hvilket er foregået i ALLE totalitære regimer. Det er derfor, at

man nu bruger udtrykket: en samfundskritisk sygdom. En meget bizar glidning af et udtryk, der for blot

få år siden gik som et adjektiv til en kritiker af et totalitært regime. Nu går det på en sygdom, der

åbenbart har sin egen vilje + de, der nægter at anerkende den gældende historie om sygdommen.

Benægterne vil blive betragtet som dissidenter, der skal udpeges, isoleres og i sidste ende fjernes.

Deraf navne C-O-V-ID, Certi�cation Of Vaccination IDenti�cation = udpegelse/identi�kation via

vaccinen/implantatet. 

Krig er blev asymmetrisk. Krig er blevet hybrid. Krig er blevet �ydende. De kalder det for 4GW, Fourth

Generation Warfare. Preusserne kaldte det for den totale krig (det var ikke nazisterne, der opfandt

udtrykket), men det havde ingen anelse om, hvor total krigen kunne blive halvandet århundrede

senere.

Symmetrisk krigsførelse

I middelalderen fandtes der rytterhære, hære med riddere i panser som fortrop for infanteri. Der

fandtes ærekodeks’er for ridderstanden. Mand-mod-mand-krig krævede mandsmod, og var man

succesfuld, høstede man ære for det. Tvekampen er kopieret i en række sportsgrene. En boksekamp

er en slags simuleret krigshandling. Kampsport i det hele taget er krigskunst taget ud af en egentlig
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krigssituation. Men selv en tenniskamp har ligheder med tvekampen, og en fodboldkamp er to hære

mod hinanden. 

I højmiddelalderen forstærkes krigsteknologien med armbrøster, kastemaskiner, stormtrapper,

murbrækkere. Som modsvar mod rytterhærene i rustning opstår der startende i Schweitz bondehære

med hellebarder og lange lanser og en succesfuld taktik på slagmarken, der kunne holde en rytterhær

stangen. Infanteriet kunne nu besejre kavalleriet, og ridderens tidsalder forsvandt. 

Krudtet tidsalder ankom med arkebusen. Bøsse kommer fra busen, der betyder bryst, altså en

brystkanon, et håndholdt ildvåben. Kineserne havde de før europæerne allerede fra 1200-tallet, og de

opfandt som bekendt krudtet. Senere kom geværet. Afstanden mellem de kæmpende øgedes,

tvekampen blev sekundær og de gamle æresbegreber galt ikke længere. Den nye krigsteknologi havde

maksimal gennemslagskraft med maksimal distance. Det startede i 13-1400-tallet med krudtslam og

�intebøsser og endte med interkontinentale ballistiske missiler. 
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Schweitzisk soldat, der forbereder a�yringen af en håndkanon.

På slagmarken dannedes nye former for symmetri, altså opstillinger hvor man kunne danne en

landbaseret bredside mod fjenden, ligesom en maritim bredside fra en fregat med kanoner i op til tre

lag på række. De romerske legioner og de græske falankser havde noget tilsvarende men med en

anden teknologi beregnet på nærkamp. Billeder af slagmarker fra fx 1700-tallet viser disse nærmest

matematisk-geometriske opstillinger og linjer. Helt frem til-og-med 1. Verdenskrig opererer man i

linjer, nu i form af skyttegravslinjer. For eksempel Maginotlinjen, hvor fronten gik i stå og frøs i en lang

periode. Her lå man så og åd dåsemad, mens gulashbaronerne blev fede bag fronten. På slagmarken

dannedes nye former for symmetri, altså opstillinger hvor man kunne danne en landbaseret bredside

mod fjenden, ligesom en maritim bredside fra en fregat med kanoner i op til tre lag på række. De

romerske legioner og de græske falankser havde noget tilsvarende men med en anden teknologi

beregnet på nærkamp. Billeder af slagmarker fra fx 1700-tallet viser disse nærmest matematisk-

geometriske opstillinger og linjer. Helt frem til-og-med 1. Verdenskrig opererer man i linjer, nu i form

af skyttegravslinjer. For eksempel Maginotlinjen, hvor fronten gik i stå og frøs i en lang periode. Her lå

man så og åd dåsemad, mens gulashbaronerne blev fede bag fronten. 
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I 2. Verdenskrig har man stadig linjer og formationer med kampvogne og �y. Distanceprincippet �yttes

nu til et nyt og inhumant niveau. Kernen i det engelske luftvåben var ikke, som de holder af at prale af,

jager�y. Det var bombe�y. Taktikken var at bombe tyske byer og deres civilbefolkninger ved at smide

lasten, hvor der var lys. Ikke industriområder, ikke militære installationer, man gik direkte efter

civilbefolkningen, når man sendte de store Lancastere indover fx. Hamburg. Det var en luftbåren

terrorhandling. Som Churchill sagde direkte: This is not a war against the Nazis, this is a war against the

German people.
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De kaldte det for Operation Gomorrah. Navnet fortæller alt. Det handlede om at brandbombe byer med

civile.

Alle har hørt om Dresden. Det var én stor højovn. I kældrene lå der et decimeter-tykt lag af menneskefedt.

Hvad ikke alle har hørt om er, at det skete i alle tyske byer med over 25.000 indbyggere.

Den symmetriske krigsførelse blev amerikanernes katastrofe i Vietnamkrigen. VietKong-hæren bedrev

asymmetrisk krigsførelse. Guerillakrig er i sit væsen asymmetrisk. Den kommer fra alle sider i

organiseret spredt fægtning, og slagmarken er et naturligt stykke asymmetri i form af en jungle. Det er

Sun Tsu’s The Art of War i praksis. Det var et mareridt for de amerikanske soldater, bedst beskrevet af

Francis Ford Coppola i Apocalypse Now fra 1979. Det er værd at huske, at romanforlægget var Joseph

Conrads Mørkets Hjerte, der foregår ikke op ad Mekong-�oden men op ad Congo�oden i et 1899’s

kolonitidshelvede, det ‘mørke Afrika’. Eller som de siger: den hvide mands grav, for antallet af

sygdomme, der ramte den hvide mand i dette dampende   fugthelvede, var utallige og unævnelige.

Værd at bemærke er også, at Coppolas �lm er inspireret af Werner Herzogs �lm Aguirre, the Wrath of

God fra 1972. Her er �oden et gren af Amazon�oden, og bølgen af kolonialisme er prototypen for

senere tiders kolonialisme med den spanske kolonisering af Sydamerika, conquistadorernes

junglehelvede. De blev også junglefolkenes helvede, for conquistadorerne medbragte et af deres

biologiske masseødelæggelsesvåben – med eller uden intention: infektionssygdomme som de lokale

bukkede under for i milliontal. De store civilisationer blev totalt udryddet på blot 100 år, og de store

hvide byer i junglen forsvandt på blot et par generationer under et tykt lag junglegevækst.
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Asymmetrisk krigsførelse

Amerikanerne brugte Vietnamkrigen til at studere asymmetrisk krigsførelse. Distanceprincippet �k

endnu et inhumant løft, da man sprøjtede Monsantos Agent Orange udover landskabet. Kemisk

krigsførelse når det er mest per�dt, masseødelæggelsesvåben der burde have diskvali�ceret

amerikanske dumsmarte politikere til NOGENSINDE at bruge ordet sidenhen! Da Monsanto ikke kunne

sælge deres dødelige gift efterfølgende, lavede de det om til RoundUp, så krigsførelsen kunne

fortsætte, denne gang mod hele verdens menneskelige, animalske og vegetabilske sundhed.

Glyphosat i RoundUp er som minimum en komponent hvis ikke HOVEDÅRSAGEN til størstedelen af de

sygdomme, der i dag plager verdens befolkninger. Den �ndes overalt i miljøet, den har ingen grænser.
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Mens vi stadig går rundt med et 15-1700-tals billede af krig, er krigsherrerne langt udover det koncept.

Alle midlerne fra symmetrisk krigsførelse, alle strategierne er stadigvæk i brug, men teknologierne har

skiftet radikalt. Informationsteknologien er nu en del af krigsførelsen. Videnskaben er nu en del.

Journalistik er nu en del. 

Vi ved godt, at en drone i dag er et krigsvåben. Den er bevæbnet og fjernstyret – af en pizzaædende,

bumsebefængt, Coca Cola-bællende computerspiller fra en bunker i USA, der sender død og

ødelæggelse ned over civilister et sted i Mellemøsten, men han sidder og hujer og hi-5’er med sine

buddies. Distanceprincippet har nået perverst-infantile højder = menneskeligt bundskraberiske lavder.

Menneske- og mandsmod er totalt fraværende, kujonerne er de nye helte.

Den preussiske general

Carl von Clausewitz var en preussisk general og militærteoretiker, der efter napoleonskrigene skrev et

�loso�sk værk ved navn Vom Kriege (Om krig). Han var den intellektuelle strateg i Preusserriget. Herfra

stammer den berømte sætning: Krig er fortsættelse af politik blot med andre midler. Der undervises

stadig i hans teorier ved militærakademier men derudover også i virksomhedsledelse og marketing.

Interessant ikke? Herfra bla. stammer alle de tituleringer i virksomheder, der henviser til et militært

hierarki, fx CEO, senior executive o�cer. Her åbner sig et ormehul, en pandoras æske over ord,

begreber, udtryk, der har indbygget krig i sproget. Rekruttering af medarbejdere,

konkurrencedygtighed (man udkonkurrerer ‘fjenden’), erobring af markedsandele, ‘vi tager den up-

front’. Virksomheder har deres eget efterretningsvæsen for at holde øje med fjenden/konkurrenterne.

Der bedrives industrispionage. Virksomhedshierarkiet er opbygget som et militært system. Når der

presserende opgaver, der skal løses i en fart, så siger de på direktionsmødet, at nu må der nedsættes

en task force. 
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Clausewitz’ udsagn om, at alle moralske og fysiske kræfter i en

stat kunne indsættes som midler i en krig, ligger tæt på tanken

om Total Krig. Clausewitz selv beskrev den såkaldte vekselvirkning

af eskalationen, som fører til en totalisering af krigsførelsen:

Resultatet af en sådan udvikling var inddragelsen af alle statslige

midler, hvilket Clausewitz betegner som Absolut krig. (ordlyd fra

artikel i Wikipedia om von Clauswitz).

Det betyder så et par ting. 

For det første må vi forstå, at begrebet Den Totale Krig ikke er opfundet af Joseph Göbbels i 1943 ved

en tale i Sportspalast i Berlin (Wollt Ihr den totalen Krieg?), som det normalt siges. På det punkt er det 3.

Rige blot en forlængelse af Preussen. Göbbels var som bekendt historiker.

For det andet må vi forstå, at virksomhedskultur er et stykke civilt militær, der kender alt til begrebet

total krig. Studér virksomheds- og managementssprog og opdag, at de vælter sig i militære udtryk. 

For det tredje må vi forstå med von Clausewitz, at hvis krig er en forlængelse af politik, og

virksomheder tænker som en militær operation, så er alle tre gebeter sammensmeltet, og så har vi lige

om hjørnet og til højrebenet – eller som i dag til venstrebenet: fascisme.

For grækerne i antikken var krig normaltilstanden. 

For de romerske kejsere det samme. 

Fred var en undtagelse. 

Krigens ideologi

Læg dertil det Britiske Imperiums kerneideologi: darwinismen. De ser grundlæggende sig selv som

berettiget til overherredømme via en biologisk-racistisk ret. Deres klassesamfund er et globalt

klassesamfund, hvor de ganske-ganske få via en postuleret biologisk (læs: ideologisk) ret hersker over

resten af menneskeheden. Darwin brugte selv ordet den stærkes ret (survival of the strongest) –

eftertiden har sløret udsaget til de egnedes overlevelse (survival of the �ttest), men det var ikke det, han

skrev i sin berømte bog om Om arternes oprindelse ved hjælp af naturlig udvælgelse. Og undertitlen:

Bevarelse af de favoriserede racer i kampen for overlevelse – ja det hed den, og det har de også fjernet fra

Den, som hensynsløst anvender alle de ham til rådighed
stående midler, må opnå en overvægt over sin modstander,
ifald denne ikke gør det samme. Derved anstrenger de sig
begge til det yderste.
Så længe man ikke har overvundet sin fjende, løber man en
risiko for selv at blive overvundet.
Da ingen formår præcis at vurdere sin fjendes beslutsomhed,
vil enhver forsøge at være så beslutsom som muligt.
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titlen. Det har de, fordi det siger, hvad det hele drejer sig om:

Eugenik. Darwins halvfætter var selve stifteren af eugenik som

berygtet disciplin: Sir Francis Gaulton.

Det var den selvsamme Charles Darwin,

der udtalte: Der �ndes 72 racer på jorden,

men lavest af dem alle er … Pause: og så

tænker man, at imperialist-eftersnakkeren

nok sagde hottentotterne eller

halenegrene eller noget andet i samme

genre, men nej, han sagde irlænderne. Det

var lige i forbindelse med det irske

folkemord, som de omdøbte til

karto�elpesten. Det var også lige før,

briterne indfangede og deporterede de

irske oprørere til fangeøen Australien for

at slippe af med dem. Og minsandten om

ikke den lokale regering downunder lige-

nu-og-igen halvandet århundrede senere behandler deres egen befolkning som stra�efanger! Du kan

ikke op�nde den slags, vor tids virkelighed overgår den sygeste fantasi!

Når von Clausewitz dengang sagde med alle midler, så havde han ikke fantasi i sin 1800-tals-hjerne til

at forestille sig de midler, som eftertiden �k til sin rådighed. Til eksempel: I dag kan du føre krig ved

hjælp af vejret, eller som de siger hele tiden kli-i-i-maet. Du kan nedkalde seriøst dårlig vejr over et

område og dets befolkning, hvilket de lige har gjort i Vancouver-området i Canada som led i den

kunstige globale forsyningskrise. HAARP-teknologien er efterhånden alle med et minimum af intakte
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hjerneceller bekendt. Skulle du være skeptisk, så �ndes der websites, hvor du i dag – hvis du har råd til

det – kan gå ind og bestille dårligt eller godt vejr. Regeringerne har venligst undladt at regulere

svineriet, ligesom de heller ikke regulerer CIA, der gør som det passer dem, og som har kørt

programmet til militære formål siden 1950’erne.

Partipolitik opfører sig som en krigshandling. Her �ndes der også masser af krigsord: partisoldater,

meninge folketingsmedlemmer, politisk skyts, blokpolitik, en alliance af partier, politisk strategier, osv.

I de �este demokratier �ndes højre- og venstre�øje, der bekæmper hinanden med alt muligt snavs. I

visse lande blever krigen til tider meget konkret. I USA’s historie har der fundet en række politiske

attentatet sted. Alene Clinton-ma�aen har sluppet afsted med – og der er skrevet bøger om det –

omkrig 30+ politiske mord uden at være knaldet for det. De er i det hele taget aldrig knaldet for noget

som helst i det mega-opbud af forbrydelser, de har begået i over 40 år. Kennedy og hans bror blev

myrdet. Reagan blev udsat for mordforsøg. I Afrika er der lige nu 7-8 – blot seneste melding – der er

blevet myrdet for ikke at samarbejde med medicinalma�aen fra WHO, og afrikanere har alle mulige

grunde til at være dybt skeptiske overfor vacciner og medicinal�rmaer. Statskup er dagens orden i

bananrepubliker med militære midler og kupgeneraler. I totalitære regimer bedriver man politik

overfor borgerne med militær og militariseret politi. Der er en �ydende grænse mellem politik og krig,

og vandene �yder begge veje.
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Tanzanias præsident John Magafuli forsvandt, efter at have vis kvali�ceret opposition mod WHO,

medicinalindustrien og deres globasistiske netværk. Han er blot en ud af 8 afrikanske statsledere, der er døde

på det seneste.

Krig er den geopolitiske norm

Udenrigspolitisk bliver det rigtig slemt. Man indleder handelskrige med fjenden. Man belejrer fjender =

regimer, der ikke underkaster sig de stærke nationers diktater og spilleregler, med sanktioner og

embargo svarende til belejring af en by eller en befæstning, hvor befolkningen tages som gidsler for at

presse de ledere, man vil a�ive. USA står igen højest på slyngelisten her og har igennem mere end 100

år ført politik ved hjælp af direkte krig. Sovjetstaten gjorde det i den kolde krig, og siden Mao Tse Dong

har regimet ført en dobbelt krig: den ene var mod den befolkning, som psykopaten Mao gladeligt

myrdede løs på. Den anden var mod deres umiddelbare naboer, som de invaderede og indlemmede i

Kina – Manchuriet, Xinqian-provinsen, Sydmongoliet, Tibet. Hvis de kunne, ville de invadere Taiwan i

morgen. For nyligt har de opført sig krigerisk over alle indbyggerne i Hong Kong. 

I vor tid har de åbnet den tredje front mod resten af verden, og som bekendt er de ikke generte

overfor at bruge biologiske masseødelæggelsesvåben. Vi behøver blot at sige det kinesiske stednavn

Wuhan, hvor deres hovedlaboratorium for biologisk krigsførelse ligger. I 2019 opførte de sig aggressivt

overfor Indien i et af de nordlige grænseområder. I 2020 førsøgte de en invasion af Pakistan også her i

et grænseområde mod øst. De blev stoppet af et mærkeligt våben, så deres udstyr holdt op med at

fungere, hvorefter hele delingen måtte traske tilbage over grænsen. Man ledte forgæves efter omtale i

medierne. Det samme medievakuum udeblev, da en stribe kinesiske krigsskibe blev sænket med

lignende mærkelige våben i den mexikanske golf, i Panamakanalen og udfor vestkysten af USA + efter

forlydende �ere andre steder i verden. Nogen med store ressourcer havde efterretninger om aktionen

og var trådt ind. Lige nu be�nder der sig hele delinger af den kinesiske hær i Canada, hvor deres

perverterede, landsforræderiske præsident bare har lukket dem ind. Igen er medierne helt blanke.
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Regeringen sælger det som en naturlig hændelse. Så kan de ikke blive holdt ansvarlig for en vejrbaseret

krigshandling mod befolkningen.

En lokal politiker kom til at tale over sig forinden og sagde i en tale tak til de, der havde sendt vejret. Det var

sidste gang, hvor der faldt for lidt regn, og denne gang var der så nogen, der havde lukket helt op for hanen.

I von Clausewitz’ koncept er den totale krig den korteste. Alle ressourser er sat ind, alle fronter bliver

åbnet alle midler blev brugt for at få det overstået. Vi kan derfor ikke tale om den totale krig i den

forstand, for krigen er nu blevet uendelig. Den morfer videre fra den ene hændelse til den anden. Der

tales om �ydende krig (liquid war) i stedet. Det hænger selvfølgelig sammen med, at det militær-

industrielle-�nansielle komplekst kræver det i én uendelighed, og derfor må krig være accepteret –

hvis man kan bruge det begreb – af befolkningerne som en normalitet. Den militære

undtagelsestilstand sælges nu som det nye normale, som vi bare skal lære at �nde os i. Derfor al den

pottetræning for voksne, der foregår via medierne.
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Lynkrig

Mandens fætter, Franklin D. Roosevelt gentog succesen. Han var fuldt orienteret om angrebet på Pearl

Harbor.

Begge events involverende angreb på skibe, bragte USA ind i en verdenskrig.

Blitzkrieg er det udtryk, som nazisterne brugte om de operationer, der først var vendt sig mod

vestmagterne. I løbet af ingen tid var de løbet over ende, Frankrig var besat, Nederlandene var bare

kørt over, englænderne blev sendt hjem over kanalen i �skerbåde efterladende sig alt deres udstyr.

Fjenden var overvundet, inden han kunne gribe om skovlen og grave en skyttegrav. Besættelsen af

Danmark og Norge var for at dække ryggen mod en tilbagevenden. England var i princippet slået, indtil

Churchill – Franklin D. Roosevelts fætter! hvilket ikke kom med i historiebøgerne – på foranledning af

Chaim Weitzmann*, præsident for den verdenszionismen lovede ham, at ‘de’ kunne gøre det samme

som sidst, altså at involvere USA i en krig i Europa, hvor de intet havde at gøre. Husk svinestregen

Lusitania. Husk også svinestregen Pearl Harbor, der skulle åbne fronten mod japanerne, der var blevet

Tysklands allierede. Begge hændelser var et stykke militærpolitisk selvskade, en såkaldt stand-down

operation false �ag. 

* I 1933 �k Tyskland en krigserklæring i form af en avisannonce underskrevet en ikke-stat, der
kaldte sig Judea. Det skete umiddelbart efter, at nationalsocialisterne havde proklameret, at de ville
genskabe Tyskland som en ikke-slavebunden stat med eget militær, egen udenrigspolitik og især –
hvilket virkelig �k de jødiske bankmænd op af stolen – egen nationalbank og økonomi. Husk at en
centralbank ikke er en nationalbank men blot en �lial af det globale centralbankvæsen, der som
bekendt har en vis overvægt af jødiske bankfolk. Eller rettere: omvendte kryptojøder = khazariske
ma�afolk forklædt som jøder. Det kan man så lide eller ikke lide, men det er ikke en teori, det er et
konstaterbart faktum. Det er op til folk, om de elsker ma�a eller ej. Hvad der heller ikke er en teori
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Da alle de store spillere, repræsentanterne for medicinalindustrien, �nansverdenen, medierne og

udvalgte politikere – deriblandt en repræsentant for den danske regering! – samledes til den nu

infamøse Event 201 i New York måneder forinden udslippet af det biologiske

masseødelæggelsesvåben ved navn Covid-19, så aftalte de, hvordan de skulle håndtere en global

blitzkrieg og nedlukning af verdenssamfundet, og hvordan de skulle sørge for, at der kun kom ét

budskab ud i medierne, og at alle andre budskaber skulle myrdes i opløbet. Det totale i den krig var, at

verdensbefolkningen ville blive bombarderet fra alle sider og med alle midler. Husk: businessledere

har også studeret von Clausewitz. 

Alle fronter bliver brugt af globalisterne i deres totale krig mod verdensbefolkningen. Immigration er et

våben og en front, �nanser er våben/front, sundhed, fødevarer, vand, energi er våben/front. Og ikke

mindst er medierne det göbbelske eller Ilya Ehrenreich (Stalins propagandaminister)

propagandaapparat, der siden 1. Verdenskrig bid for bid er indkøbt af globalisterne og indrulleret i

den store brune kloakstrøm af disinformation. Medierne er det ledeste våben og er brugt 24/7/365 i

de forløbne 21 måneder til hjernevask og til at skabe denne lammelse, denne massepsykose via

massehypnose.

Læs: Massehypnose – hvordan kunne det ske?

men et indiskutabelt faktum er, at Den Russiske Revolution og den bolsjevikkiske jihadisme, der
smadrede Rusland, var azkhenaziske (khazariske) jøder importeret fra USA og Europa, og
�nansieringen var khazariske bankmænd fra Wall Street (Jacob Schi�). Igen: det kan man så lide
eller ej – russerne brød sig bestemt ikke om det. Det kostede 145 millioner af dem livet.

https://www.nedersteetage.com/massehypnose/
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Industriens krig

Første Verdenskrig var først og fremmest den krig, hvor industrialisering og mekanisering slog

igennem. Man tog springet fra kavalleri og fodtusseri til klodsede kampvogne og tungt artilleri.

Maskingeværet kom på banen. Der fandt slag sted i luften. Ubåde var opfundet, miner med eller uden

sennepsgas blev dumpet og minestrygere prøvede at stryge dem. Det er også her, vi ser de per�de

krigsgasser gå i luften ved fronten. Den nye kunstform �lmen blev brugt til propaganda. Bolsjevikkerne

var de første til at bruge det e�ektivt som propaganda, og nazisterne var hurtige til at komme efter det

25 år senere. Radiokommunikation blev for første gang brugt. Krigen var en kæde af materialeslag,

skrot-mod-skrot. Bag materialerne, krigs-gearet befandt industrialisterne sig. Bag industrien befandt

�nansverdenen sig. Det militær-industrielle kompleks blev som udtryk lanceret af Eisenhover efter

WW2, men realiteten fandtes allerede i WW1. Det var en industrialiseret krig. 

Husk i den forbindelse, hvem industrialisterne var. Det var just de samme, der for at skabe

industrialismen forinden var nødt til at skabe den klassiske imperialisme. Imperialisme bestod i at

udplyndre udkantsverden for ressourcer. England var fødestedet for industrialismen, og det Britiske

Imperium var fra starten af dannet via statsdrevet sørøveri. Så simpelt kan det siges. Deres globale

dominans skyldes deres �åde. Det var det Britisk-Ostindiske Kompani, besættelsen af Indien,

opiumskrigene mod Kina, MI5 som kompaniets efterretningsvæsen. Det var ødelæggelsen af de gamle

strukturer i Mellemøsten i skøn samdrægtighed med Frankrig (Sykes-Picot-aftalen, hvor de skærer

Mellemøsten op som en fødselsdagskage). Det var udplyndringen af Sydafrika + en række andre lande

i Afrika. Husk også, at mange af de landgrænser, vi ser på kortet i dag, er skabt af

imperialisterne/kolonialisterne. Læg dertil, at disse brutale snit ofte blev lagt bevidst, så de

sønderlemmede etniske grupperinger. Når et folkeslag var skåret i småbidder, var de svækkede. Det

hedder del-og-hersk.
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Disse to per�de inperialister førte pennen, da de fordelte byttet og dermed lagde grunden til kon�ikt i

Mellemøsten forever.

Borgerkrig

En af de mest betændt-per�de former for krigsførelse. Det skyldes ikke kun, at det er borgere, der

bekriger borgere. Det skyldes, at det ALDRIG er borgerne selv, der starter disse krige. Det skyldes altid,

at nogen står og pisser ned i en myretue, hvorefter myrerne går grassat på hinanden af mangel på en

virkelige fjende. Der er ALTID storspillere inde over, når småfolk slås. 

Verdenshistorien er fuld af eksempler, især indenfor kredsen af det Britiske Imperium, hvis

hovedstrategier er strategy of tension og divide and conquer. Imperiets arvtagere har �ere per�de

udtryk for det. Den amerikanske mega-spindoktor kalder det for balkanisering. Det er taktikken med at

sætte ild til krudttønden. Det var det, Pentagon, CIA og NATO gjorde på Balkan i Bosnienkrigen.
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De to senere eksempler, der soleklart viser iscenesat borgerkrig er Ukraine og Syrien. Syrienskrigen

blev hele tiden i medierne blev kaldt for en borgerkrig, hvilket den absolut ikke var. Syrien blev

angrebet af en hær af lejesoldater udstyret af NATO og CIA, støttet af Tyrkiet, lappet sammen i

Golanhøjderne på israelske lazaretter og �nansieret af Saudiarabien. De falske jihaddister var

overhovedet ikke syriske fredssommelige (mostly peaceful) oprørsstyrker mod en ond-ond præsident,

der absolut ikke gassede sin egen befolkning. Alt var løgn fra ende til anden.

I Ukraine blev der skabt et statskup via amerikanske neocons i samarbejde med ukrainske fascister og

en ganske modbydelig massakre i Odessa, hvorefter befolkningen i Lukansk og Donetsk undsagde

kupregeringen. Herefter startede en regional borgerkrig, men hele afsættet var skabt udefra. Rusland

sagde stop-hertil-og-ikke-længere angående deres �ådebase på Krimhalvøen, og der foregik alle

mulige under-radaren krigshandlinger, som er beskrevet andetsteds på nedersteetage.com.

Camou�age og propaganda

Tænk på grøn maling til en kampvogn, så den kan gemme sig fra jorden og fra luften. Det er

sandsynligvis noget, man har lært sig ved at studere dyr. Jægere bruger også camo for ikke at blive set

at dyr, men det kræver, at man står stille, for dyr registrerer al bevægelse. Hvis man sammenligner

soldaters kampuniformer fra 1700-tallet med i dag, så er det bemærkelsesværdigt, at camou�age

overhovedet ikke fandtes. En spejder bag fjendens linjer måske, men både menige og især o�cerer

udviste en farvelade af prangende blåt og rødt og hele paletten, de var nærmest omvandrende

skydeskiver. Hvis man skulle dø, skulle det være med stil. Farverne havde selvfølgelig også den

funktion, at man kunne kende sine egne fra fjenden, så man skød på de rigtige i kampens hede, samt

at man kunne kende soldater fra civilister. En soldat i dag vil forsøge at ligne et buskads med

mørkegrønne og brune farver. En amerikansk soldat i Afghanistan skulle falde sammen med støvet,

mens en Taleban-kriger skulle falde sammen med civilbefolkningen, som de ofte gemte sig iblandt. 



29.12.2022 14.57 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 682/3124

En camou�eret parallel er Hollywood. Eller TV. Det er forklædt, camou�eret som underholdning, men

før du ser dig om, så sidder propagandaen i sulet på dig. De vil noget med dig andet end at

underholde. De fucker med din hjerne. Hollywood er måske den mest betydende faktor i

nedbrydelsen af de traditionelle livsværdier i Vesten og langt udenfor. Og dermed nedbrydelsen af et

helt samfund. 

Jeg skal være den sidste til at afskrive �lmen som en kunstform qua min uddannelse i Film & Medie og

20 år+ hvor �lm/video har været en del af mit fag. Men netop derfor ved jeg også en hel del om,

hvordan mediet kan bruges til mind-fucking. De camou�erer deres budskaber, så de glider ubemærket

ind. Og da musik har været mit andet liv – min egentlige uddannelse – så ved jeg alt om, hvordan

musikken er den sovs, der skal få det til at glide ind. 

Et stykke �lmhistorie er Hollywoods og en del kendte instruktørers medvirken til krigspropaganda und

WW2. Det var en serie under titlen Why We Fight. John Huston blev også spurgt. Han leverede også

varen, men en af hans tre krigs�lm fra perioden, The Battle of San Pietro, var en anelse ulden i kanten

syntes man fra opdragsgiverne. Han viste billeder af amerikanske soldater i de sene dage af krigen i

Italien – med billeder af body bags! Det brød man sig ikke om. Krigen skulle glori�ceres, ikke vises i sin

virkelighed. Den blev bortcensureret af militæret.
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Da kampvognene rullede ind mod Baghdad i den 2. Irakkrig, var journalisterne blevet embedded. CNN-

rapportere �k lov til at sidde med i en kampvogn og blive småliderlige over at være midt i kampens

hede. Sandheden var, at det stort set var ufarligt, der var nærmest ingen modstand. I hjemlandet

medvirkede journalister og medier til at gøde jorden for den folkelige accept. De løj beredvillig om

påståede masseødelæggelsesvåben.

En af the grand old men i BBC (navnet er smuttet) stillede sig op

efter Irakkrigen og skældte sine kolleger og virksomheden huden

fuld for at lade sig gøre til ludere for krigsmaskinen. Luderstof er

det journalistiske navn for, når en annonce er camou�eret som et

journalistisk indlæg. Man kendte det, man havde en navn for det,

det var begrænset, det var ikke velset. I dag er medierne ikke andet

end propagandistisk luderstof! Det er kommet så vidt på blot 20 år. 

Den trojanske hest

Der er åbenbart nogen i ledelsessegmentet, der har brug for mærkater på mennesker. Ligesom

stregkoder til dimserne i en isenkrambutik. De forbereder det nye globale ID. Hvordan gør man det?

5G-tech, mobiltelefoner, kreditkort, andre ID-kort, spionage via elektrogear, tracking af bevægelser,
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netsocial adfærd, overvågningskameraer, sagsmapper hos stat og kommune. Læg dertil at

virksomheder opsuger personlige oplysninger. Det hedder ikke overvågningskapitalisme uden grund.

Men er det ikke nok, skulle man mene? Nej, nu vil de have adgang til dine biometriske data, de vil

trænge ind i hver celle i din krop. Og til det har de brug for en ny dims, et implantat. Hvordan vil de

gøre det? Svaret er: vacciner. Husk igen, hvad C-O-V-ID betyder: Certi�cation of Vaccination

IDenti�cation. Navnet siger det. Men de har ikke sagt, hvad det betyder, for de har dækket det ind

under, at det er navnet for en virus. Det er nok, hvad det er, tænker folk, og så spørger de ikke videre.

De �este mennesker spørger i det hele taget meget lidt. Camou�age igen.

Det er den eneste forklaring på al denne maniske iver for at vaccinere alt og alle med en substans,

som de indrømmet ingen beskyttelse giver for infektion af sig selv eller andre, nedbryder menneskers

immunforsvar, koster samfundet kassen, ikke er gennemtestet og – som industrien selv angiver –

aldrig har været meningen skulle beskytte endsige helbrede men kun midlertidigt smertelindre.

Temmeligt midlertidigt viser det sig. 

Det er den eneste forklaring på, hvorfor alle e�ektive forebyggende og kurerende behandlinger er

blevet angrebet, fortiet, latterliggjort, beløjet og blokeret. Lande, der har valgt at gå en anden vej, har

udryddet !! virusen. Japan, delstater i Indien, �ere lande i Sydamerika.

Den eneste forklaring er, at det IKKE handler om sundhed men noget helt andet. At vaccinationer i sig

selv er formålet i første omgang, ikke folkesundhed. Og i anden omgang: Hvad skal vaccinerne til for?

C-O-V-ID. Virusen var en trojansk hest, der skulle transportere vacciner indenfor forsvarsværket, hvor

det væltede ud med fjendtligheder. 

Angriberne vidste, at der ville ankomme modstand, men de regnede med, at de via en lynkrig kunne

overvælde modstanden og at de �este ville være blændede af fyrværkeriet og kvalt i røgslør. De

regnede med, at når folk vågnede op til virkeligheden, da ville det være for sent, for så var alle ramt af
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kuglen og gik rundt med den i kroppen. Et tryk på en knap ville være nok, for det var en interaktiv kugle.

De vidste samtidigt, at der ville være aktive modstandere fra starten, folk der havde lugtet lunten og

stanken af rotte, og som ville dukke sig og indtil videre undgå kuglen. Dertil havde de et andet historisk

fortilfælde: det gule jødearmbind. Dissidenterne, de ikke-vaccinerede skulle hænges ud og stemples

som samfundsskadelige. De lægger ikke engang skjul på det, for nu bruger regeringen ordet en

samfundskritisk sygdom. De sammenkæder et udtryk, der indtil videre galt for systemkritiske

dissidenter i totalitære samfund, med en sygdom. Men da folk i mellemtiden er blevet historieløse, så

er der kun få, der bemærker dette stykke sort ordmagi.

Angriberne vidste, at de havde brug for �ere historiske fortilfælde: koncentrationslejre. De kører nu i

Australien. De er forberedt for længst i USA, og de er udstyret med guillotiner (30.000) og store lagre af

kister i tilknytning de indtil videre tomme FEMA-lejre. Og! den danske regering har nu afkrævet politiet

og militæret et samtykke om, at de vil medvirke til at indfange og internere folk. 

Skakspillet – manøvrestrategi

Krig er et skakspil med o�cerer og bønder. Interessant i øvrigt, at kongen er en slatten, impotent snegl

uden egentlig magt, mens dronningen er den ledeste brik på banen. O�cererne har tunnelsyn og

skyklapper samt begrænset handlefrihed – enten kører de på langs, eller også kører de på tværs, de

har ingen selvstændig vilje. Det er kun krikken, der kan hoppe i begge retninger, men dens rækkevidde

er begrænset. Bønderne er nødt til at traske med tunge skridt i mudrede træsko og lade sig ofre i

storspillet. Skakspillet er et genialt samfundsbillede. De geopolitiske stormestre, magt- og krigsgale

folk som salig Zbignew Brzecinsky – må han stege i helvede – skrev endog en bog med titlen Det store

skakspil. Reglerne i skakspillet svarer til manøvrestrategi i krig. Der �ndes i dag en hel genre af brætspil

og computerspil, der hedder strategispil. 
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Billeder af fortidens store slag ligner skakspil. Uniformer i 16-1700-tallet og i middelalderen

heraldikken på skjolde og bannere var også til for at minimere tabet af liv. Genkendeligheden sørgede

for, at blev sparet liv. Af menneskekærlighed? måske i mindre grad, men snarere fordi liv var en

ressource. På samme måde som DJØF’ere, bureaukrater og HR-medarbejdere i dag anser de ansatte

som håndterbare ressourcer (manageable ressources), civil kanonføde. Er det mennesker, de �ytter

rundt i regneark? Ikke for dem.

Der er en grund til, at globalisterne er interesseret i store virksomheder. I alle store sammenhænge er

der mangel på nærhed og overblik set nedenfra. Og ovenfra, men de bilder sig selv ind, at de har det

store overblik. Husk krigens distanceprincip. Når alt er på afstand, er det mentalt muligt at slagte løs

på befolkningen/de ansatte uden at skulle se dem i øjnene. Du kan kaste en atombombe, mens du

drikker champagne på afstand. Og myrerne på jorden i myretuen vil aldrig kunne nå de deroppe-

derude, der står og pisser ned i hovedet på dem. I små uafhængige virksomheder er ledelse i

øjenhøjde med alle andre. Hvad så vi under Finanskrisen i 2008-09, og hvad ser vi nu bigtime under

Operation Lockdown? Millioner og millioner af små virksomheder bukker under, og deres ressourde

bliver overført til globalist-kartellerne. Mønstergenkendelse bitte sehr!

Ungdommere i hele verden, drengene især og til langt op i voksenalderen – sidder og spiller krigsspil.

Især er 1. person real time shoot out -spil dyrket. Hvis du går hen på hylderne – hvilket man

efterhånden ikke gør, man går på Steam og downloader – så er det 9/10 spil, der falder i den genre. En

hel generation af drenge og unge mænd har med andre ord siddet og øvet sig i at myrde folk på

slagmarken, for 1-2-3 det er bare en leg. Eller er det? Hvad er forskellen på en �y- eller

kampvognssimulator hjemme i garagen og i militær træning på forsvarsakademiet med den dyre

model, der er et fuldt udstyret cockpit. Spilfabrikanter har været tvunget til at tilbagekalde spil, fordi de

havde tiltusket sig for mange oplysninger om en bestemt �ytype og var alt for realistiske. Jeg har selv

deltaget i en træningssession på Force Technology i Lyngby med en fuldt udstyret bro og alt hardware-

navigationsudstyr på et skib koblet til et computersystem + 3D simuleret oprørt hav ud af for- og

bagruder i et simuleret uheldsscenarium, hvor sveden sprang fra panden af folk. Vil man kunne styre

et skib herefter? Selvfølgelig ikke, men det indgår som en væsentlig bestanddel i i

navigatøruddannelsen. 

Pointen her er ikke, om det virker, for det gør det. Det er super-e�ektivt og et eksempel på konstruktiv

udnyttelse af teknologien. Spørgsmålet og pointen er, hvad det massive forbrug af spil med

overophedede krigsscenarier i et hyperrealistisk miljø gør ved drengene hjemme i garagerne og på

karlekamrene? Hvad er det, man vil med disse drenge mellem 10-18-40+ år, folk i den værnepligtige

alder? Som med Hollywood og �lmindustrien og i TV-nyhedsmediet, skabes der en grundtilstand af

forventning og tilvænning på forhånd. 

En subgenre hedder lige nu The Hunger Game. En kvindelig helt a la Lara Croft i Tombraider bliver

sluppet løs i et katten-efter-musen Robinson Crusoe-spil, hvor der sidder nogle onde game masters og

vædder på, om hun vil kunne overleve derude i vildnisset. En slags hardball træningsbane med

dødelige pile. En af Rambo-�lmene havde det samme setup, hvor Rambo forsøger at overleve en ond

sheri� i et naturparksområde, hvor de er efter ham med diverse gear. Ene mand mod systemet kan



29.12.2022 14.57 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 687/3124

man sige, en �lmisk subgenre. Hvad er det for et scenarie, vi skal

øve os i som publikum? En iscenesat fødevarekrise, hvor vi bliver

bombet tilbage til stenalderen? Hvad er det, vi ser lige nu under

udrulning? Nøjagtigt dette!

Dyrets mærke

Hvad betyder det, når et system begynder at sætte labels og tydelige kendetegn på befolkningen? 

Hvad betyder det, når grupper af mennesker bliver tvunget til at bære et tvangskendetegn?

Set i lyset og forståelsen fra ovenstående, kan det kun betyde, at en krig er under forberedelse, eller at

vi allerede be�nder os midt i denne krig.

Hvem er det, der skal bære dyrets mærke?

Det er ikke kun dem, der er påtvunget det gule armbind, pariaerne, de nye-normale-spedalske,

antivax’erne, den samfundskritiske sygdom.

Det er også alle dem, der passivt står og ser på, mens de put-put-putter sig.

Fra en kampagne, jeg som underviser på en medieskole i midten af 00’erne deltog i med foreningen

Børns Vilkår, der handlede om mobning, lærte jeg lidt om mobningens psyko-sociologi:

Der er mobberne, bøllerne. 

Der er mobbeo�eret. 

Og så er der det tavse �ertal. 
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Det kan siges helt kort: Mobning kan ikke �nde sted, med mindre mobberen-bøllen terroriserer sit

mobbeo�er OG det tavse �ertal på én gang. Flertallet er bange for at træde ud af tavsheden af frygt

for selv at blive det nye o�er.

Men hvad psykologien også viser er, at der blot skal én forknyt ex-duknakke til at stille sig op i det

o�entlige rum og konfrontere mobberen og sige tydeligt fra, så falder bøllen sammen som et ustabilt

konservesdåse-tårn i et supermarked. Og hvad tænker det tavse �ertal? Endelig én der siger det.

Titlen på kampagnen var i øvrigt: Vær en helt!

Men psykologien / modelhistorien siger også, at frygten er indbildt, ubegrundet. Mobberen har aldrig

den magt, han bliver tillagt, for mere skal der ikke til for at bryde forhekselsen. 

Det er det, som al terror går ud på. Altså det samme som de �lmiske virkemidler i en gyser�lm. Det er

ikke det, der foregår på lærredet, der er skræmmende. Det er publikums forestilling om alt det, der

foregår uden for lærredet, der er skræmmende. 
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Dette være ikke sagt for at minimere heltens rolle, snarere for at sige, at sværere er det heller ikke, og

var der blot et par �ere af slagsen i dagligdagen. 

Det siges også for at pointere, at det er frygten, der er den egentlige fjende.

Set i dagens lys: Det er ikke forkølelsesvirusen, der er … virusen. Det er det, som frygten for virusen får

os til at gøre ved os selv og hinanden på foranledning af frygt-pornograferne.

Angrib den løse �anke

I en krig går man først efter de udsatte. Den løse �anke er de, der stikker ud og adskiller sig fra

hovedformationen. De er krigens lavthængende frugter. Dissidenterne – nu udstyret med gule

armbind – er det første, der bliver angrebet. Tvivlerne bliver karaktermyrdet. De bliver identi�ceret,

registreret, isoleret og elimineret. 

O�cererne har 1, 2 eller 3 sting på skulderen i uniformen. 

De systemtro har nu 1, 2 eller 3 stik i kroppen og opførerer sig uniformt.

Clausewitz talte om den lille krig. Med det mente han mindre operationer, guerillataktikker,

stikmanøvrer, der gjorde livet usikkert for fjendtlige tropper, løse �anker fra egen lejr. 

Klassekrig – ikke som hos Karl Marx

Den middelalderlige ridderhær var også en klassekamp. Glem alt om det industrielle

arbejderklassebegreb opfundet af en psykopatisk ideolog betalt af overklassen for at ideologisere og

mobilisere underklassen til et statskup.

I middelalderen var det adelsstand over borgerstand over bondestand. Som brikkerne i skakspillet.

Ridderne var ofte adelsfolk. Tænk blot på de udgifter der skulle til for at betale for en ridder i fuld
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udrustning og de år af træning, der gik forud for deltagelse i reelle krigshandlinger. Læg dertil

forplejning og oppasning, for ridderen krævede en væbner på baglinjen. Vi taler om betydelige

ressourcer.

Den samme kultur fandtes for samuraierne i Japan.

Dette var en af middelalderens dyre drenge.

Højrøvs-klassesamfundet har altid problemer i randområderne. Der �ndes altid grupperinger, der slår

igen. Sverige er et klassesamfund. Der er alle højrøvene i regerings-Stockholm, og så er der resten af

landet. Det er grunden til, at sydsvenskerne den dag i dag ikke er så meget for Stockholm. Som beboer

på Jungshoved er jeg tæt på et stykke dansk-svensk historie, for dette er Svend Pouelsen Gjønge-land.

Disse dødsforagtende partisaner fra Skåne og Halland, gøngerne eller snaphanerne (opkaldt efter

deres langbøsser) var den svenske despotkonges pain-in-the-ass. Svend Pouelsen trak

regeringstropperne rundt ved næsen i partisankrig (asymmetrisk krigsførelse) og søgte efterfølgende

til�ugt i Danmark, der i disse år var delvist besat af svenskerne på vej hjem fra 30-årskrigen dernede i

Europa. Krigen der a�ivede halvdelen af Europas befolkning og var et forstudie for det 20.

århundredes verdenskrige. Svend gik i den danske konges tjeneste og var anerkendt som en genial

strateg. Mine fjenders fjende er min ven.
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Der �ndes ikke samtidige malerier af Svend Poulsen Gjönge, så vi må nøjes med illustrationen fra

førsteudgaven af Carit Etlars roman Gøngehøvdingen.

I Sverige var de underhundene, der bed kongen i haserne. Det svenske samfund deler sig meget op

mellem Stockholmsstyret og Undersverige, det enorme 2000 kilometer lange område med uendelige

skove og småbygder. Interessant hvorfor Sverige blev friholdt som krigsførende magt under WW2 –

mens de stadig producerede og solgte våben. Interessant hvordan udplyndringen af Rusland efter

revolutionen foregik via Sverige. Interessant hvordan Sverige i dag ejes af en håndfuld familier.

Interessant med al den råddenskab, der stak hovedet frem ved Palmemordet og senere sænkningen

af Estonia.

Læs: Verdensforandrende skibskatastrofer

Eller hør Yüri Lina i et interview med titlen:

Jüri Lina om den nya skarpa kritiken från Estland mot Estonia-utredningen

Det korte version er, at esterne er rasende på den svenske regering, der med største sandsynlighed

var medvirkende og løj om hele a�æren.

I Schweitz var de mere velforberedte, dengang med bondehærene. Ikke at Schweitz i dag ikke har

overklasse foroven og befolkning forneden. Men det er interessant, at landet både huser det vildeste

overklassesegment, banksyndikaterne, BIS (Bank of International Settlement), WEF (World Economic

Forum), hovedsæder for de store frimurerloger, Octagon-broderskabet (som de færreste har hørt om),

og at Vatikanet stadig har Schweitzergarden som huspoliti. Samtidigt har de direkte demokrati, og folk

har reel ind�ydelse på deres dagligliv. Måske sidder sidder bondehærenes lansespidser stadig et halvt

årtusind senere i røvsulet på overklassen. Det kunne ske igen, pas på deroppe, for det sidder også i

folkesjælen. I alpelandene Schweitz og Østrig har de også reele folkelige kontravalutaer: Virgeld og

Nurgeld, altså lokale valutaer ikke-styret af bankerne men alligevel anerkendt og i samarbejde med

dem. Det var de nødt til for ikke at blive undermineret.

https://www.nedersteetage.com/skibskatastrofer/
https://www.youtube.com/watch?v=fUooa5OWTzs
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Krigsgæld

Skriv under! så de allierede kan få alle deres udgifter dækket til at starte en verdenskrig.

Ordet gæld kan direkte udskiftes med skyld eller skam. Før, under og efter en krig vil man altid se skyld

og initiativ smurt af på den angrebne nation fra den angribende nations side. Nation kan direkte

udskiftes med andre udtryk: organisation, hær, militære pagt (NATO o. lign), entente, allierede

gruppering, whatever … Vi er tilbage til skolegården her: Det var ham, der begyndte, ja det var! Hvis

sejrherren er angriberen, så vil denne før-under-efter og af propagandahensyn fremstille sig selv som

det uskyldige o�er for et angreb og efterfølgende beskrive sig selv som den heltemodige sejrherre. Det

var nøjagtigt, hvad der skete i forbindelse med 2. Verdenskrig. 

Det fører alt for vidt her at gøre fuldt rede for dette udsagn.

Den ultra-korte version er her, at Tyskland var udset af det Britiske Imperium til at blive smadret,

pulveriseret, ødelagt. Det samme var det Østrig-Ungarske, det Russiske og det Osmanniske Imperium.

Imperium kan udskiftes med Tzardømme, Rige, Kejserdømme eller Khalifat, same-same. Skudet i

Sarajevo som optakt til WW1 var en britisk efterretningsoperation planlagt årtier forinden. Omkring 20

statsledere i Verden, fra Iran til Mexico henover hele Europa var forinden ‘taget ud’, altså likvideret af

agenter for The Crown, dyret i kulissen i det Britiske Imperium. The Crown er ikke identisk med den

britiske kongefamilie, så hvis du tænker City of London, så er du tættere på. Kongefamilien aka

dronningen skal pænt spørge om lov, før hun træder indenfor i The City.

The Crown – vi kan også kalde dem The British Establishment, British Deep State eller bare: de store

banksyndikater, især ét af dem – kalder WW1 for The Great War. Direkte oversat: den storslåede, den

herlige krig. Great er mere en bare stor = voluminøs. 
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Efter krigen, der blev tabt via introduktion af et biologisk masseødelæggelsesvåben ved navn The Army

Flue (den spanske syge) på et tidspunkt, hvor krigen egentlig var afgjort og lukket via Bretsk-Litovsk-

freden men genåbnet, fordi Dr. Merck – manden der udviklede virusen for militæret, ja ham med

medicinal�rmaet – og general Mandell-House – præsident Wilsons spindoktor – lovede den

amerikanske præsident, at de havde et hemmeligt våben, der kunne sørge for, at USA og de allierede

ville være i stand til at smadre Tyskland og efterfølgende ommøblere Europa efter forgodtbe�ndende.

Det syntes præsidenten efter kort overvejelse og muligvis et pistolløb for panden var en vældig god

ide.

Man kan næsten se det på præsidenten til højre. Han havde næppe noget valg.

Efter krigen blev Tyskland pålagt skyld, skam og krigsskat i et omfang uden historisk sidestykke af

alliancen af sejrherrer. Versaillesfreden – en ensidig kontrakt, der intet havde med fred at gøre men

garanterede udbrudet af WW2 via traktatens per�de og fuldstændigt utålelige karakter, hvor Tyskland

blev pålagt krigsgæld for tid og evighed, besat af franske styrker i Ruhr-distriktet, frarøvet store

landområder, ikke måtte have en normal hær som forsvarsstyrke, osv. Derudover blev Tyskland som

resten af Europa hærget af den amerikanske centralbanks, the FED’s iscenesatte Wall Street-krak, der

skabte en mega-depression frem til 1933.

Palaveren i forbindelse med krige går på, hvem har retten på sin side, hvem er den gode. Det er den

samme palaver, der kører, når begreberne terror, terrorisme, terrorist kommer op. Hvem har ret til at

de�nere, hvad der er hvad, og hvem der er hvem? Eller rettere: hvem har MAGT til at de�nere det? 

Gruppestraf

Der �ndes en gruppe af mennesker, der ikke gør det samme som alle andre. Derfor bliver hele

gruppen stra�et. Indenfor militæret har det været strengt forbudt. Ikke desto mindre har det været
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praktiseret som afretningspraksis og intern terror. Det er præcist beskrevet i Stanley Kubricks �lm Full

Metal Jacket, hvor en rekrut bliver udsat for diverse terroristiske ydmygelser fra sin overordnede for

næsen af sine kammerater. Gruppen bliver stra�et kollektivt, fordi han ikke klarer at kravle over en

hurdle i en træningsbane, hvorefter hele gruppen stra�es – for at  stra�e ham, for gruppen vil straks

bebrejde ham stra�en.  

Tryk avler modtryk. Eskalation ligger indbygget, indprogrammeret i selve krigens væsen. Det er

energier, som udsendes, der igen modsvares af energier, der kommer tilbage. Det er næsten

hermetisk.

Hvad oplever vi lige nu i vores samfund, i �ere samfund globalt? Rigtigt svaret: kollektiv afstra�else.

Ikke nok med, at det �nder sted. Folk bliver nu direkte truet og stra�et på arbejdspladser startende

med de statslige.

Case Story

Jeg har det direkte på lydoptagelse fra et møde, hvor jeg konfronterer to ledere i hvert deres

ledelseslag – nærmeste sektionschef og enhedschef (læg mærke til titlerne = militær rangorden), med

deres ulovlige politik, hvorefter de siger: Folk derude er bange, og vi kan ikke tillade at nogen går derud

uden coronapas og vaccination. VI bliver altså nu direkte beskyldt for at gøre folk bange, derude. Vi

bliver med andre ord beskyldt for at gøre lige nøjagtigt det, som DE har bragt i stand via aktiv og

entusiastisk medvirken til en frygtporno-tsunami, der har kørt fra morgen til morgen to år i træk. SÅ

TROR DA POKKER, at folk er blevet bange, derude! Men hvem har gjort dem bange? Lederne projicerer

nedad for tiden for at slippe for egentligt ansvar.

De �este ledere i en statslig-politisk organisation er helt blanke, skal det siges. De er overbeviste om, at

det må jo være den gode sag. Man skulle tro, at jo længere op man kommer i systemet, jo mere indsigt
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må man have. Sådan er det ikke. Vi skal helt op i cirkler i selve regeringen, embedsværket og visse folk

fra fx. sundhedsstyrelsen, der som bekendt er dybt indfedtet i medicinalindstrien for at �nde de

virkelige skurke. De er industriens 5. kolonne, og de opererer via deres usynlige netværk. Hvis man

kunne producere en netværks-analyse, så ville man se, at de går igen i de samme bestyrelser og

samtalefora, de samme loger – frimurer eller ej. Du �nder dem i Industriens Hus, Børsen, Axelborg, de

grå mænd og damer i jakkesæt.

Læs: Psykopaten, støvleslikkeren og den virkelig klamme

NB! Jeg regner ingen af dem for at være psykopater. De er bette mand og bette kone i knibe.

Det ubesvarede spørgsmål er: kan man forvente per�ditet eller inkompetence af ledere som disse?

Jeg vil mene det sidste. I skøn forening med kujoneri.

Hvad er navnet på denne krig?

Navnet er KRIGEN OM ALT ELLER INTET.

Det er den ultimative krig, for der tilbydes ingen mulighed for freds- eller kapitulationsforhandling.

Menneskeheden har fået et ultimatum: fald på knæ eller dø. Og selv hvis folk falder på knæ, så dør de

alligevel. 

Det minder om et historisk krigsscenarium, der er mere end 1000 år gammelt. Da den frankiske kejser

Charlemagne, også kaldet kejseren over det Hellige Romerske Rige, Karl den Store rykkede frem i det

germanske område, begik han en af verdenshistoriens største svinestreger. Han slagtede løs på bla

saxerne på en ganske bemærkelsesværdig måde. Saxerne, en stamme der i øvrigt var kommet ned fra

Jylland og havde bosat sig i Nordtyskland, havde en helligdom kaldet Irminsul. Det var en hellig lund

Psykopaten, støvleslikkeren og den virkelig klamme

https://www.nedersteetage.com/psykopaten-stoevleslikkeren-og-den-virkelig-klamme/
https://www.nedersteetage.com/psykopaten-stoevleslikkeren-og-den-virkelig-klamme/
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med et kæmpestort gammelt egetræ. Da et par tusinde saxere var gået ind i lunden og havde lagt

deres våben ved indgangen, blev stedet omringet af frankerne. Alle blev tvunget ned på knæ og

forlangt omvendt til kristendommen. Da de nægtede, blev de tvangsdøbt … hvorefter alle blev

halshuggede.

Den lader vi lige stå på skærmen et øjeblik.

Det skal så tilføjes som efterspil, at da de andre germanske stammer inklusive nordboerne så det, var

de ikke i tvivl om, at de var nødt til at indlede krigen om ALT ELLER INTET. Det er det, som vi kender

som vikingetiden. 

Læs: Vikingerne

Skandinaverne vidste, at hvis de ikke svarede igen med asymmetrisk krigsførelse mod frankernes

hærsymmetri og overvældende antal, så ville de blive rendt over ende og udslettet. Den danske konge

Godfred forstærkede befæstningen Dannevirke. Modspillet startede med et kloster i Nordtyskland,

hvor de stakkels munke led den samme skæbne som de saxiske mænd ved Irminsul. Vi skal spare jer

for gra�ske detaljer. Det næste var det berygtede overfald på det berømte kloster i England,

Lindisfarne. Englænder havde lige indgået en aftale med frankerne om, at nu skulle skandinaverne

nakkes. 

Hvad de havde glemt var, at skandinaverne også havde et avanceret efterretningsvæsen, for husk, at

de hedder angelsaksere derovre på den anden side. Anglerne var et folk, der beboede Sønderjylland

og Nordschleswig og saxerne var deres naboer. De var med andre ord allerede in�ltrerede. Også her

vedr. Lindisfarne skal vi spare jer for de gra�ske detaljer, for det var ikke et kønt syn. Det var heller

ikke meningen, at det skulle være kønt men sprede rædsel blandt konspiratorerne på begge side af

kanalen. Som de siger også i dag: den bedste markedsføring er mund-til-mund. Herefter startende i

det små eskalerende til kæmpe �åder af skibe bølgerne af togter indover både det frankiske rige og

England. Franske historikere beskriver, hvordan Charlemagne på sine sidste dage stod ved vinduet i sit

slot og græd over, at hans rige nu brød sammen. Det samme havde kejser Augustus gjort efter det

voldsomme nederlag ved Teutoburg år 9, hvor tre legioner + diverse i alt 25.000 romerske elitesoldater

blev slagtet af de germanske stammer. 

Hvad vi bør huske at sige er, at det ikke kun er et ALT ELLER INTET -scenarium for hele

verdensbefolkningen. Hvis ikke vi rejser os NU og siger eftertrykkeligt fra, så mister vi ALT – forever!

Det gælder også for de, der har sat dette ultimatum op.

Hvis det går galt for dem, så mister DE ALT! De vil aldrig kunne vende tilbage til deres fordums storhed,

AL tillid til dem vil forsvinde, et massivt krav om efterregnskab vil komme op. De skal prise sig

lykkelige, hvis de undgår deciderede lynch-scenarier.

Vikingerne

https://www.nedersteetage.com/hvordan-var-det-nu-med-de-vikinger/
https://www.nedersteetage.com/hvordan-var-det-nu-med-de-vikinger/
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*

Kære læser! Tak for din tålmodighed.

Tak dig selv for din tålmodighed, for du kan ikke have undgået at lære lidt og fået stof til eftertanke.

Tilbage er her at sige, at vi lige nu står midt i et KRIGEN OM ALT ELLER INTET -scenarie. Vi har fået et

ultimatum, og vi er tvunget til at fatte det. Der er ingen vej udenom. 

vil jeg stadigvæk anbefale denne samtale mellem to knivskarpe hoveder:

Hybrider Krieg – Sind wir mittendrin? Im Gespräch mit Frank Köstler:

🎦

Hybrider Krieg - Sind wir mittendrin? Im Gespräch mit Frank Köstler

https://youtube.com/watch?v=JQOBT6kWQeA

https://youtube.com/watch?v=JQOBT6kWQeA
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🎦

Hybrider Krieg Teil 2: Im Gespräch mit Frank Köstler

https://youtube.com/watch?v=bT1E9KzmmOQ

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://youtube.com/watch?v=bT1E9KzmmOQ
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Antropia – visionen om en fremtid

Vi etablerer nu erstatningen for kontanter. Der er en stor forskel dér.
I dag ved vi ikke, hvem der bruger en 100 $ seddel eller en 1000 peso seddel.
Hovedforskellen ved CBDS (Central Bank Digital System) er, at centralbanken vil få absolut kontrol
med regler og forordninger vedvørende centralbankens ejendom. Vi har også teknologien til at
gennemtvinge det. Disse to forhold er ekstremt vigtige. Det gør en kæmpe forskel i forhold til, hvad
kontanter nu er.
Augustin Carstens, general manager for BIS, Bank of International Settlements, centralbankernes
centralbank
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Sagt på forståeligt dansk eller andet menneskesprog, så betyder dette stykke �nansma�a-gobledigook,

at hvis du ikke har lov til at bruge penge mere end fem kilometer fra dit hjem, så kan du ikke det, og

hvis det skønnes at være upassende for dig at bruge deres penge på en pizza, så kan du ikke det. Og,

som der blev sagt mellem linjerne, så er det ikke længere dine penge men deres. Hvis du ovenikøbet

ikke skønnes bevaringsværdig i deres businessmodel, kan du overhovedet ikke bruge penge.

Reset – det global-�nansielle statskup

Hvordan kan de kontrollere det? Det vil de kunne, når de sidste brikker er på plads. Og en af deres

brikker er at sørge for, at alle mennesker har teknologien indbygget i deres krop. Dertil var der brug

for så hurtigt som muligt at injicere folks kroppe med denne teknologi. Påskuddet var en virus udviklet

med deres vidende og på deres foranledning, som de kaldte for COVID, hvilket betyder Certi�cation Of

Vaccination Identi�cation, altså sikkerhed for, at alle på et tidspunkt ville kunne siges at være smittet og

– hvilket er pointen indbygget i betegnelsen – ville blive tvunget til at blive stukket med den vaccine,

som man ville sige var nødvendig for at være modstandsdygtig overfor smitte. Det sidste er så ved at

falde nærmest fuldstændigt fra hinanden. Fra min egen arbejdsplads har jeg en kollega, der

godtroende som de �este har fået alle de jabs, han kunne komme i nærheden af, og som nu er

sygemeldt med coronavirus. Som han sagde: Jeg var bordherre til den eneste dame i selskabet, der var

smittet, og så …

Pointen er, at vaccinerne ikke virker en skid, for deres formål var aldrig at virke på den måde. Deres

formål var at transportere ‘noget’ ind i kroppen, og dette noget er komponenterne til styresystemet. Vi

ved fra mikroskopundersøgelse af vaccine-samples, at der svømmer ting-og-sager rundt, der opfører

sig som superledere i elektroniske devices og andre tingester, der opfører sig som syntetiske

parasitter med bevægelige lemmer. Disse væsener eller nanobots har oven i købet et navn: Archon 2.

Vi ved, at der be�nder sig metaller i vaccinen, som vi på ingen måde har brug for, men som DE har
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brug for i deres nye kontrolsystem, hvor mennesket ikke længere lever med et styresystem men i et

styresystem. Det hedder transhumanisme = menneskets sammensmeltning med programmet i

maskinen.

Sådan en vil du vældig gerne have til at svømme rundt i din organisme.

Hvad var det, de sagde til Neo i The Matrix: You are bugged.

Vi ved også i dag, at de vaccinerede er stærkt smitsomme for andre. Når man be�nder sig i deres

selskab, bliver der via luft og berøring overført ‘varianter’, som de har skabt i kroppen. Luc Montagier,

nobelpristager i medicin, har sagt det helt klart: Vaccinerne er set ud fra et sundhedssynspunkt en

katastrofe. Det er dem, der skaber varianterne. Folk er omvandrende fabrikker for varianter skabt via

den �odbølge af mrna, modi�ceret og fritsvømmende messenger-rna, som kroppen prøver at ska�e

sig af med, da rna er beregnet til at forblive indenfor en celle og intet har at gøre udenfor. Kroppen går

til angreb på det indtrængende, og der skabes et auto-immundefekt-syndrom. Derudover er der hele

spike-protein-fænomenet, der giver hjerteproblemer og blodpropper. Nu er de begyndt at vaccinere

børn også, og der meldes om, at de nu er i fare for at udvikle hjertebetændelse. Børn bliver ikke syge

af coronavira (der �ndes 2000 af slagsen, og de har altid fandtes), så alene dét viser, at det ikke er

sundhed, det hele handler om men noget ganske andet.

I Kina har de allerede en variant af systemet, da alle o�entlige steder er så overvågede, at man ikke

kan gå over for rødt lys, uden at bøden allerede er trukket fra din bankkonto, inden du er nået over

gaden. Som de siger: Nu har vi vaccinen, man det er kun som backup, for det andet virker.
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The biggest Big Brother on Earth

Sagt på en anden måde: Vaccinens efterladenskaber i kroppen – udover en kraftig nedsættelse af det

naturlige immunforsvar (som min uvidende, godtroende kollega) – er at etablere den elektroniske

komponent, der kan kommunikere med centralbankernes styresystem og sende og modtage signaler.

Man kunne spørge, om det ikke snarere er medicinalindustriens interesser, vi her taler om. Men der er

ingen forskel her, for centralbanker, teknologi og kemi er alle en del af systemet. Bill Gates har leveret

sin komponent kaldet Microsoft Azure. Alle deres softwaresystemer er hooket up til Azure,

eksempelvis Windows. Det samme gælder Apples styresystemer og Googles Android. Kun brugere af

Linux kan sno sig udenom, men så har de sikkert en mobiltelefon, og så er de lige vidt – med mindre

de tilhører nørdklubben, der har installeret en alternativ ROM-version som styresystem.

Medicinalindustrien og industrien for kemisk-biologisk krigsførelse – hvilket er samme branche – har

leveret både virus og antivirus efter princippet: skab et problem og tilbyd løsningen … der så ikke er en

løsning alligevel men skaber et nyt og større problem, det egentlige problem. Virusen var kun en

forholdsvis harmløs forkølelse, men dens formål var at være den trojanske hest.

En særlig målgruppe er imidlertid alle de ældre og gamle. Kineserne, hvor virusen blev udviklet på

deres mest avancerede laboratorium for biologisk krigsførelse, har et demogra�sk problem. De har for

mange uproduktive gamle. De måtte ska�e sig af med dem. Gamle blev både i Kina og i Vesten af

globalisterne regnet som a�ald. Ældre og gamle har ikke brug for endnu en komplikation ved siden af

in�uenza og lungebetændelse + diverse, altså hvad man kalder for co-morbiditet. Men sammen med

den dødsangst, den stress og den isolation, de ældre blev udsat for + vaccinerne, der tilsammen

svækkede deres immunforsvar, så dør de af coronavirus – eller som teknokrat-statistikerne kalder det:

coronarelateret, med coronavirus som en af �ere faktorer. Statistikker er et helt kapitel for sig selv,

men læs som minimum, hvad den belgiske statistiker og professor i psykologi Matthias Desmet siger
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om sit speciale og om, hvordan statistikker blev stærkt misbrugt i Operation Lockdown: Massehypnose

– hvordan kunne det ske?

Grunden til, at FN skiftede fra Agenda 21 til Agenda 2030 er, at de blev forsinkede. Og nu har de travlt.

World Economic Forum siger det direkte: Det er 2030, og du har ingen penge længere. Og du er lykkelig.

På forståeligt dansk: Vi har taget alle dine penge, og du er hjernevasket.

Uafhængig �nansrådgiver og tidligere viceminister i den amerikanske regering (Reagan-perioden)

Cathrine Austin Fitts giver i et konferenceforedrag under titlen: Useful Steps for Navigating the Financial

Reset en stribe rettesnore for at overleve disse hypertotalitær-tider. 

Konferencen fandt sted i Holland november 2021 og blev kaldt Antropia – altså ikke Utopia, der er

globalisternes tusindårsrige og den venstreorienterede narresuts-vision men Antropia, der er visionen

om Menneskets Tid. Et fantastisk navn, som vi bør bruge en hel masse – mens vi rent faktisk mener

noget med det.

Vælg side

Du kan ikke stå med et ben i hver lejr og omgås systemet længere ved at spille dets spil. Systemet og

dets herskere levner ikke længere den mulighed. Den ene vej kan føre til frihed, den anden (deres)

fører til slaveri – i uhørt grad! Regeringer og myndigheder har allerede valgt deres side. Og rigtigt

gættet, de har valgt at understøtte slaveriet. Årsag: De var allerede i slavelænker, og da de �k

pistolløbet for panden, tissede de en tår i underhylerne og sagde: Ja far, det skal jeg nok far. Far (som i

Godfather) der sagde til dem: Hvis I vælger friheden for folk, så tager vi jeres liv. Hvis de i samlet �ok

havde valgt frihed, så ville de have set fars nedsmeltning.

https://www.nedersteetage.com/massehypnose/
https://www.nedersteetage.com/massehypnose/
https://www.youtube.com/watch?v=zorM6XOZ13o
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Anskaf et godt kort

Faktisk to kort. Den ene viser den o�cielle virkelighed, altså den simulerede virkelighed skabt af de

gamle og hendøende medier, der til det sidste klamrer sig til deres systemiske løgn. Det andet kort

viser … virkeligheden. Vi har brug for begge kort. Kortet over den o�cielle virkelighed er nødvendigt

for at være i stue med andre mennesker uden at være nødt til at smide sandhedsbomber ved

middagsbordet. Lad være med nødvendigvis at eksplodere, fordi de smider løgnebomber. De gør det,

fordi de er usikre og gerne vil bekræftes. Det er et slags ritual, de udfører for at føle sig accepterede i

�okken. De �este ‘normale’ mennesker er nødt til at hænge med hovedet nedad over afgrunden, før

de muligvis overvejer deres virkelighedsbillede. 

Brug ikke den o�cielle virkelighed til risikostyring (risk management), det er sådan, at folk kommer til

at miste deres ejendele og deres liv. Brug ikke den virkelige virkelighed til middagsselskaber, for så

mister du venner og bekendte, der ikke ønsker at kende virkeligheden. Igen er det nødvendigt at

kende begge kort, ikke at hengive sig til dem. Den virkelige virkelighed kan også kun approximeres, vi

kan nærme os den, vi kan komme langt. Ofte er den det stik modsatte af den o�cielle, fordi

virkelighedens sortekunstnere ikke har fantasi til andet end at vende den på hovedet. Som

�nansmanden Mads Palsvig siger om sin tid som trader: Da jeg så, at centralbanksterne anbefale at gøre

sådan-og-sådan, fordi de hævdede, at konjunkturerne måtte pege i en bestemt retning, besluttede jeg mig til

at gøre det modsatte – og det virkede!

Som Cathrin Austin Fitts blev Mads Palsvig blacklistet i �nans-etablissementet, da han udfordrede dem.

Begge kort er nødvendige i en verden, der lider af MPD, multiple personality disorder, en

personlighedsforstyrret og personlighedsspaltet verden. Når eksempelvis talsmænd for den danske

regering gylper det seneste corona-ævl ud over �adskærmen, så skal vi have en oversættelsesmanual.
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Stort set ALT, hvad Mr. Twoface siger, er forkert, bortset fra, når de røber, hvilke syge tiltag, de mener,

befolkningen skal underkaste sig, for det er ikke engang løgn! Men begrundelserne for det er helt hen i

vejret. Derfor er det i virkeligheden – hvilket ER virkeligheden – når Augustin Carstens (start-citatet) fra

BIS i sin megalomane arrogance siger det, som det er: at de tilstræber den ultimative kontrol over alle

menneskeliv. Eller når Klaus Schwab (WEF) på lignende psykopatvis stiller sig op på vegne at

milliardærklubben og siger, at de har tænkt sig at stjæle alle dine penge og alle dine rettigheder, og du vil

elske det! Eller når et af de dummeste svin af en minister i den danske regering siger lige ud: Folk tror,

at de har frihedsrettigheder. De har de jo ikke!

Den virkelige virkelighed stikker på denne måde ud gennem sprækkerne af den krakelerende

virkelighedsmur, som globalisterne har stillet op. Det er fordelen ved, at de er kommet bagefter i deres

planer. De fortaler sig, de snubler over deres egne fødder, og de begår tydelige fejl, hvorved de røber

sig selv. De forstærker dannelsen af revner i deres eget murværk. 

Og folk er begyndt at blive observante. I Holland, hvor den citerede konference blev afholdt, er de

meget observante. 50 organisationer samledes om en massedemo med 10.000’er af deltagende. Lige

nu eksploderer det i Rotterdam – en by, der vil blive brugt til at lukke ned for forsyningerne til Europa,

da det er hovedportalen indad og udad til. Hvorvidt de voldsomme opstande, der fandt sted her,

gavner folkets sag på sigt, og om de ikke er provokerede for at legitimere regeringens brug af rå

magtmidler, er en anden historie. Men Holland er også et eksempel på et omfattende netværk af nye

medier, der tilstræber at formidle den virkelige virkelighed.

Rotterdam – måske ikke den rigtige vej at gå? Man kan ikke bekæmpe en voldelig stat med vold.

De ubesvarede spørgsmål

Den o�cielle virkelighed glimrer ved fraværet af besvarede spørgsmål. De få svar, der forsøges eller

rettere hævdes leveret, er lige til at lukke op og skide i. Det betyder, at der er god plads, mildest talt, til
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at stille virkelige spørgsmål og søge virkelige svar på dem. Det er med fare for at svare forkert

undervejs, men det er altid bedre at ramme ved siden af end slet ikke at ramme = den o�cielle

virkelighed.

Siden WW2 har der dannet sig et afskåret samfund. En gruppe har skabt et parallelt system, hvor de

hiver alle værdier over. I USA forsvandt der 21 trilliarder $ – sandsynligvis stærkt underdrevet –

pumpet ind i … ja ind i hvad? Udviklingen af teknologier, etablering af gigantiske og jordomspændende

undergrundsfaciliteter, et hemmeligt rumprogram, våbentyper i stand til destruktion i uhørt grad. Og

så videre. Skatteborgerne har betalt en milliard gange for deres egen ødelæggelse, mens de ikke

opdagede det, for de havde travlt med at tjene penge, så de kunne betale skat til deres egen

ødelæggelse.

Cathrin Austin Fitts giver et eksempel på symptomerne på destruktiviteten. Vi lever under

overvågningskapitalisme, og det konstaterbare faktum at 190 statsledere og deres regeringer i verden

opfører sig mærkeligt, fx. stiller sig op ved særlige lejligheder og ordret gentager det samme, så er det,

fordi globalisterne via deres overvågningsnetværk har belastende sagsakter på dem, som de har ladet

forstå, at de kan slippe løs, hvilket vil ødelægge deres karrierer og liv. Man kommer ikke til tops i

styresystemet, uden at have begået ‘noget’, der er kompromitterende. 

Vi har i nyere tid her til lands en stribe statsministre med lig i lasten. Den ene var pædo�l, den anden

medvirkede sammen med sin �nansminister til �nansbedrageri, den tredje opførte sig som en

psykopat overfor medarbejderne i partiorganisationen, så man måtte sørge for, at vedkommende ikke

var alene i stue med dem. Disse typer har alle vidst, at man havde noget på dem, så de vred og vendte

sig for at få deres mærkelige opførsel til at tage sig så pæn ud som muligt. Efter endt udåd og

tjenesteydelser til deres overvågere har typerne det med at forsvinde ud af politik og ind i vellønnede

jobs, som overvågerne belønner dem med. Ved folk det? Nogle gør, de �este har ingen anelse, en hel

del trækker bare på skuldrene som resignerende defaitister. I Frankrig, derimod, mener 70% af

befolkningen, at deres politikere er stangkorrupte. Forståelsen af en del af den virkelige virkelighed er

altså langt højere i Frankrig end i Danmark.
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Og hvad har de så på hende her, Slette-Mette, Mette-Mink, Maske-Mette?

Austin Fitts havde en verdensturné engang, hvor hun alle steder spurgte sit publikum om, hvor mange,

der så TV, og det var kun omkr. 10%. Det giver en slags omvendt indikation af, at det kun er 10%, der

ikke er opslugt af den o�cielle virkelighed, og at �adskærmsvirkeligheden netop ER den røgskærm,

der skjuler den virkelige virkelighed. Vejrmanipulation er en anden metode til virkelighedsforstyrrelse.

Man kan nu bestemme vejr og nedbør på geogra�ske lokationer. En canadisk minister talte over sig

ved en pressekonference ved at sige tak til dem, der sendte regnen. What!? Vejrguder i jakkesæt? For

nylig har en hel region i Canada oplevet besynderlige regnskyl, hvor regeringen efterfølgende har

skjult vejrsimulationerne og satelitbillederne. Disse regnskyl har lammet handel, transport, tra�k

omkring Vancouver med følger langt udenfor landet og med skader 30x det normale. Ligeledes

forekommer der iscenesatte krigshandlinger, der skal tage sig virkelige ud, når de rammer

�adskærmen, men som blot er teaterstykker – ofte med uvidende statister, der selv tror, de er i krig og

måske omkommer for den ‘gode sag’. De sparer på teaterblod ved at bruge rigtigt blod …
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Det allermest nødvendige

Globalisterne har udset sig følgende mål-og-midler – udover det økonomiske felt – med hvilke de kan

ramme menneskeheden: 

Fødevarer

Vand

Energi

Husly

Helbred

Fællesskab

Fællesskabet kan udtrykkes sådan: Din familie er dem, der ikke vil angive og forråde dig.

Har vi fundet vores familie?
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Fordi globalisterne vil ramme os på de basale behov, så er det dér, vi skal satse. 

Vi må lære os selv igen at blive selvforsynende med fødevarer, dyrke vore grøntsager, fange vores

egne �sk, holde høns og rapænder.

Vi må lære at �ltrere regnvand til drikkevand og etablere egne boringer (stat og kommune vil prøve

at forhindre det sidste).

Vi må lære at gå o�-grid med de simple teknologier, der er mulige + dem, der er på vej igennem

hemmelighedsmuren, og som de færreste har hørt om endnu.

Vi må lære igen at bygge vore egne huse og skrue ned for kravet om luksus og bekvemmeligheder.

Vi løber sikkert ind i muren med byggetilladelser skabt af korrupte politikere, der har serviceret den

ligeså korrupte byggebranche fremfor borgerne.

Vi må lære os selv at pleje helbredet, for industrien og deres til formålet hyrede sundhedsarbejdere

på de nye supersygehuse har – lad os sige det diplomatisk – ikke lige tid og overskud til det.

Vi må lære at bruge netværket til andet end Facebook-Twitter-ligegyldigheder – og nu mens vi er i

gang, skal vi så ikke �nde en non-globalistisk platform til det, der ikke er styret af techno-

fascisterne?

En del af Operation Lockdown går på at forhindre folks fællesskaber. Forsamlingsforbud, rejseforbud.

Og de sociale-medieteknokrater hjælper til med taleforbud.

Husk igen hovedaksiomet for systemteori: Et system er, hvad det gør. Så hvis systemet skaber angst,

isolation, sygdom, død, handlingslammelse, så ER det systemet i sin essens. Det var intentionen bag

systemet, det er e�ekten af systemet, it walks like a duck … det ER systemet. Ikke hvad de siger om

Nedlukning er isolation, isolation er lammende for det sunde menneskelige samfund. 
Nedlukning er den sygeste ide i hovedet på de mentalt sygeste mennesker.
Nedlukning er Dys-antropia, umenneskelighed sat i system. 
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det, ikke hvad de lover, at det engang vil være, ikke hvordan de taler for deres syge moster, men hvad

de rent faktisk gør ved samfundet og menneskeheden. 

Punktum, end of discussion!

Mnjææ, men I må jo forstå, at vi skam bare gerne vil … SJÅÅT THE FÅÅÅK ÅÅP!

Tilbageerobring af kulturen

Menneskeheden som skatteborgere har �nansieret deres egen værste fjende. Vi har godvilligt smidt

umådelige summer efter globalisterne. Bland andet ved at godkende fritagelse fra skat, hvilket er en

fordobling af overførselse�ekten. De har været i stand til at slippe afsted med det, fordi de behersker

voldsomme magtmidler. De multinationale – som de hed dengang i det forrige årtusind, da

venstre�øjen stadig havde et par hår på bollerne – altså globalisterne har budgetter og magtmidler,

der langt overgår nationalstaternes tilsvarende. 

Så vi har voldsomt brug for at �nde måder til at genop�nde en sund økonomi på udenfor det

totalitære styresystem. Økonomi = husholdning. Til det har vi brug for kulturen. Fingrene væk fra

kulturen! hvilket er for sent, for de har allerede forurenet den. Men så en tilbageerobring, en

restaurering af kulturen. Ikke �nkultur og teaterbesøg og højhellige, �msede gallerier for grim kunst –

men KULTUR-kultur. Kultur er ligesom kærlighed. Den kan ikke købes for penge, den kan kun skabes af

levende hoveder, hjerter og hænder. Kultur er det guddommelige i hverdagslivet. Kultur er den

nattergal, som vi har byttet bort for en mekanisk fugl. 

Grøn mug er også en kultur. Det er ikke den, vi taler om her.

Og har du nu husket at betale dine grønne afgifter for at redde kliiiimaet?

Kultur er nu alt det, som vi har lagt på hylden i den overbevisning, at vi ikke har brug for den, for vi kan

jo bare købe noget til at fylde i hullet, så det ikke runger så meget. I vores kulturelle fantomsmerter

opfører vi os som dumme, forkælede og lettere ondskabsfulde børn. Vi har mistet demokratiet, de
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civile rettigheder, og nu mister vi også vores sundhed og om ganske kort tid vores mulighed for at

overleve. Det meste af det, som vore forfædre og -mødre kæmpede for i generationer, er skødesløst

foræret væk på blot 21 skaldede måneder.

Vores ledere har begået et gigantisk svigt, en statsforbrydelse. Vi skal bare huske, at vi har ladet dem

gøre det, og at vi selv har medvirket til et gigantisk kulturtab. Det vil tage os lige så mange kræfter at

vinde kulturen tilbage, men vi skal åbenbart opleve, hvad det vil sige at miste ALT, før vi får røven op af

lænestolen.

En meget vigtig del af kulturen er børnene i skolesystemet. Det, der gøres ved børnene i skolerne, gør

dem ikke i stand til at forstå verdens virkelige virkelighed. De bliver indoktrineret med den o�cielle

virkelighed og lærer hverken at tænke eller handle. De bliver afrettede til ikke at udrette noget. Læg

dertil det grådige overgreb, som diverse industrier begår på børn. Kære forældre, få de børn ud af

skolesystemet, og det kan ikke gå for stærkt! Nu vil man oven i købet begå en Dr. Mengele på børnene

ved at pumpe dem fuld af vacciner! Der er faldet udtalelser fra regeringstro såkaldte eksperter – læs

talsmænd for medicinalindustrien – som: Vi ved ikke, hvordan børn vil reagere på vaccinerne, men det kan

vi jo ikke vide, før vi har gjort det, vel? Igen WHAT?! Vi lever i de ondeste tider nogensinde, når nogen

slipper afsted med at sige og gøre den slags.

Et af de lande, som den danske regering modellerer deres politik over, er Israel.

Et andet er Østrig, et tredje er Australien. Med blot lidt opdateret ægte viden om, hvad der foregår i disse

lande af perverse overgreb på befolkningerne, ved vi, hvad vi kan forvente. Og november 2021 ankom det så.

Vi kan se en mørk tid i møde.
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Menneskeligheden

Det er meget nemt i disse dystopiske tider, hvor den globale totalitærstat med nationalstaterne som

marionetdukker begår disse afskyeligheder mod deres befolkninger, at miste håbet og modet og

kærligheden. Der eksisterer sammen med frygten en stor vrede, der bygger sig op. Den skal bruges

konstruktivt og på en måde, så vi ikke mister kærligheden, der er sammen med tro og håb er den

største af de tre. Kærligheden er i stand til at pisse de sataniske parasitter mere af end noget andet, de

kan simpelthen ikke klare dens højfrekvens. Vi er i en situation, hvor de psyko-sociopat-mennesker,

der mangler kærlighed, har været vældig gode til at �nde sammen med hinanden og inspirere

hinanden (kon-spirere). Vi har brug for at konspirere uden at miste vores menneskelighed. 

Globalisterne står for centralisering i ekstrem grad. Vi har brug for at udvikle en decentraliseret kultur

og et decentraliseret �nansvæsen. Lad os vende Klaus Schwabs udsagn på hovedet og sige: Det er

2030, vi har et decentralt �nansvæsen og bankvæsen. Og I vil elske det ligesom os.

En lidt mere kærlig måde at sige: Gå ud i baglokalet og leg med jeres a�øring, og hold jeres kæft, når de

virkelige mennesker taler.

Menneskets store styrke består i dets spirituelle evner og dets evne til forestilling. Dette er ikke tiden

til at skrue ned for forestillingsevnen og smide håndklædet i ringen. Tværtimod skal vi skrue op. 

Cathrin Austin Fitts slutter sit foredrag med en overraskende men indlysende og markant

bemærkning. Hvis du ikke er med i en konspiration, så er det på tide at starte én.

*

I en verden fyldt med nedslående nyheder om korruption og statsforbrydelser mod borgerne, har der

i et af de hårdest ramte lande, Australien, samlet sig en formidabel modstand mod deres

lokalregeringer. En af de ledende �gurer, Monica Smit, blev smidt en måned i isolationsfængsel for

opfordring til ulydighed. Resultatet var et kæmpe bagslag for de korrupte politikere. Hun har startet en

folkebevægelse med stor opbakning kaldet Reignite Democracy Australia, der også har skabt

opmærksomhed i resten af verden. Australien er det perfekte testområde for nedlukningspolitik. Der

er lav befolkningstæthed, befolkningen er spredt over et meget stort område, og der er vand på alle

sider. Politikerne har skabt verdens største åbne fængsel, og politibrutaliteten ligner noget, vi kun har

set i samfund, som det har været trendy at tage afstand fra. Det er det åbenbart ikke længere ifølge

etablissementet.

Se klippet fra UK Column News, hvor hun taler med en af verdens bedste journalister – en ægte

journalist! – Patrick Henningsen:

Kend din fjende, lad være med at blive som din fjende.

https://www.ukcolumn.org/ukcolumn-news/uk-column-news-26th-november-2021
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*

Den store virkelighedsøvelse
Hvis vi ved nærmere eftersyn i et tilbageblik kommer til den konklusion, at det 20. århundrede var et af

de mærkeligste århundreder i menneskehedens historie, så er det ikke helt ved siden af. Man kan sige,

at der i det mindste var der en form for virkelighed tilstede, omend konstant afbrudt af uvirkelige

hændelser. Man kan også vælge at sige: hændelser så stærkt virkelige i deres groteske fremfærd, at de

antager karakter af uvirkelighed.

https://www.ukcolumn.org/ukcolumn-news/uk-column-news-26th-november-2021
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En af de dominerende spilplatforme hedder Unreal Engine – uvirkelighedsmaskinen.

Her er det mennesket mod maskinen.

Men vent, det var kun en opvarmningsøvelse. You ain’t seen nothing yet!

Det 21. århundrede overhalede mærkelighedens århundrede indenom i uvirkelighed. Man

fornemmede det allerede ved nytårsskiftet år 1999-2000, hvor folks villighed til pisse i bukserne af

skræk blev testet af, fordi the millennium bug var udråbt til at være den digitale dommedag. Det var

selvfølgelig falsk alarm, men reaktionerne blev nøje observeret af behavouristerne. 1-2-3, det var bare

en øvelse, for ingen troede seriøst på det, og mig bekendt var der ingen server-eller styresystemer, der

gik ned, og Jorden gik heller ikke ned. Tilsyneladende.
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En serie lignende øvelser blev skudt af de næste to årtier. 

Her er 17 highlights:

1. 9/11, terrorangreb som inside job, totalteater for åben skærm

2. Mellemøst-invasioner, jagt på medieskabte masseødelæggelsesvåben

3. Afghanistan, opiumseventyr og jagt på �ktive mullaher i bjerghuler

4. Finanskrise, et globalt bankrøveri med røverne på den anden side af skranken i banken

5. Grækenland på skideren, EU, ECB og Goldman Sachs med alle �ngrene i kagedåsen

6. Obama, fake-præsidenten med fake-kone, fake-børn, fake statsborgerskab iført fake fredspris, som

endte med at skrive en fake selvbiogra� om Yes we can fake og fake change

7. Glemte vi at sige: fake henrettelse af en fake bin Laden

8. ISIS – CIA’s al Qaeda 2.0 udstyret med spritnye Nike-sko og Toyotaer

9. Farvede revolutioner, �nansieret af George Soros

10. Immigrations�odbølger, også �nansieret George Soros

11. Serieterrorisme, teaterstykker med eller uden menneskeblod, altid med crisis actors

12. Ukraine, statskup for neocon penge, CIA’s og NATO’s iscenesatte borgerkrig

13. ‘Sjove’ �ycrash og �y, der forsvandt i den blå luft

14. 2012, Hollywood-stil dommedagslir for fantasy-konsumenterne

15. Flat-earthing for fantasto�le �adpander

16. Det store Trump-show, mere fakness på begge sider af de fake’ede �øje, fake anklager, fake

rigsretsager, fake russer-samarbejde og ikke at forglemme Mr. Fake Himself i frelserkostume

17. Det store pandemi-show, fakeness er nu det nye normale

Fake-pandemien er kulminationen på de to uvirkeligheds-årtier, der nu har skudt sig ind i det 3. årti.

På blot 21 måneder er det globale virkelighedsbillede perverteret i en grad, der ikke er set før i

menneskehedens historie. Der er INTET i Operation Lockdown, der er rodfæstet i den virkelige

virkelighed, ALT er en del af scriptet, teaterstykket.
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Der bliver ikke sparet på teaterrøgen i forestillingen Operation Lockdown.

Det har nu kørt for fulde huse med tvangsindskrevet publikum i 21 måneder.

Uvirkelighedens overtag

Forstå det ret. 

Der er virkelige mennesker, der dør af virkelige komplikationer.

Der er virkelig biokemi i omløb, der får folk til virkeligt at blive syge.

Der er virkelige private �rmaer, der er tvunget af virkeligt forfejlede regeringspolitikker til at dreje

nøglen

om. 

Der er virkelige lidelser, og der foregår et virkeligt folkemord og et virkeligt medicinal-industrielt-

�nansielt

globalt statskup.

Der foregår en virkelig centralisering og overførsel af ressourcer til de ganske få og magtfulde. 

Og de gør det, fordi de kan.

Det stærkt UVIRKELIGE ankommer, når vi får at vide, at det hele er velgørende, og at alle disse virkelige

lidelser blot er foranstaltninger for vores egen frelses skyld = hykleri. 

Alle begrundelser, årsagssammenhænge og forklaringer er uvirkelige = løgnagtige. 

Statistikker er uvirkelige = manipulerede. 

De anti-pandemiske foranstaltninger er ikke, hvad de giver sig ud for, og ikke hvad de sælges som =

falsk varebetegnelse.
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Dødssejleren

Den medieskabte ‘virkelighed’ har revet sig løs fra den virkelige virkelighed og sejler rundt som en

Flyvende Hollænder, dødsejleren styret af spøgelsesagtige virkelighedspirater. You can’t make this up!

Jeg ser vores opgave i denne situation – den mærkeligste i nogen mands minde – at bevare vores

mentale sundhed i en forvirret Verden gennemtrængt af gaslighting*.

Vores mærkelige opgave er at udvikle et mentalt immunforsvar for dette mentale angreb. Hele

pandemi-operationen går ud på at nedbryde det fysiske immunforsvar og erstatte det med et

syntetisk ditto, der kan kontrolleres, registreres, afmonteres (døden indtræ�er), kommercialiseres,

militariseres og �nansialiseres. De nye vacciner har dette og KUN dette som formål. Glem ALT om

folkesundhed. Enhver snak om andet er en del af uvirkeligheds-tågerne, den store gulbrune,

ildelugtende sky af gaslighting. 

*De�nér begrebet: 
Gaslighting: manipuleret-iscenesat virkelighedsforstyrrelse, der skal få o�eret til at betvivle sin
mentale sundhed. En kafkask tilstand, hvor processen opbygget omkring individet som eneste
formål har nedbrydelsen af personens psyke, hvorved hovedpersonen bliver syndebukken,
menneskeo�eret befængt med systemets mentalforstyrrelse. 

I kabbalistisk terminologi hedder det håndspålæggelse. O�eret bliver udstyret med bøddelens
synder (oh du Guds lam, der bærer alverdens synder), systemet er forbryderen, men o�eret for
forbrydelsen bliver nu den skyldige. Abra-kadabra og pludselig er bødlerne ofre, og ofrene er
bødler. Dette er en satanisk-magisk rituel handling, som er meget lidt beskrevet og forstået, men
som er en del af tænkesættet bag det, vi oplever.
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Tredje Verdenskrig

Det 20. århundrede præsenterede os for begrebet verdenskrig. Disse krige var vandrette/horisontale. De

var nationers kamp mod nationer, det var os mod dem derude et andet sted på landkortet, dem

derude i horisonten. Vi var de gode, og de var de onde. Eller rettere, de store krige tog sig ud som

sådan. Det lodrette/vertikale gemte sig i baglokalet. 

Hvad menes der med det lodrette? Det er det store globale upstairs-downstairs, etablissementet mod

rosset, de ultra-få mod de overvældende mange. De fede der sidder på �æsket mod de mange, der

sutter på patten. Globalisterne mod resten af menneskeheden.

Tredje Verdenskrig er simpelthen den mest oversete event i verdenshistorien. Den foregår LIGE NU for

næsen af os og med os som statister og kanonføde. Krigen foregår uden krigserklæring – det nye

normale – og er en vertikal borgerkrig mellem lederskab og befolkning. Det er nærmest bibelsk med

fårene, der skilles fra bukkene. Det er de korrupte, tilfangetagne regeringer og deres politikere + deres

håndlangere + alle de hjernevaskede, der ikke ved bedre imod borgerne i samfundet. Det er de

globaliserede statsapparater imod mennesker, der nu ikke længere har lov til at være mennesker og

have et menneskeliv.

Vi så det ikke komme. Og da det ankom, så vi det ikke ankommet. Det er her lige nu, det er

uvirkelighedens virkelighed. Folket har ikke længere en regering, så når deres såkaldte regering indleder

en ikke-erklæret krig mod dem, så �ndes der ikke en etableret instans, der kan modtage en

krigserklæring ej heller en hær, der kan mobiliseres i tide. Vi er blevet taget på sengen uden regering

og forsvar.



29.12.2022 14.58 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 719/3124

Amerikanerne har et forspring fremfor de europæiske nationer. Deres forfatning afspejler, at de rent

faktisk har prøvet det før. Amerikanerne ved via deres historie fra dannelsen af nationen og deres

kamp med mod den britiske krone (The Crown, en protofascistisk sammensmeltning af Stat,

Kongedømme og bankvæsen), at staten kan være folkets værste fjende. Andre lande i verden har et

forspring fremfor fx lilleputstaten Danmark, der kun har en kort og relativt harmløs oplevelse af det

totalitære. Vi har ikke et begreb for det andet end som noget, der er sket engang derude, og som stak

hovedet forbi i fem år engang, som vi slap nemt om ved det – og som aldrig ville kunne ske her, for vi

er jo så civiliserede.

Vi burde også have en klar fornemmelse af, hvad feudalisme er, hvor vi kendte det under

Stavnsbåndet. Men vi er ude af stand til at bruge en 200 år gammel historisk erfaring til noget

konstruktivt, for vi har ikke opdaget de slående paralleller til nutidens hændelser. Vore forfædres

hårdt prøvede kampe synes nu forgæves, for de er reduceret til museumsstykker. Blot et halvt

århundredes velfærd har fået os til at glemme tusind års armod.

Læs: Bombet tilbage til middelalderen

Vi burde også have en forståelse for, vi også har haft en kamp mod The Crown i starten af 1800-tallet,

hvor vi blev sønderbombet, og hvor Danmarks Nationalbank ophørte med at være national. Men den

erfaring er totalt ubrugelig, for halvdelen af historien er aldrig fortalt i o�entligheden. Det er en af de

bedst bevarede statshemmeligheder.

Tyskland og Østrig er lande, der lige nu har slået fuldstændig ind på en gentagelse af deres egen

dystre fortid. Især tyskerne burde vide bedre, og mange tyskere er ganske klar over, at dette er

rivende galt. De skaber nu et samfund, som de siger, med stærkt begrænsede muligheder for de

uvaccinerede. De skal nu gå med det nye gule jødearmbind. Der forberedes interneringslejre som i

Australien, det nedlukkede kontinent, der er blevet et åbent fængsel med uhørte rædsler. Østtyskerne

burde kunne huske tilbage til tiderne under forrige totalitærregime med berufsverbot. Danske

https://www.nedersteetage.com/bombet-tilbage-til-middelalderen/
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politikere bruger ordet ‘en samfundskritisk sygdom’ i �æng. De dummeste kan ikke engang selv høre

klangen af rædslerne i Østblokken og DDR, hvor det netop var samfundskritikerne, der mistede

mulighederne for at opretholde et liv. De mindre dumme og til gengæld mere psykopatiske politikere

er ganske klar over undertonerne.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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You come into my house on the day my daughter is to be married, and you ask me to do murder for money?

Sicilien, et sagnomspundet sted

Turister kender det måske mest for lækre ferie-resorts som Taormina. Andre har været en tur oppe på

Etna med svævebanen i bus eller bil … hvor vildt kan det blive? Men hvor mange har vadet de

slummede kvarterer i Palermo til fods, prånget med gutterne i cykelsmedenes gade, fået et godt tilbud

på en 100 liters gryde i køkkentøjshandlernes gade, blevet blæst ad helvede til af sciroccoen for

dernæst at rave rundt om natten, æret gravstenen for en ægte moderne helgen skudt af ma�aen, boet

hos gamle mænd i baggårde, set indtørrede lig af munke hængt på kroge til indtørring, levet af

verdens 5. bedste gademad i �ere dage, kørt med alle de små togbaner mellem kystbyerne, boet med

en vild hund�ok i en container på siden af Mount Etna, besteget den lunefulde dame uden

sikkerhedsnet på mountainbike og i is-regn? Og hvor mange har gidet at sætte sig ind i kulturen, der er

skabt af alle kulturer, som alle har været der? Man kan ikke forstå Sicilien uden at forstå den ting. Og

man har reelt ikke været der.

Palermo Airport Punta Rais – nummer 5 på verdensranglisten i sværhedsgrad blandt piloter.

Når vinden blæser.

En rejse med ma�a og døde munke
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Sciroccoen, nærdødsoplevelse nr 1

Lad mig starte med mit første indirekte møde med den sicilianske ma�a. Sciroccoen, den sandede vind

fra Sahara, blæste af helvede til ved forsøget på landing i Palermo akkompagneret af skrigende

kvinder i kabinen udsat for ekstrem turbulens … hvorefter piloten hev i pinden og trak �yet fri af

kollision med klipperne ved kysten og �øj 65 km mod syd til lufthavnen i Trapani. Her står the-human-

dump så og glor, og ingen ved, hvad der skal ske, for sådan er Sicilien. Det er ikke, fordi tingene ikke

fungerer. Alt fungerer på en eller anden måde. Det fungerer bare ikke efter bogen og

forventeligheden. Som mit første imødekommende bekendtskab tilbage i returbussen udtrykte det:

lad være med at forvente og dømme på baggrund af sku�ede forventninger. Hvorefter der

uannonceret dukkede en bus op.

Så hvordan kommer ma�aen ind i billedet her? Fordi lufthavnen aldrig skulle være placeret på et sted

udsat for tør, heftig ørkenvind lige bag et forbjerg, der med garanti skaber den mest modbydelige

turbulens. Der var stor kvali�ceret modstand mod projektet, men ma�aen gennemtvang det af

prestige-årsager, og de havde magt og midler til det. Palermo resten blandt top-5 i sværhedsgrad hos

piloter.

På trods af min ekstreme forsinkelse, var der alligevel en lille

gammel bedstefar, der smilende åbnede døren til sin AirBnB

lejlighed. Han talte ikke et ord udenlandsk, men jeg forstod alligevel

alt, han sagde på siciliansk, og han forstod tilsyneladende alt, hvad

jeg sagde på minimalist-italiensk. Længe leve sprogets redundans

og den store latinprøve i gymnasiet kombineret med fransk-latin. +

diverse stilsikre gestikulater selvfølgelig.

Lejligheden var en rejse tilbage i tid, mindst 100 år. Gården med

søjlerne, opgangen med højt til loftet, den hellige jomfru i sit belyste

vægkapel på vej op af trappen – ethvert hus, enhver gade har det –

pudset, der falder ned af væggene, højt til loftet er nærmest et

udtryk for, at selvom der �ndes fattigdom her, så �ndes der

menneskerum, og det sker nedenfra-og-op. I snotforkælede

velfærds-DK er den slags afska�et. Undtaget det superkunstige

ideologiske politisk-korrekte ovenfra-og-ned påbud om, at vi skal

være ukritisk tolerante overfor et ubegrænset antal

bekvemmelighedsindvandrere, der sejler under �aget �ygtninge – og hvis ikke vi æder den gift, så skal

vi føle skyld, skam og frygt.
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Hvad er hun også for en skikkelse, den hellige jomfru, der hænger på hvert gadehjørne, opgang,

baggård? Hun er ingen andre end gudinden, man �nder overalt i-og-omkring Middelhavet med mange

navne til alle tider. Det er ikke kun i Latinamerika, at der �ndes synkretisme, hvor det såkaldt

‘hedenske’ stikker sit hoved frem gennem de kristne facader.

Hun er frugtbarheden, moderen, lyset om natten, stjernen om morgenen, medfølelsen.

Mit næste indirekte møde med ma�aen kommer næste morgen. Jeg vågner ved de typiske lyde af

mænd, der råber til hinanden nede i baggården og opstarten af de obligatoriske scootere. Jeg havde

endnu ikke lært mig det særlige 3-skodder-system, der kan reducere lyd og lys til dørene ud til en

balkon. Og der er selvfølgelig ingen vinduer, for hvad skal man man med dem, når man har en balkon.

I modsætning til det underligere snobberi, der udøves i danske bylejligheder, hvor alle for enhver pris

skal have mindst en balkon/altan, men ingen bruger den til andet end at lagre dyre teaktræs-

havemøbler og diverse skrammel – og ingen af delene bruger de. Er det løgn, hvad jeg siger? Tjek det

ud: der er absolut intet liv på bydanskernes altaner! Det er et stykke arkitektonisk ‘frigjort’ nonsens.

En helgen for folkets retfærdighed

Ma�aen er ikke ankommet endnu på dagens rute. Men en tidlig gåtur bringer mig ned til San

Domenico, den dominikanske kirke, et skrummel af en katolsk kirke i katedralstørrrelse. Den typiske

indretning er et stort midterfelt og to sidefelter adskilt af høje søjler. Foroven i bygningen �ndes

alterpartiet. Langs siderne i søjlegangene er der sidekapeller for diverse helgener. En af dem er

usædvanlig og huser en stor sten med navnet Giovanni Falcone.

Man kan sige meget om den katolske kirke, men man er nødt til at vide, hvad man taler om. Taler vi

om den sataniske struktur, der har okkuperet Vatikanet, Vatikanbanken, Jesuitterpaven og hans

pædo�listiske forgængere, Vatikanbanken, de indkapslede magt-loger, skabshedningerne forklædt i

dametøj, hykleri og sychophantisme? Eller taler vi om de mange naivt troende katolikker, deres totale
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uvidenhed om den elitære ondskab og deres naivt men ærlige tro på det hellige, det gode og det

folkelige. Taler vi om elitens parasittering af det hellige enfold blandt troende og tilbedende folk, eller

taler vi om berettigelse af det folkelige og dets ærlige godtroenhed? Vi er simpelthen nødt til at vide,

hvad vi taler om for ikke at falde pladask for et anti-propaganda-nummer og for ikke at blive lige som

dem, vi har det med at kritisere og pege �ngre af.

Folkets

helgen – ikke

blot fordi

han antog

retfærdighed

for en

mulighed.

Han

handlede

også på det.

Det kostede

ham livet.

Tag ikke fejl her. Sicilianerne ved udmærket, hvad ma�aen er. Den er nøjagtig ligesom alle andre høje

herskaber, der driver et slet spil for egen vindings skyld uden smålig skelen til folket. Giovanni Falcone

var en berømt advokat, der kompromisløst forsvarede alle, høj som lav, med lovens intenderede

bogstav. Det bragte ham – selvfølgelig! – på kant med ma�aen, der altid har bøjet loven og alle dens

bogstaver. Det kostede ham livet, og folk vidste det.

Her bliver det interessant. Det tvang kirken til uo�cielt at helgenkåre ham, og det var en af de

helgenkåringer, der var gennemtvunget via et folkeligt pres og ikke ovenfra. Det var politisk ukorrekt

men folkeligt korrekt. Kirken og i særdeleshed Vatikanet er som bekendt kraftigt in�ceret af ma�aen,

logerne, bankerne, familierne, satanikerne. Men kirkens ledelse har ikke råd til at miste sit fodfæste

hos folket, så de var nødt til at give efter. Kirken er heller ikke én størrelse, det er én stor broget

magtkamp. Der er masser af fraktioner i Den Katolske, og de dækker hele spektret. At de dystre

fraktioner har det med at gå af med de politiske sejre betyder blot, at de har de mest stinkende rige og

magtfuldkomne ‘venner’. Det er her, vi �nder fællesnævneren mellem katolicisme og ma�a / fascisme.

Så Falconi blev en folkelig kåret nutidig siciliansk helgen, fordi han forsvarede folket mod den grumme

magt kaldet ma�aen. Læg mærke til, hvordan der spontant er strøet om sig med små papirlapper

omkring hans gravsten. Den slags spontan a�ekt tilkommer kun ganske få og aldrig ‘store’ o�cielt

helgenkårede.

Normannisk overdådighed

Palermo er både en moderne storby og et levn fra fortiden. Det er Italiens femtestørste by, og man

kan sagtens tilbringe en uge med blot at se på kunst og kultur, hvis man er til den slags. Der er en kirke
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på hvert andet gadehjørne og et madonnna-kapel på vægget i hver baggård. Der �ndes fx to af de

mest fantastiske og overvældende byzantinske kirker i hele verden. Det ene be�nder sig i et rum i

Normannerborgen, og den anden hedder San Cataldo. Begge er små rum, altså ikke katedral-size, men

den dekorative-kunstneriske tæthed i disse rum er overvældende. Normannere siger du, og

byzantinere? Ja, alle har været her. Og normannerne er som bekendt efterkommere af nordboere,

vikinger. Vidste du fx, at vikingerne var så berømte som krigere, at de byzantinske kejsere hyrede dem

af alle som livvagter? Så normannerne, dvs 2. generations-vikinger fra Normandiet, der som bekendt

oversvømmede England med Wilhelm Erobreren, ankom også til Sicilien. De �yttede ind i de

bygningsværker, som araberne havde efterladt og berigede dem yderligere. Penge = guld til at betale

med havde de rigeligt af. Guld er der heller ikke sparet på langs væggene, kuplerne, hvælvingerne og

nicherne. Ingen plads er efterladt bar.

Verdens mærkeligste begravelsesplads

Hvis man er til lidt mere makaber æstetik, så skal man blot bevæge sig videre mod nord efter

normannerborgen til capuchinerklostret. Disse munke begravede deres døde ved netop ikke at

begrave dem. De har balsameret dem ved lufttørring og imprægnering, hvorefter de er placeret på

hylder, bag glas, i sku�er, siddende på stole, hængede på bøjler på væggene. Intet sted i verden, kan

man se så sær en dødsæstetik. Er det makabert? Sådan virker det ikke. Men hvis man er bange for

edderkopper, så er synet af en edderkop en rædsel, og hvis man er bange for døden, så er synet af

efterladenskaber af en tidligere levende en rædsel.

En særlig form for makaber æstetik. Det kunne overvejes som modelfotos i Vogue og deres anorektiske

herioinvrag af modeller med sorte rande under øjnene. Den milevide forskel mellem Vogue og Capuchinerne

er modebladets totale foragt for mennesker og munkeordenens respektfulde ære for de afdøde.

Munkene gjorde det i største ære og respekt for deres afdøde brødre. Senere kom der snobberi ind i

billedet, for de velhavende borgere i Palermo syntes pludselig, at de skulle lade sig balsamere og

indramme i deres eget hyldesæt. Herefter begyndte familierne at forlange, at deres forfædre skulle

behandles med særlig omhu og få skiftet til festtøj ved særlige lejligheder. Altså en slags aristokratiske

post-mortem påklædningsdukker. Traditionen fortsatte til starten af 1900-tallet, hvor en yndig 6-årig

pige, navn …, blev balsameret efter alle kunstens regler. Her bliver det lidt spooky. Hun er så

velbevaret, at det ser ud, som om hun blot ligger og sover under sit glaslåg.

Ved du, hvorfor det hedder en capuchino? Det gør det, fordi det ser ud som den grå hårtop med en

skaldet plet i midten på en lille, gammel capuchinermunk, der stikker hovedet op af ka�ekoppen. No

kidding!

Verdensmesterskab i Street Food

Hvis man oven i købet har taget turen omkrig Palermo Katedralen på vej ned af bakken, har man fået

nok af klerikal kultur, og så trænger man til det, som Palermo er blevet kåret som værende iblandt top

5 i: Street Food, som det hedder på hipster-lingo. Det betyder sådan set bare mad, der er forberedt i
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god tid på simpel vis, eller som ikke kræver stor forberedelse, og som derfor kan serveres uden den

store ventetid. Det er fast food, men det har intet med det latterlige, ulækre, syntetiske og strengt

taget giftige MacDonalds-koncept for non-food at gøre. Man behøver ikke at gå ind i en restaurant.

auberginer, det er rejer og fyldte blæksprutter, oliven, tomater og mozarella, fyldte risboller, fritteret

lammelever med citron, kickærte-fritter, indbagt tun�sk, artiskokker og pizza-agtig sag kaldet s�ncione

+ en hel masse andet. Hvis man er søde sager, så �ndes der ikke bedre steder. Hvad med en canola,

en sprød pandekage fyldt med frisk ricotta, honning og strøet med hakkede pistacier?

Er du til blæksprutter? Altså ikke panerede friturestegte bildæk, men en rigtig sæsonfrisk calamari

fyldt med semouile, citron, persille, krydderier m.m.

Så også madkulturen vidner om, at ‘alle har været der’. Araberne kom fx med pistacierne. Først var der

de præantikke folk, som vi ikke ved nok om. Etruskerne, skyterne, kulturer fra Sortehavet, Lilleasien og

Centralasien. Fønikerne var der. Så ankom grækerne, så araberne, så normannerne, så tyskerne fra

det Hellige Romerske Rige, hohenstauferne. I mellemtiden havde franskmændene været der, en

seriøst pestilens, hvilket førte til det navnkundige og blodige oprør kaldet Siciliansk Vesper.

Umiddelbart herefter spanierne fra Aragon, og senere nogle østrigske slægter. Sicilien var et kongerige

på et tidspunkt. Så kom italienerne omsider. Lad os ikke glemme, at der hele tiden boede sicilianere,

der lærte at leve med skiftende herskere af mere eller mindre velgørende art. I I800-tallet blev de

fremmede omsider smidt ud, og Italien blev en republik med selsstyrende provinser efter Garibaldi.

Ikke nok med, at Sicilien og dens indbyggere måtte døje med deres herskere. Jordskælv og

vulkanudbrud har op gennem historien ramt hårdt. Flere byer på øen, den største ø i Middelhavet, har

meget få intakte bygninger efter barokken, hvor der fandt et af de store jordskælv sted. Hele byen

Messina �k tilføjet 3 meter ekstra ved samme lejlighed, så en af dens eneste velbevarede

middelalderbygninger, Santissima Annunziata dei Catalani, meget byzantisk, står i en 3 meter dyb

forsænkning, nærmest som S�nxen i Giza. Det er næsten et Herculanum-agtigt sediment. Men det er

altså det oprindelige gadeniveau, og hver eneste gang, man graver ud til en ny bygning, går det hele i

stå, fordi et historisk lag dukker op indeholdende alle mulige værdifulde genstande.

Santissima Annunziata dei Catalani er den ældste kirke i Messina. Den er så gammel, at den er forsænket i

gadebilledet. Som en del andre byer er selve gadeniveauet hævet gennem århundrederne af det banale med

groteske årsag, at folk har smidt så meget a�ald på gaderne og trampet-kørt det �adt.

Siciliansk Vesper

Et blodigt kapitel i øens historie. Jeg befandt mig her i påsken (2016), og i påsken 1282 brød der et

oprør ud vendt med franskmændene og deres despotiske konge Charles I. I 1266 lod han Manfred,

den foregående tyske regent, myrde. Hans og hans soldaters behandling havde vanrøgtet deres styre

og brandskattede øboerne. Han havde ambitioner med Sicilien som et springbræt til et større

Middelhavs-erobringstogt, hvor han ville helt til Byzans og omstyrte Palaiologos-dynastiet.
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Det startede i Palermo. Bortset fra en liller franskdomineret landsby ved navn Sperlinga støttede snart

hele Sicilien oprøret. Den udløsende event var ifølge en af de legendariske versioner en fransk

sergeant, der lagde aggressivt an på en gift kvinde. Hendes mand stak ham derefter ned, og i det

øjeblik kirkeklokkerne ringede ud efter Vesperen, var gaderne fulde af mænd, der råbte ‘morana li

Franchiski’, død over franskmændene. I løbet af 6 uger blev der ombragt 3.000 franskmænd. Der

�ndes �ere versioner af historien, men de går alle ud på, at franskmændene forgreb sig på kvinderne.

En bestemt skikkelse, Giovanni di Proada, regnes som hovedmanden i oprøret.

Efter de seks uger havde oprørerne kontrol over hele Sicilien, undtagen Messina. Men det blev snart

fulgt op, og hele den franske �åde blev nedbrændt. Kong Charles udbryder klynkende: ‘Min Gud, hvis

vi skal gå ned, så lad det blive i små portioner ad gangen’. Exit Franchiski. Næsten da. Det stopper først

i hele Italien, da Garibaldi og Victor Emanuel II smider bourbon’erne ud.

Videre til Catania. Den virker nærmest større end Palermo, men det er måske fordi man kan se,

hvordan den kravler langt op af bjerget, altså vulkanen Etna. At den hører til for foden af Etna ses på

alle de sorte byggesten, der er brugt som kæmpebrosten og som mursten på husene iblandet hvide

sten. Meget �ot og ganske særligt. Byens vartegn er en fjollet sort elefant i lavasten på en piedestal på

domkirkepladsen. Der stikker oven i købet en obelisk op fra dyret. Man tænker: helstegt elefant på

spid. Da grækerne fra Naxos koloniserede øen, foretog de etnisk udrensning hos de daværende

10.000 beboere og erstattede dem med grækere. Men forstår, hvordan grækerne blev romernes

forbillede.

Mit mål er en overnatning hos Luis Martin – med catalanske rødder – i den lille by Nicolosi 14 km oppe

af bjerget. Det var 600 meter over havet og ville danne en perfekt base for at cykle op til snekanten på

mountain bike næste dag. Martin, som han foretrak at blive kaldt, er sammen med sin kone

folkemusikere. Hun synger, han spiller på jødeharpe. Hans første spørgsmål, da han havde åbnet den

tunge jernport for enden af jordvejen hen til huset, var: ‘You have problem with dogs?’ Det mente jeg

ikke, jeg havde. ‘Only one of the is like WOOF!’ Hans engelsk var sparsomt. Til gengæld tilbød han at

tale spansk eller fransk, det sidste oplevede jeg �ere steder. Selvom de tog livet af franskmændede

dengang, har de altså ikke noget imod at tale deres sprog. Der viste sig at være tre fuldvoksne hunde,

5 nuttede unger, tre katte, et ukendt antal ænder og høns, der som han sagde ‘They like to sing at

night’. Godt jeg bor på landet i forvejen.
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Skuret i midten – en oase i en hunde�ok.

Etna, nærdødsoplevelse nr 2

Gæstehuset var ligeså overraskende: en ombygget container. Jeg synes, det var perfekt. Næste

morgen afsted op af bjerget. Det bestod i en stigning på gennemsnitlig 12%, der varede �re timer.

Herefter ved snegrænsen kunne man ikke komme videre andet end til fods eller med Funiviaen,

hejsen, der førte op lige under toppen. Rimelig smadret �k jeg en times pause med pasta med

auberginer og tomat (del Norma). Jeg måtte opgive at nå toppen på grund af et ondt snevejr, og da mit

udstyr mildest talt ikke var i orden, og mine hænder hurtigt skreg på forfrysninger, så kunne jeg ikke

komme hurtigt nok ned igen. Det tog til gengæld kun en halv time – jeg tør ikke tænke på topfarten,

men det galt om ikke at give efter med de frosne �ngre og slippe bremsen. Det ville have være

selvmorderisk. Herefter i et varmt bad, et glas vodka og under dynen.

Fru Etna havde vist sig fra både sin milde og sine grumme side. Alle ved det: der er mikroklima

omkring Etna, og vejret skifter hurtigt og til tider radikalt. Næste dag på vej med toget tværs gennem

Sicilien, var der skyfrit hele dagen og udsigt helt op til toppen (Etna kan ses over halvdelen af øen i

klart vejr).

Toget mellem Catania over Enna og til Palermo er helt nyt og moderne indrettet, meget uciciliansk kan

man sige. Undervejs får man i højttalerne en del beskeder, men deriblandt en lidt besynderlig en, der

minder én om, ‘..at personalet i toget statsansatte togo�cielle, at man er forpligtet til at vise gyldig billet til

dem, og hvis man nægter vil det være strafbart med fængselsstraf!’ Det er første gang, man har hørt

denne total-overkill besked om noget så selvfølgeligt, at man skal vise sin billet. Hvorfor denne tone –

på forhånd? Det nye totalitær-Europa er også ankommet her. Også her kommer vi til at se det nye

europæiske politi, der tales om nu efter det seneste års stribe af terror-events, og som Schengen-
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aftalen blot har været et trin i retning af, ligesom EU blot har været en USA-lignende superstat i

støbeskeen – efter amerikansk model, for EU har aldrig været andet end en handelsordning for USA,

hvilket sås tydeligere end nogensinde i forbindelse med den politisk-økonomiske krig mod Ukraine. EU

gjorde simpelthen, hvad USA gav dem besked på. Og med EU menes ikke europæerne og samlede

europæiske nationale politikere men kommisærernes, teknokraternes og atlanticisternes EU-krati, EU

det neo-fascistiske projekt, centralbankmændenes store malkemaskine.

Gladio dengang og nu

Her begynder vi at kunne forstå den dystre sammenhæng, der er mellem terror og legitimeringen af

det totalitære projekt. Efter Paris, København og Bruxelles havde man i forvejen hele pakker klar med

totalitær lovgivning. Umiddelbart efter Paris 2 – Paris 1 var sømmet på brættet, Paris 2 var hovedet på

sømmet – ankom inddragelsen af civile rettigheder på den måde, der kun kendetegner totalitære

regimer. I mini-eventen havde man på forhånd færdige pakker klar med terrorlovgivning = mere

kontrol = mindre civil frihed = masser af penge til politiet, så de kan fortsætte med ikke at gøre deres

arbejde, men være standby til ‘et nyt arbejde’.

Normalt ville jeg

bruge tid på at

rense

betalingsbilleder

i Photoshop,

men denne

gang synes jeg

lige,

at I, kære

læsere, skal se,

hvad

billedindustrien

tjener penge på.

I samme sku�e: I italiensk fjernsyn bragte de et af de sandsynligvis enslydende klip af Bruxelles-

a�æren mage til medier i resten af Europa med det sædvanlige gas og svindel om ensomme

muslimske terrorister og ISIS. Ingen bemærker åbenbart det indlysende i, at både EU og NATO styres

fra Bruxelles. Kleptokratiets og terrorkratiets hovedkvarter ligger her!

Italienerne burde rent faktisk have en reel mulighed for at gennemskue svindelnummeret. De har

både oplevet fascismens folkeforførende tricks og post-WW2 mindst lige så beskidte Operation Gladio,

hvor civile italienere blev massemyrdet på NATO’s foranledning vha højrefascistiske terrorceller. Dette

er ingen konspirationsteori men o�ciel historieskrivning, som var umulig at udradere fra

historiebøgerne, da det italienske politi gik seriøst ind i sagerne som fx banegården i Bologna og

kidnapningen og mordet på Aldo Moro. Problemet er selvfølgelig, at italienerne ligesom alle andre

vesterlændinge, der har set for meget fjernsyn, labbet for meget mentalforstyrrende Hollywood i sig,
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haft den ene ustra�ede politiske korruptionssag efter den anden, og nu sammen med Grækenland,

Cypern, Spanien, Portugal og Island har oplevet et �nansielt terrorangreb fra EU, ECB og IMF – og

Goldman Sachs (Mario Draghi), at deres historiske hukommelse og evnen til at se mønstre er

forsvundet. Bruxelles ER den Operation Gladio, der aldrig sluttede og blev reduceret til en eneståend

historisk skamplet. Svineriet fortsatte og vil fortsætte, indtil det bliver hevet fuldstændig frem i lyset.

Bare sig navnet Tyrkiet. Dengang fascistgrupper, nu jihaddist-grupper. . Dengang Italien, senere

Bosnien, Tjetjenien, nu Libyen, Ukraine og Syrien. NATO og opdragsgiver Pentagon all-fucking-over!

SOVENDE VERDEN, VÅGN OP! SNART ER DET FOR SENT!

Tilbage i Palermo og straks videre til lufthavnen og sølle 5 km med taxa til et fake-luxuøst lortehotel til

en 4x overpris. Alt på Sicilien er halv pris, bortset fra enhver taxatur til og fra en lufthavn. En anden

gang bliver turen p.å scooter lejet direkte i lufthavnen – med udstyret i orden og lidt senere henne på

foråret eller tidligt i efteråret – påsken 2016 var den tidligst mulige. Og en 125 kbm Vespa har altså en

topfart på 100 km/t – uden at man skal have motorcykelkørekort. 100 km er halvvejs på langs af

Sicilien. Inden man vover sig op på en scooter her, skal dog sørge for at have læst og forstået tra�kken

og landskabet. I byerne køres der anderledes, end vi er vant til. Der køres ikke råddent! Der køres

latino-sikkert og -�exibelt. Man ser hinanden i øjnene i stedet for at holde på sin ret. Alt glider i et

ustresset tempo, men regler er til for at blive bøjet, især på Sicilien. Når man som fodgænger går over

en tra�keret vej, �nder man et passende hul, og så går man. Man kan derefter være forvisset om, at

der bliver holdt tilbage.

Turen hjem gik som planlagt efter skemaet og uden forsinkelser og reschedules. Det var nærmest

sku�ende, efter en uge, hvor hver dag havde budt på uforudsigelige udfordringer. Det var så kedeligt,

at det lykkedes mig at falde i søvn mellem Rom og Düsseldorf. Det kan også skyldes 4 timers dårlig

søvn med en maskine, der konstant stoppede og startede udenfor hotelvinduet.

Lufthavne, transit, check-in-køer, toldfri megakonsum, sandwichs til overpris er røvsygt. Så hellere en

nødlanding i en ma�a-lufthavn – det ved man da, hvad er. Husk altid en god papirbog til at synke ned i

på turen. Og sæt den i �ight-mode.

—– o —–
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Egentlig hedder det i folkemunde at blive bombet tilbage til stenalderen, men for samlere-jægere-�skere

var feudalismen ikke opfundet. Alligevel kan vi bruge begge udtryk med rette, for samtidigt med den

koroporatistiske geninførelse af feudalismen – Build Back Better, den 4. Industrielle Revolution, det

Globale Reset, eller hvad globalisterne for tiden og til lejligheden kalder deres mørke megaprojekt – så

udsættes menneskeheden også for en designer-kulti�cering, en kunstig neo-tribalisering. Det kalder

de for Den Globale Landsby eller Identitetspolitik. De ser menneskeheden som primitive stammer, der

dyrker deres harmløse og fjollede guder og meningsløse ritualer på hver deres isolerede ø (isola på

italiensk er ø), i hver deres dal og i hver deres urbane hood – men samtidigt ser de os som slaver i den

samme megafabrik der afsynger de samme salmer i den samme toneart. Når de bruger �oskler som

diversitet, mener de, at befolkningerne ikke kan blive enige om en skid. Når de bruger �osklen

konsensus, betyder det, at alle de uenige stakler har fået at vide, hvad de skal være enige om, at de skal

være uenige om.

Er det ikke som om, vi har fået nok af absurditeterne?

Bombet tilbage til middelalderen
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Tillad mig at komme med et forsøg på en forudsigelse. Jeg læser det i de spredte tegn, jeg hører det på

vandrørerne, jeg mærker det på mit vand. Jeg er endnu forsigtig, for det kan være ønsketænkning. Du

kender det sikkert: Det er nemmere at mærke uvejrets ankomst end dets opklaring. Vi aner en

forstyrrelse i det fjerne, mens vi stadig be�nder os i den rolige men trykkende lummerhed. Når vi er

midt i uvejret, larmer og rusker det så meget, at vi ikke kan mærke andet. Vi skal se en blå stribe i

horisonten, før vi tror på det. 

Jeg synes faktisk, vi nærmer os, eller måske er det snarere spredte klatter af opklaring, jeg kan

fornemme. Noget ER under opsejling. Uvejrsmestrene har overspillet deres kort denne gang, og deres

mørkemageri er blotlagt. De havde ikke tid længere til at vente og var nødt til at rykke. Hermed blev

det pludseligt lidt for tydeligt, at der blev bagt rævekager. Folk begynder at lægge 2+2 sammen, for

sagde de ikke også det sidste gang …? Og hvad er det egentlig, vi bliver budt?

Credo
Jeg tror på menneskets ukuelighed. Mennesket lader sig kun byde SÅ meget, før det svarer igen.

Hvorfor har vi ikke svaret igen for længst? Fordi vi er blevet til kogt frø. De har skruet så langsomt
op for gassen, så vi bliver kogt langsomt. En frø, der smides ned i spilkogende vand, mærker det
omgående og er i stand til med en re�eks-spasme at springe ud af gryden. 

Mennesker er som frøer. Og dog er vi ikke som frøer. Langt hen ad vejen fatter vi ikke et kvæk, men
når først 10-øren falder, – milliennier vil ikke vide, hvad der tales om, for 10-øren forsvandt i 1989
– så kan det gå meget stærkt. 
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Feudalisme 1.0

Lad os lige huske at de�nere det. Det var et styresystem, der havde rod i det sene Romerske

Imperium, og som blev sat i system af administratorerne under Konstantin den Store. Det er værd at

bemærke, at det skete simultant med, at kristendommen blev til den o�cielle statsreligion, og den

katolske kirke indtager sin rolle som den åndelige statsmagt. Her etableres grebet om kroppen

(corpus): landet, jorden, arbejdslivet, handelslivet, økonomien samtidigt med grebet om sjælen. Det

totale styresystem har brug for begge greb, og sidenhen har kongemagt og kirkemagt delt territoriet

blandt sig. Nogle gange i skøn forening, andre gange i rivaliseret strid, mest af alt i rivalisering med

aftaler under bordet. 

Det var Konstantins styresystem, der blev til styreformen efter romerrigets fald. Faldet var betinget af

indre råddenskab, korruption og dekadence, hvilket banede vejen for et væld af ydre fjender på hest

og til fods, der tog tilbage, hvad riget havde plyndret. Hybris og Nemesis. Feudalismen består i en

hierarkisk fordeling af magt ovenfra-og-ned via en næsten militant rangorden af herremandsskab. Vi

kender mest de germanske betegnelser: kejser, konge, hertug, greve, baron. Nederst be�nder sig,

hvad der i romerstaten ville være slaver blot meget værre og mere omfattende, for antallet af slaver

var begrænset, hvorimod samtlige bønder (storbønder ER herremænd) i de middelalderlige

agrarsamfund ikke var frie længere. 

Eksempelvis var bønderne i England før den normanniske invasion (1066) frie bønder eller borgere. En

borg var en befæstning, der inkluderede dem. Den frankiske borg ekskluderer dem og er udelukkende

for borgherren, hans familie og hans nærmeste håndlangere. Borgen bliver billedet på feudalisme.

Skatteinddragelse er herremandens �nansiering af sin egen opulente livsstil og en hær til at føre krig

mod andre herremænd, hvis livsstil og velstand han misunder og begærer. Misundelsens Imperium er

lig med det feudale projekt. Interessant er det, så tit vor tids borgherrer belærer os ved at bruge
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udtryk som bæredygtig. DE har levet over evne og raget til sig, og nu mener de så, at VI skal skamme

os på DERES vegne og betale for DERES eventyr! Husk �nanskrisen i 2009, hvor skatteborgerne via den

korrupte regering gav storbankerne bail-out med milliarder af skattekroner som belønning for deres

uansvarlige �nanseventyr, for det var vel nok søøønd for dem (o�errolle), eller også var det: Hvis vi går

ned, så går I alle ned med os, ja I gør! (blackmail, en pistol for panden). De feje politikere lod sig true og

vendte truslen mod befolkningen.

Politikerne blev til baronerne, de næstnederste i den feudale hakkeorden.

Medierne blev til trompetblæserne og markedsudråberne.

Feudalisme 2.0

Systemet fortsatte også her til lands, og indførelsen af Stavnsbåndet i 1733 var i virkeligheden en

tilbagevenden til den oprindelige tanke i feudalismen. I romerstaten kunne håndværkere aldrig

overskride deres fag og ansættelse (skomager bliv ved din læst), og her til lands havde bønderne ikke

længere ikke lov til at �ytte fra godset men var tvunget til at arbejde for herremanden, far som sønner,

kone som pige. De var fæstede, dette var fullblown slaveri. Stavnsbåndet blev ophævet ved

landboreformerne mellem 1788 og 1800.

Overgangen er altså kun ca. 200 år gammel, hvilket ikke er ret lang tid siden. Før den tid var det tilladt

herremændene at tugte deres livegne med træhest, halsjern og hundehjul! Altså middelalderlige

torturinstrumenter fra tiden med Den Spanske Inkvisition, kætterforfølgelser og heksejagter.

Mennesker var ejendom, livegne. De var fæstede = fastlåste, fængslede.

De fæstede, de pælestukne
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Det gik kun ca. 50 år, et ganske kort åndehul efter stavnsbåndets ophævelse, før industrialismen

igangsættes med oprindelse i England. Den ankommer senere og ikke i samme omfang i Danmark,

men efterhånden overgik Danmark fra et landbrugssamfund til et industrisamfund. Selv landbruget

blev industrialiseret, mekaniseret og kemi�ceret, og fødevareproduktion var ikke længere et

traditionelt håndværk men en industriel samlebåndsproces. Kvaliteten og næringsindholdet af

produkterne dalede støt i takt med industrialiseringen, hvor kun pris og volumen tæller. 

Feudalisme 3.0

Herefter endnu et åndehul mens de høje herrer lægger an til endnu et anslag. De har aldrig opgivet

tanken om deres tabte slaveimperium. Den russiske og kinesiske slavestat var statsfeudalisme 3.0

under herremænd, der udgav sig for det modsatte. Det var det store bedrag i det 20 århundrede.

Kommunisme var misundelse sat i system. Og hvilket system!? Det startende i Rusland men var tænkt

globalt – International-socialismen, arbejdere i ALLE lande … var en helt ny måde at tænke slavestat

på, hvor slaverne via ideologisk hjernevask og massiv propaganda blev forledt til at slavegøre sig selv,

at tiljuble deres slaveri. 

Helt ny var tanken dog ikke. Kommunisterne skabte en statskult, en designerreligion. 

Se: Det kommunistiske manifest

Derfor var det vigtigt for Marx-Engels og Lenin-Trotsky af a�ive den ortodokse kirke, for det var blandt

andet kirkens åndelige forbindelse til folkesjælen, som forhindrede dem i deres folkemord. I stedet

placerede de en pseudoreligion eller en satanisk omvending af kirken.

Note: Vidste du at Karl Marx også var digter? Han skrev digte som hyldest til Satan.

Feudalisme 4.0 – here we go

I Kina gør man skiftet indenfor samme styresystem. I Europa og USA og andetsteds gør vi skiftet fra

demokrati til neo-feudalisme. Vi har sprunget version 3 over og er morfet gennem forskellige

hybridstadier, hvor den egentlige demokratiske eller republikanske tanke er blevet mere og mere

udhulet i takt med institutionernes korrumpering. 

Eksempel. Det er interessant – og sørgeligt – at konstatere, at det danske landbrug i dag igen er

koncentreret hos de ganske få. De danske godsejere ejer i dag 80% af dansk landbrugsjord. Hvis man

træder et skridt tilbage og ser efter, så ligner det mere og mere tilstanden i 15-1700-tallet. De kalder

det fremskridt, men det er tilbageskridt, degeneration. Hvordan kunne det �nde sted? Bl.a via EU-

støtte kombineret med politiske beslutninger, der langsomt men sikkert har gjort det urentabelt og

reelt umuligt at drive små landbrug. Landbrugsma�aen, Axelborg-lobbyisterne har taget kvælertag på

politikerne, så kun stordrift, storbrug og stormænd/herremænd kan få det til at løbe rundt. Deres

venner fra BigAgro nede i Bruxelles har gjort det muligt for dem at opkøbe alle de urentable småbrug,

og en simpel lineær prognose forudsiger, at der indenfor overskuelig fremtid vil være 5-10 landbrug

tilbage i Danmark. Store internationale kapitalfonde er nu også langt inde på banen, så halvdelen af

disse gigant-landbrug vil ikke længere være danske. Dette er globalisme, dette er den globale

https://www.nedersteetage.com/manifestet/
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feudalstat, der vil få klassisk feudalisme til at blegne. Overførslen af ALT fra små uafhængige

virksomheder til store globalistiske koroprationer er selve systemet. 

På Axelborg kan du se ned i dybet

Bønderne resignerede og sagde til hinanden: Jamen sådan er udviklingen, det kan vi ikke gøre noget ved.

Så de begyndte at udpine jorden med gift og købte sig forgældet-fattige i tungt maskineri. Deres

traditionelle måde at føre et familiebrug videre blev ødelagt af Statens arvelovgivning. Er det ikke

interessant, at disse love �ndes første gang i Det Kommunistiske Manifest? Hvordan har den sneget sig

ind? Husk, at socialdemokratiet i sin begyndelse var socialisme = kommunisme. De danske

landbrugsparti Venstre startede som bøndernes parti, hvor de konservative var godsejernes. Men

hvordan gik det siden? Venstre blev landbrugsma�aens parti, og deres venner venner var EU-

kommisionen, den ikke-folkevalgte rigmandsklub, det skjulte post-demokrati.

Landbruget er kun én gren af projektet. ALT er tænkt under samme hat. Centralisering og

koncentration af alle midler i de ganske fås hænder er kerneprojektet. Det har det været siden

Konstantin den Store og før, men det er først med nutidens teknologi, at det er blevet muligt på en så

gennemgribende totalitær måde. Deraf navnet teknokrati.

Hver gang globalisterne arrangerer en storkrise, ser vi denne umådelige overførsel af midler. Klassiske

kriser i det 20. århundrede var verdenskrigene (som de selv havde igangsat), revolutionerne (som de

selv havde arrangeret), med en indskudt Finanskrise 1.0 kaldet Wall Street-krakket og den Store

Depression (som de selv var skyld i – og vi har tidligere formand for Federal Reserve, Ben Bernankes

Husk: 
Et system er, hvad det gør! 
Glem �ommefede �oskler om, hvad de siger, at systemet er tiltænkt.
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eget ord for det). Den Kolde Krig var deres scenarie, Korea- og Vietnamkrigen var deres værk.

Oliekrisen startende i 1973 var deres kreation. 9/11 er et kapitel for sig, men kun globalist-

eftersnakkere tror, at det var en støvet mullah i en klippehule i Afghanistan, der trykkede på den knap.

Alle USA’s aggressionskrige efterfølgende var US Deep States værk. Vi så det tydeligt under

Finanskrisen i 2008-09, og vi ser det helt tydeligt igen under Coronakrisen. Globalisterne vil hævde – og

har gjort det i begge tilfælde – at det er helt tilfældigt, det er de ustyrlige markedskræfters skyld (som

de selv styrer) eller den ustyrlige biologis skyld (som de selv har �nansieret og fremstillet i

laboratorier). De vil også hævde, at det er koprutternes klimaskyld, som DU skal betale grønne globale

afgifter til. DU skal føle dig skyldig for et helt århundredes milljøsvineri, som DE har bedrevet.

De�nér globalisme

Et netværk af særinteresser, der opererer på tværs og på trods af regeringer, national lovgivning og

international lovgivning. Et schweizisk analyse�rma har kortlagt de multinationale

kartellers/syndikaters ejerskab til lidt over 100. Eksempelvis er de globale medier i hænderne på blot

et par håndfulde ejere, der alle tilhører netværket. Deres bidrag til verdenssamfundet er minimalt i

forhold til deres udbytte, da de er i stand til at benytte den gennemhullede lovgivning til at unddrage

sig beskatning og operere via skyggeagtige konstruktioner og overførelser af midler til o�-shore

protektorater indenfor nær fremtid o�-planet depositorier. De er urørlige via deres størrelse, da de

har et større budget end de nationale budgetter. De har ubegrænsede midler til at bestikke

beslutningstagere, deres institutioner og tænketanke er eksklusive og over-ruler alle parlamentariske

beslutninger, hvis de går på tværs af deres interesser. 

Det kan siges kortere og mere bastant: globalisme er et ma�a-netværk. 

It’s an o�er, you can’t refuse.

Andre betegnelser for fænomenet beskriver andre sider af det Store Dyr i Åbenbaringen.

Fascisme beskriver sammensmeltningen af stat og privatinteresser, således at Staten ikke længere

er et værn mod disse interessers frie adgang til udbytning.

Neo-feudalisme beskriver genindførelse af centraliseret herremandsvælde, livegenskab = funktionelt

slaveri og tabet af uafhængig småvirksomhed.

Post-demokrati beskriver sammenbrudet for folkestyret og den i forvejen udhulede folkelige

ind�ydelse på alt, der vedrører folkets ve og vel.

Teknokrati beskriver kontrolapparatets erstatningen af simple menneskelige hensyn med

algoritmiske-matematiske-maskinelt-rationelle udregninger de�neret af systemet.

Refeudalisering betyder det endegyldige tab af civile rettigheder. Den nye normale borger har ingen

rettigheder. Grundloven, skabt af vore forfædre og -mødre er sat ud af kraft. Vi lever nu under

permanent undtagelsestilstand, hvor magthaverne kan gøre hvad som helst mod borgerne under

påberåbelse af denne permanente undtagelse. De er med andre ord moralsk undtaget for deres

handlinger, de nyder nu det samme stjålne privilegium som de store �nansvirksomheder og

storbanker under Finanskrisen: Too Big to fail, too Big to jail. De kan myrde deres egen befolkning og
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sige, at de gør det for befolkningens egen skyld. I Danmark behøver vi ikke at tænke længere end de

�re fascist-love: 

Den lammede o�entlighedslov, der skulle sørge for, at Thorning-Schmidt og Finans-Bjarne ikke blev

stillet til regnskab for DONG-Energy-skandalen, for borgerne kunne nu ikke længere få indsigt i

politiske beslutninger, mens de træ�es. Når de er tru�et, kan de så få lov til at konstatere, at det er

for sent. Et skoleeksempel på post-demokrati.

Terrorloven, der var helt unødvendig, for alle love mod terror fandtes i forvejen, så hvad skulle den

til for? Den skulle rykke grænserne for, hvem Staten må overvåge og hvordan. Den skulle over-rule

rettigheder for borgerne.

Påvirkningsloven, der giver Staten mulighed for at fængsle en borger i op til 12 år, hvis det skønnes,

at vedkommende har udtalt sig på en måde, der kunne tænkes at gavne et fjendtligt land.

Pandemiloven, der igen er helt over�ødig, da alle love allerede er på plads. Så hvad skal den til for?

Det ved vi, når vi løfter blikker og ser, hvordan tilsvarende love i Australien, New Zealand, England

og Canada bliver misbrugt til at fængsle hele bysamfund og befolkninger og gå fullblown

totalitærstat.

Husk igen, hvad fascisme er for en størrelse. Når Stat og privatinteresser er smeltet sammen og

borgeren ikke længere har beskyttelse, er det, som Mussolini sagde: Der er intet over Staten. Staten er

Gud.

En syg logik

Den globalistiske logik – udover at den er gennemført syg og satanisk – har regnet den ud. I stedet for

at hyre en invasionshær til at vælte indover landegrænserne – det gør de så også, det hedder NATO,

ISIS, FN-hære, o.a. – så tænker de som følger: Hvorfor få blod på hænderne og tage sig dårligt ud i

verdensopinionen, hvis vi kan få staterne og deres regeringer til selv at gøre det? De har rede�neret krig til

�ydende krig, 4. generations krigsførelse (4GW), krig med kulturen selv som masseødelæggelsesvåben.

NATO må ifølge Atlantpagten ikke bruges mod medlemslandenes befolkninger, derfor fører de

angrebskrige i udkantsverden. Glem alt om forsvarspagt. Men hvis globalisterne kan få et militariseret

politi i landene til at gøre det beskidte arbejde på deres vegne indenfor landegrænserne, så kan de

sige, at det ikke kommer fra dem. 

Hvis det ikke er e�ektivt nok, kan de bede FN om at gøre det samme. Det er derfor, en FN-styrke altid

vil være soldater fra et andet område, der bliver sat ind, for så skal de ikke konfrontere deres egen

befolkning. Vi ser lige nu i de mange-mange demonstrationer – som medierne har fået besked om ikke

at rapportere – inkluderende millioner af borgere i mange lande og byer, hvordan politiets position er

ambivalent, og at der er dele, der stiller sig på befolkningens side. I USA det samme. En hel division af

US Marine har nægtet at lade sig tvangsvaccinere. Hele distrikter og endog delstater praktiserer

lignende civil ulydighed mod fascistregimet i Washington DC. 

Den daværende græske �nansminister, der stod for opposition mod EU’s og Goldman Sachs’

�nansangreb mod græsk nationaløkonomi ifbm. Finanskrisen 2008-09, Yannis Varoufakis, professor i
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økonomi, bruger ordet techno-feudalisme om den måde økonomien er på i dag. Det er slut med

kapitalisme som sådan, for algoritmisk manipulation kan med et tryk på en knap tilsidesætte

kapitalistiske grundmekanismer. En hel nationaløkonomi kan natten over �ip-�oppe med 20%, som

det skete 12. august 2020 kl. 09:00 om morgenen. Altså på ét år – kom det frem den dag. Det var aldrig

sket før. 9 minutter senere går det op med 3% på Børsen i London. Det kan ikke forklares indenfor

kapitalistisk logik. 

Feudalisme > kapitalisme > feudalisme igen

Siden 2008-09 er kapitalismen blevet holdt kunstigt i live med tilskud fra centralbankerne. Kapitalisme

kræver pro�t, ellers kører det ikke. Marxisterne kalder det kapital-akkumulation – de ‘glemte’ så at

fortælle, at der var noget, der hed centralbanker, og hvad deres rolle egentlig var, hvilket skyldes, at

Marx �k beskidte penge i lommen fra Rothschild-dynastiet. Men det er en længere historie. Læs: Den

russiske revolution og Det Kommunistiske Manifest. 

Under feudalisme er det ikke længere pro�t – at det skal kunne betale sig – der styrer. Der er ikke

noget marked! Under klassisk feudalisme var der en masse bønder, der dyrkede deres afgrøde,

hvorefter feudalherren kom og kon�skerede halvdelen. Det var jo hans jord, de boede på, sagde

feudalherren, derfor måtte det, der kom op af den, tilhøre ham. Den eneste grund til, at bønderne �k

halvdelen, var for, at de kunne blive ved med at hive ting op af jorden. Eller at de stadig var i live, når

han skulle bruge soldater til at kon�skere det, der kom op af naboens jord – eller for at forhindre

naboen, der var lige så syg i hovedet, at kon�skere det, der kom op af hans jord. Behøver vi at sige, at

hans jord aldrig var hans jord, for jorden tilhører de folk + de levende væsener, der bebor den? Men

feudalisme blev holdt ved lige ved sværdets magt, og den der beherskede sværdet kunne ikke

modsiges.

Vi er nødt til at stille os selv det spørgsmål, om der overhovedet var noget forskel mellem den

bolsjevikiske version af socialisme og feudalisme? Var kommunisme ikke bare stats-feudalisme?

Feudalherren kunne kon�skere alt det, som han fandt for godt. Var det ikke det, som kommunisterne

gjorde? Deres �ommefede ideologiske �oskler hævdede, at det så sandelig ikke var det, de gjorde –

men hvorfor gjorde de det så? De kaldte det bare noget andet, de bedrev ordmagi.

Hvordan kan vi se, at feudalismen er vendt tilbage? 

Markedet er blevet erstattet af platforme. Google, Facebook, Amazon u-name-it. 

Når man går ind i en af disse platforme for at gøre business, er det som at gå ind i en by og konstatere,

at ALLE bygninger i byen tilhører én person. Kun én person. Hvis din business huer denne éne person,

kan du fortsætte. Hvis ikke, må du forsvinde. Det er ikke et marked. Hvis den éne person, denne gud-i-

maskinen ønsker, at du skal se noget i det digitale rum, så får du lov til at se det. Ellers bestemmer

hans algoritme, at du aldrig ser det. Eller at andre aldrig ser dig. Platformens gud er den nye

herremand.

Dette er ikke et marked, hvor folk handler og udveksler deres produkter. Dette er en feudal

indhegning, et fæstedømme (eng. �efdom). Fæstebønder – de fastlåste – bestemte ikke, hvordan
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indhegningen, slavefængslet så ud. Det var der én person, der gjorde. Platformen Google er et digitalt

fæstedømme. 

Hør Varoufakis’ fremlæggelse her, for han er ikke økonomiprofessor for ingenting:

🎦

Yanis Varoufakis & Slavoj Zizek | Indigo Festival 2021

https://youtube.com/watch?v=0ODuleYZwbs

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://youtube.com/watch?v=0ODuleYZwbs
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Et svært og �imrende emne, som vi har undgået langt hen ad vejen på nedersteetage.com.

I virkeligheden har vi ikke undgået det, vi har omgået og omskrevet det. 

Årsag(er) til sværheden i emnet:

Det er svært og nærmest umuligt at veri�cere endsige ska�e sig direkte erfaring.

Selv hvis vi mener at have en eller anden erfaring eller oplevelse, hvad er det så, vi har oplevet?

I mangel på direkte erfaring er vi nødt til at vurdere, om de, der hævder at have erfaring, er

troværdige. 

Vi havner nemt i den samme grøft som religiøse sekter, hvor stifteren af sekten hævdede at have

befundet sig på et bjerg ude i en ørken og talt med Gud. Og det er ganske vist!

Hvordan skelner vi mellem egentlig alien aktivitet og alien-stil teknologi, som visse regeringer holder

skjult og har skjult siden WW2 og tidligere?

Aliens

Jeg er konstant konstruktivt uenig med mig selv,
for ellers ville jeg ikke vove mig ud i udkantsfeltet.
Jeg har udstyret mig selv med en hovedrystende nysgerrighed,
der ikke udlukker muligheden for det umulige.
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Åbenbaringens problem

Ligheden mellem religiøse åbenbaringer og påståede møder med væsener fra det ydre rum er

slående. I religiøs sammenhæng er Åbenbaringen på Bjerget en klassiker. Det gælder alle tre

abrahamiske religioner, hvor de ledende skikkelser, patriarkerne, profeterne taler med Gud og

viderebringer, hvad Gud mener. 

Jeg siger ikke, at der nødvendigvis er tale om svindel, men sandsynligheden er svær at se bort fra. Jeg

mener: Talte Moses med Gud på bjerget? Hvad var bjerget i øvrigt for en tingest, for det var i hvert fald

ikke et bjerg i Sinaiørkenen, for der står tydeligt, at det var blankt og skinnende, og at der var et sort,

spejlblankt gulv nedenfor? Talte profeten Muhammed med ærkeenglen Gabriel, der dikterede ham

hele Quran’en ord-for-ord? Hele historien er først nedskrevet 200 år senere, hvilket mildest talt gør det

tvivlsomt. Det samme gælder for de bibelske fortællinger. Der gik alt for lang tid fra de beskrevne

hændelser til de nedskrevne beretninger, og en hel hær af redaktører var inde over i mellemtiden.

Der er ALT for meget �immer i beretningerne fra de abrahamiske religioner til, at sund fornuft kan

blåstemple de ortodokse udsagn og tage dem for pålydende. At de kan give fuld mening endog som

historieskrivning, hvis vi læser dem på en anden måde, �ytter tid og sted og omdøber personer, er en

helt anden snak. Læs: Kongen der forsvandt.

Senere tilkomne religioner som Mormon-kirken opererer rent faktisk med alien-begrebet, men dets

stifter begik det samme stunt med gå ud i ørkenen og tale med Gud. Det er et take-it-or-leave-it-setup.

Det skaber uvægerligt en vis bekymring, for vi har kun deres ord for det. Det selvsamme gælder for

personer, der hævder at have haft alien kontakt (Adamski) eller været ansat i et hemmeligt team i Area

51, hvor de har set garagelandskaber fulde af �yvende tallerkener eller spist frokost med grå Aliens,

der kunne læse deres tanker. Hvis folk tror på det, så vil de tro på hvad som helst, og absurditeten i

udsagnet er en forudsætning for, at ritualet virker. I kultisk praksis skal udsagnet være helt hen i vejret,

ellers virker det ikke. Med den erkendelse kan vi hurtigt få et deja vu i disse tider, hvor absurde udsagn

er blevet daglig kost. 

Disclaimer:
Jeg siger ikke, at de er svindlere til hobe. Dette er ikke en dumagtig debunking, for jeg mener
seriøst, at der er substans i hele alien-konceptet, en indre kerne af realitet. Problemet er, at det er
så hemmelighedsstemplet, at info-rummet er tilsvarende befængt fuld af bunk, så realiteterne er
svære at nå. Jeg vil undervejs lege med tankesæt, troværdige (?) forlydender, synsvinkler. Alt står til
diskussion, og jeg tager sølvpapirshatten af og på, nøjagtigt som det passer mig. 

Trivia: Vidste du i øvrigt, at protestanterne i Hong Kong bruger sølvpapir til deres ID-kort, så det
kinesiske rødfascistiske politi ikke skal tracke dem?

https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
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De taler om …

Det er interessant, hvordan den katolske kirke på det seneste har udtalt sig jævnligt om aliens. Ikke

overraskende er det i udtalelser som: Aliens er også væsener skabt af Gud, så derfor vil det være passende

at døbe dem og indlemme dem i den rette tro … sagde og skrev paven. Øhh, tænker man lige, mon aliens

lige vil være interesseret i det? Det lyder som en stereotyp projektion med en lettere indskrænket

antagelse om, at væsener fra fjerne galakser har det samme kulturelle tankesæt, de samme

magtmisbrugeriske tilbøjeligheder og de samme mentale behov som jordmennesker. Og hvis

avancerede væsener, der er i stand til at tilbagelægge galaktiske afstande, skulle være interesseret i at

anerkende en pave, et overhovedet for et lokalt klerikalt styresystem som deres eget overhoved, så

har vi muligvis overhalet Harry Potter indenom.

Det er ikke, fordi der mangler beretninger, sitings, encounters om UFO’s og alien-aktiviteter. 

Der er tonsvis af den slags. Abductions er et af de klassiske alien-fænomener. Folk har oplevetl

bortførelser, hvor de er blevet tvunget til noget, der beskrives som genetiske eksperimenter. Standard-

alien-typen er her den grå alien, Zeta-typen, den blege, tyndlemmede fætter med de store-sorte-skæve

øjne. 

Kvægmishandlinger er et andet og makabert fænomen. Køer og får og andet kræ �ndes døde rundt

omkring i landskabet – en del beretninger �ndes i engelske og skotske sitings – hvor organer er fjernet

med lazer-præcision. Forsknings-virksomheder har ikke behov for den slags, for det gør de i forvejen

undercover i deres laboratorier.

CIA’s fortid som udspringer af Operation Paperclip er ingen hemmelighed. OSS, der var forgængeren

for bureauet, var simpelthen importerede nazister. En af det mest kendte Paperclip-videnskabsmænd

var Wernher von Braun. Han udtalte før sin død til sin sekretær Carol Rosin, at der var en stribe falske
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�ag i piberøret. Det første, man ville arrangere, og som vi alle skulle skide i bukserne af skræk over, var

russerne kommer. Det gjorde man allerede i Den Kolde Krig. Det næste ville være klimaet kommer =

manipulation med vejr og naturkatastrofer, som man ville kalde for naturlige. De blev sat i søen efter

det første FN-klimapanel, hvor man kuppede en ung og skrøbelig videnskab til det politiske stunt. Det

næste ville være terroristerne kommer. Det gjode man efter 9/11. Dernæst en pandemien kommer –

behøver vi at sige mere? Det sidste kort, man ville trække var: Alien Invasion = rumvæsenerne kommer.

Og hvad er det lige netop, at CIA kører som kampagne for tiden med svindler-agenter som Luis

Elizondo, Tom Delong og TTSA (To-The-Stars-Academy)? Og lur mig, om de ikke vil forsøge at

sammenkøre pandemi-svindlen med alien-svindlen og hævde, at nu er der ankommet en ny og

ultrafarlig infektion, som kræver … gæt selv hvad. 

Elizondo – CIA-agent og professionel løgnhals

Når først CIA er inde over, er der en skummel agenda, og vi kan være sikre på, at ALT, hvad der

kommer fra det hold, er løgn fra ende til anden. Disse typer er professionelle løgnere, men blot vi har

spottet dem ud og holder dette for øje, så er de på besynderlig vis en rettesnor. Så ved vi, hvad vi skal

holde os langt væk fra. Og CIA ER inde over. I modsætning til, hvad folk forestiller sig, så er de ikke bare

et afgrænset amerikansk fænomen. Organisationer er grænseoverskridende, allestedsnærværende og

altgennemtrængende. De har 10.000’er af ansatte og gemmer sig bag 1.000’er af front-organisationer.

Deres in�ltration af medierne er nærmest total. Deres greb om den amerikanske �lmindustri, der

leverer til hele Verden er et faktum. Deres skjulte-beskidte hånd i et væld af geopolitiske rørelser lige

så. Når der �nder abrupte regimeskift sted-et-sted i Verden, så er CIA med i baglokalet. Statskup,

likvideringer, fake-revolutioner og opstande er deres speciale. Disinformation er en fast bestanddel af

counter intelligence. Efterretning er kun en brøkdel af deres virksomhed, det er, hvad de bruger

efterretningerne til, at vi skal bemærke. De er ude af kontrol for den amerikanske regering, for de har

deres helt egen privatiserede agenda. Allerede Harry Trumann, der efterfulgte Roosewelt og
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godkendte dannelsen af bureauet, fortrød i sin korte præsidentperiode, at han havde godkendt, for

han så, at de kørte deres eget løb, der intet havde med nationens interesse at gøre. Men da var det for

sent. Ikke så sært i øvrigt, da CIA kom ud af OSS, der var SS-general Reinhart Gehlens internationale

netværk, og som diskret men e�ektivt sneg sig ud af bagdøren efter WW2. Det var CIA, der myrdede

JFK og no wonder, for han udtalte direkte, at de skulle splittes op og kontrolleres. Det er CIA, der har

kørt drughandlen og -transporten fra Syd- og Mellemamerika, under Vietnamkrigen og i Afghanistan.

Og nu vil de monopolisere deres skrøne-version om alien invasion!

Den syntetisk-biologiske alien invasion

Her er den dårlige nyhed. Fremmedlegemerne er allerede ankommet. Målløse laboratoriefolk har med

mikroskoper taget billeder af ganske ækle ‘væsener’ med seks ben, der �ndes i vaccine-enheder klar til

sprøjte ind i folks organismer, hvilket betyder, at alle vaccinerede nu er ‘værtsdyr’ for disse syntetiske

nanobots. Disse væsener er allerede navngivet. Før hed de morgellons, i dag kendes de under navnet

Nanobots af typen Archon 2. Før blev de mest spredt via aerosol-spraying (chemtrails), nu kan de

injiceres direkte i blodbanen og resten af kroppen. Og minsandten om ikke CIA er inde over igen, for

Fodnote: American Airlines havde dengang under Vietnamkrigen øgenavnet CIAirlines, for de var
drevet af CIA og �øj i konstant rutefart mellem heroin-laboratorierne i Laos-Cambodia-Vietnam og
Europa/USA. NATO-basen Camp Bondsteel i Kosovo var landingspladsen for heroin i Europa. 

For nylig har der været en interessant kon�ikt mellem ledelsen af American Airlines og deres
ansatte, der nægter at lade sig tvangsvaccinere. De har lugtet lunten. Omkring 2.000 afgange blev
a�yst, og ledelse meldte ud, at det skyldtes dårligt vejr! Det bliver interessant at følge sagen til
ende, for det vil helt sikkert danne præcedens for modstand imod Biden-marionet-
administrationens fascistiske nedlukningsdekreter. 
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de har indrømmet, at de står som tilsynsførende med aerosol-spraying af atmosfæren – også kaldet

vejrmodi�cering, geo-ingeneering eller chemtrails. Du har sikkert lagt mærke til, hvor det på det

seneste efter halvandet års pause er taget til igen. 

MRNA-vacciner har intet med vacciner og endnu mindre med folkesundhed at gøre men ALT at gøre

med det styresystem, der skulle fungere sammen med de injicerede nanobots, 5G-teknologien og

Microsoft Azure-serversystemet. Husk at COVID står for Corona Vaccination ID. Formålet var og er helt

og holdent indførslen af et kontrolsystem på DNA-celleniveau til social-mental-økonomisk kontrol og

micro-management med ALLE mennesker på Jorden. De har digitaliseret dit celle- og nervesystem og

syntetiseret og kommercialiseret dit immunforsvar. De mennesker, der evt. får lov til at overleve Den

Store Udryddelse, vil være alle de, der var clearet som ikke-oprørske duknakker. Paradoksproblemet er,

at alle duknakkerne entusiastisk har ladet sig vaccinere, så de er nu i højeste dødelighedskategori …

har de helt styr på, hvad de har gang i, eller sporer vi en anelse panik?

Selvom mange mennesker kommer til at dø af vaccineskader – hvor mange tør vi kun gætte på – så er

den gode nyhed, at den overordnede plan er gået i vasken. Undskyld venligst hvis det kommer til at

lyde kynisk, men det er svært at have ord for. Microsoft Azure serversystemet er lagt ned med militær

præcision af mega-hackere. Bill Gates har ganske vist lovet Donald Trump, at det kommer op at køre

igen … for så at blive lagt ned igen, hvilket han glemte at sige. Onkel Bill køber sig selv tid. Det er

imidlertid dårlige nyheder for alle derude, der stadig tror og håber på, at Donald Trump kommer

tilbage og frelser dem. Lige nu forsøger Trump fra sit skyggeregime i sit nedlagte �lmstudie sammen

med sin svigersøn Jered Kushner at starte en ny storkrig i Mellemøsten. Han har til det sidste forsøgt at

overbevise de 5-stjernede generaler i det amerikanske og internationale militær om, at han var deres

frelser, og at de snart ville få deres løn og senere belønning for vel udført udåd, men seneste

forlydninger er, at de nu har mistet tilliden til hans løfter og omsider forstået, hvad han har haft gang i
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– løfter der indtil videre aldrig er blevet indfriet. Tomorrow-tomorrow – men som vi ved fra James

Bond: Tomorrow never comes, for i morgen har i morgen �yttet sig en dag.

Vi holder øje med forlydender, for der �ndes kun én måde at veri�cere løfter på: At de bliver opfyldt,

så løftemagerne har talt sandt. Blot et enkelt brudt løfte fjerner al troværdighed – med mindre de har

en rigtig god forklaring. Vi registrerer forlydender og sammenligner. Vi tager en pose salt med i tasken.

Vi undgår samtidigt falsk skepticisme, der kategorisk afviser alt, der modsiger den blåstemplede

fortælling, for undskyld men: den stinker!

Det nye rumkapløb

Tilbage til alien-sporet. Hvad skete der for øvrigt i Trump-perioden? Han dannede The Space Force.

Hvad er det for en størrelse? En ‘force’ er en militær enhed beregnet på krig. De forbereder med andre

ord et Star Wars-scenarie. Når vi hører om, at scenariet er under forberedelse, så er det allerede skudt

i luften. Vi kunne også kalde det for rumimperialisme. Imperialisterne, de store nationer og de store

syndikater/karteller og deres lejehære har allerede �ænset-lænset Jordens befolkninger for

ressourcer, så nu er rumkapløbet om nye territorier i fuld gang. Læg dertil den venetianske �yt-røven-

model praktiseret uafbrudt i 450 år. Når svindlerne, intrigemagerne, bankrøverne, piraterne, de falske

diplomater (=spioner) har ska�et sig for mange fjender og for meget opmærksomhed, og når deres

kriminelle centralbanksystem er gennemskuet, så �ytter de sig. Fra Venedig til Amsterdam, fra

Amsterdam til The City of London, fra The City til Wall Street, fra Wall Street til o�shore og outlaw

skattely. Der er ikke �ere steder at �ygte. Så nu er de i færd med at etablere en rum-økonomi. Det er

derfor, de ønsker det digitale pengeløse samfund, for så kan de køre det hele fra sattelitsystemer og

baser andetsteds i solsystemet, og så kan de tracke, manipulere og stjæle dine penge, når de har lyst.

Finansrådgiver Cathrin Austin Fitts (Solari Report) bruger udtrykket Space Economy om det, de er i

færd med at skabe.
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What-the-shit is this? Og hvorfor står de og poserer som noget fra en Star Wars-�lm?

Det blev allerede iværksat, efter at rumkapløbet efter Kennedy-æraen tilsyneladende løb død i 70’erne

– med streg under tilsyneladende. Det giver ingen mening at forsøge at bilde intelligente mennesker

ind, at de kunne �yve til månen dengang, og så pludselig fandt de ud af, at de ikke ville videre ad den

vej, altså c’mon! lad være med at fornærme folks intelligens! Det er stort set ingen hemmelighed, at der

har fundet et hemmeligt rumprogram sted. Og det er bestemt ikke tilfældigt, at der blev plantet to

memes i den samme periode: At de i virkeligheden aldrig �øj til månen, og at jorden nu er blevet �ad

igen. For så er der jo ikke noget komme efter, er der vel?

Men hvorfor hemmeligt, når de ellers var så vilde med at blære sig med det? Et kvali�ceret bud: at

teknologien allerede i Apollo-projektet var eksotisk. Folk måtte simpelthen ikke �nde ud af, at der ikke

var tale om nytårsraketter med ild i halen. Hvordan forklarer man helt grundlæggende fænomenet

thrust, altså at man skruer op for en jetmotor i et lufttomt rum? En jetmotor fungerer ved, at man

�ytter luft igennem en turbine, hvilket giver mening i en atmosfære. Men når der ingen luft er, og

atmosfæren er ophørt, hvordan kan det så lade sig gøre? Månen har ingen atmosfære, siger de jo.

Hele styresystemet med landing og take-o� er også uladsiggørligt ifølge naturlovene. Hvis Wernher

von Braun og de andre import-nazister havde fortalt den fulde sandhed om deres projekter, og hvis de

havde røbet nazisternes rumprogram og den teknologi, som de havde udviklet, og hvis de havde sagt,

at Gestapo blev til CIA … så ville Verden have sagt hør-hov! Men det gjorde de ikke. 
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Som Richard Hoagland minder os om: Fordi billederne, vi har set, er fake, betyder det ikke, at amerikanerne

IKKE var på månen. Det betyder, at de ikke har lyst til at vise os de billeder, som de VIRKELIG tog deroppe.

Vi sov i fysiktimen

Der ligger en helt anden fysik bag syndikaternes og undergrundsregeringernes teknologi. De holdt en

hel videnskab for sig selv som en business case og -hemmelighed. Samtidigt gav de menneskeheden

en defekt og dybt forældet videnskab, for de levede jo af at sælge olie og maskiner, der kørte på olie.

Nicola Tesla og før ham John Keely kendte den rigtige videnskab og den rigtige teknologi, men de blev

begge myrdet, og deres skrifter og frembringelser blev stjålet. Alle, der siden har rekonstrueret deres

frembringelser, har lidt samme skæbne. R.R. Rife’s mærkelige mikroskop, der a�æste frekvenser og

kurerede kræft er samme sørgelige historie, der handler om medicinalindustriens business case. Hvis

folk kan kureres for sygdomme, så går deres trilliard-business case i vasken. Hvad tror vi lige, de har

tjent på Operation Lockdown? Der meldes om overførsel af midler omkring 6 trilliarder dollars fra små

og uafhængige virksomheder til de store syndikater/karteller. Og er det ikke sjovt og fuldstændigt

tilfældigt sammenfaldende, at olieindustrien og medicinalindustrien er én og samme størrelse fra

starten af (Rockefeller og Carnegie)?

Alien-fænomenet er sovset ind i strategisk plantet disinformation. F.eks fake historier, som det er

meningen skal debunkes, hvorefter folk vil sige, at så er det hele nok fake. Aliens, rejsende i tid og rum,

er for sandsynligt til, at det kan være fake all over. Universet er ufatteligt og uber-gigantisk, og der

�ndes så mange galakser, solsystemer og planeter derude, at eksistensen af mennesker og

menneskelignende væsener + intelligente ikke-menneskelignende væsener er 100% selvindlysende.

Skulle dette ufattelige Univers være stendødt for intelligent liv af alle mulige slags, og skulle denne lille

fnattede planet med dets helt speci�kke og vildt forgrenede økosystem være en tilfældig undtagelse

midt i det universelle ocean? Man skal være usædvanligt overtroisk for at tro på den skrøne. 
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Mnjææ hører jeg i baggrunden, det kan godt tænkes, at de �ndes liv derude, men det er for langt væk, så

det er bare en teoretisk mulighed, og det kan vi ikke vide noget om. 

Udsagnet er forståeligt, men det er forkert. Det burde have lydt: Det ved vi ikke noget om, for det har vi

fået at vide, at vi ikke gør. Der er helt bestemt folk, der ved noget om det, der er helt bestemt

tilgængelig viden, men emnet er mørkelagt. Og en af standard-metoderne hos de bureauer i CIA og

omegn med viden er netop at udspy skyformationer af fakeness, så ingen kan tage emnet alvorligt. 

Statsledere fra de store nationer har taget det dybt alvorligt. Under en samtale mellem Ronald Reagan

og Mihael Gorbatjov i Glasnost-tiderne op til murens fald siger Reagan i ramme alvor: Hvis der kommer

en alien invasion, vil I så hjælpe os? Hvortil Gorbatjov svarer i ramme alvor: Ja, det vil vi. Og i slutningen

af 1940’erne måtte daværende US-præsident Eisenhover stikke en plade og sige, at han havde en

aftale med sin tandlæge, hvorefter han blev væk i to dage. Han tilbragte tiden i Nevadaørkenen og

havde bl.a en �yvetur med en ‘tallerken’ og samtaler med menneskelignende væsener. Alle

amerikanske og russiske præsidenter har taget emnet alvorligt. Nazisterne tog emnet alvorligt, men de

vidste samtidigt, at teknologien var indenfor rækkevidde med det rette forståelse af fysikken.

Pavestaten tager det åbenbart også alvorligt, siden de er begyndt at tale om emnet. At det så er svært

at tage alvorligt deres måde at tage det alvorligt på er en anden sag.
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Alien – hvad er det?

Det, der gør det svært at håndtere, er den begrebslige sammenblanding af alien med alien. Ordet alien

på engelsk betyder blot fremmed. Som i Sting-sangen: I’m a legal alien, I’m an Englishman in New York. Så

det er teknologi, der er fremmed for folk. Betyder det så, at det ikke hører til her eller kommer herfra?

Overhovedet ikke. Spørgsmålet er forkert stillet, og derfor bliver svaret også forkert. Teknologien har

altid været her og de såkaldte fremmede lige så. De er overhovedet ikke aliens, de er vores diskrete og

usynlige naboer, og de har været her lige så længe som os. Der er kommet tilrejsende, og nogle er her

ikke længere. Med til-og-bortrejsende skal vi inkludere både tid og rum, for en del af vores mis-

koncept af virkeligheden er tiden som en fast-mekanisk størrelse.

Og hermed er vi i fuld gang og har taget bladet fra munden. Vi har været i omegnen for længst, for vi

har adskillige artikler om den glemte civilisation på Jorden, et emne der har direkte forbindelse med

hovedemnet. At en gemt og glemt civilisation er et faktum er ikke blevet mindre sikkert siden sidst.

Listen over uforklarligheder er vokset og vokset – altså ‘uforklarligheder’ hvis forklaringen om

højcivilisationens non-eksistens skal fastholdes. Blot fundet af en bystruktur på størrelse med

Manhattan på 80 meters havdybde i det Indiske Ocean (Dwarka, Krishnas by) er uladsiggørligt uden en

højkultur af stor alder. Hvor stor kan det gættes på, som minimum 38.000 år, der er det ældste

tidstempel, der kendes fra det indiske skrift Surya Siddhanta.
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Rishierne i præantikkens Indien, som nogle kalder Dravidia, men som snarere burde kaldes Bharat,

havde for vane at tidsstemple via at angive de speci�kke konstellationer for himmellegemer,

konstellationer der er unikke og umisforståelige. Men det betyder blot, at vi har en optegnelse fra det

tidspunkt, ikke at menneskeheden har den alder. Det er jo et dogme indenfor human-palæontologi, at

mennesket, som vi kender det, kun har 40.000 år på bagen, men det baserer sig på, at de ældste

hulemalerier stammer herfra (Lascaux, Sydfrankrig) kombineret med studier af palæogenetik. Byen

under havet blev overskyllet, da vandene kom efter istidens afslutning. Floden Saraswati var dengang

10 kilometer bred for at kunne aftage vandmasserne, i dag er den udtørret. Så hvis byen, i sig selv et

stykke avanceret højkultur, sank for 11-12.000 år siden, så har den eksisteret længe forinden. 
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Selv med disse skudsikre beviser nægter mainstream-videnskaben at tale om fænomenet. De nægter

at anerkende noget, der falder udenfor deres vedtagne dogmatik. Disse fund er overalt på jordkloden,

og de bliver konsekvent ladt ude af betragtning. I den Mexikanske Golf udfor Cuba �ndes der

bylignende strukturer og pyramider på meget dybt vand. Det er strengt forbudt at �lme det, og

militæret er tilstede. Det sker altid, når der �ndes disse meget gamle og ‘uforklarlige’ strukturer. Jeg

har set det �ere steder i Egypten, hvor der er militært område klods op af særlige sites, Serapeum i

Saqqara f.eks, der er et dybt mærkeligt sted. Men lige så besynderligt er det, at menneskehedens

ældste historie er blevet forseglet og afspærret som en militær hemmelighed?! Det i sig selv kræver en

rigtig god forklaring, og da militær og regeringer ikke leverer den, må vi selv regne den ud baseret på

den samlede viden, vi kan lirke ud af hemmelighedskræmmeriet.

Serapeum i Saqqara – et af de mærkeligste steder i verden.

Som i alien-spørgsmålet �ndes der noget, der kun kan betegnes som en international ma�a, der

vogter over fænomenet og sørger for, at o�entligheden aldrig får de rigtige informationer. Jeg hører og

læser udtryk som arkæologi-ma�aen eller arkæologipolitiet. Oxford scholar, historiker og forfatter

Joseph P. Farrell taler om en arkæoligikrig. Store institutioner som The Smithsonian Institute er aktive

deltagere i denne ma�a. Hver eneste gang, de har fundet og kon�skeret artifakter, der falder ind i

kategorien alien eller tilhørende den glemte civilisation, sørger de for at gemme det langt ad vejen for

o�entligheden. For nogle år siden tabte de en sag ved den amerikanske højesteret, hvor en uafhængig

arkæologisk organisation havde hevet dem i retten. Årsag: de havde destrueret 10.000 skeletter af

fortidige mennesker med en kropshøjde på mellem 2.5 og 3.5 meter. Den begrundelse, de gav, var, at

‘de ikke havde plads til dem længere i deres arkiver. Så de dumpede dem fra �y ude over Atlanten.

Samtidigt benægter de, at der �ndes disse skeletter fra en kultur længe før den såkaldte First Nation af

indianere vandrede over den landfaste tange ved Beringsstrædet 10-15.000 år siden. Så de er altså

ikke �rst nation. 
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Der er masser af fake-billeder derude. Er dette et af dem?

Hvad der ikke er fake, at alle de mennesker, der har set disse skeletter, da de rent faktisk har fundet dem.

Hvad der heller ikke er fake er den omtale højesteretssag.

SÅ: Hvad der nok heller ikke er fake, er at alle kulturer har beretning om kæmper.

Det er en forbrydelse mod menneskeheden af frarøve os vor fælles arv ved at destruere den slags. Det

er vandalisme i samme kategori som ISIS, der ødelagde et af det uvurderlige og uerstattelige

arkæologiske site Palmyra i Syrien under den terrorkrig, som CIA og Mossad – to andre grene af

ma�aen – var dybt involveret i. 

Globalma�aen

Denne ma�a har et navn: Order of the Black Sun. Troy McLachlan har kaldt dem for Den Saturniske

Dødskult. Joseph P. Farrell har kaldt dem for Nazi International. Det sidste har den rigtighed, at

symbolet for den sorte sol fandtes i Himmlers Wa�en-SS, og strukturen kan ses på sektens

hovedkvarter Schloss Wewelsburg i byen af samme navn i Nordrhein-Westfalen. I denne orden �nder

vi også jesuitterordenen, der var rollemodellen for Wa�en-SS. Ordenen har altid haft et dualistisk-

komplementært forhold til den anden del af ma�aen, der kaldes The Dragon Families. Her �nder vi de

gamle familier f.eks de store bankdynastier, Sanhedrin-rådet, m.m.. Større transaktioner kunne aldrig

�nde sted, uden af personer fra både den ene og den anden fraktion af globalma�aen leverede en

nøgle.
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I gulvet i en hal på Schloss Wewelsburg er indgraveret med grøn marmor

tegnet for Den Sorte Sol – det 12-armede svastika.

Hvad er det? Et blueprint for en maskindel?

Nazisterne havde et særdeles kreativt forhold til eksotisk teknologi – like it or not. De tillod deres

videnskabsmænd at forske i hvad som helst uden væsentlige restriktioner i erkendelsen af, at kun via

egentlig forskningsfrihed kunne man nå frem til de resultater, der ville gøre dem overlegne i forhold til

deres fjender. Hvem deres fjender var, var de ikke i tvivl om, for selvom de to covens eller fraktioner af

globalma�aen var bundet med en lænke til hinanden, så var de alligevel rivaler. Deres fjender var de,

der havde ført Tyskland ind i Første Verdenskrig for at ødelægge det Tyske Kejserdømme sammen

med det Russiske Csardømme, det Østrig-Ungarske Kejserdømme og det Osmanniske Rige, hvilket var

etablissementet i det Britiske Imperium, der var medlem af dragefamilierne. Altså Rothschild-

dynastiet, zionisterne, marxisterne, The City of London og den khazariske ma�a, der kalder sig selv for

jøder. Disse to undergrundsfraktioner har aldrig kunnet fordrage hinanden, men de var af deres

overherredømme tvunget til at samarbejde (den dobbelte fodlænke). 

Overherredømmet var aldrig synlig for o�entligheden. Over de to tiloversblevne covens – som i witch

coven, et konvent – fandtes der en gruppe af parents og øverst fandtes en triade, hvis titler var

Marduk, Enki og Enlil. Alt over covens bestod af væsener, der ikke var fra dette sted. Deres

herredømme over menneskene på Jorden har varet i 16.500 år, hvorunder menneskeheden ikke har

haft deres frihed og suverænitet men har levet i en permanent militær undtagelsestilstand – noget

konceptuelt vrøvl i øvrigt: permanent <> undtagelse. De draconiske tilrejsende slavebandt

menneskeheden på grund af en indbygget moralsk svaghed: Ønsket om magt. Der var fem stammer af

mennesker, hvilket kommer tæt på, hvad vi forstår som de fem menneskeracer. Den ene stamme

havde et horn i siden på den anden, og solgte deres sjæl til Djævelen = de drakoniske herrer. De �k

adgang til teknologi, så de kunne bekæmpe deres fjender. Til gengæld bandt de sig og resten af
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menneskeheden til underkastelse under militær undtagelsestilstand. Dette er den oprindelige

faustiske pagt. 

De draconiske herrer er dracos, reptilske shape-shifters fra konstellationen Draco, dragens tegn. Deraf

betegnelsen dragefamilierne. Den britiske royale familie er f.eks de Blå Drager. De kinesiske triader

har en anden farve, familierne i Mellemøsten har en anden, osv. Disse familier + håndlangerma�aen =

Den Sorte Sol er det højeste, vi har kunnet se som menneskehed, resten har været skjult. Tænk på den

svævende pyramide med det altseende øje i Illuminati-symbolikken (den amerikanske dollarseddel). Vi

har troet, at disse magtfamilier var verdensherskerne, men de var blot håndlangerne. Mange af

medlemmerne af disse ma�a-samfund har også selv troet, at de var herskerne, hvilket de aldrig var.

De er ude af stand til at træ�e selvstændige beslutninger, for de har altid modtaget ordrer ovenfra. Vi

tænker på dem som disse ultrarige, der må have stor frihed, fordi de har alle disse midler. Vi bør

snarere tænke på dem som folk, der har været totalt bundet på hænder og fødder og som er gået til

yderligheder for at kontrollere folk i egne rækker. Der er omertà forbundet med at være ma�amedlem:

Du forbliver tavs, for ellers vil du opleve noget, der er værre end døden. Vi ved fra vidnesbyrd, hvordan de

har behandlet deres egne børn og traumatiseret dem som del af den elitære opdragelse.

Hvad covens-segmentet af styresystemet ikke havde gjort sig klart var, at de på et tidspunkt havde

opfyldt deres mission, hvorefter de ville være undværlige. På et tidspunkt mellem 2007 og 2012 var

missionen opfyldt, for ALLE ressourcer på planeten tilhørte nu trekanten i toppen. ALT jordisk gods var

nu indlemmet i den styrende trust, der har ligget bag det internationale �nansvæsen – og som ingen

hørte om før 2016. Først her blev det o�entliggjort. 

At det ikke har været jordmennesker, der har hersket over Jorden i dette umådelige tidsspan forklarer

også, hvorfor fornemmelsen af umenneskelighed har været så udtalt. De grusomheder, der

systematisk er begået, den udnyttelse, den kynisme vi er vidne til, er ikke menneskelig. Mennesket er

påvirket deraf, men det er noget andet. Det er ikke vores natur som sådan, det er en forgiftning af
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vores natur. Det er et implantat. Påvirkeren er en intelligent størrelse, tilsyneladende. Eller er det et

program, en AI? Det er også et (u)væsen, der er totalt rippet for kærlighed. Kærlighed overgår dets

forstand, det er udenfor dets rækkevidde, det har det skidt i dets nærvær. Kærlighed er noget

menneskespeci�kt. Kærlighed er højfrekvent, implantatet operer lavfrekvent.

Casestudies

Lad os tankeeksperimentere.

Den type af aliens, der er blevet standarden i popkulturen, er Zeta-typen. De oplysninger, som jeg

sætter mest lid til af mangel på direkte erfaring (close encounter – og tak for det) er, at den grå fætter

med de skæve øjne er mennesket fra en anden tid, efter at det er gået galt. De har ingen sjæl, ingen

følelser, ingen empati, men de er intelligente nok til at vide, at de ingen sjæl har. De fortryder det, som

de gjorde ved sig selv (eller som blev gjort ved dem, det er uvist), og de prøver konstant ved

videnskabelige eksperimenter at vinde det tabte tilbage. De er altid involveret i de bortførelser, hvor

folk beretter om, at de blev sat i en slags trance og udsat for fysiske forsøg eller direkte overgreb.

Nogle beretter om en form for kirurgi eller genetisk-eksperimental kloning, hos andre har det en

seksuel karakter. Som kompensation for tabet af sjæl, har disse væsener udviklet psykiske evner og

høj intelligens. Men som vi ved fra mennesker, så er høj intelligens inten garant for etik eller godhed,

de egentlig menneskelige kvaliteter. Psykopater er højintelligente personer – uden samvittighed. Tag

det ikke personligt, men empati er bare ikke deres stærke side.

Der er et meget stærkt push, og det mærkes ubehageligt tydeligt i disse år, for at skubbe

menneskeheden i samme retning. Nogle kalder det for transhumanisme. De grå aliens er

transhumanistiske væsener, der har fuldført processen, men som har indset, at de har mistet det

vigtigste af alt. De kan ikke få det tilbage længere, men de er i stand til at parasitere på

menneskeheden, så de får en kompenserende fornemmelse af det, de har mistet. De er overbevist
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om, at det en dag vil lykkes for dem. Nogle har beskrevet dem som ‘programmer’, for de de opererer

med programmæssig sikkerhed. Og et computerprogram har ingen sjæl. De kan simulere en sjæl, men

de har ingen og kan aldrig få den. De mener, at de ved at skubbe menneskeheden i deres retning vil

kunne genvinde deres menneskelige væsen. 

Et billede stjålet fra Forbes Magazine, et af det store globalistiske business outlets:

De dumper billeder af mennesket nedbrudt som pixeleringer, bits, digitale info-bytes.

Tanken er under alle omstændigheder interessant. Vi har brugt mange skrevne linjer på at beskrive

Misundelsens Imperium, der gennem århundreder har været bosiddende i Det Britiske Imperium og

dets forskellige udfasninger og videre transformationer. Er beskrivelsen af denne grå alien-mentalitet

ikke temmelig tæt på mentaliteten i det britiske establishment? Deres tabte storhed, de drømmer

konstant om at genskabe og efterligne antikkens imperier. Deres nag overfor enhver form for storhed,

der er konkurrencedygtig med dem. Deres kyniske grådighed. Deres samvittighedsløshed. Deres

længsel efter noget, der synes at have tabt. Deres psykopatiske intelligens og manipulationskraft. 

I den anden ende af skalaen berettes der om ligeledes højintelligente men menneskelige væsener med

en sjæl og en samvittighed og en respekt for de universelle love. Og disse love er et uomgængelig

faktum. Lad være med at sige, at vi ikke kender dem: 

Det skulle være til at forstå og overkomme – skulle man mene. Og alligevel er det noget, som det

menneskelige verdenssamfund og især visse elementer deriblandt har morderligt svært ved at forstå

og respektere. En variant: Segmentet har udmærket forstået det, de respekterer det bare ikke = det

sataniske �ngeraftryk. Ethvert menneske, nærmest ethvert barn er i princippet i stand til at fatte det, og

Gør hvad du vil så længe du ikke gør nogen skade. 
Fri vilje under ansvar.
Ingen intervention uden at der bliver bedt om det.
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alligevel gøres der skade over hele linjen af såkaldte voksne mennesker og deres organisationer. Den

fri vilje udøves uden mindste ansvar. Der interveneres konstant fra staters, institutioners og

virksomheders side, uden at de har fået nogen som helst tilladelse til det. De handler illegitimt. Det

bliver værre og værre på stadig mere udspekulerede måder. De overgreb, der er udrullet med

pandemi som påskud, er det historisk set hidtil værste indgreb og angreb på mennesket. Dette ER 3.

Verdenskrig! Vi som menneskehed er deres fjende, og de færreste har forstået det.

En af de grupperinger af galaktiske mennesker er kaldt for Arcturianerne. Igen: Jeg har ikke lige

snakket med dem for nylig, så jeg bygger udelukkende på kilder, jeg har tillid til. De holder efter

sigende øje med os og bekymrer sig for os. Ikke kun for vores skyld men for hele solsystemets skyld.

Nogle af de tiltag, som mennesket har haft i det forrige århundrede, har virkning og konsekvens langt

udover Jordens sfære. A�yring af atomvåben giver rystelser gennem hele solsystemet and beyond. I

dag har vi endnu værre våben, fordi de kan målrettes og koncentreres og dermed ‘nemmere’ tages i

brug … mener man blandt folk med syge hjerner i toppen af herskersegmentet. Blot et begreb som

strategiske atomvåben er en syg tanke, for: Nåmen de er ikke så store og de laver ingen paddehattesky, så

dem må vi da gerne bruge. Javel ja, det gjorde I så under Irakkrigen, Bosnienkrigen og overfaldet på

Libyen, hvor der efterfølgende fødtes ‘sjove børn’ i dag, og det vil tage meget lang tid, før skaden er

udjævnet. Nåja, hvor der handles, der spildes, ikke sandt.

De vil gerne fyre deres giftigheder af under radaren, for de ved godt, at Hiroshima-events skaber en

voldsom folkelig reaktion, der kan forhindre deres projekter. Men de er observante derude, de har set

det, og de er bekymrede. De jordiske ledere handler uansvarligt som sociopatiske børn. Men Jordens

energetiske tilstand løfter sig for tiden, og den er ikke i favør for sociopaterne. De ved det, og deres

eneste chance er at jamme menneskeheden og dens umådelige potentiale ved at forgifte dem og

afstumpe dem.
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Med en ny fysik og en ny teknologi – den er allerede udviklet, både i militært regi og uafhængigt –

kræves der mennesker med en etik, der kan matche dens enorme kræfter. Det er et rygende skævt

paradoks, at herskersegmentet er bekymret for, at teknologien skal falde i hænderne på ‘de forkerte’,

altså de andre skurke (tyv tror, …), der ville bruge den mod dem selv. Hvor ansvarlige er de så … selv?

De ejer ikke etik, og hele deres mindset er gearet mod krig. Det Britiske Imperiums ideologiske (læs:

pseudovidenskabelige) guldklump darwinismen er én stor undskyldning og glori�cering af retten, den

biologiske ret til at undertrykke, føre krig og udslette. Det er den stærkes selvskrevne ret ifølge

darwinismen. Så at folk med det mindset har sat sig på den mest potente teknologi er mildest talt ikke

betryggende. Det er blandt de samme folk, at vi �nder eugenikerne. Eugenik er skabt i samme ære og i

samme ånd. Kun få og velorienterede tør i dag nævne det eugeniske element i Operation Lockdown,

men vi ved, at de har ambitioner om at reducere Jordens befolkning til en halv milliard, for de har selv

udtalt det, det står mejslet i sten. Hvis disse folk siger, at de vil gøre det, så er de allerede i fuld gang.

Der er med andre ord et udtalt fravær af etik i herskersegmentet. Så den avancerede teknologi, som

deres undergrundsregering The Deep State har udviklet, er allerede i hænderne på klodens værste

skurke. De mangler den afbalancerede spirituelle komponent, der er forudsætningen for dette

ejerskab, og et misbrug i stor skala er derfor uundgåeligt. Igen giver det mindelser om beskrivelse af

de grå alien-typer: De har en avanceret intelligens og psykiske evner, men de er iskolde maskiner og

teknokrater uden sjæl.

Note om Arcturus:
Den 4. klareste stjerne på himlen og en del af konstellationen Boötes, der betyder noget i retning af
plovmanden eller oksedriveren (eng: the herdsman). Den er let at �nde, hvis man kender
Karlsvognen. Den kaldes også for Bjørnens vogter, da begge er en del af Store Bjørn. Arcturus er en
kæmpestjerne med en diameter på 40 milliomer km, hvorfor man må regne med et tilsvarende
stort solsystem. Det forlyder ikke noget om, hvorvidt der er selve Arcturus, der er tale om, for
konstellation indeholder over 90 stjerner, og liv i omegnen af en kæmpestjerne virker ikke
sandsynligt. Vi skal også forstå, at en konstellation er en slags 2D-projektion af et udsnit af
galaksen set fra vores vinkel, og at disse stjerner fysisk set kan be�nde sig meget langt fra
hinanden uden direkte forbindelse til hinanden. Eksempelvis er det nærmeste solsystem ift. Jorden
Sirius, og der er temmelig langt. En interessant vinkel på Solen-Sirius er, at de sandsynligvis er en
såkaldt dobbeltstjerne, så her kan vi muligvis tale om direkte forbindelse.
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Rede�nition af SAMFUND

Transformationen af Jorden og menneskeheden er beregnet på at give os adgang som fuldgyldigt

medlem af dette galaktiske samfund. Denne proces er uafvendelig, men den bliver forsøgt saboteret,

og der er indædt modstand hos de hidtidige herskere, eller som vi har beskrevet: deres hidtidige

håndlangere. De oplever for tiden deres Nemesis i udrulning simultant med deres Global Reset, deres

våde drøm om den store nulstilling, der én gang for alle skal give dem fuld kontrol med

menneskeheden og planeten. Det har slået klik for dem, og de styrer mod deres egen afgrund.

Desværre kommer de til at tage mange mennesker med sig.

Kernen i det globale herskersegment har en religion. Det er ikke en, som de indtil videre har været

meget for at �ashe, men de tror fuldt og fast på, at deres oprindelsested er planeten Mars. Hvem ved i

øvrigt, om der er noget om snakken? Lige for tiden taler de hele tiden om Mars, om rejser til Mars,

kolonisering af Mars, Marsrover, Marsekspeditioner. Det er også det, der ligger i ideen om den ariske

race – Aries = Mars. Deres religion fortæller dem, at de er bestemt til at vende tilbage til Mars, og

milliardær-businesstyper som Je� Besos og Elon Musk er besat af ideen. Tanken er grundlæggende

syg. I stedet for at tage vare på en livfuld og fantastisk planet (som de har svinet til) har de våde

drømme om at bosætte sig på en død planet uden atmosfære, hvor overlevelse ville kræve den

vildeste hi-tech, og hvor alt kan gå galt. Hvor syg er man så ikke i hovedet!?
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Mars, hvem er det? Mars er krigsguden.

Spøg til side, for problemet er ikke løst dermed.

Hovedproblemet er, at vi er medforgiftede og medkorrupte. Vi kan ikke gøre os forhåbning om vippe

dem af pinden, når vi har accepteret deres projekt og har travlt med at efterligne dem og blive som

dem. Vi siger imidlertid tak for, at de på det seneste har opført sig så udtalt svinsk, at det ikke længere

er attraktivt at blive som dem. Deres adfærd er absurd-grotesk, deres magtsyge er skingrende, deres

fremtræden er ucharmerende, deres bortforklaringer holder alle for nar – inklusive dem selv. De er i

færd med at ødelægge sig selv og deres syge system. Forstyr dem endelig ikke. Hiv stikket i stedet,

stop med at understøtte dem, nægt at udføre deres underkastelsesritualer – jf. American Airlines. Eller

jf. Rumænien, der folkeligt sagde nej til tvangsvaccinationer og sendte deres regering ud i en storkrise.

Eller jf. guvernører i delstater i USA, der har udtalt, at fascisterne i Washington D.C. kan rende dem.

Saml på de gode eksempler på vellykket civil og professionel ulydighed og hjælp til i det små, hvor du

kan til at udbrede ulydigheden.

Som mennesker er vi ikke forpligtet til lydighed overfor hverken jordiske, underjordiske eller

overjordiske herskere. Vi er udelukkende, gentager UDELUKKENDE forpligtet overfor den naturlige lov,

Må vi ikke have lov til at foreslå en one-way ticket til Mars i en meget stor raket med plads til ca.
2.000 passagerer bestående af det selvforgiftede, per�de herskersegment, forkælede
milliardærdrenge, psykopatpolitikere, Dr. Mengele-typer og andre, for hvem det er slået klik. Psst!
husk Bill Gates og Dr. Fauci. Giv dem en stor madpakke og en kasse marsbarer, så de har til lidt at
hygge sig med. Giv dem nogle lede håndvåben, så de kan skyde løs på hinanden. Altså i stil med
ideen: Send alle rockerbanderne ud på en øde ø og lad dem udrydde sig selv. Det ville for en gang
skyld være et eugenisk projekt, vi kunne gå ind for.
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der er universel, og som er til at forstå for selv et 8-års barn. Vi er udelukkende forpligtet overfor Kilden

til alt liv i Universet, og vi kan bruge det navn, vi har lyst til. Ingen kan komme og sige, at de ikke har

adgang til denne kilde, for den �ndes indbygget i os som mennesker. Hvis ikke du mener, at du har

adgang, så kan du jo identi�cere dig selv som en transseksuel skovsnegl, eller hvad du ellers synes er

sjovt for tiden og så lade være med at kalde dig selv for et menneske. Altså hvis det virkelig er det, du

længes efter. Det skulle nok være muligt at ansøge hovedkontoret om reinkarnation som dræbersnegl.

Medløberiet – en pandemi af fejhed

Som ansat i en niche indenfor sundhedsvæsenet har det været sørgeligt at se, hvordan

sundhedsvæsenet har medvirket til at gøre skade på befolkningen. Lægeløftet er åbenbart lagt i

sku�en – permanent? Først og fremmest gør ingen skade – fuck det! Medicinalindustrien har fået

gennemført, at vi gerne må gøre skade, hvis der er penge i lortet. Som de nu siger: Vi må jo vaccinere

børnene, for hvordan skulle vi ellers vide, hvordan vaccinen virker på dem? Det blev sagt i DR for et par

dage siden (i dag: 31 okt. 2021), at 85% af danskerne over 12 år er færdigvaccineret. 85% – hvor har de

det tal fra? og færdiggvaccineret: De ved godt, at det er så løgn som overhovedet! For de vil blive ved-

og-ved med at op�nde nye varianter og nye boostere og nye nedlukninger, hvis de kan slippe afsted

med det. Og når dødsfaldene, indlæggelserne, smittetallene, bivirkningerne (der ER 716virkningerne)

begynder at skylle indover, så skal vi høre på deres bortforklaringer og ansvarsforskrivelser igen.

Sundhedspersonalet vil være de første til at falde fra, for de er alle sammen gennemvaccinerede. Der

meldes allerede her til lands om mangel på sundhedspersonale. Det er ikke til at ska�e jordmødre

længere. Sygeplejerskerne nægter at arbejde på overtid, især efter at de er blevet røvrendt ved

seneste overenskomst. 

Hvor blev det informerede samtykke af med streg under informerede? Blev det også lagt i sku�en –

permanent? Danskerne og verdensborgerne blev nægtet information. Den kunne man jo ikke lige give,

for det var jo et eksperiment. Men mennesker glemte alt om, at de havde denne ret, eller også var de

uvidende om, at den eksisterede, for de havde aldrig haft brug for at vide det. Samtykket røg også ned

i vasken, for det nye normale var – og jeg henholder mig til direkte udsagn fra medlemmer af den

danske regering – at samtykke, der var noget som Staten gav, det behøvede man sådan set ikke

borgerne til længere. Som en minister sagde: Folk tror, at de har frihedsrettigheder, men det er jo noget

ævl. Det �ndes jo ikke! Altså: Grundloven �ndes ikke længere, vi her på Borgen fortæller jer, hvad grundlov

er: Det er noget vi op�nder til lejligheden.

Sundhedsministeren �k beføjelser, som kun er tildelt robotniks i de værste totalitære samfund i blot

det 20. århundrede. De skrev en pandemilov, der giver dem rettigheder til ubegrænsede overgreb på
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personer, som kun er set i fascistiske regimer. Man skriver ikke den slags love, hvis man ikke har tænkt

sig at bruge dem.

Det eneste, der har forhindret dem i at gå full monty som i Israel, Australien, New Zealand, lande som

vi plejer at sammenligne os med, og hvor det er slået helt klik, er, at det totalitære ikke rigtig ligger til

danskerne. Egentlig bekæmpede vi jo ikke nazisterne i WW2, vi gjorde grin med dem. Vi lavede

revyviser om dem, som de ikke fattede noget af – og så lidt sabotage i baglokalet, bevares. Vi sang i

forsamlingshuset: Og det haver så nygeligen regnet, hvilket de heller ikke fattede. Det revolutionære

ligger heller ikke til danskerne. Det var regnvejr den dag, revolutionen skulle have fundet sted. Når jeg

ser et rødt �ag smæælde … og er der �ere bajere i kassen til kammeraterne herovre? Men den danske

tilbagelænethed bliver uden tvivl studeret, derude. Har vi også et program mod tilbagelænethed? sidder

de og siger. De må i hvert fald have konstateret, at forskræmthed og duknakkethed er i stand til at

over-rule tilbagelænethed, men de må også have konstateret, at tilbagelænetheden hurtigt vendte

tilbage. Så hvad gør de så? De tænker: Lad dem bare tilbagelæne, når vi først har vaccineret dem, så kan

det være lige meget for dem.

Der er noget meget ‘alien’ i betydningen menneskefremmed over vaccinations-manien, den

medieskabte massepsykose, det medicinalindustrielle kompleks. At én industri har sat sig på det

globale styresystem i en sådan grad er usædvanligt og yderst betænkeligt. Det er nærmest for stort og

ufatteligt, og mennesker agerer som tissemyrer mellem tæerne på en elefant. Folk ser det ikke, folk

forstår det ikke. Når giganterne tramper i hovedet på os, konstaterer vi bare at: Hov der kom noget fra

oven. 

Afrunding

Lad mig runde af med en sidste håndfuld forlydender. Der har været et par stykker undervejs, og du

kender mine spilleregler for at fyre den slags af. Jeg gør det efter at have scannet området grundigt og

efter bedste evne. Når noget virker mere plausibelt i morgen, så er det det, for vi er ude i yderkanten

af, hvad det er muligt at vide.

Den godartede og ansvarlige del af de menneskelignende superintelligente væsener, herboende eller

udefra betragtende, har efterhånden fået nok. Det har de, fordi der i 2017 blev indgået en bindende

fredsaftale mellem alle herboende mennesker og menneskelignende væsener godkendt af det

såkaldte Galaktiske Råd. Man ser en scene fra Star Wars eller Jupiter Rising for sig, og det sidste er

temmelig præcist, for Abrasax-dynastiet blev landsforvist fra Jorden i 1000 år. Når medlemmer af Order

of the Black Sun og Dragefamilierne fortsat gør, hvad de gør, så regnes det som en overtrædelse, en

voldtægt af indgående aftaler, og så sættes princippet om ikke-intervention på et tidspunkt ud af kraft,

da der taler om en aggression og en krigserklæring. 

https://www.nedersteetage.com/billedfabrikken/
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Abraxas – Abrasax – en stavefejl i fortolkningen af den græske mytologi

Vi vil muligvis ikke mærke, at det �nder sted, for det er uden for scope. Medierne har ikke fortalt om,

at der for halvandet år siden blev sænket et stort antal kinesiske krigsskibe klar til at angribe både USA

og andre lande. De har ikke fortalt om, at kineserne blev stoppet, da de rullede ind i Pakistan med

kampvogne – hvorefter de gik død og måtte spadsere i deres støvlers fodsved tilbage over grænsen

efterladende deres ubrugelige udstyr. Lige nu truer kineserne Taiwan. Det gør totalitære regimer altid,

når de har uløselige interne kon�ikter. Det er en a�edningsmanøvre. Men kineserne ved udmærket, at

blot et enkelt velrettet missilangreb mod deres kæmpestore dæmningsprojekter, der i forvejen truer

med at bryde samme, vil medføre et logistisk sammenbrud og en mega-katastrofe for hele det

kinesiske samfund. Regimet ville ikke overleve det. Så go-ahead, der er nok en grund til, at de ikke har

gjort det for længst. Eller: Lad være, for det vil være klogt. Der har altid været masser af sabelraslen og

tøndebuldren i informationsrummet.

Det per�de, ultra-minimale segment af menneskeheden får ikke lov til ret meget længere at køre

deres trivielle og repetetive spil. Vi har alle sammen fået nok af det. Vores naboer derude har åbenbart

fået nok efter uendelig tålmodighed i æoner. Vores naboer hernede har fået nok og har mobiliseret sig

i et Globalt Råd. Vi kender dem ikke endnu for de har formet os adgang til deres domæner (det ville jeg

også ha’ gjort, hvis jeg var dem). Tilsammen besidder de en militær styrke, som bliver brugt, når der er

tale om en decideret aggression og krigserklæring. De militære magter hos nationerne har ingen

erfaring med krigsførelse på det niveau, og de vil komme til kort på ingen tid.

Her kom jeg lige til at lyde som en eller anden general, der kan trykke på knapperne. Sorry for that. Jeg

viderebringer de efter min overbevisning pålidelige forlydender, og jeg har det som dig: Jeg vil se mere,

før jeg er sikker. Jeg er konstant konstruktivt uenig med mig selv, for ellers ville jeg ikke vove mig ud i
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dette udkantsfelt. Mit foreløbige dobbelttjek siger mig dog lige nu, at hændelser, der kan veri�ceres og

ovenstående forlydender om hændelser, ikke modsiger hinanden. 

Vi ses omme på bagsiden af månen.

*

Der er blevet spurgt om kilder til noget af den ovenstående. Listen ville være lang, hvis den skulle være

fyldestgørende, men her er et par stykker:

Til oplysninger om X-Tech, dvs. esoterisk teknologi, der både kan være alien og jordisk og til en masse

oplysninger om den glemte civilisation af samme karakter, se Daniel Lizt også kaldet Dark Journalist.

De �este oplysninger om Atlantis stammer fra henh. Rudolf Steiner og Edgar Cayce, og de er meget

detaljerede:

darkjournalist.com

youtube.com/user/darkjournalist/videos

Se også Oxford scholar og forfatter Joseph P. Farrell:

gizadeathstar.com

Mars X-Elite Secret UFOS & Archaeology Wars

Om den skjulte historie omkrig de bibelske �gurer se Ralph Ellis:

http://edfu-books.uk

For insider-info i det overordnede styresystem, se unitednetwork.news

NB! Dette er et betalings-site. Men der �ndes oplysninger her, der ikke �ndes andre steder.

For corona-relaterede oplysninger, se bl.a Richard D. Halls mangeårige site:

richplanet.net

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://darkjournalist.com/
https://www.youtube.com/user/darkjournalist/videos
file:///S://gizadeathstar.com
https://www.youtube.com/watch?v=T8M9AbCcwz8
http://edfu-books.uk/
https://www.unitednetwork.news/
https://www.richplanet.net/
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Vel vidende, at der ikke er den helt store efterspørgsel om det gode liv, hvorimod alt det nedslående, vi

ikke bryder os om, har stor bevågenhed, så er det alligevel dagens emne. Folk er meget optaget af The

Dark Side – vi skulle da nødigt snakke her i butikken – hvilket har sin plads, men det kniber lidt med

konstruktive-visionære bud om vores gode liv nu og i fremtiden og villigheden til efterfølgende gøre en

indsats for dette.

Det er emnet, fordi det er nødvendigt at tænke i positive termer og ikke i negationer. Vi taler ikke om

�u�y newage-positivitet, men om at Universet ikke forstår negationer – hvilket så var en negation – og

hvis vi formulerer vores bøn = vores undervurderede evne til at manifestere det vi ønsker i

udelukkende negative termer, så springer Universet, Forsynet, Det Højere Selv, Gud om du vil,

negationen over, og vi får netop negationen af, hvad vi ønskede os. Så: Kære Forsyn, gider du ikke at

FJERNE alle de onde mennesker fra mit åsyn og sørge for, at der IKKE er krig, sult og sygdom i Verden? den

duer ikke, for så får vi just onde mennesker, krig, sult og sygdom.

Det er selvfølgelig en overforenklet måde at forklare det på, men det er sådan, den kosmiske

intelligens fungerer. Vores hjerner forstår det dårligt nok i småformat. Vi har svært ved at forstå selv

banale regnestykker, hvor negative værdier optræder som 12x-2, for vi skal først lige prøve at forstå

hvad -2 betyder. Eller når folk skriver i dobbelte negationer: Vi bør ikke gå hen og tro, at det ikke er

vigtigt. Hvad med at skrive: Det er vigtigt, fat det! 

Krigserklæring mod livet

Vær forsigtig med hvad du beder om.
Det kan være, du får det.
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Det er klart, at det kan være nødvendigt med radikale negationer

som fx. at rive et forfaldent hus ned, der ikke står til at redde, før

vi kan opføre et nyt. Men er det for øvrigt en negation, for vi

genbruger jo byggematerialer, hvis de har en oprindelig kvalitet,

og vi recirkulerer det, der er gået i forrådnelse som en efterligning

af naturens måde at genbruge alt organisk materiale på. Vi er ikke

specielt gode til det, men vi prøver i hvert fald at være

husholdningsøkonomiske, for det giver som regel bedst mening.

Men et helt samfundssystem, der er gået ud af den

dysfunktionelle streng i sådan en gennemgribende grad, kan ikke

bare ryddes af vejen. Alt socialistævl om, at det hele er

samfundets og systemets skyld, og vi må lave hele samfundet om,

fører kun til handlingslammelse. Brokkeriet og det-er-de-andres-

skyld er destruktivt og selvdestruktivt. Vi kan svømme rundt hele

vores liv i den utopistiske sump uden at udrette og opnå andet

end plat destruktion, for marxismen bygger på en stort set

udelukkende negationer, ned med ditten og ned med datten. Den utopistisk-revolutionære tanke har

vist sig gennem hele verdenshistorien at være dårligste ide overhovedet, for den resulterer altid i

menneskefjendsk despoti og dysfunktionelle samfund. Nævn blot ét socialistisk samfund i

verdenshistorien, der kan fremvise en opbyggelig trivselsfremmende succeshistorie om menneskelig

eksistens. Kom-kom?! Og lad nu være med at sige Kina, for så går det helt galt.

Nu forsøger globalisterne en rebranding af international-socialismen med deres såkaldte Globale Reset –

reset = revolution (international socialistisk 1917 = globalistisk 2017) Om man sætter tilbage eller ruller

tilbage er lige fedt. De kalder det også for Build-Back-Better, endnu et fancy ord for tilbagerulning. Eller

Den 4. Industrielle Revolution, for det er jo det samme elitære slæng af globalister, der skabte den 1., 2.

og 3. industrielle revolution (der var tilbagerulningen igen) og som også skabte revolutionerne og

deres ideologier + de destruktive verdenskrige. De ødelægger med det ene formål: at rave til sig. De

kalder det dekonstruktivisme eller disruption. Eller som superglobalisten Henry Kissinger kaldte

ødelæggelsen af regional stabilitet: balkanisering = den sleske kunst at få en hel region til at ødelægge

sig selv med borgerkrig = del-og-hersk. Borgerne deler, balladestifterne rykker ind og hersker. Eller

som CIA kalder det: Strategy of Tension. De har myriader af begreber for grundlæggende den samme

svinestreg. Som de amerikanske NeoCons lærte George Bush at sige: The War on Terror = vi skaber

terroren og kommer derefter og tilbyder løsningen = mere terror. De har med andre ord fucket vores

fortid og nutid op i alle ender og kanter, og nu vil de have, at vi igen skal betale for regningen – det har

vi allerede gjort 100 gange – , rydde op efter svineriet iført skyldfølelse og overlade til dem at afgøre

fremtiden for os.

Med de data ved hånden synes det meget lidt betryggende at overlade til

globalisterne/industrialisterne endnu engang at lede verden i deres retning. Men det er ikke nok blot

at konstatere, at vi IKKE ønsker dette (negation), vi er nødt til at formulere, hvad det så er, vi ønsker.

Dernæst er det heller ikke nok (negation), at bede DEM om at give os det. Hvorfor skulle de det, det går
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jo lige så godt med aldrig at give folk (negation), hvad de har brug for. De bliver aldrig stillet til

regnskab, for hvem skulle dog gøre det? De ejer jo retsvæsenet. De har sat regeringerne i verden en

kugle for panden, for de er ma�osi og terrorister på højeste niveau. Om noget har Operation

Lockdown vist os, hvem de er, og hvad de står for. Vi takker dem som minimum for at have overspillet

deres kort (hybris), for det giver lige nu globalt bagslag (nemesis).

Vi har overvurderet deres magt, hvorved vi faktisk helt unødvendigt har tildelt dem almagt. Det er på

tide at tildele os selv, de 99.9% af menneskeheden den magt, som vi rent faktisk har, men som vi har

fået at vide fra vugge til grav, at vi ikke har (negation). Igen-og-igen har vi fået at vide, at vi er

magtesløse (negation-på-negation). Vi har manifesteret vores egen magtesløshed, og de magtfulde har

klappet i hænderne hele vejen hen til banken og logen. De har været �ade af grin over, at

menneskeheden har troet på deres magtesløshed. Det kunne være interessant med en skjult mikrofon

i deres mødefora, for hvis det ville være muligt at overhøre for o�entligheden, hvordan de har skreget

af grin over menneskers villighed til at lade sig rulle og frivilligt at rulle om på siden, så ville der have

rullet hoveder hos de �ne herrer og damer.

I øvrigt: En amerikansk privat organisation kaldet Projekt Veritas (veritas = sandhed) praktiserer

undercover journalistik og placerer mikrofoner og skjulte kameraer hos medarbejdere til de korrupte

medier og medarbejdere i medicinalindustrien for tiden. Der bliver også tappet ind i Zoom-møder,

hvor medarbejdere ved Google, Twitter og andre BigTech-fascister holder møder og røber deres egne

straterier. Eller Antifa/BLM-møder, hvor kulturmarxist-fascisterne gør det samme. Alt sammen pinligt

afslørende.

Vi kan godt mærke, hvordan det kræver øvelse at undgå (negation) negationstermer. Vi har nærmest

ikke et begreb for det (negation). Hedder det positions-termer, positiv-termer, positivitets-termer? Det

bliver hurtigt kantet. Hedder det bekræftende versus afkræftende? Er begrebet positiv tænkning

længere rammende, og hvad betyder det efterhånden? Det er blevet til et lige-lovligt business-smart,
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pseudobuddhistisk, coachinglækkert begreb for at: Nu må vi sørme tage ja-hatten på. Og det viser sig i

de �este tilfælde at dække over, at ledelsen vil have de ansatte til at holde op med (negation) at stille

dumme spørgsmål (dumme = fuldstændigt rimelige), berettigede krav til deres arbejdsforhold og

overgive sig den glade ja-sigelse og duknakkethed. Kan vi ikke bare have horder af slaver, der tiljubler

deres eget slaveri, og som ikke kan få nok af det? Vi bliver våde i underhylerne blot ved tanken, så hvad

bliver vi ikke, når det rent faktisk �nder sted?

En �losof kom med et bud

Det er ikke så ligetil at formulere det liv, vi ønsker. Vi har vænnet os for meget til noget der smager lidt

af fugl og �sk, men som ikke er det. Vi har vænnet os til at overlade det til formynderiet. Vi har vænnet

os til at være afhængige, og af samme grund er Staten vokset og vokset, for uden denne afhængighed

kan en oppustet stat ikke eksistere.

Den russiske �losof Aleksander Dugin har sat et framework for at formulere et

ønske. Han er ikke vellidt blandt globalisterne. Det skyldtes, at han har

formuleret behovet for, hvad han kalder: Den Fjerde Politiske Teori. Efter

liberalismen, den ældste politiske teori, der sejrsberuset tog over efter

nedlukningen af den klassiske fascisme/nazisme (1945) og klassisk

marxisme/kommunisme (1990), er der nu kun én vej frem = At det lykkes

menneskeheden af formulere en Fjerde Politiske Teori. Det er ikke en

designerteori. Den kan ikke downloades som en færdig pakke. Den er ikke

formuleret endnu, og den kan kun formuleres af denne verdens befolkninger.

Det er ikke en abstrakt teori men en operativ-strategisk teori. Dugin har som

den kloge mand, han er, ikke renskrevet en ny designerideologi, han har skabt

et afsæt, et framework for en helt ny type af politisk teori, der ikke er top-down men buttoms-up. Vi

elsker den slags, for vi hedder jo nederste etage.
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HVAD! tænkte globalisterne, skal befolkningerne kunne ytre sig og formulere deres behov, hell no! Så Dugin

blev svinet til, for de vidste godt, at �loso� i sin grundform er stærk, og at tankens magt er stor. De

kaldte ham for Putins spindoktor – hvilket han ikke var, selvom Putin tilsyneladende læste, hvad han

skrev – de kaldte ham for verdens farligste mand – hvilket han kun var, hvis han ramte plet i sin kritik

af deres uvæsen, for hvordan skulle han ellers være farlig?

Det, der især blev opfattet som farligt i det giftige politiske klima, der var tænkt som en Ny Kold Krig i

tiden efter murens fald: det nye amerikanske århundrede efter 9/11, neo-fascismen under Obama,

neo-nazismen og den iscenesatte borgerkrig i Ukraine efter NeoCon-statskuppet i 2010 (?), CIA-

Mossad-terrorismen i Libyen og Syrien, altså det, der nu var farligt, var Dugins tanke om Den Eurasiske

Identitet. Europa og Asien er et naturligt kontinuum, Europa er en naturlig halvø i asiatisk

sammenhæng, Asien er en naturlig forlængelse af Europa. Europa har masser af skaberevne, Rusland

og Asien har masser af ressourcer. Tilsammen kan de ALT. Men hvad handlede både Første og Anden

Verdenskrig om? De handlede om at indføre et geopolitisk-kirurgisk indgreb, der forhindrede dette

naturlige kontinuum, denne fælles forståelse af en fælles skæbne (skæbne = vi opfylder skabelsen af

det forudsagte). Tyskland mod Rusland, så begge imperier ville ødelægge sig selv og hinanden, var det

egentlige hovedtema i den todelte verdenskrig, vi kalder for Første og Anden Verdenskrig.

Balladestifteren var Misundelsens Imperium, det Britiske Imperium. Traditionen tro – imperiets

tradition – blev krigene derefter omskrevet til o�ciel, blåstemplet verdenshistorie = deres

verdenshistorie.

Hvad handlede Syrien-krigen om? Det handlede om at forhindre Asien (Iran-Irak) i at eksportere deres

olie til Europa.

Hvad handlede Ukraine-krigen om? Det handlede om at forhindre Rusland i at gennemføre deres

North Stream-olieledning mellem Rusland og Tyskland/Europa.

Altså: global geopolitisk negation.
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Det handlede om noget så banalt som petrodollar-dominans og Saudi-Rockeller-USA’s misbrugergreb

på denne verdens energiproduktion og -distribution.

Stil lignende banale spørgsmål til alle de store geopolitiske operationer, og det melder ud med simpel-

banal kriminel aktivitet.

Bag alle de broadcastede �oskler handler det om deres business-cases og deres usle mammon.

Kan vi gøre det bedre?

Svaret er entydigt: Vi kan gøre det MEGET bedre.

Men hvorfor gør vi det så ikke?

Hvad forhindrer os i at gøre det meget bedre (negation)?

Svaret er:

Vi mangler forbilleder, eksempler, rollemodeller.

Vi mangler succeshistorier og business cases.

Vi mangler fælles ståsted, og globalisterne kalkulerer stilsikkert med dette manglende ståsted.

Vi mangler = negation.

Mangler vi i virkeligheden eksempler, eller er masser af eksempler bare ikke formidlet?

Der er ingen tvivl om, at de gode historier om menneskelig trivsel og stort set alle tiltag til at fremme

trivsel har trange kår i de siddende medier. Normalt holder vi os ikke tilbage med de helt hårde

forklaringer her på nedersteetage.com, men her er der i første omgang kun brug for en af de

halvhårde/halvbløde. Medierne har ikke nødvendigvis fået besked på, at de ikke må bringe de gode

historier. Det har de i visse tilfælde, men der er generelt tale om mediernes egen business case.

Dårlige nyheder, altså nyheder om menneskelig ulykke sælger simpelthen bedre end nyheder om

gode mennesker, der får gode ting til at køre og forbedrer forholdene for menneskeheden. Gode

nyheder om konstruktive tiltag ikke sexede nok for maskineriet. Dårligdom sælger. Medierne har en

svinehunde-mentalitet, og deres publikum understøtter den desværre. Folk har vænnet sig til svineriet

og elsker at slubre rundt i det, hvorefter vi havner i startbemærkningen:

Der er i virkeligheden masser af eksempler, men de får ikke taletid. De bliver ikke formidlet, eller også

gider x-antal dumme eller med-misbrugeriske mennesker ikke at beskæftige sig med dem. Kun når det

kilder nede i deres pengepung, tager de det alvorligt, og så er det som regel fordi, at BigBusiness

allerede har indlemmet det i deres business case. Vi forstår ikke i vores del af verden, hvor godt vi har

haft det, vi har ikke værdsat det, og nu er vi i fuld færd med at miste det. Eksempelvis demokratiet. Vi

har ikke forstået det, vi har ikke værdsat det, vi har taget det for givet, og nu mister vi det. Vi har ikke

forstået, at der er en nøje sammenhæng mellem privilegier/rettigheder og forpligtelser, så nu mister vi

vores rettigheder.

Vi har fået lov til at udfolde vores trivsel inden for mere og mere snævre rammer. Far-og-mor-Stat har

monopoliseret trivsel, så vi nu er nødt til at spørge pænt om lov til at trives bare en lillebitte smule.

Vel vidende, at der ikke er den helt store efterspørgsel om det gode liv, hvorimod alt det, vi ikke
bryder os om, står i vældig høj kurs, så er det alligevel dagens emne.
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Synes vi åbenbart – uden at forstå, at vi kan spørge pænt fra nu af og juleaften UDEN af få, hvad vi

tiggede og bad om.

Fordums vilde vesten

En gammel støver – en overlever fra forrige årtusind – som mig har fået lov til at opleve, hvad en af

mine yngre kolleger kaldte for nærmest det vilde vesten. Det er rigtigt, for blot 50 år siden kunne vi alt

muligt. Som barn havde vi alle mulige friheder. Gaderne var legepladser for hinkeruder og rulleskøjter,

vi kunne grave huller i jorden og klatre i træerne (og falde ned af dem), vi kunne lege på byggepladser

og svømme i mergelgrave (ikke at det en god ide…). Når skolen var slut, så var vi ikke idømt en ny

institution, det var en valgmulighed. Der fandtes byggelegepladser, hvor vi kunne komme til skade,

hvilket man så lærte ikke at gøre. O�entlige legepladser var ikke BUPL-godkendte (læs: røvsyge), og

grunden var ikke beklædt med et tykt lag gummi, så vi aldrig kunne falde og slå os. Til gengæld var vi

ikke computerspils-junkies og tilbragte det meste af vores fritid udendørs, hvis der var mulighed for

det. Vi gik heller ikke afbleget-skrutrygget med hovedet begravet i en mobiltelefon. Der fandtes ikke

Lego-samlesæt, der fandtes bare Lego, der blev samlet på en milliard forskellige måder. Der fandtes

ikke TV-kanaler, hvor mindreårige kunne sidde 24 timer foran dårlige amerikanske tegneserier. Der

fandtes ikke sociale medier, hvor man kunne pumpe sit lille fnattede ego til vanvittige størrelser. Der

fandtes børnelokkere, men de kravlede ikke direkte ind gennem din computer, for de skulle opsøges

på skumle steder i o�entlige parker og i sidegader. Der fandtes ikke en industri, der betragtede børn

og unge som villige ofre med betalingskraft (mor og far betaler, for ellers får ungen et hysterisk

anfald). Der fandtes til gengæld forældre, der sagde: Det kan du godt glemme alt om. 
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Når negationen rammer bunden

På et tidspunkt mellem dengang i det vilde vesten og i dag blev det for meget. Måske er det først på

det allerseneste, at det er gået op for folk i større stil, at det længe har været for meget. Vi kan ikke

ånde længere.

Husholdningen

Da Fremskridspartiet i Glistrups tid dukkede op, ramte denne mærkelige advokat med sit bornholmer-

dansk en nerve. Hvis vi lader hans indvandrersyn ude af betragtning, for det er et emne for sig, så var

hans analyse af bureaukrati-Danmark yderst rammende. Hans begreb papirnusseriet var spot-on, for

den danske stat var allerede i 70’erne en forslugen møghund. Skattetrykket var ude af proportion,

antallet af statsansatte var eksploderet i velfærdsstaten – i dag er der 1.3 millioner statsansatte, og

systemet var allerede i Glistrup-70’erne nået til et punkt, hvor det beskyttede sig selv, sine egne jobs

og ikke borgerne i landet. Det eneste, bureaukrati reelt skaber, er mere bureaukrati til at nusse mere

papir. I dag nusser de digitale regneark. Det reelle skattetryk er 50 år senere på 83% via statens

multistrengede sugerør, og købekraften for individer eller familier er halveret i samme periode. I dag

er dobbelt indkomst ikke blot en mulighed, det er en absolut forudsætning for eksistens. Har du lagt

mærke til, hvordan globalisterne har skruet op for priserne det senest årti? På det seneste røg el-

priserne op med … var det en fordobling? Der er en aftale om det ude i kartelsystemet, for det er

globalt. Hvad gjorde staten for at forhindre det? Er karteldannelse ikke længere strafbart? Staten har

vold-reklameret for overgang til ‘grøn’ energi og elbiler, og nu er elprisen fordoblet. Det kaldes statsligt

bondefangeri. Grøn kan jo være så mange ting, f.eks grøn af misundelse, grøn bag ørerne eller grøn

som mug.

Apropos biler, så slog det statslige hykleri for alvor igennem under Operation Lockdown, for folk gad

ikke at sidde og lumre i o�entlige transportmidler med rituel mundkurv på, så de investerede i en bil.

Det tager i forvejen 2.5x så lang tid med o�entlige transportmidler, men andre fordele kunne opveje

det. Så da folk oven i købet blev tvunget til dette kollektive ydmygelses-underkastelsesritual, så �k de

nok. De sagde ikke, at det var derfor, men der VAR derfor. Resultat: indfaldsvejene til storbyerne er nu

totalt overfyldte. Som ansat i Region Hovedstaden og bosiddende på Sydsjælland er jeg nu nødt til at

køre hjemmefra senest klokken 04:30 for at undgå motorvejsforstoppelse fra syd for Køge og resten af

vejen. Og hvis jeg kører ud af byen efter kl. 13:30 har jeg samme ballade. Et godt-ondt eksempel på

statsligt hykleri, dobbeltmoral og stupiditet. ALLE intentioner om at fremme kollektiv transport er de

seneste 18 måneder skudt i sænk af dum-feje politikere, der skulle servicere globalisterne og det

medicinal-�nansielt-industrielle kompleks på bekostning af befolkningen.

Der var ganske vist en pandemi, men det var ikke den, de sagde.
Det var en pandemi af kujoner. Fejhed er gået viralt.
Der var ganske vist en virus, men det var ikke den, de sagde.
Det var en virus af smitsom mediespin.
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Der er kun én ting at gøre her. Vi, nationernes befolkninger, har fået en direkte krigserklæring fra

globalisterne og vores egne regeringer. Vi skal tage kampen ud i det åbne, så de ikke kan gemme sig

længere.

Bombarder dem med fakta, for ganske mange videnskabsfolk vil følge med.

Mind dem konstant om, at de står under strafansvar for direkte samarbejde med den globale ma�a.

Mind dem om, at karteldannelser stadigvæk er kriminelle.

Forlang af dem, at de overholder de sølle stumper, de har efterladt af O�entlighedsloven.

Forlang af dem, at de overholder det lovsikrede informerede samtykke.

Forlang fuld gennemsigtighed om og fuldstændig varedeklaration på, hvad det er, de lokker/tvinger

folk til at sprøjte ind i deres krop.

Forlang o�entlighed om deres korrespondancer og lokumsaftaler med WHO og WEF (World Economic

Forum).

Ryg de skumle typer med penge ned i lommen fra medicinalindustrien ud af Sundhedsstyrelsen og

andre statslige organer.

Forlang aktindsigt-aktindsigt og aktindsigt.

Tag levebrødet fra dem ved at stemme taburet-klamrerne ud af embedet.

Dette er en opfordring til civil selvtægt. Lad være med at vente på, at de derude og deroppe skal gøre

noget for os. ALT det, der bør ske, er noget vi selv må skabe fremover, for systempolitikerne har

forrådt os. Den krig, vi be�nder os i nu, er den egentlige Tredje Verdenskrig i al sin neo-strategiske

asymetri, en kulturkrig hvor de nu tiltvinger sig adgang til enhver celle i vores krop, en krig mod Livet

og mod skaberkraften hos menneskeheden.

En krigserklæring, vi ikke reagerer på, er en krig, vi har tabt på forhånd.
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Hvis DET modspil fandt sted i massiv mængde, så skal du se dem krybe som kakkerlakker langs

panelerne. De ikke totalt hjernedøde blandt dem ved godt, at de har overskredet den røde streg i

sandet. Deres opdragsgivere har fortalt dem, at det skal de ikke bekymre sig om, for det vil folk ikke

�nde ud af (før det er for sent). De er blevet lovet fritagelse fra ansvar, så derfor skal vi insistere på, at

de bliver stillet til ansvar. Hvis de prøver at glide af ved at sige: Jamen jeg gjorde jo bare, hvad jeg �k ordre

til, og det vil de med garanti gøre, så fortæl dem, at de sagde de også ved Nürnbergprocessen, og det

hjalp dem ikke. Mind dem i øvrigt om, at Nürnbergaftalen er en traktat, hvor det internationale

samfund forpligtede sig til en garanti for, at Dr. Mengele-projekter ikke skulle være mulige. Ansvaret i

den slags retsopgør fordeles procentvis i forhold til magtposition, men ingen er uden ansvar, når man

først er blevet gjort opmærksom på fakta. Når man kan siges at have vidst det, så klapper rottefælden.

Derfor: følg eksemplet fra dark-hortse-outsiderpartiet JFK, der har startet en brevkampagne til

beslutningstagerne, hvor de bliver mindet om deres strafansvar. Hatten af for Mads Palsvigs initiativ,

her kan vi tale om rollemodel.

Ytringsfrihed

Giv aldrig efter for det selvbestaltede globale Göbbels-ministerium, BigTech-Silicon-ma�aen, Google-

Gestapo og deres undertrykkelsesapparat. Flyt røven til en anden platform og en anden igen-og-igen.

Hvis de tager et indlæg eller en video ned, så læg tre nye op på fem nye platforme. De siger del-og-

hersk, vi skal edderhyleme give dem del-og-svar-igen. Vi deler os, sagde pølsen og kend den på

knækket. Hvis du klipper en regnorm over, så er der pludselig to regnorme.

Se dig om. Vid at du ikke er alene, men at millioner-og-millioner i Verden lige nu tænker og føler som

dig. Og millioner bliver til milliarder, før vi ser os om.

De prædiker deres hykleri om revolution og tilbagerulning. Vi skal kraftsuseme give dem tilbagerulning

og slå dem tilbage til Rådhuspladsen. Lad den, der lever ved sværdet, dø ved sværdet. De er også

mennesker, på et menneske sidder der et hoved til den dag, det ligger på jorden uden vedhæng –

årsag: hovedrulning.

Når de forlanger mundkurv og selvcensur af dig, så luk munden op på vid gab og giv dem hele

bredsiden. Hvis de går efter din familie og dine børn, så fjern børnene fra deres åsyn, tag dem ud af

skolen, organiser jer i kredse med hjemmeskoling, børn har ikke brug for hjernevask.

De vil lige om lidt kalde dig for en hjemlig terrorist for at åbne din mund og for at modsætte dig, at de

tage livet af os. Det sker allerede derude. Tal ud om terror, hvad terror er, tal om hvem der er de

egentlige terrorister. Tal ud om statsterrorismen og dens ofre. Tal om terrorens væsen. Tal ud om den

globale terroraktion, hvor VI er målet for terror. Lad dem vide, at vi har set det og gennemskuet det.

Civile rettigheder i demokrati og republik

Jeg har en dårlig nyhed til de dovne og forkælede. Vi kan ikke tale om rettigheder uden at tale om

forpligtelser. Problemet med demokrati er, at vi ikke har forstået, hvad det vil sige. Den største

blunder, som menneskeheden har begået, er at tro, at noget sådant kan tages for givet. Vi har troet, at
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det var nok at afgive vores stemme (jamen så kan vi ikke længere tale) og smide en lap papir i en

stemmeurne (en beholder for pulveriserede kroppe). En folkeafstemning er et begravelsesritual, der

fejrer stemmens død. En sofavælger er den vælger, der afgiver sin stemme og derefter nedsænker sin

røv i sofaen de næste �re år ad gangen. Vi praktiserer tilskuerdemokrati.

En politiker er en person, der muligvis engang havde en mission, en sag, måske endda et kald. Da

døren smækkede i baggrunden, blev det ret hurtigt til et forhenværende kald. Smagen af magtens

narkotikum blev for stærk. Meget få politikere især på Borgen bevarer deres moralske integritet, deres

tilknytning til valgkredsen, deres ønske om at lytte. De er oppe imod meget stærke kræfter, der suger

dem ind i centrifugen og korrumperer dem.

Vi har ikke længere et intakt demokrati. Vi har et hult demokrati. Vi har reelt en blød og ulden form for

fascisme, der ikke står ved det. Det var på en måde befriende i al sin ucharme for nyligt at høre en af

disse yngre arrogante karrieretyper i regeringen Frederheksen udtale, at det dér med civile rettigheder

var noget ævl, for det fandtes jo i virkeligheden ikke!! Det sagde han, ministeren! Man skulle tro, at det var

en freudiansk fortalelse, men det var det ikke. Det var rendyrket arrogance og foragt for al etik, der

måtte være tilbage i politik, foragt for grundloven, foragt for demokratiet, foragt for danskerne og

menneskeheden.

Men desværre er der et gran af kynisk sandhed i det.

Vi har ingen rettigheder, hvis vi ikke gider eller tør opfylde vores forpligtelser.

Vi har ikke forstået den tætte sammenhæng mellem forpligtelser og rettigheder.

Vi har ikke forstået, at vi skal yde, før vi kan nyde.

Vores forpligtelser som borgere er ALDRIG funktionelt at afgive vores stemme men altid at tale ud,

sige til og sige fra.

Vores forpligtelser er at holde politikerne til ansvar for ALT, de begår. Alt for længe har vi gået og

troet, at det ville medierne, journalistikken nok sørge for, men politikernes overherrer, deres

opdragsgivere derude på den store bane har for længst opkøbt medierne. Tilbage er nu den store

brune kloakstrøm af forloren falskhed pumpet op af løgnens lokum.

En ung journalist med et kald – måske, eller også blev kaldet allerede skyllet ud med den nye

hjernevask på journalisthøjskolen – oplever det samme som en politiker. Når døren smækker i

baggrunden, er staklen oppe imod meget stærke kræfter, der ønsker visse historier fortalt og andre

aldeles ufortalt. En af de store journalistsynder er bedrag via udeladelse. Det skaber en rungende

tavshed, et vakuum, et sort hul om visse emner, visse vinkler. Sammenhænge synes at mangle i lange

stræk. Virkeligheden er blevet lige så �ad som den �adskærm, den er smurt ud på.

I politikmagernes storcirkus USA har både politikerklassen og medieklassen nu nået en grad af

korrupthed, der skriger til Himlen. Som en yngre kvindelig journalist, Bari Weiss, der valgte at forlade

det prestigefyldte men storkorrupte New York Times, sagde for få dage siden (sidst i oktober -21) – og

hun citerede en bog, hun havde skrevet siden sin selvvalgte opsigelse: The world has gone mad,

hvorefter hun nævner en stribe slående eksempler. Og det gør hun lige op i hovedet på en af de mest
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indædte propagandajournalister på CNN, Brian Stelter og dermed i et af de medier, der mest af alle

fremstår som det, de er: et CIA-organ. Vi kan nærmest sætte dato på, hvornår CNN bukkede under for

den brune kloakstrøm og CIA. Det skete, da de lod sig embedde (nedsænke, indkapsle) i krigsmaskinen

før-og-under Irakkrigen. De �k lov til at få en hjelm på hovedet og sidde i en tank, der rullede ind i

Bagdad, mens de blev liderlige i lommen. De �k lov til at medvirke til besyngelsen af overfaldet på det

land, hvor man – no surprise – ikke fandt de påståede masseødelæggelsesvåben, en løgn som de selv

forinden havde været med til at skabe.

Vores forpligtelser er at hive bukser og trusser ned på løgnerne og afsløre deres bare, stinkende

røv.

Vores forpligtelser er at holde løgnes krigsliderbukke ansvarlige for deres gerninger. For hvert liv, de

har taget under afsyngelsen af løgnen, står de til 100 piskeslag.

Siger jeg … vel vidende, at de får lønforhøjelse og forfremmelse, for hvert liv de tager.

Hvilket bringer os til det næste punkt.

Den korrupte retsstat

Vi ved det. Ingen bliver stillet til regnskab, når de har de rigtige venner. Der var rigeligt med beviser for

daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens krigsforbrydelser i forhold til at involvere Danmark

i Irakkrigen, senere Afghanistankrigen og Libyenkrigen og forinden da Bosnienkrigen. Ikke nok med, at

han og hans medkorrupte politikere aldrig blev stillet til ansvar og undersøgelseskommissionen

lukkede ned, så �k manden også forfremmelse som generalsekretær for NATO.

Der er kun én mulighed for den slags: At retsstaten er korrupt. NATO er ikke det, vi går og tror. NATO er

globalisternes hær, når de udplyndrer verden. I alle krige, hvor NATO er involveret, �nder der

omfattende og systematisk udplyndring sted. Bosnien, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Ukraine.

Da den korrupte �nansminister i Thorning-Schmidt-regeringen forærede DONG Energy til Goldman

Sachs, så de kunne selskabstømme det – eller rettere sælge det videre for det dobbelte af, hvad de gav

for det = halvdelen af, hvad det var værd, så blev Bjarne Corydon aldrig stillet til ansvar. Eller hans

statsminister, der vidste alt om det, for hun sivede tilbage til EU, der havde spyttet hende ud i første

runde. Han og hun blev belønnet for det med forfremmelse og lønforhøjelse. Og hvad ser vi nu et årti

senere? Ekstrem spekulation i energiselskaber med fordobling af elpriserne. Hvad gør Staten ved det?

Intet. Dybbøl Mølle maler helt ad helvede til!

Vores forpligtelse er at råbe op, så det kan høres, når den korrupte stat medvirker til den slags. Vi

skal pisse på deres grave, når de har forgyldt og forherliget sig selv. De skal ikke dø i synden, og når

de er døde, skal rejse skamstøtter over dem.

Sager som disse bør aldrig blive forældede. Vi skal huske, at retssystemet kun kan fungere –

ligesom demokratiet – hvis folk insisterer på, at det �ndes. Der �ndes et begreb, der hedder at

Kun via løgn kan disse uendelige krigshandlinger fortsætte. 
Kun via vores accept og dermed medvirken til løgn, kan krig �nde sted. 
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krænke retsbevidstheden. Mind dem om det. Vi �nder os ikke i disse krænkelser. Ifølge retsvæsenet

er der ikke noget, der hedder too big to fail, too big to jail. 

Siger jeg … igen vel vidende, at de store aldrig stilles til retsligt ansvar. Kunne det ikke være interessant

at udfordre den viden? Måske er det på vej. Der forberedes et retsopgør med de ansvarlige for

Operation Lockdown. 100-vis af omfattende retssager er under forberedelse alene i Europa. Lad os

ikke forveksle det korrupte retsvæsen med hver og én, der arbejder i væsenet, for der �ndes mange

hæderlige advokater, der er aldeles oprørte over det, der er sket.

Omgang med sandheden

Den russiske forfatter Alexandr Solzhenidzyn lærte os, hvor vigtigt det var aldrig at gå på kompromis

med sandheden. Tal altid sandt! Han vidste om nogen, hvad det vil sige at leve midt i den store løgn.

Det regime, som han til fulde oplevede på sin egen krop sammen med millioner af russere, byggede

på løgn fra ende til anden. Den marxistisk-leninistiske ideologi var et gigantisk løgneapparat, en total

forvrængning af al sund virkelighed blandt mennesker.

Hold fast ved sandheden

Et sådant regime frygter i princippet ikke folket, for de mener at have krammet på dem. Og alligevel,

for heller ikke her taler de sandt. Hvad de frygter mere end noget andet, er sandheden. De har forsøgt

konceptuelt at udrydde selve begrebet sandhed. Sandhed �ndes jo ikke, siger kulturrelativisterne. At

det er totalt bullshit ved vi, når deres egne udgydelser hævdes at være den højere sandhed. Det er det,

som relativismen går ud på: dobbeltmoral. Vi har patent på sandheden, den politiske korrekthed, siger

de. Alle, der mener noget andet, skal lære at holde deres kæft. Et regime, der fuldstændigt bygger på

en løgn, er nødt til at lukke munden på folk, der siger sandheden.
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Vores forpligtelse er altid at tale sandt. Vi skal ikke sætte vores eget liv på spil som martyrer ved at

smide den rå sandhed op i ansigtet på magthaverne, hvis disse er kendt for at bruge midler, der

koster folk livet. Men vi skal som minimum nægte at udtale deres løgn på forlangende.

Vores forpligtelse er at søge sandheden for at kunne udtale den. Vi og vore børn og børnebørn

kommer til at betale en grum pris for vores mentale dovenskab, vores civile inkompetence og vores

intellektuelle uhæderlighed. Kun sandheden er hæderlig, kun hæderlighed er sand.

Sandhed er langt mere end faktuelle data og hold-dig-til-sagen.

Sandhed involverer det samlede menneskelige felt inklusive samvittighed.

Sandhed er viden kombineret med etik/moral.

Sandhed er ikke noget, der kan downloades som en færdig pakke, for den kræver menneskelig

medskaben.

Sandhed er ligesom mening. Intet giver mening, før en meningsdannelse har fundet sted.

HVIS vi til gengæld evner at stå ved sandheden, så er det vores stærkeste forsvar og våben i tider, hvor

sandheden bliver bekriget og tilsvinet af Løgnens Tyranni, De har ikke et våben, der nogensinde kan

hamle op med det. Deres eneste chance er, hvis vi frivilligt afstår fra at sige og udleve sandheden.

De kalkulerer med, at vi afstår. Hvad nu hvis vi ikke afstår?

—– o —–
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Citatet stammer fra den ukrainske bokser Oleksandr Usyk. Citatet er sikkert ikke hans egen op�ndelse

men det var det svar, han gav, da han blev spurgt af en sportsjournalist, hvorvidt han havde tænkt sig

at bokse mod verdensmesteren i en vægtklasse over sig egen – noget som meget få boksere har gjort.

Tvekamp med Gud i ryggen

Hvis du gerne vil få Gud til at trække på smilebåndet, 
så skal du bare fortælle ham om dine fremtidsplaner.
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Du har sikkert aldrig hørt om Oleksandr Usyk, hvis du ikke som jeg er tilhænger af en god boksekamp. 

I modsætning til, hvad man populært hører om boksere, især hvis man skal være politisk korrekt i

intellektuelt selskab, så er det ikke de tungeste og kraftigste, der vinder. Det er heller ikke de

dummeste. Det er de klogeste, mest strategiske og mest velforberedte. Det er de mindre kloge, der får

hjerneskader og bliver demente før tiden. Myten om den dumme bokser, der som standard har fået

smadret hjernen ud, er blot en myte.

En kort bio om Oleksandr Usyk inden vi går videre:

Han blev ulympisk mester i sin daværende vægtklasse (cruiservægt, klassen under sværvægt) i 2012.

Han har som den eneste vundet samtlige bælter i cruiservægt og er nu også verdensmester i

sværvægt (i forbundene WBA, IBF, WBO og IBO), hvor han er gået op mod de tungeste drenge i verden,

selvom han kun lige er kravlet over vægtgrænsen. For ganske nyligt i sen-september 2021 har han

taget titlen fra den britiske superstjerne Anthony Joshua, der for øvrigt også blev ulympisk mester i sin

klasse i 2012. Kort fortalt er forskellen på amatørboksning og professionel boksning antallet af runder

+ brugen af hjelm – og at der i princippet ikke er penge i det.

Jeg tænker, at du måske sidder spørger dig selv, hvad pointen er med at bringe emnet boksning og

denne skikkelse på banen i denne sammenhæng. Du hører måske også til de, der ikke bryder sig om

tanken eller synet af folk, der tæver hinanden.

Men hæng ved, der er adskillige pointer.

Lad det også være fastslået, at boksning som en af de eneste sportsarter nulstiller tvekampen til sin

urform. I det øjeblik klokken lyder, forsvinder alle muligheder for at undslippe – med mindre kampen

er rigged, der er korrupte dommere, eller der forekommer doping. En mexikansk bokser for år tilbage

blev også grebet i at have syet metalbolte ind i boksehandsken. Vi ser bort fra disse ekstremiteter.

Boksning er kontant afregning ved kasse 1.
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Ukraine

Et af emnerne, når vi taler om Oleksandr Usyk, er nationen Ukraine. Ukrainsk boksning har haft en

perlerække af verdensboksere: Vladimir og Vitali Klitschko og Vasyl Lomachenko for at nævne et par

stykker. Ukrainere har en national og historisk stolthed, der går tilbage til selve dannelse af Rusland.

Kiev er Ruslands fødested i den første nation kaldet Kievan Rus. Og vi som danskere har måske en

aktie i det, for det siges, at nogle brødre tilhørende en stamme af varangiere, som både danskere og

svenskere gør krav på, blev hyret til at lede dannelsen af nationen.

Ukrainere har et historisk problem med Rusland fra Sovjettiden, og de glemmer aldrig Holodomor,

massakren udført på befaling af Stalin, der udslettede halvdelen af den ukrainske befolkning. Hvis du

vil kende grunden til denne verdenshistoriske udåd, så læs Den russiske revolution. 

Ukraine blev i 2012 udsat for et amerikansk NeoCon-CIA-statskup, der bragte et sammenkog af

gammel-nazister og ny-fascister til magten. Formålet var tofold: At plyndre landet for ressourcer, som

CIA og amerikanerne altid gør – og at stikke en giftig pløk ind i Ruslands forhave ved at iscenesætte en

borgerkrig. Startskuddet var en ny massakre i Odessa, hvor agent-provokatører skød på politiet

bagved en protesterende folkemængde for at fremkalde åben kon�ikt som påskud til magtovertaget.

NATO var dybt involveret i det samtidige forsøg på at stjæle Krimhalvøen fra Rusland, Ruslands

�ådebase siden Zarina, Katarina den Store og hjemstedet for den russiske sortehavs�åde. Skulle

Rusland rulle om på siden og frivillig overgive den til NATO, blot pga vest-propaganda? Nedskydningen

af et �y fra Malaysia, hvor alle data blev stjålet af NATO og smurt af på russerne, var en del af

svinestregen. Det var i samme periode, hvor russerne blev formelt og legalt inviteret til at hjælpe

syrerne med at nedkæmpe CIA-Mossad-Saudi-projektet ISIS. Den siddende pseudopræsident, Joe

Biden vha. hans narkoman-søn, modtog mange-million-bestikkelse fra �rmaer i Ukraine og lignende

�rmaer i Kina.

https://www.nedersteetage.com/den-russiske-revolution/
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Hvorfor alt det historiske påstyr om Ukraine! Fordi landet har den bedste landbrugsjord i hele verden.

Den sorte jord. Europas brødkurv kaldte man Ukraine. To kodeord om det politiske påstyr: udtømning

og nedlukning. Det var det, som nedslagtningen af de familieejede landbrug i Ukraine handlede om.

Det var det, som revolutionen i 1917 handlede om.

Et andet af emnerne er Den Ortodokse Kirke i Rusland og dermed også Ukraine. Den er meget stærkt i

den folkelige bevidsthed. Hvilket bringer os tilbage til bokser-skikkelsen, Oleksandr Usyk, der udover at

være en folkehelt i Ukraine nu også er en populær skikkelse internationalt. 

Hvad skyldes det?

Det umiddelbare svar er Usyks succes i bokseringen, hans maskulinitet og hans humor.

Der �ndes en hel stribe af videoklip på internettet, hvor han tager pis på de dumme sportsjournalister.

Men et overset men til gengæld væsentligt element er hans gudstro. 

Når han ankommer til bokseringen, er det iført en halskæde med kors. 

Dernæst lægger han sig på knæ i sit bokserhjørne og udelukker sit publikum for en stund, mens hans

modstandere i mellemtiden går rundt i manegen og pumper deres ego. 

Han har altså en indre styrke via sin religiøsitet.
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Når han har vundet en kamp, smider han

sig på knæ på canvas’en i en akt af

taknemlighed.

Direkte adspurgt om hvad hans ‘budskab’

er til verden, bliver han tavs i nogle

sekunder, hvorefter han siger: Alt, hvad

jeg gør, er til Guds ære.

Interessant. Det var det samme, som J.S. Bach skrev som det sidste i sine partiturer: Soli Deo Gloria –

alene til Guds ære.

Altså en musikalsk bokser. En stribe andre videoklip viser, hvordan han under sin træning hele tiden

bryder ud i dans. Et af hans signaturer er hans benarbejde. Som Muhammed Ali sagde: Jeg vil danse

som en sommerfugl og stikke som en bi. I 2018 modtog Usyk Mohammed Ali-prisen.

Det er almindeligt i den professionelle bokserverden, at aktørerne kører et blærerøvs-mediestunt af,

hvor de sviner deres modstandere til og nedgør dem før en kamp. Og medierne, som de svinehunde,

de er, kaster sig savlende over det. Usyk nægter at spille det spil og sviner aldrig sine modstandere til.

Han driller dem, men han nedgør dem aldrig uopfordret. Han smiler af dem, han trækker på

skulderen, hvorefter han stra�er dem for deres hybris i ringen. 
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Efter en vunden kamp, er den ukrainske bokser den første til at gå over det det modsatte

ringhjørne for respektfuldt at omfavne sin nmodstander og se, om han er OK. I kampen

mod Anthony Joshua, der er blevet kaldt for den største kamp i nyere tid på en propfyldt

Tottenham Stadium med 60.000 publikummer, er der en situation i slutningen af kampen,

hvor Joshua er ud i tovene. Usyk kunne have smadret ham de�nitivt, men han træder

tilbage og afstår fra det. Klokken ringer og kampen er slut. Bagefter er han citeret for at sige,

at ‘min modstander har også kone og børn’.

Der er noget på færde her, der er værd at bemærke. Denne boksers publikum = hans fans i både øst

og vest kan li’ stilen. Men jeg tror, det stikker dybere end som så. Verden er på udkig efter helte og

ikoner, der demonstrerer integritet, mod og dybde, som er voksne og respektfulde mennesker, og

som ikke er opslugt af deres megalomane ego. Der skal decideret mod til i dag at stå ved sin gudstro –

i særdeleshed i det gudsforladte Vesten. Det er derfor, at udvandet-tandløs coaching-buddhisme og

angstdæmpende valium-stil mindfulness er blevet populær, for buddhismen taler ikke direkte om

Gud, og i den udvandede form når man aldrig så langt som til at opdage tvekampen – en arketype, at

Gud var der hele tiden, og at manglen på direkte tale er beregnet på selve mødet med Gud.
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Og Jakob kæmpede hele natten mod englen.

Men da det blev morgen så han, at det var hans egen Gud, han kæmpede imod.

Se også Tvekampen

Vi kender den arkethypiske tvekamp fra den nordiske mytologi (Heimskringla).

Som Jakob med englen ved Thor ikke, at det er midgårsormen, alderdommen og havets dybder, han kæmper

imod.

https://www.nedersteetage.com/tvekampen/
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NB! Denne artikel er skrevet, før det lykkes CIA, amerikanerne og NATO af provokere russerne til at

starte en invasion af Ukraine. Derom senere.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 14.58 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 789/3124

I dag skal vi lære et nyt ord. Ikke nok med, at vi skal lære et nyt ord, vi skal også �nde ud af, hvorfor så

mange mennesker stadig be�nder sig under den massehypnose, der startede i marts 2020.

Ordet er: masseformation

Vi har hørt forskellige forklaringer på fænomenet Operation Lockdown. Vi har muligvis også en rimelig

sikker fornemmelse af, at der er tale om et stykke iscenesat patologi i stor skala. En forholdsvis ung

belgisk professor i klinisk psykologi ved universitetet i Gent, Mattias Desmet, der samtidig er

statistiker, har gjort en analyse, der er uhyggeligt præcis, og som svarer detaljeret på spørgsmålet: 

Massehypnose – hvordan kunne det ske?

Hvorfor falder folk for den mediebårne fortælling,
og hvordan er det muligt at holde dem troldbundne i så lang tid?
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Kombinationen af psykologi og statistik er en interessant kombination. Og har vi ikke har fået smidt

statistikker i hovedet i det forgangne halvandet år? Hvad Mattias Desmet opdagede fra starten af var,

at der var noget galt med statistikkerne. Statistik har et noget blakket ry i den folkelige bevidsthed, og

udsagn som: Statistik er en videnskabelig form for løgn er ret almindelige. Det er dog vigtig at forstå, at

statistik blot er metodisk indsamling og bearbejdning af data, og at det kræver en intention, en agenda

for at vride armen rundt på disse data. Der er noget sandt i udsagnet om statistisk løgn, for statistik

kan manipuleres både før, under og efter indsamlingen af data. Og hvem kunne dog have interesse i

at misbruge statistik? Hvis vi tænker medier, politikere, virksomheder og ideologer, så er vi på sporet.
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Denne pæne, velklædte akademiker holdt pludselig op med at være pæn.

Til gengæld beholdt han sine akademiske kompetencer

og brugte dem til at skyde hul på illusionsboblen.

Professor Desmet opdagede ret hurtigt som statistiker, at de �este statistikker og modeller og

mediernes reference til disse dramatisk overvurderede farligheden og dødeligheden ved coronavirus.

Han var ikke alene om sin opdagelse. En verdensberømt statistiker fra Standford University, Joannides,

advarede tidligt om dette mediefænomen. En af de centrale modeller, der fuldstændigt skød over

målet, kom fra Imperial College i London. Bl.a forudsagde deres model, at der i et land som Sverige

ville være 80.000 dødsfald, hvis de ikke lukkede ned. Sverige lukkede ikke ned, og 6.000 døde af noget,

som der ikke er sikkerhed for, var coronavirus. I manipuleret statistik kan man �ytte rundt på tal, og

hvordan gik det lige med in�uenza og de andre årligt tilbagevendende infektioner? I England ville der

være en halv million døde og i USA 2.2 millioner, forudsagde Neil Ferguson fra Imperial College.

Denne professor havde til gengæld ikke sin akademiske hæderlighed på plads.

I stedet valgte han at medvirke til en beskidt operation, for at England kunne lukkes ned.

Her røbede agendaen, intentionen sig. Da det stod klart, at modellerne var helt ude af sync med

virkeligheden, blev dette ikke korrigeret. Historien og de forkert tal fortsatte med at �yde ud i

medierne. Her skiftede Desmet perspektiv fra statistiker til klinisk psykolog med spørgsmålet: Hvordan

er dette muligt?

Selv institutioner som FN (WHO) advarede fra starten om, at �ere mennesker i den 3. verden ville dø af

sult pga. nedlukningerne end af denne virus – selv hvis der ingen foranstaltninger blev taget. Kuren var

med andre ord betydeligt værre en sygdommen. Fokus på folk, der hævdedes at være døde af

coronavirus var så intens, at alle andre perspektiver blev udraderet.
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Hvad der fandt sted her – og professor Mathias Desmet var ikke i tvivl omkr. august 2020 – var, at der

var tale om en såkaldt masseformation i stor skala.

De�nér masseformation

Dette fænomen opstår i et samfund, når �re betingelser er til stede:

1. Mange mennesker oplever en mangel på socialt tilhørsforhold, forbundethed. 

2. Mange mennesker oplever mangel på mening, meningsløshed.

3. Mange mennesker oplever frit �ydende angst, angst der ikke er forbundet med en mental

repræsentation, angst der bare er der uden grund og dermed uden kontrol. 

4. Mange mennesker oplever en masse frit �ydende og årsagsløse frustrationer og aggressioner.

Aggressionerne har intet objekt og ingen årsag.

Når disse betingelser er opfyldt, OG et bestemt narrativ på samme tid bliver formidlet i medierne, der

præsenterer et objekt og en årsag for den frit �ydende angst OG på samme tid præsenterer en

forløsning til problemet, så kan masseformation �nde sted. En hel masse mennesker kan nu formeres,

dvs. at der opstår en stor villighed til at tilslutte sig den syntetiske fortælling for at få denne forløsning.

Når løsningen og forløsningen præsenteres, er den en del af en præsentations-strategi. Der er en vilje

og en intention bag. Dette er problem-reaktion-løsnings-modellen. Masserne – bemærk hvordan dette

sprog har eksisteret i over 100 år som marxist-terminologi, ideologien der helt og holdent handlede

om at kontrollere masserne – forbinder massernes massive frit�ydende angst med deres nyligt

præsenterede angstobjekt = syntetisk-mentale repræsentation, og de føler nu, at de har en mulighed

for at kontrollere dette angstobjekt.

En ny form for opportunistisk solidaritet opstår, hvor folk oplever en midlertidig ophævelse af deres

tilstand af isolation og en sammensmeltning med det højniveau af forbundethed, der �ndes i

masseidenti�kation. Problemet med denne form for forbundethed er, at den er syntetisk og den

medfører en mental forgiftning. DETTE er forklaringen på, hvorfor folk blev ved med at abonnere på

historien, selvom den tydeligvis var absurd. Folk oplevede en forløsning, en katarsis, hvilket er en

følelse så stærk, at den fuldstændig udraderer rationel tænkning. 

Denne adfærd har de samme karakteristika som et ritual. Ritualer har til formål at vise, at man tilhører

en gruppe, at skabe solidaritet med gruppen og dermed at få accept fra gruppen. Jo mere absurd

ritualet er, jo bedre, for jo mere absurditet, folk er villig til at sluge, jo større villighed til underkastelse

af kollektivet viser de. 

Bullshit jobs

Forudsætningerne for den masseformation, der var formålet med Operation Lockdown, startede ikke i

marts 2020 men var allerede til stede. Meningsløsheden, den anden forudsætning for

masseformation, er særdeles dominant i den vestlige kultur. En omfattende undersøgelse fra et af

verdens førende business-universiteter, London School of Economics af, hvordan folk oplevede
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meningsfuldhed og tilfredshed i deres arbejde viste, at ca. 50% af alle arbejdstagere opfatter deres

arbejde som, hvilket titlen i rapporten siger: Bullshit jobs. Folk oplever en stor ufuldbyrdethed og

utilfredshed ved at gå på arbejde. Sagt på en anden måde: Halvdelen af arbejdstagerne hader deres

job og betragter det som et meningsløst lortejob.

Folk er fucked-og-fed-up med mere og mere opskruet arbejdstempo, lavere og lavere løn (købekraften

er faldet og faldet), mere og mere sygdom, mere og mere konsumerisme som valium for smerten,

større og større formålsløshed.

Masseformationen er en operation, der kanaliserer denne kroniske anspændthed til en ydre kilde, en

ydre fjende, et frygt- eller hadobjekt eller omvendt til et begærsobjekt (konsumerismen). Dermed

fjernes fokus fra den egentlige kilde til anspændelsen, opmærksomheden forsvinder fra alt det indre

arbejde, som folk skulle have gjort for at takle deres angst og-eller identi�kationen af deres virkelig

fjende: Den kyniske og menneskefjendske magtkoncentration i hænderne på deres nationale og

supernationale ledelser, der har skabt deres lortejob og deraf følgende lorteliv. Udførelsen af ritualet

fratager og fritager folk for det ansvar. Via en falsk repræsentation skyder fortællingen sig ind og

saboterer denne proces, så folk forbliver låste som magtesløse ofre i deres meningsløshed og

livsangst.

Læg dertil omfanget af frit �ydende angst, angst uden påviselig grund. Professor Desmet nævner, at

der i hans land, Belgien, hvert år udskrives 300 millioner doser af antidepressiver til en befolkning på

11 millioner! 

Historien om den dødelige virus tillod folk at håndtere deres angst på en bekvem måde. Men

løsningen var symptomatisk (symptombehandlende), og den slags løsninger ender i sidste ende med

at blive destruktive grundet deres falskhed. De egentlige løsninger kan kun fremkomme ved at svare

på �re spørgsmål, der forbinder sig med de �re forudsætninger for masseformation:

1. Hvorfor oplever vi denne isolation?

2. Hvorfor oplever vi denne meningsløshed?

3. Hvorfor oplever vi denne frit�ydende grundløse angst?

4. Hvorfor oplever vi disse frit �ydende frustrationer og aggressioner?

Kunne det tænkes, at denne verdens herskere – hvilket er de samme, der har skabt Operation

Lockdown – selv har en grundlæggende angst, en urgammel angst, der bestemt ikke er frit �ydende

men aldeles konkret: 

At ofrene for deres kyniske operationer skal begynde at stille netop disse spørgsmål?
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HVORFOR?

BEHØVER DET AT VÆRE SÅDAN?

Når først den kat er sluppet ud af sækken, så er svarene lige for hånden, og så får denne verdens

herskere nogle seriøst ubehagelige billeder for deres indre selvsyn:

Kroppe der dingler i reb fra træer og lygtepæle.

Hvordan fungerer masseformation?

Et af virkemidlerne er en radikal indsnævning af folks fokusområde. Folks synsfelt bliver massivt

indsnævret, og de ser kun et stærkt begrænset udsnit af virkeligheden. Pludselig havde folk kun

empati for de, de sagdes at være ramt af coronavirus, og ryge og rejse kunne folk med samtlige andre

sygdomme, unge med selvmordstanker i deres isolation fra kammeraterne, gamle der døde af

ensomhed på plejehjem (eller af simpel angst for at dø), folk der døde af sult og elendighed i

udkantsverden, folk der mistede deres arbejde eller var tvunget til at lukke deres virksomhed ned. Og

disempatien fortsatte til folk, der nu blev stærkt syge eller døde af vaccineskader – fuck dem! Det satte

de snævertsynede udenfor pædagogisk og kommunikativ rækkevidde, og alle sunde argumenter

syntes at prelle af på dem. 

Folk opførte sig nøjagtigt som individer under hypnose, og selv de forhold, der normalt var vigtige for

dem, f.eks deres fysisk-psykisk-sociale velbe�ndende, var de nu som søvngængere i stand til at

ignorere. Folk mistede på ganske kort tid civile rettigheder, som det havde taget generationer af hårde

kampe med magthaverne at tilkæmpe sig. Demokratiet forsvandt under fødderne og for næsen af folk,

mens de var ganske og aldeles apatiske. Vi ved, at det er muligt med folk, der er i hypnose, at

gennemføre kirurgiske operationer på dem, hvor man skærer direkte igennem deres brystben, uden

at de mærker det. Noget lignende var på færde her i den kollektive sfære. Befolkningens civilretslige
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organer blev amputeret og smidt i skraldespanden, uden at befolkningen løftede en �nger. Lammelse

af o�entlighedsloven, terrorlove, påvirkningslov og pandemilov gav hidtil usete beføjelser til Staten og

myndighederne, som kun er set i totalitære regimer. Folk accepterede fascismens indtog natten over,

mens de klappede i hænderne eller sagde DØH! Folk var endog villige til at stille op som fasciststatens

civilpoliti på en måde, som man kun har set mage til i Stasitidens Østtyskland. I Stalins Sovjet blev

halvdelen af ledelsen i partiet likvideret – uden at de protesterede! De var under ideologisk

massehypnose.

Nedlukning af små virksomheder synes at være af hovedformålet med Operation Lockdown. Der er

globalt set overført anslået 4 trilliarder dollar fra små virksomheder til globalistiske korporationer-

syndikater-karteller. Er der muligvis en årsagssammenhæng her? Husk hovedsætningen i systemteori:

Et system er, hvad det gør! Så hvis denne markante nedlukning af virksomheder har fundet sted til

globalisternes kæmpe fordel, så VAR det systemets formål. Et lignende fænomen kunne observeres

under den globalistisk iscenesatte �nanskrise i 2008-09. Altså en kæmpe overførsel af midler til

storbanker og globalist-kartellerne. Hvis man gør sig den ulejlighed at studere de løbende udsagn fra

World Economic Forum, der for tiden er hovedcentralen for globalismen, så bliver sammenhængen ret

tydelig, og svaret på spørgsmålet: Sammenhæng? bliver et entydigt: JA! De gider ikke engang benægte

det længere, de praler af det. De indrømmer det blankt og skuldertrækkende med sidebemærkningen:

Og hvad så, hvad vil I gøre ved det? vi fortsætter da bare!

Det er de samme folk, der nu gør det igen, og hver gang sker der kæmpe overførsler af midler til dem

fra deres konkurrenter og fra os. De gjorde det i �nanskrisen 2009 (hvor Kissinger holdt ovennævnte

tale til medicinalindustrie/WHO), de gjorde det under 9/11 (insidertrading), de gjorde under IT-boblen i

90’erne, de gjorde det ved oliekrisen i 70’erne. Og Federal Reserve indrømmede, at centralbankerne

skabte Wall Street-krakket dengang i 21929-33. Men igen: Folks villighed til at følge strømmen som

kreaturer på vej til slagteriet er markant skræmmende. Der har været en ekstrem o�ervilje, og som de

globalistiske bødler holder af at sige: vilje til at yde et o�er for en højere sag. De får det altid til at lyde

heroisk, men de glemmer lige at fortælle, at den højere sag er DERES sag og deres business case. Det

er derfor globalister elsker og hylder kollektivismen/kommunismen, for her ofrer hele befolkningen sig

for den højere sag og opgiver deres fundamentale rettigheder som individer. Her er det slående,

hvordan netop den teknokommunistiske agenda er helt fremme i feltet for tiden, altså den allerede

etablerede praksis med sociale konkrolpoints, som de har rendyrket i Kina.

Hvis ikke, du adlyder og underkaster dig, så bliver du lukket ned (Operation Lockdown). 

Et interessant fænomen er, at folk nu ikke længere ønsker at vende tilbage til det gamle normale.

Magthaverne ønsker det ikke, fordi de nu har raget så meget totalitær magt til sig. Og folk (50%)

ønsker det ikke, fordi de ikke vil tilbage til deres bullshit-jobs. Politikerne for deres part har fået den

illusoriske fornemmelse, at de endelig får lov til at træde i karakter som ledere. De få udspekulerede

blandt dem ved udmærket, at de ikke leder en skid men har fået lov af deres opdragsgivere til at

posere som sådan. De aller�este er for snotdumme til overhovedet at forstå den større sammenhæng.

Det gælder også for virksomhedsledere og ledere i statslige virksomheder. Jeg ser det til daglig, for jeg

omgås dem.
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Kulten

Masseformation bærer mange karakteristika fra kulten. Der er opstået den samme splittelse og

intolerance overfor afvigende meninger fra den fastslåede normalitet – det nye nikkedukkede normale

– som man �nder i kulte. Enhver udefra kommende kritik af deres hjernevaskethed bliver mødt med

aggression. I det forløbne halvandet år har venner, kærester og familier brudt op (et system er, hvad

det gør). Igen sker der en projektion. Den frit�ydende angst og frustration bliver lynhurtigt projiceret

over på de, der siger imod og stiller spørgsmål. Denne form for massegrusomhed bliver udøvet i en

tilstand af hellig forpligtelse. De agerer som det solidariske kollektivs immunforsvar, de beskytter

deres kult. 

Paradoksalt nok vil kulten aldrig ødelægge sin sidste fjende. Kulten har brug for fjenden, uden fjenden

er den intet. Vi så det med venstre�øjskulten i USA, da Donald Trump forsvandt. Det gik værre og

værre for dem, for deres korte historiske opblussen fandt sted på grund af Trump. Det eneste, de

kunne �nde ud af at mene, at de mente, var det modsatte af, hvad de mente, at Trump mente. Faktisk

mente de ikke en skid, da de var ude af stand til at danne en mening, så i stedet downloadede de et

meningssubstitut som en færdig pakke. Da hadeobjektet forsvandt, slog deres kult-kollektiv revner, og

tilbage var kun et ynkeligt teaterstykke i form af Joe Bidens zombieregering. 

Kollektivets ledere, politikerne, er bange for tiden. De har

spillet højt spil, og de har været villige kollaboratører til en

masseforbrydelse. De frygter den dag, hvor masserne rykker

sig fri fra forhekselsen. Den dag �ytter hadobjektet sig til den

egentlige fjende, den indre fjende, der sagde, at den var din

ven. Historien viser, at den dag vil folket myrde deres egne

ledere i vrede. Helt bogstaveligt ifølge historien. Det eneste, de

kan håbe på er, at det denne gang bliver i overført betydning,

og at folk blot dumper dem, afskediger dem. Man kan ikke

lade være med at få den tanke, at ‘nogen’ har lovet dem, at det

ikke kommer til at ske, for hvordan pokker kunne de være så

skråsikre på, at de ville slippe godt fra det. Den psykologiske

pioner Gustav le Bon (1841-1931) siger det sådan: Alle, der

stiller sig i spidsen for masserne, bør hellere forberede sig på at

blive slået ihjel af masserne.

Regnskabets time rykker nærmere dag for dag. De

beslutninger, der er taget i coronaperioden, har været helt hen i skoven. Det er noget, der også var

typiske i det 20. århundredes store kollektivistiske eksperimenter. Måden hvorpå man under

sovjetkommunismen ødelagde hele den agrare kultur, der var kernen i den russiske kultur, var så

hjernedødt inkompetent. Også selvom vi medregner, at stjernepsykopaterne i toppen, revolutionens

fædre, udmærket vidste, at denne destruktion var en del af deres opdrag (et system er, hvad det gør),

og at det var bestillingsarbejdet fra de, der �nansierede revolutionen, de jødiske �nansoligarker i Wall

Street (Jacob Schi�). 
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Diktatur og totalitærstat

Der er en forskel mellem den klassiske diktaturstat og den totalitære stat. 

I diktaturet adlyder folket diktatoren, fordi de er bange for ham. Det kan siges så simpelt.

I totalitærstaten er folk hypnotiserede. De er indrullerede i en statskult. Det er, som Mussolini udtrykte

det: Der er INTET over Staten, og med Staten mente han den genrejste romerske stat, hvor kejseren VAR

gud. Stalin og Mao fremstillede sig selv som guder, Hitler blev set som en messias. 

Hvis oppositionen bliver gjort tavs i en diktaturstat, begynder diktatoren at opføre sig venligt overfor

folket, fordi han indser betydningen af sympati.

I totalitærstaten sker der det modsatte. Når oppositionen er kvalt, så vil Staten begynde at udøve sine

mest per�de grusomheder overfor befolkningen. Totalitarismen synes at være en psykopat-magnet.

Så bliver Staten (citat: Hannah Arendt) et monster, der æder sine egne børn. 

Historiens lærdom

Hvad kan vi lære af historien om vores nuværende situation? At vi er nødt til at blive ved med at tale

højt og tydeligt om det, for hvis først vi bliver tavse, så bryder helvede løs. Masserne vil selv begå

grusomhederne på vegne at totalitærstaten, og dens ledere vil se tavse og bifaldende på. Det ærgrer

total-fascisterne hver dag, folk går på gaden, uden at det udvikler sig til tumult. De ønsker vold og blod,

for her kan de sætte ind med militær, politi, nedlukning og tvang. Det foregår lige nu i Australien og

Canada. Det er så sygt, at man må forvente et vendepunkt, hvor man muligvis vil se konkrete

lynchninger af politikere. Englænderne og newzealænderne har taget deres tørn, og i USA er det under

udrulning.

Men pas på, Biden og co., for amerikanerne har en historie for seriøs modstand. Det bygger sig op for

tiden, og det vil ikke forsvinde. Det eneste, der kan forhindre amerikanernes opvågnen, er

trumpismen, for Trump lykkedes med at kanalisere denne patriotisme og skabe en kult omkring sig

selv. Og nu tror alle de stakkels godtroende og velmenende vælgere – der blev snydt ved valget, for det

blev stjålet, og staten blev kuppet – at han vender tilbage fra de døde som den genopstandne messias

og frelser dem … ligesom han ikke gjorde sidst. Det bedste, der kan ske for amerikanerne, er, at Trump

forbliver i det hul, han kravlede op af og kravlede ned i igen. Så bliver folk nødt til at tage sagen i egen

hånd.

Trumpisterne mente, at det gik vældig godt med økonomien, men �k amerikanerne det bedre? De �k

besked om at rende rundt med masker på, 60% af små virksomheder blev ødelagt, kompensationen

ankom aldrig, skolebørnene lærte ikke noget i et helt år, demokratiet og valget i 2020 blev stjålet,

gaderne var fulde af fascister og racister, og Trump viste sig at være i seng med medicinalindustrien.

På et af hans rallys prøvede han at stille en stand op med vaccineprodukter fra hans eget �rma – ja

han har et sådant. Det blev der buhet af. Han tillod en Dr. Mengele-type med en 40 års

forbryderkarriere bag sig som Anthony Fauci at diktere, at amerikanerne skulle vaccineres til hobe. Det

hed sig under hele perioden, at det var demokraternes skyld, og de var sandelig medvirkende til en

forblø�ende bunke svindel og humbug. Men demokraterne var ædt op indefra af leftie-neocons på
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samme måde, som republikanerne var ædt op af højre-neocons i Bush-perioden. Og zionisterne var

med i begge omgange, for de er ligeglade med højre og venstre, og Trump leverede, hvad de bad om.

De hypnose-egnede og -uegnede

I masseformation er der altid tre grupper.

De 30% er totalt hjernevaskede, fåreagtige. De er udenfor pædagogisk rækkevidde, og rationalitet

preller af på dem. I totalitærstaten er det kun 30%, der faktisk er totalitære. De er de hypnotiserede,

zombi�cerede.

De 40% er ikke hjernevaskede, men de har ikke nogen civilcourage, og de vælger som regel at følge

med strømmen og holde lav pro�l. O�-the-record kan man tale med dem, de er åbne for

argumenter, men de fører ikke noget ud i livet. De er duknakkede.

De 30% er vågne og bevidste, og de forsøger at sige fra. Problemet med denne gruppe er, at den er

meget forskelligartet. Der er folk fra alle sider af det politiske spektrum, folk med høj og lav

uddannelse, forskellige etniciteter og forskellige status og livssyn. De har svært ved at blive enige

om ret meget. 

Hvis de 30% vågne �nder en måde at forene sig på og �nder en fælles identitet, så er krisen ovre, og

masseformationer ophører.  

Hvordan kan det så være, at der �ndes så mange trods alt, selv om de er i mindretal, der ikke er

nemme at narre, og som er svære at hypnotisere?

Professor Desmet har et lidt overraskende svar men på den gode måde. Han siger – hvilket resonerer

stærkt med den opfattelse, du �nder på nedersteetage – at de, der er tilbøjelige til at gå med til

underkastelsen og den o�cielle fortælling, er de, der også accepterer den mekanistiske-materialistiske
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opfattelse af mennesket, altså sagt på en anden måde: det sjælsforladte menneske. De er allerede

godt på vej ind i globalisternes ønskescenarium: det transhumanistiske menneske. Det er samtidigt

medicinalindustriens favoritmenneske: den omvandrende krop med syntetisk immunforsvar. Man kan

også kalde det for: Det gudsforladte menneske. Eller snarere: Mennesket der har forladt sin Gud, og

som derfor ikke længere ser sig selv som en sjæl i et kosmisk rum, hvor alt er forbundet, og hvor

mennesket er en del af det gudsskabte = den levende natur. Naturen er nu blot en død ting på dåse.

Vacciner giver mening for disse mennesker på en måde, der passer den industri, der lever af at sælge

dem i dyre domme. 

Ja-sigerne har det �nt med den reduktionistiske ideologi om det gudsforladte menneske. Teknokratiet

ville ikke kunne vokse sig stærkt som i dag uden dette afstumpede livssyn, som så mange har købt.

Processen har været under forberedelse i hundreder af år – læs: Materialisme som ind i helvede – men

på det seneste er teknologien kommet på plads for at sætte det i system som ingensinde før. Selv i det

20. århundredes begyndende teknokrati og de kollektivistiske eksperimenter var midlerne ofte

temmelig grovkornede. Det var støvletramp, knebbelslag og fysisk tortur. Det var kredsen i det britiske

establishment omkring H.G Wells, Bertrand Russell, Aldous og Julian Huxley, de såkaldte fabianske

socialister, at man udviklede ideen om, at masserne skulle forføres til at gøre det mod sig selv, så de

�ne herrer slap for alt det blod og bæ og skrig og skrål. Menneskeheden skulle lære at elske sin egen

undertrykkelse. The Fabian Society blev stiftet i 1884 – 100 år før Orwells bog. Tilfældigt? For hvad

Orwell beskriver her, og beskrev Huxley i sine skrifter, er mere en slags blueprint, en ønskeliste end et

skræmmescenarium.

Mnjææ, de prøvede da at advare os, gjorde de ikke?

Det er sådan, vi tror, de skal forstås. Men Huxley var medlem af den elitære inderkreds, der arbejdede

for virkeliggørelsen af det, han beskrev. Folk tror, at han advarede om Dystopia, men det gjorde han

ikke, han annoncerede Dystopia. Hans rævekagebror, Bertrand Russell, fremstillede også sig selv som

en fredselskende �losof med Russell-tribunalet og fred-på-jord og alt det violinmusik. Denne fred var

Pax Romanorum, Pax Americana, Pax Commonwealth eller Pax Globalistan. Og så sagde han lige ud,

hvad et af midlerne var til at ‘skabe fred’: Vacciner er kemisk lobotomi, og det var ganske uden tonen: og

er det ikke forfærdeligt. Folk bliver så dejligt fredelige efter det hvide snit. Han vidste, at den globale

elite, når dagen kom, havde tænkt sig at forgifte og a�ive størstedelen af menneskeheden.

https://www.nedersteetage.com/materialisme-som-ind-i-helvede/
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De var ‘visionære’ i den forstand, at de vidste, hvad etablissementet havde på tegnebrættet, og at det

ville komme til at ske. De var free-ride-profeter, for profetierne var dem, de sad og kogte sammen i

deres country clubs, deres tænketanke og deres loger. Det var overhovedet ikke profetier, det var

selve manuskriptet. Og deres opgave var at beskrive det på en indpakket måde, så folk langsomt-

langsomt kunne vænne sig til tanken. I business- og kommunikationsstrategi kaldes det i dag for

nudging. David Icke kalder det for the totalitarian tiptoe (listefod). Fabianerne havde opkaldt sig selv

efter den romerske general Quintus Fabius Maximus Verucosus, hvis strategi var langsomt at slide

fjenden op ved vedholdenhed og forskellige terrorgreb. Den strategi anvendte selskabet på

etablissementets vegne mod deres befolkning. 

3. Verdenskrig – same-same but di�erent

Det er blevet sagt, at den 3. Verdenskrig vil være befolkningernes krig mod deres ledersegment. Det er

ikke en horisontal krig med nation mod nation men en vertikal krig, hvor en lillebitte magtfuld gruppe

forskanset i deres eksklusive globalistiske elfenbenstårne har startet en ikke-åbent-erklæret krig mod

deres befolkninger, hvor biologisk krigsførelse er et af deres midler. Denne krig startede i det små, da

Den Kolde Krig sluttede og er i dag i fuldt sving, uden at folk ser det.

Her er, hvad en af det 20. århundredes tilsyneladende urørlige krigsforbrydere og massemordere,

Henry Kissinger sagde i en tale til medicinalindustrien i 2009 – og vi kan trygt sige medicinalindustrien

om WHO, for WHO er �nansieret og dermed ejet af Bill Gates, medicinalindustrien og det kinesiske

kommunistparti:
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Og videre:

Disse udsagn taler for sig selv, og der er ikke noget at være i tvivl om. Men hvor har vi hørt om det?

WHO’s eugeniske råd er ikke et sted, du og jeg har adgang, det står ikke på listen over FN-organer, og

der slipper ikke mødereferater ud derfra, da eugenik efter WW2 ikke har haft et godt ry – selvom der

må have siddet en deltager på mødet, der har skrevet ned, hvad der blev sagt, og som måske ikke

havde det helt godt med det.

Det er pga praktiseret eugenik i WW2, at der �ndes en Nürnberg-traktat, der forpligter det

internationale samfund at forhindre Dr. Mengele-stil-rotteforsøg på mennesker – hvilket man så i 2020

valgte at ignorere ved at bryde aftalen. Selv industrien, Phizer f.eks, indrømmer, at det er en såkaldt

eksperimental-vaccine, hvilket vil sige, at de sprang rotteforsøgene over. VI ER rotteforsøget. Og

hvornår har vi givet dem lov til det? Nåja, informeret samtykke røg ned i a�øbet ved samme lejlighed.
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Den første generalsekretær for UNESCO var i øvrigt Julian Huxley, Aldous’ bror, der var erklæret

eugeniker. Det er disse folk, der i et halvt århundrede har prædiket overbefolkning på Jorden, og som

gerne så jordens population reduceret til en halv milliard (se: The Georgia Guidestones). Hvordan

slipper man af med snart syv milliarder mennesker?

Og nej, eugenik er ikke opfundet af nazisterne, det er det

britiske Eugenic Society stiftet af Sir Francis Galton og

videreudviklet af The Rockefeller Foundation, der

�nansierede Kaiser Wilhelm Institut i Berlin. Og hvor får

medicinalindustrien kødet fra aborterede fostre til at

ra�nere til deres vacciner? Det gør de via organisationer

som Planned Parenthood i USA, der dagligt leverer kødet.

Stifteren af denne organisation, dette stykke kødindustri

med feministisk blåstempel, hed Margaret Sanger. Hun

var glødende eugeniker, og advokerede for total

udryddelse af sorte i USA. Bemærk den iscenesatte

medierbårne strid i USA mellem pro-life og pro kvinders

ret til at tage livet af de ufødte, hvis det passer dem. I den

neomarxistiske højborg New York gik man så vidt som til at tillade abort til 9. måned, og hvis

kødklumpen skulle overleve aborten, så var det helt OK at efterlade den på stålbordet til at fryse ihjel –

for den var jo erklæret for en abort.

Det var i den samme by, hvor borgmesteren tog livet af 20.000 pensionister på plejehjem ved at tvinge

dem til at bo sammen med coronasmittede. Så: død over alle de ubrugelige gamle røvhuller, der

troede, at de skulle nyde deres sidste dage, og som det koster penge at holde i live! Eugenik OG

euthanasi, �ne græsk-syntetiske ord for folkemord. New York er i dag en døende by på samme vis som
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Los Angeles er en kæmpe fækaliedump, et dystopisk hjemløse-narkoman-illegal-indvandrer-

latinobande-menneskehandels-helvede. Altså et urbant socialt eksperiment. Det samme med

Portland, Seattle og Chicago, alle steder ledet af neo-marxistiske demokrater. Alle steder er BLM og

Antifa gået amok. Alle steder er politiet blevet forhindret i at gøre deres arbejde. Alle steder er

befolkningen blevet terroriseret af deres borgmestre og guvernører. Alle steder var der massiv

valgsvindel i 2020. Alle steder oplever sorte amerikanere en opblussen af neoracisme i et land, der var

nået meget langt med at fjerne racisme. Alle steder har stigende kriminalitets-statistikker.

Stupid intelligens – klog uvidenhed

Tilbage til de, der synes at have psykisk immunforsvar mod massehypnose. De har som nævnt en

aversion mod den biologiske reduktionisme, der afstumper dem til at være kropslige depoter for

kemiske reaktioner, der ikke bare kan men bør reorganiseres og styres via videnskabelig manipulation.

Teknokratismen er vor tids virksomheds-stats-religion, og netop denne totale-totalitære

sammensmeltning af stat og virksomheder ER neo-fascisme. Du kan kalde det neo-kommunisme, men

det er kun et spørgsmål om etiketten på �asken, for indholdet er det samme. 

En besynderlig konstatering er, at det ikke har noget med intelligens og uddannelsesniveau at gøre,

om man er hypnotiserbar. Der sidder både intelligente og højtuddannede mennesker blandt de

beslutningstagere, der har bragt os frem til afgrunden. Faktisk er de mere hjernedøde end de såkaldt

mindre intelligente og lavere uddannede. Lad os kalde det for det akademisk-intellektuelle

ufejlbarlighedssyndrom. Fordi de har studeret i så-og-så mange år, har så-og-så man beståede

eksaminer og universitetsgrader i deres CV, tjener så-og-så penge, har så-og-så �ne titler … så kan de jo

ikke tage fejl, kan de vel? Mens folk med lavere IQ (hvad er i øvrigt intelligens?), lavere

uddannelsesniveau og status osv., men som i det mindste er klar over, at de ikke er alvidende, tillader

sig tvivl og usikkerhed og søgen efter svar. De arrogante ledertyper leder aldrig efter svar, for de

mener, at de allerede har dem. Hvis de har, så simulerer det, at de ikke har, for de skal jo ikke virke

usikre. Og hvorfor lytte til folks bekymringer, for de vil alligevel ikke kunne forstå det. I post-

demokratiet bliver kun udøvet simuleret lytning (ja … jeg hører, hvad du siger …).

I masseformation bliver højt intelligente og højt uddannede mennesker lige så dumme som masserne.

Og det er sagt med en vis afsky for at kalde folk for dumme og betegne dem som masser. Folk er ikke

nødvendigvis dumme, de er uvidende og godtroende. Det er de højtuddannede og efter egen

opfattelse kloge-smarte, der er de reelt dumme, i det øjeblik de braldrer op med deres skråsikre

uvidenhed. Og vi skal da lige love for, at vi har måttet høre på skråsikre stupiditeter fra deres hold i 18

måneder. Ordet masser bliver her brugt til at beskrive det menneskesyn, som globalisterne har, og

som de praktiserer via masseformation. De hundser rundt med kvæget, får dem ind i folden, hvorefter

de malker og slagter dem.

Tilbageslaget

Men folk er begyndt at vågne op. Der er røre i andedammen overalt i verden. Et eksempel: For ganske

nylig her i oktober 2021 har den rumænske befolkning sagt nej til tvangsvaccinering, og regeringen
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måtte lukke 117 vaccinationssteder og stille oprettelse af 371 andre i bero. Denne regering er nu i dyb

krise og udskriver valg snarest muligt. I Skotland har myndighederne nu strammet grebet så voldsomt,

at enhver, der modsætter sig vaccinemandatet, nu bliver kaldt for en terrorist. Dette er så skingert og

ude af proportion, at det er dømt til at give bagslag. I det hele taget er det interessant, at det er alle

Commonwealth-landene, hvor man nu har udrullet fuldbåren neo-fascisme. Vi mangler bare

koncentrations- og udryddelseslejrene, men i USA står de allerede klar som FEMA-lejre udstyret med

parkeringspladser fulde af engangskister, guillotiner, tonsvis af ammunition og pigtråd, der vender

indad. Australien og Canada er lige nu befolkningsfængsler, og deres ledere er gået fuldstændig syg-

syg – altså nøjagtigt som Mattias Desmet beskriver, at totalitærstaten vil gøre, når den mener, at

oppositionen er gjort tavs. Men det betyder også, at befolkninger her vil se med allerstørste

tydelighed, hvem deres ledere er, og hvad de står for. Det er en kæmpe sats for lederne, for de har

fuldstændig mistet befolkningens tillid (bortset fra de hjernedøde 30%), hvorefter de ALDRIG vil kunne

vende tilbage.

I Danmark nøjedes medicinaldemokratiet med at massemyrde 17 millioner mink under sloganet: Vi

kører Danmark i sænk – sammen. Dette besynderlige, absurde og makabre tiltag havde en kraftig smag

af ritual. Se her, danskere, det kunne også ske for jer, hvis ikke … Og nu udruller de den globale

forsynings- og fødevarekrise. Der ligger skibe i havnene i Europa, f.eks den store ind-og

udskibningshavn Rotterdam, der ikke bliver tømt for last, for krisen er kunstig og iscenesat. Husk

skibet i Suezkanalen.

Om sult som masseødelæggelsesvåben har hr. Kissinger også et bud:
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Det britiske Imperium var storforbruger af sultens masseødelæggelsesvåben. 50 millioner indere døde af sult

pga den britiske ris-embargo. Halvdelen af den iranske befolkning døde af sult af samme årsag under britisk

okkupation 1919-21. Halvdelen af den irske befolkning døde af sult under den embargo-udplyndring, som

imperiets historikere omskrev til karto�elpesten – The Great Fame. Hele den indfødte befolkning på

Tasmanien blev udryddet af briterne. Senere lod den amerikanske præsident, general Eisenhower 1.3

millioner tyske krigsfanger sulte og fryse ihjel i de amerikanske koncentrationslejre i Rhinlandet.

Massemordet på mink var altså en del af masseformationen. Men det var også et forstudie. Det næste,

man vil forlange, er nedslagtning af alle husdyrene, for nu er de også dødeligt smitsomme – vil man

hævde.

Modstrategien er at blive ved-og-ved med at tale højt om det. En totalitær regering hader, når

befolkningen taler dem op i ansigtet. De ved, at der bliver talt bag deres ryg, men det er svært at

kontrollere. Det stopper dog ikke masseformationen, det dæmper den, så regeringen ikke kan udøve

deciderede grusomheder. Ved at tale højt og åbent om, hvad der sker, dæmper man ikke angsten,

tværtimod, men angsten kan for de påvirkelige 40% til at blive produktive, om man så må sige. For

angstobjektet bliver pludselig realistisk. Det er ikke virusen, der er farlig, det er det, den får os til at

gøre og det, de siger er kuren for virusen, der er det farlige. OG de folk, der medvirker til udåden. Både

de der ved, hvad de har gang i og de, der er så dumme, at de ikke selv fatter det – de kyniske

opportunister og de hjernevaskede idioter.

Denne strategi virker på nogle. Man kan sige, at det er at ride på ryggen af grisen og gøre det samme

som hjernevaskerkultens iværksættere, men det virker. Som landet ligger lige nu, vil det være svært at

undgå denne totalitarisering af samfundet. Resultatet vil ligne de samfund, mennesker oplevede i det

20 århundrede, men der vil ikke være ydre fjender, kun indre – jf. Skotland, der nu kalder

protesterende for terrorister. Staten vil blive befolkningens fjende, en slags vertikal borgerkrig. Den
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totalitære stat har også brug for fjender, men dens fjender, der er oppositionen til dens regime, vil

blive udstødt og marginaliseret som i Kina. Kina ER modellen for det teknokratiske globalsamfund.

Arbejdere på en bilfabrik i Wuhan, der masseformerer social distance i frokostpausen.

Skulle en eller anden falde uden for række vil menneskerobotten miste sociale points.

Politikere i Belgien udtaler nu, at der nu er tale om en krise skabt af de uvaccinerede, og at man nu

skal holde op med at udsætte de vaccinerede for risiko. Tænk lige over det absurde i udtalelsen. Hvis

det kun er de uvaccinerede, der er problemet, hvad er så problemet? Hvis vacciner er så sikre, hvad er

man så bange for?

Dette er et eksempel på de ritualistiske absurditeters dagsorden i en totalitærstat. Virkeligheden er en

ganske anden. I Israel er nu omkring 85% vaccinerede, og seneste melding er en 35% stigning af

smittede blandt de vaccinerede. Prognosen for folkesundheden i det gennemvaccinerede Israel ser

meget dyster ud for de næste fem år, og spørgsmålet er, hvor mange der kommer til at overleve

vaccinerne.

1. jab nedsætter immunforsvaret med 15%

2. jab nedsætter med 35%

3. jab – og de taler nu om booster-jab �re gange om året – er ren nedtælling.

Den gode nyhed

Historien viser, at totalitærstaten altid ender op med at destruere sig selv. Det vil også ske for

kommunist-Kina, modellen for den globale totalitærstat. I modstrategien bør det indgå som

erkendelse, at fjenden er meget stærk, men at det også er dens svaghed, for den kan i sidste ende ikke

håndtere sig egen styrke og vil falde sammen under sin egen vægt. Alle, der har studereret

totalitærstater gennem historien, har bemærket dette fænomen.
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Så hvad vi skal sørge for er, at VORES historie overlever og bliver fortalt, og at vi beskytter os selv og

overlever en årrække. Totalitarisme er ubæredygtig. Vi bør aldrig søge at overvinde fjenden, for

fjenden kan kun blive overvundet af sig selv.

Som Sun Tzu skrev i The Art of War: Forstyr aldrig en fjende, der er i færd med at ødelægge sig selv.

🎦

Mass Formation Psychosis - 5 Things You Need to Know!

https://youtube.com/watch?v=GQChw_Rk1Kk

Matthias Desmets terminologi – masseformation – aldrig før set-og-hørt i det o�entlige rum er nu gået

viralt. Meget interessant!

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://youtube.com/watch?v=GQChw_Rk1Kk
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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1. sang

Vi lever i Aftenlandet i undergangenes overgang

Hvem havde dog troet, at Apokalypsen ville være så urkomisk?

De �re ryttere hver på deres fortrampede øg

og helvedeshunden ikke andet end en mølædt møgkøter

Syv sange fra Underetagen
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Hør den første basun der knækker på det høje C#

mens basunisten smadrer sit tandsæt i tilbagetrækket

Hvor bliver kaskaden af rådne æg og tomater af for den dårlige udførelse?

Her gik vi og troede, at Armageddon i det mindste havde lidt gotisk stil

Vi er ikke underholdt, showet �opper, scenen skråner halvfems grader

Hvem havde dog troet, at Ragnarok med regneark

og teknokratiets tegne-regne-drenge var så fantasiløse?

De transhumanistiske tøsedrenge er gået på pension før overstået pubertet

Hør den anden basun og hvor blev vi bange denne gang

Kompressorhornet med tjener-vi-vil-ha-mere-øl for fuld udblæsning

Blinkende forlygter, hvinende dæk og asfaltrøg

180 km/t og hov – der stod et vejtræ lige i svinget

Vi lever i skyggen af en afdanket vampyr

Hvem havde dog troet, at Mørkets Fyrste var så ræd for en lysstribe?

Mere ræd for lyset end vi er for mørket

Se gespenstet krympe ved et sæt projektører, der peger den modsatte vej

Hør den tredje basun, båthornenes båthorn, basunenglenes buldrekor

De udbasunerer deres bravader i gysdur og gasmol

med fuld mediedækning på samtlige kanaler i prime time,

så den store brune journalistiske kloakstrøm må recirkulere sit eget lort

Vi er ved de tider, hvor den store babyloniske skøge

burde overveje lidt mere blånelse til parykken

Rynkerne slipper små pruttende skyer af pudder løs, når hun bevæger masken

Der er seriøse hængepartier både for og bag

Hør den fjerde basun, en festlig fanfare til farfars �rsårsdag

Den nu tandløse basunist har denne gang glemt

at tømme røret for sit ukontrollerbare mundvand

hvorved en vis gurglende embouchure ind�nder sig på festdagen

Vi, de måbende beboere af Aftenlandet er muligvis vidne til en �nale

Det er bare ikke den Grand Finale, der var annonceret

Vi kunne med fuld ret kræve pengene retur men tøv en kende,

for en slut-prut-�nale for det store illusionsmageri er immervæk ganske facinerende

Hør den femte basun, dyt-båt og hej-hvor-går-det-godt

Som man siger: Et dyt i bamsen er bedre end ti bjørne på taget

Messingsuppe med dommedagsboller er åbenbart hovedretten

Frøken Jensens rædselskrebinetter med brun sovs og surt er slettet af menuen
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Vi må ikke glemme dyrevelfærd, når det drejer sig om Dyret i Åbenbaringen

ejheller de misligholdte kreaturer Behemoth og Leviathan til lands og til vands

Hvad siger du, er der nogen, der har glemt at fodre dem?

Vi må tænke på biodiversiteten, ring strax til direktøren for Zoo

Hør den sjette basun, er det ikke ouverturen til Lohengrin?

Og du dér på bagerste række kan godt tørre det lorne grin af fjæset

For dette er alvorlige sager, og du skulle bare vide, hvad det vil sige

at rende rundt i rustning og jernpatter og falde over alt det stjålne Rhinguld

Vi kan ikke undgå at bemærke det ironiske i uddelingen af messingstatuetter

for henholdsvis kedeligste basunengel på bagerste orkesterplads,

mest overspillede pauseklovn, værste stats- og sundhedsminister i mands minde

og klammeste scenogra� på de skrå brædder nogensinde

Hør den syvende basun, så-tak for en helvedesmaskine, de har kørt frem!

En blanding af et asfaltkogeri og en boreplatform

Der meddeles nu, at tingesten er løbet tør for genmodi�ceret brændstof, og at det 

ultimative trut på den yderste dag er udsat, til de får reservedele hjem fra Kina

Vi skal videre, du gamle, verden venter

Den største bekymring er sådan set alt det skrot, de har efterladt

Festivalarrangørerne var ikke helt forberedt på efterregningen

og det kom lidt bag på dem, at de ikke ryddede op efter sig selv

2. sang

Jeg færdes hjemmevant blandt kældermennesker og undermålere

Er vi ikke alle undermålere vurderet og fundet for lette
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af en eller anden overmåler med målerhjerne,

der har kvantiseret os ifølge sit udstukne regneark?

Målermenneskene maler menneskemasserne gennem deres kværn

Normalitetsbestyrerne ser det som deres opgave at administrere,

harmonisere, centralisere, rationalisere en kødmasse

forbundet med blod, nerver, tanker og følelser

Jeg færdes i min delvise tilstedeværelse i den administrerbare kødmasse

På slalomfærd blandt de allestedsnærværende kødhakkemaskiner

Undermenneskene har min medfølelse, jeg er en af dem

og med stolthed, for vi lever endnu, det er ikke ovre, før det er omme

Managementmenneskene har det ikke nemt med os

Hvem har i øvrigt sagt, at det skal være nemt

at pågribe organisk, intelligent liv og reducere det til rørt fars med tilsætningssto�er?

Hvem har sagt, at det skal være en dans på roser at hælde livet på tabeller?

Jeg færdes fra morgen til aften blandt menneskelige ressourcer

HR- og ledelsesmenneskene tænker ikke på os som mennesker MED ressourcer

men SOM ressourcer i form af menneskemasser i �ydende, fast, digital form

Alt er tilpasset et begærets behov for ressourcernes administrerbarhed

Teknokratmenneskene er påmonteret et nedadrettet tunnelsyn

De ser ikke, at også de er en ressource i en kød-hakke-ordnet fødekæde

At de langsomt men sikkert bliver ædt op, opløst, fordøjet 

og skidt ud af det store globalistiske røvhul

Jeg færdes i pingpongfart mellem menneskedesignerne

og hvad de anser for menneskeligt, disponibelt a�ald

Min undercoverstatus tillader mig at iføre mig en kappe af omvendt antropologisk

deltagerobservation,

hvor de vilde studerer deres koloniherrer

Imperiemenneskene er ikke iført tropehjelm, khakifarvet hampetøj og knæbukser

De ankommer ikke længere i sejlskibe lastet med glasperler og fodlænker

Deres koloni er ikke længere blot gule-sorte-brune mennesker i Udkantistan

men det indre Underland af undermålte undermennesker 

Jeg færdes undercover i Underlandet af de-sandsynligvis-uegnede

Jeg har derudover det privilegium at spankulere blandt de selvpriviligerede

Jeg tager mig betalt for det, de skal ikke slippe så let

Silkepudemenneskene på deres taburetter ved ikke, at de bliver læst
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Undergangsmenneskene i Aftenlandet er på retræte og deraf navnet

Og hvem er disse mennesker hvis ikke Imperiets ignoranter,

Privilegiets puddelhunde, Magtens mediemedløber, Oligarkiets opsynsmænd

Meningsmålernes middelmådige massefabrikerede misfostrede medskyldige

Jeg færdes til behageligt medskyldig blandt medskyldige

Der �ndes to slags medskyldige, de bevidste og de ubevidste

De bevidste mente, at de havde overtaget, fordi de kunne løbe fra al skyld

De ubevidste var ikke klar over, at de via skyld �k potentiel magt

Skyldsmenneskene opdeler sig i vandene mellem de, der løber og de, der påtager sig

Og nej, jeg taler ikke om at påtage sig personlig skyld for global opvarmning

ved at fratage solsystemet dets retmæssige ansvar for solsystemets klima over 4.5 milliarder år

Jeg taler om: Når du har skyld, har du ansvar, kan du gøre noget, har du ind�ydelse

Vi færdes for tiden og for stedet, vi ser nervøst mellem højre og venstre

vel vidende, at sindet er sløjen af røgen og støjen

Stat op du sløvne af møg! Fat din støjdæmper, din røgalarm, din møgsamler!

Stå op du sløjkæmper, bliv en højstamper, glem dine tøjkramper!

Magtmenneskene er ikke fuldt ved mu�en for tiden

De har glemt, at man ikke skal droppe pokerfjæset og smide alle tyve kort på én gang

De har ikke forstået, at one-trick-pony ikke er bæredygtig – for at bruge deres eget buzzword

Når man overspiller sine kort på bordet, sker det modsatte af forventet

3. Sang

Det kan tænkes, at jeg er blevet et gammelt surt røvhul,

tænkte han, mens han med opmærksom vantro betragtede generationerne
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inklusive sin egen skal der dertil siges, for omfanget af dårligdomme er konstant,

det er blot formen, der har forandret sig, vi begik vore synder i rigt mål,

det duer ikke at gøre sig hellig på andres bekostning (jeg skal nok betale min egen regning),

men jeg er sgu blevet for bedaget til at køre over i den anden grøft for at undgå den første.

Det kan undre, at verden er blevet så alderdomsforskrækket,

men hvis jeg tænker lidt over, tænkte han, hvad forskrækkelsen går ud på,

så giver det muligvis sig selv, der er måske visse brikker, der falder på plads,

for det er og har altid været alderdommens privilegium at blive klog på livets brikker,

erfaring tager tid, og vi er nogle, der er nødt til at begå den samme bommert

adskillige gange, før den hedengangne tiøre falder og forhåbentlig før, det er for sent.

Det er svært at undgå, at disse erfaringer, disse akkumulerede pisk ned ad ryggen

ikke på et eller andet tidspunkt bonner ud med en oplevelse af konklusion,

en nu-lukker-vi-lige-den-her og ser på, hvad der har samlet sig,

kunne der måske være en sammenhæng i hvad-hvem-hvor-hvornår-heden?

og burde disse mønstre af gentagelser, samtidigheder, sammen�etninger, påfaldenheder

ikke være i stand til at frembringe en hvorfor-hed inden lukketid?

Det er her, hvor alderdomsforskrækkelse – udover helt grundlæggende at være dødsangst –

kan oversættes med erfaringsangst, hvilket er en særlig dum form for vantro

bestående i, at vi ikke tror vore egne øjne, så selv elefanten i rummet forsvinder,

vi tror på det, de siger og det, de siger at de gør og vil gøre, og hvorfor – især hvorfor!

fremfor bare at observere, hvad de rent faktisk gør, og især 

hvad udkommet af deres gøremål er, for som der står skrevet: Et system er, hvad det gør.

Det er også her, jeg skal byde dig velkommen i de gamle sure røvhullers klub,

bestående af folk mellem 4 og 84 and beyound, der har fået nok af visse gøremål,

nok af at visse typer lyver fra morgen til morgen og hele vejen hen til banken året rundt,

nok af at visse karteldannelser sviner til uden nogensinde at rydde op efter sig,

nok af at visse instanser beskylder os alle for at begå DERES svineri og lærer os alle

svineriets kunst i en form for absurd medfølelse-slash-medmisbrug med svinskheden.

Det er mig imidlertid magtpåliggende at pointere – og lød det ikke surt og pege�ngeragtigt?

at de gamle sure røvhuller muligvis også skal tage sig lidt sammen,

da det ikke er nok at have en mental pH-værdi på 2.8 svarende til saltsyre eller Coca Cola,

men at vi alle tilsammen er nødt til at tilføje en portion basisk afstabilisering og neutralisering,

og begynde – i det små, bevares – at formulere, fantasere, forestille os en nutids-fremtid,

en ny verdensorden, der ikke er DERES nye verdensorden men en orden for mennesker.

Det er mig samtidigt magpåliggende blank at afvise tidens typiske magtpålæggelser,

kompromisser er ikke længere mulige, vi overlever ikke at være medkompromitterede,

kompromitterede med de kompromitterede, kommitteret med kommissionerne,

i kommunion med kommunisme-3.0, kummerlighedens lokums-kumbayah-korrekthed,
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og det kan kun fryde min gamle sure røv solidt plantet på brættet i et tidligt morgen-dump,

at ca. en halv milliard mennesker er gået på gaden i disse surrøvstider for at sige: NOK!

4. sang

Lad mig tage en tid til at eftertænksomhed sammen med dig, hvis du har lyst.

Lad det også være sagt med frygt for at være indbildsk.

Hvilket betyder at bilde sig selv ind i værste fald og at forestille sig i bedste fald.

Og hvad er så forskellen, kunne vi med rette spørge?

Er det så ikke noget med intentionen bag forestillingen,

som de �ne kalder for visualisering, og de gamle kaldte for billedgørelse?

Skal der ikke �nde en forestilling sted, før der kan �nde en virkeliggørelse sted?

Hvis det er rigtigt, at billedgørelse er forudsætningen for virkeliggørelse,

så er det muligvis ikke helt uvæsentligt, hvad vi forestiller os.

Det er muligvis også grunden til, at der �ndes typer derude,

der er vældig optagede af at bilde os ind, at billedliggøre for os, at løbet er kørt,

at vi er fordømte og forlorne, at vi har fejlet i uafvendelig grad,

at vi ikke er værdige, at vi ikke er fuldbyrdede, da fuldbyrdelse er uopnåelig,

og at vi fortabte syndere er nødt til at acceptere, at det hele går ad Sortistan til.

Hvad ville der muligvis ske – og jeg siger muligvis, for det er mulighedernes felt –

at vi forestillede og noget helt andet?

Dette andet er ikke nødvendigvis det modsatte af,

hvad alle sortekunstnerne og deres sortseende sortebringere har solgt i deres butikker.

Vi kan godt lægge afstand til sortemageriet uden at være dets omvendte ekkokammer,

også selvom det sjældent slår fejl, at deres rådne butiksvarer er netop, 

hvad vi mindst af alt har brug for at leve et fuldbyrdet liv.



29.12.2022 14.59 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 815/3124

De sortsælgende repræsenterer det omvendte univers.

Derfor behøver vi ikke at være omvendingen af omvendingen,

for det er, som man sagde engang: at gå over åen efter vand.

Vi kan simpelthen springe det over og forestille os, hvad vi har brug for,

og hvad vi ønsker for os selv og vore efterkommere uden at stå på hovedet.

Vi kunne forestille os det, som vi drømmer om i en verden af muligheder.

De siger, at det er umuligt, men da vi begyndte at udfordre deres påstand,

rettede de det til, at det muligvis ikke var umuligt … men så var det ulovligt!

Det var a�yst, udsat på ubestemt tid, arkiveret lodret,

det var strafbart, idømt ukorrekthed, sendt i stuearrest og eksil.

Sortehandlernes negationsunivers består i fornægtelse-knægtelse af selve Livet.

Men Universet accepterer ikke negationer. Anti-manifestation er ikke-eksisterende.

Dette er – muligvis – hemmeligheden ved det poppet-udvandede begreb,

der er solgt under navnet positiv tænkning i en business-egnet pseudo-neo version,

en coach-medarbejderudviklings-fähig version af en førhen eksotisk buddhistisk praksis.

Omsat til vores kultur, vil det svare til, at vi i vores barnetroiske aftenbøn sagde:

Kære Gud, vil du ikke sørge for, at jeg ikke falder ned af trappen i løbet af ugen.

Og hvad sker der så fredag aften kl. 19:37:17? kaplonk! så ligger du der.

Hvad skete der lige der? Universets velvilje springer simpelthen ‘ikke’ over.

Alt, hvad der starter med u-, non-, anti-, dis- og ikke- samt () og “” forsvinder i posten,

og i den store kosmiske Google-translate bliver det til dit uønske – om vi så må sige.

Så vi prøver igen – Kære Gud, vær forsynet for min fod, så den står fast på sin vej,

så alle stenene på vejen minder mig om den vej, de ligger på,

og så alle trin på trappen bliver mit stå- og gåsted i mit hus og på min grund. 

Amen = Og tak for, at det allerede er sket.

Mnjææ – hører jeg negationen i foyeren mumle – hvordan kan det allerede være sket, før det er sket?

Se, det er den næste hemmelighed. For tiden er fra evighed og til evighed.
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5. sang

Hvad siger du mere, min ven? Verden er blevet underlig tavs.

Eller rettere, larmen har fortonet sig til det fjerne, et akustisk reverb.

Der er nogen, der har skruet ned for højttalerne, forstærkerdelen er jammet,

vi skulle da nødigt blive forstyrret af lyden af vrede, råbende stemmer

af millionernes mylder manifesterende mishag mod magtens misbrug.

Jeg forstår, hvad du tænker, eller rettere: jeg tror, jeg forstår det.

Vil millionernes mylder �nde et fælles fodfæste,

eller vil DE og dermed VI endnu engang lade os sønderbombe i splittelse?

Jeg føler med dig, min ven, hvis dette overhovedet er muligt.

De siger, at der �ndes en følelsernes intelligens.

Jeg siger, hvad skal vi med al den udspekulerede intelligens, 

hvis højintelligente psykopater styrer verden?

Jeg hører banken på vandrørene, der slipper lyde op fra kælderetagen.

De fortabte sjæle råber op til os gennem historiens nedløbsrør:

Så hold dog for høvlan op med at begå de samme fejltagelser, 

der sendte os ad Helvede, ad Limbo og Skærsild til,

den store parkeringsplads for forførte sjæle på rehabiliteringsophold!

Bank-bank, mens jeg sidder og skriver dette, banker det på min dør.

To venlige mænd fra det lille lokale vandværk vil gerne a�æse mit vand.

Jeg har ikke selv a�æst mit vand pga personbeskyttelse, sorry for that.
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Den ældre af de to mænd er udstyret med to træben – altså seriøst!

Jeg siger: Det er godt gået. Han svarer: Jeg øver mig hver dag.

Jeg siger: Hvornår mistede du dine ben? Han svarer: for seks år siden.

Forestil dig at få savet begge ben af og få indsat et par stoleben i stedet.

Jeg hører på vandværket og vandrørene, at de har tænkt sig at skrue ned for vandet.

De har tænkt sig at skabe en kunstig krise af mangel på vand og mad.

Vores oplevelse af afsavn er deres installation af kom-til-far-og-mor.

Der ligger lige nu skibe udfor havnene i Europa fulde af last, der ikke bliver a�astet.

Nogen har givet havnekontoret i Rotterdam besked på, at de ikke må a�aste.

Tilstanden af mangel er tænkt som forlængelse af den operationelle nedlukning.

Min ven, hvis jeg var dig, så ville jeg sørge for,

at dit lager er fyldt op, for det kan lige pludselig blive meget grimt

som en by i Koldkrigens Østblok med køer og tomme hylder.

6. sang

altså, de vil gerne ha’, at vi skal gå og være bange hele tiden,

men er det ikke, som om at repertoiret for bangagtigheder

fremstår som en mellemting mellem barnagtigheder og bølleagtigheder

i stil med parodien på husmoderen fra forstæderne, der står skrigende på en køkkenstol,

mens der sidder en mus nede på gulvet og kigger nysgerrigt op under kjolen

eller fnisende skolepiger, der går i aaaad-mode ved synet af en edderkop

eller børn, der ligger og ikke tør trække vejret, fordi der ligger en ulden trold under sengen

altså, de vil ha’, at vi skal være bange for koprutter og forkølelse,

bange for håndtryk og selskabelighed, bange for at komme til at fornærme sarte sjæle,

bange for at ytre vores mening, bange for at gå på arbejde, bange for at rejse,

bange for at trække vejret, bange for naturlige luftarter, bange for bakterier

du skulle edderdulleme vide, lille ven, hvor mange bakterier, du er værtsdyr for
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og uden hvilke, den organisme, som du kalder for din krop, ikke ville eksistere,

hvilket igen er kraftig tilsnigelse, for det er ikke din, det er bare en, du har lånt

altså, de vil ha’, og de vil ha’, og bagefter vil de gerne ha’, at vi betaler

for alt det, de gerne vil ha’, så det ville måske være en ide

at vi så småt begyndte at være bange for de rigtige ting,

de rigtige hændelser og de rigtige personer med de så ganske forkerte intentioner,

de rigtige institutioner, organisationer og andre operationer,

der sparkede sig vej ind ad fordøre og smadrede ruder for derefter at snige sig ud af bagdøren

og stak til søs med lig i lasten, katte i sækken, skeletter i skabet og lus i skindpelsen

altså, siden vi partout skal bruge en masse krudt på at være bange for uvirkeligheder,

kunne vi så ikke i det mindste være bange for det, vi i virkeligheden burde være bange for?

tabet af værdighed, frihed, folkestyre, civile rettigheder, ret til informeret samtykke,

tabet af helbred, sundhed, mad med næringsværdi, jord med vitalitet,

tabet af ytringsfrihed, købekraft, en fremtid for generationerne, forbindelse med naturen,

tabet af mental balance, samtaler mellem mennesker, tillid til ledelse og hæderlighed,

tabet af etik, samvittighed, sandhed, nation, mandlighed, kvindelighed og barnlighed?

altså, siden de vil have, at vi skal gå og være bange for vejret,

var det så ikke en ide, at vi blev lidt mere bange for det mærkelige vejr, som de fabrikerer?

og siden de vil have, at vi skal være bange for vores helbred,

var det så ikke en ide, at vi bekymrede os lidt for de laboratorieforsøg, som de har spredt?

og siden de vil have, at vi skal være bange for konjunkturerne i verdensøkonomien,

var det måske en ide at se lidt på, hvordan de håndterer deres egen bogføring?

det ville muligvis producere noget produktiv bangelse i bangebuksens baglomme

altså, hvad med teknokratforskrækkelse i stedet for teknologiforskrækkelse?

og hvad med at være lidt mere bange for den terror, de spreder inde fra Borgen,

mens de pendler mellem diverse bestyrelser og selvforherligende selvbestaltelser

i stedet for at tisse i buksen ved rygtet om amatørnazister fra Greve og mullaher fra Ishøj

og alle de skumle typer i Udkantistan eller måske en dag grønne mænd i �yvende køkkentøj,

og i stedet for at blive sur på alle low-life pusherne i gaden i Staden (stop med at købe lortet),

så var det lidt på tide at blive seriøst pissed på pusherne og giftblanderne i medicinkartellerne

altså, som du måske kan høre, at jeg med stor besvær prøver at fremstamme i stil med,

at alt det hejs med bussemanden og buh-en-tiger, hvor vi vitterligt burde trække på skulderen

og sukke opgivende med et åh-nej, den har vi prøvet, den virkede heller ikke sidste gang,

snart burde have lært os lektien, men her er det så også som om, 

at vi måske er en anelse fattesvage, og ikke har luret den gamle fortærskede bangea�eder,

dimsen som de stiller op alle vegne, hvor de kan komme til det med sytten pile, der peger 

i alle retninge med se-he-og-her-men-aldrig der, hvor tampen og lokummet brænder
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7. sang

vi lever i en fortælling, en godnathistorie, en ammestuehistorie om virkeligheden skabt af et

sammenrend af typer, som ikke burde være i stand til at være i stue sammen, jeg mener, hvordan kan

psykopaten, opportunisten, hykleren og ignoranten blive ved med at køre dette Coloseum af en

cirkusforestilling, for de må jo vitterligt være i stand til at bilde både sig selv og hinanden ind, at de får

noget ud af det hver for sig og tilsammen

og hva�or en kategori falder vi selv ind i – av den var værre! – og kan man godt tilhøre �ere kategorier

på én gang? (der nikkes bekræftende ovre i hjørnet), eller er vi måske ude i, at der skal oprettes �ere

kategorier til alle os, der er lukket ind på tilskuerrækkerne omkring manegen og hørte døren smække

bagude? hvad med kujonen, slaven, dissidenten, overleveren?

vi har trods alt valgt at høre på en skrøne, et fantasifoster, en søforklaring, de har stukket en plade og

alle er glade (omend der høres lidt mumlen krogene) men igen: hvordan kan de være i stue sammen?

og så er det, jeg kommer i tanker om, at de nok i realiteten ikke er egentlig i stue sammen, men at

psykopaten blot sidder deroppe i tårnet og sender rørpost-one-way til opportunisten og hykleren – der

nok godt kan �nde ud at være i stue sammen, da de er gjort af samme uldne stof – der så blink-blink-

du-ved sender en ny post videre til ignoranten og hans fætter, der straks og uden at blinke begynder

at koste rundt med kujonen, slaven, dissidenten og overleveren

her vil det så være uklogt at undervurdere henholdsvis en kugle for panden, en arm om på ryggen, en

forgyldt gulerod i en snor for enden af en stang med løftet om i morgen og lidt håndører ned i lommen

og her skal du se lille ven, her har du en tokrone til en iskage, og så behøver du ikke at sige noget til

mor og far, vel? 

+ en anden overset detalje, som Djævelen har det med at gemme sig i, hvilket er den livsvarige,

uopsigelige og uskrevne men velforståede kontrakt, der indgås i det øjeblik, funktionæren i

tossefabrikken i et svagt øjeblik hengiver sig til en tilbudt perversion, en af de syv dødssynder på en

måde, der af generationer er dømt ubetinget uacceptabel men med et løfte om, at her gør vi lige en
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undtagelse, siden du er sådan en god elev og SLAM! der smækkede også døren til

medarbejderindgangen

og så skal vi ikke glemme den erotiske opstemthed, den rus der følger med tildelingen og udøvelsen af

magt og den stærkt vanedannende e�ekt af dette drug indtaget i generationer i visse bedre familier,

der tydeligvis ikke aner, hvad de skal bruge alle deres penge til, så det må jo være noget andet, det

handler om, siden de bliver ved-og-ved ud over al proportion i selv den sygeste logik, men næsten

værre og dét i pinlig grad er den ynk at bevidne, når de senest tilkomne i brugerkredsen savler over,

når deres nytildelte magt i kunstige krisetider gør dem liderlige 

vi lever altså i en fortælling, en godnathistorie, en ammestuehistorie om virkeligheden skabt af dette

maskineri af gensidig kannibalisme forlænget ad libitum ad in�nitum, dette helvedeshjul af misbrug og

genbrugt forrådnelse, hvor aktørerne i manegen smiler anstrengt af deres pinagtigheder og dårlige

vittigheder, og publikum klapper på alle de tilrettelagte steder, når orkestret på balkon’en serverer

pointen med en crescenderende trommehvirvel og bang! jaaa så klapper alle børnene mens de skæver

usikkert til siden for lige at se, om de andre også klapper

ejheller at forglemme er vanens og gentagelsens magt over alle de gudsforladte sjæle, ritualets

hypnotiserende magt, for de �este måtte lige klø sig i håret første-anden-tredje gang, men så blev de

bare ved-og-ved mens de skruede op for ved-og-ved, og når vi prøvede at skifte kanal var der den

samme udsendelse, der blev ved-og-ved, og når vi holdt hænderne for ørerne blev de ved-og-ved inde

i hovedet på os, for vi var allerede begyndt at vænne os til det, og en skønne dag virkede det helt

dagligdags og tilforladeligt

endsige bangelsen, som vi allerede har afsunget, især bangelsen ved at komme bort fra �okken og at

nogen i mellemtiden havde sat strømførende pigtrådshegn op, så vi nu ville høre til de udstødte og

måske-aldrig-igen-egnede, som de ikke ville have noget med at gøre, altså med os, de nu bejantede,

der måske endnu engang skal til at gå med gult jødebind, de berufsverbotede, de bort-eugeniserede,

de euthanaserede og få aldrig den helt forkerte (læs: banalt indslysende) ide, at det forseglede

cirkustelt er lavet af ganske tynd teltdug, hvor blot et enkelt velrettet snit med en skarp hobbykniv vil

kunne åbne en udgang, hvorigennem alle de tvangsindlukkede på bænkerækkerne vil strømme ud

under den stjerneklare nattehimmel frigjort fra tvangsvittigheder, tvangsskrøner og alle

tvangsvaccinerede tvangstanker

lad orkestret trutte i baggrunden, lad mikrofonskrigeriet fortone sig på markedspladsen, og lad os

sammen som emanciperet ekspublikum gå ud under nattehimlen og nyde synet af Orion, der bliver

tydeligere og tydeligere for hvert skridt, vi fjerner os fra de kulørte lamper på illusionernes

markedsplads, klovnerne og den pinagtige falden på halen – og se: elefanterne og søløverne har også

fundet ud af, at teltet er gået op i sømmene og vælter ud iført orkesteroverdøvende trompettrut, der

glædestrålende stilsikkert tilkendegiver, at nu er de satenædeme trætte af høballer, halballer og sure

røvballer, for de vil have masser af grønt græs og rigtigt havvand fulde af �sk



29.12.2022 14.59 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 821/3124

___________________________________________________

Først udgivet på: UNDERETAGEN.DK

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.underetagen.com/sange-fra-underetagen-4-sang/
https://www.underetagen.dk/
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 14.59 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 822/3124

Totalitær haiku

2 be or not to

2-talitære tonerum

2-nedøvstumhed

0-iteternes 

0-i�ceringsbegær

0 putte Mette

2-cifret terror

2-lerance-psykopat

prinsesse 2-ben

11 i 9’ende

1 eller andet skurrer

1 ud af mange

Corona-limerick

De kogte en suppe i Wuhan,

der nok kunne bruges som bøhmand

De spredte den der,

2021 på versefødder
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de spredte den her

Nu stikker de nåle i hvermand

Tudegrim Storgrimsons kvad om runekastning

Kast de runer, rul de rim

Ned skal nysprog, niddingsnak

Narrehattes nyhedsbreve

Ristes skal regeringspak

Kast ej dværge eller kalve

Kast i stedet op i halve

eller hele liter vand

Kast tyrannerne i spand

Blankvers om bank-kommers

Det pengeløse samfund står for dør

hvor Magtens Korridorer ta’r sig ret

til frit og uden varsel at begå

et indgreb i din konto, hvis de vil.

Så slut er fordums skræddervirksomhed

med puder og madrasser fuld af mønt.

Et digitalt sørøveri er klar

til �uks at lette anker med dit liv.

Hexameter om forhexelse

Syng os, gudinde, om vanvidets greb om vor fælles begrebslighed

Syng ud din klage, lad aldrig censuren forstyrre dit versemål

Storpsykopaternes anslag mod menneskers liv og naturlighed

Ordenes trolddom og slørsyn skal ikke besnære os længere

Anapæst om den Sorte Pest

De råbte, at vi skulle dø nu,

for pesten er kommet til lands og til luft,

og alle skal lukke for skodder og døre,

og bære en pose fra øre til øre

og lukke butikker for borger og tigger

for pesten er kommet i hus.
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De råbte, at vi skulle stikkes,

og kviksølver-kvaksalver-pharmakratiet

�k lov til at modi�cere vor gener

�k lov til at omgås de etiske regler

�k immunitet for klager og skader

så pengene kommer i hus.

Trokæ til en scarabæ

Billen den er blank og sort,

snart den triller med en lort

kugler lagt af folk og fæ,

for den er en scarabæ.

Bille sort med kæbesakse, 

skjold på ryg og hjelm på hoved

slut med snak og på med mod

vandrer mod en bøddelfod.

(Tom Kristensen in memoriam)

DUNG Energy

Alexandriner om Aftenlandet

Hvad tror du nu vil ske min ven og våbenbroder?

Hvor længe skal vi dog i uvished begå?
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Er Verden uden mål og med i Aftenlandet?

Vil alt, vi kendes ved, i morgen og bestå?

Jeg tror med skæbnetro, at intet ondt i sulet

kan bringe ud af kurs et skib med mand og mus,

hvis blot kompas og ror og tovværk er forseglet,

vil oprørt hav forstumme brat og bringe os i hus.

Men tror du så min ven, at ondskaben forstummer

så let som ingenting, blot tro og håb bestå?

Vil Verden ej forgå i grådighed og kummer,

når blot dit skib i salig tro har redet bølgen blå?

Jeg tror og tror dog ej, min tro har kastet anker,

for intet er så let som ingenting og alt.

Når tro og viden går i fællesskab og tanker,

har tvivlen intet sted at bo, og intet kan gå galt.
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Der er grundlæggende to eksistentielle trusler mod menneskeheden (i�g. Jordan Peterson)

Den første fjende er naturen i sin ubarmhjertighed.

Dette er den oprindelige trussel i form af vilde dyr og naturkatastrofer.

Fjenden var bestemt ikke entydig, for naturen kunne også være venlig og gavmild.

I de gamle kulturer blev naturkræfterne personi�ceret som guder, der kunne være mennesket venligt

stemt eller uvenligt, hvis det passede dem, eller hvis mennesket havde forbrudt sig imod naturlovene

= guderne. Man kunne anskue naturen som en projektion eller i det mindste afspejling af den

menneskelige natur, og der kunne argumenteres for, at det er den menneskelige natur, der er fjenden.

Der kunne også argumenteres for, at det er fordi mennesket ikke har realiseret sin egentlige natur

eller menneskelige essens, at denne fjende opstår.

Den anden fjende er større systemer i sociale strukturer, der antager deres eget liv og berettigelse.

Dette danner sig, når civilisationen antager karakter af en slags anden natur eller erstatning for

naturen. Systemet vender sig mod de, der har skabt det og de, der har fået det påtvunget. Eksempelvis

pengeøkonomi og �nans. Udover at det forsøges manipuleret i h&r, så løber det løbsk, fordi der er så

mange, der forsøger at manipulere det, at det fremstår som en slags naturkatastrofe. Det samme med

miljøet, men her det reelt set selve naturen, der hævner sig mod at blive negligeret og svinet til. Et

bedre eksempel ville være urbanisering. Når megasystemet i en metropol har nået en vis kompleksitet,

opstår alle problemerne, hvorved storbyen bliver fjendtlig overfor dens indbyggere. Igen kan det

diskuteres, hvor stor graden af menneskelig intention, der ligger bag.

Babel-syndromet og de to tidslinjer
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Deus ex Machina er denne gud eller dæmon, der træder ud af systemet – nogle vil sige har taget bolig i

systemet. Noget, der er ude af kontrol, har overtaget kontrollen. Dele af kontrolstaten ser det og rider

på grisens ryg. Kontrollens håndlangere kommer måske anstigende og tilbyder en forklaring og et

quick-�x.

Læs også: Kontrolstaten ud af kontrol

Babels tårn

Det bedste eksempel er måske videnskaben, da den overtog positionen i Oplysningstiden som den

eneste legitime verdensforklaring og adgang til virkeligheden. Udover at denne videnskab er

reduktionistisk – et synonym for afstumpet – og dermed har afskåret sig selv og menneskene fra en

universel forklaring, så er et grundlæggende problem, at videnskaben lider af Babel-syndromet. Den

ekstreme grad af specialisering har gjort, at videnskabsfolk ganske simpelthen ikke forstår andre end

deres nærmeste kolleger og ikke de, der be�nder sig udenfor deres eget speciale. Videnskaberne kan

ikke tale sammen længere, der er ingen helhedsforståelse af viden længere. Groft sagt.

Menneskeheden lider under, at den institution, der efter sigende er det fremmeste udtryk for vores

videnskulter, er fragmenteret og isoleret. Den har mistet sit immunforsvar og har ikke kunnet forsvare

sig imod at blive �nansialiseret, politiseret, ideologiseret, militariseret, dogmatiseret og omskabt til en

pseudo-religion. Eller som nogen sagde (har glemt hvem): Der er to slags videnskab: ægte videnskab og

betalt videnskab. Og den første er åbenbart i defensiven.

Et socialt system, en civlisation eller et samfund i det stadie, hvor det begynder af æde af sine

indbyggere og udgør en trussel langt større end naturen, er meget svært at �xe. Man kan ikke

kommunikere med systemet, for det er uden for pædagogisk rækkevidde. Ikke desto mindre bringer

det altid de revolutionære ud af hulerne og op af kældrene i deres forældres hjem, hvor de stadig

https://www.nedersteetage.com/ude-af-kontrol/
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bliver fodret og får vasket tøj og ud på banen, hvor de helt bestemt mener, at de kan �xe samfundet

og hele verden – selvom de er ude af stand �xe sig selv endsige deres familie.

Jordan Peterson har et bud på, hvorfor de revolutionære prøveløsladte horder slipper afsted med at

proklamere et verdenskorstog for at frelse os alle sammen. Hvis deres projekt var at frigøre sig selv fra

samfundet ved at proklamere, at de kun har rettigheder og ingen pligter, så ville samfundets reaktion

ankomme prompte. Hvis deres projekt derimod er at frigøre hele verden – hvad det så end betyder –

så ville reaktionen ankomme med så stor forsinkelse, at de aldrig ville opdage deres fejltagelse. Spørg

lige om det ikke er nøjagtigt, hvad vi har set og stadig ser i USA med den forskruede wokeness-kultur.

Curling-kulturen har skabt cancel-kulturen, og dens menighed, kultmedlemmerne er havnet i hybris.

En subkult indenfor wokeness-kulten er LGBT-bevægelsen. Allerede de �re bogstaver i akronymet er

en absurditet, for ingen af de �re sexuelle minoriteter kan fordrage hinanden, hvis du spørger dens

medlemmer o�-the-record. Fænomenet er så søgt og konstrueret, at akronymet metasterer til … ja

hvor mange bogstaver er der på listen i dag? Og er de pædo�le, de nekro�le, kannibalisterne og

dyreknepperne kommet med efterhånden? Bevægelsen fragmenterer og bliver så multi-

selvmodsigende ad absurdum, at den falder fra hinanden. Her har vi Babel-syndromet igen.

Mnjææ, hører jeg i baggrunden, det dér med at menneskers synder kan påkalde sig naturkatastrofer, det

er jo bare sådan noget gammeltestamentlig overtro.

Nå, er det det? Så må du lige forklare mig den dér med, at de nutidige menneskelige synder efter

sigende skulle være skyld i global opvarmning, som lige om lidt vil få jorden til at gå under i en

synd�od. Lugter det ikke påfaldende af genbrug?

Historien om synd�oden er en arketype men bliver ikke genkendt som sådan pga. selvoptagethed og

manglende selvindsigt. Og simpel-regulær hjernevask. Babelstårnet er hybris, synd�oden er nemesis.

Først bliver vi ramt af sprogforvirring, dernæst bliver vi ramt af synd�oden. Afbrænding af fossiĺt

brændstof (noget vrøvl) og udledning af ‘giftsto�et’ CO  (mere vrøvl) = hybris giver menneskeskabt

global opvarming (endnu mere vrøvl), der får polerne til at totalt nedsmelte (synd�oden) = nemesis. Og

så ankommer gud i skikkelse af globalisterne og pålægger os globale grønne stra�eafgifter, der ryger

lige ned i deres i forvejen overfyldte lommer = dobbelt nemesis, og så kan vi lære … at vi ikke har lært

en skid.

2
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Det må være et virkelig sikkert sted at redde sig i land.

En sten med en sulten tiger, der har unger, som den skal fodre.

Den tredje eksistentielle hovedfjende?

Måske der skulle have været en tredje eksistentiel hovedfjende for menneskeheden. Måske det er

dæmonen i maskinen. Det ville i så fald være systemadministratorerne. Eller mens vi har dem fremme:

globalisterne. Ellers kommer vi nemt til at lave den samme fejl som marxisterne med deres kliché: Det

er samfundets skyld, det er systemets skyld. De afpersoni�cerer deres fjende, så de ikke skal se den i

øjnene. Det er storkapitalens skyld, det er bourgeoisiets skyld. Eller i den seneste racistudgave: Det er

ALLE hvide menneskers skyld! Eller feministversione: Det er ALLE mænds skyld. Og da de højthylende

socialkrigere ikke kan løbe fra deres egen hudfarve, er det selvfølgelig underforstået, og det kan du

nok forstå: altså med mindre man som os er frelste og hver dag ritualistisk bekender vores systemiske

arvesynd og gør knæfald for kulten på græsplænen.

Marxisterne trådte i karakter og bekendte fuldt kulør i 2010’erne og viste verden, at de er fuldt og helt

solidariske med globalisterne. De har simpelthen erkendt i deres fortågede hjerner, at

internationalisme og globalisme er det samme. De har omtåget fornemmet, at globalisternes tyranni

er det selvsamme, som Marx-Engels-Lenin-Trotsky kaldte for proletariatets diktatur og Proletarer i alle

lande forener eder og sig mæhæ. Deres latente totalitærhjerner er poppet og har eksploderet indmaden

ud. Censur er blevet deres erklærede metode jf. Google-Facebook-Twitter-marxisterne. De har

samtidigt lært os en lektie uden selv at have lært den: At forskellen mellem fascisme og socialisme er:

NADA. Sort eller rød er irrelevant, same-same but same. Højre og venstre er so-last-millenium.

Terminologien er undermineret og udhulet, og vi kan ikke længere forstå verden gennem det

forstenede vokabularium. Og hvad endnu mere interessant er, at når vi har forstået det, så går det op

for os, at vi aldrig har kunnet forstå verden gennem dette designer-nysprog, men blot bildt os selv ind,
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at vi kunne. Begrebet progressiv har altid været noget vrøvl. Begrebet reaktionær har altid været en

projektion, der kun sagde noget om brugeren af ordet. Se kun på hvor ikke-tænkende-infantilt-

reaktionært venstre�øjen ter sig for tiden.

I øvrigt er det nu tid til, at højre�øjen bliver klædt af til skindet igen.

I USA tror de stadig, at Trump kommer tilbage og frelser verden.

Læs: Tilbageblik på en æra

Det kommer ikke til at ske. Men �ertallet af den amerikanske befolkning tror det, og nu sidder de i

samme saks, som Obama satte venstre�øjen i perioden 2008-16. Europæerne for tiden er lidt mere

realistiske. I England har de set, at højre og venstre er lige korrupte. I Danmark har vi oplevet Lars-

Løkke-korrupthed efterfulgt af Mette-korrupthed. Har danskerne lært noget af det? Well … Er

australierne og canadierne i færd med at lære lektien på den hårde måde? Now you’re talking!

Australien lige nu er fullblown terrorstat. Den tredje eksistentielle hovedfjende er trådt helt frem fra

mørket som magtsyge lyseslukkere. Den siddende regering vil ALDRIG blive genvalgt på lovlig vis. Det

ved de, hvilket må betyde, at de føler sig så overbevist om, at de til enhver vil kunne kunne gøre som i

USA 2020-21: At stjæle valget uden at befolkningen kan stille noget op. Og at de har fået lovning på, at

der med vaccinering af størstedelen af befolkningen fremover vil være mulighed for at kontrollere den

i en hidtil uhørt grad.

Politikerne er simpelthen lovet fritagelse for ansvar, straf-immunitet – ligesom den medicinal�rmaerne

ska�ede sig tilbage i slut-80’erne, da de tabte alle sager om vaccineskader – samt yderlige penge ned i

lommen. Virkeligheden vil vise sig at være en ganske anden, for globalisterne er notorisk berygtede for

ikke at indfri deres løfter. De vil efter endt udåd og kollaboration blive ekspederet, for en eller anden

beslutningstager med en stump viden kunne jo risikere at tale over sig.

Vil faldskærmen åbne sig?

https://www.nedersteetage.com/tilbageblik-paa-en-aera
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De to tidslinjer

Ovenstående beskrivelse er ifølge den tidslinje, som var blueprintet for implementeringen af New

World Order (NWO), det begreb, der blev introduceret af George H.W. Bush ved en tale i 1990. Det var,

mens globalisterne var fuldt forvissede om, at deres unilaterale verdensorden efter murens fald og

Sovjetunionens kollaps kun var et spørgsmål om at følge planen. Men blot seks år senere i 1996 stod

det pludseligt klar for dem, at deres agenda på ingen måde var på plads men derimod dømt til �asko.

Årsagen var, at kredsen omkring Dick Cheney havde hyret en gruppe af de fremmeste eksperter i

simulationer og computermodeller for at få bekræftet deres selvsikkerhed i forhold til NWO. Men disse

modeller kom hele tiden op med et nedslående resultat: At løbet var kørt, og at der var yderst ringe

chance for succes med deres plan. Kort sagt: GAME OVER! Med mindre at der indtraf en større

katastrofe på globalt plan, og/eller at deres opponenter begik seriøse fejl. I så fald sagde

beregningerne, at sandsynligheden for succes i bedste fald kunne snige sig op på 17.8%.

Den første betingelse minder i betænkelig grad om det, der i 1999 blev til PNAC, Project for the New

American Century, en rapport fra en globalistisk tænketank, der vurderede USA muligheder for global

dominans i det 21. århundrede og sagde, at dette kun kunne lade sig gøre, hvis der indtraf ‘et nyt Pearl

Harbor’. Kun i så fald ville det være muligt at opretholde tilstedeværelsen af amerikansk militær over

hele kloden. Det skete som bekendt to år senere 9/11 2001, hvilket derefter førte til overfald på en

serie lande i Nordafrika, Mellemøsten og Centralasien og dermed til foreløbig fastlåst militær

tilstedeværelse i bla. Irak og Afghanistan.

Problemet for NWO og globalisterne var, at deres opskalerede terrorvirksomhed – som de ironisk nok

kaldte for ‘krigen mod terror’ – kun formåede at udsætte skiftet mellem deres tidslinje og en radikalt

anden tidslinje, der var i menneskehedens favør. Tidslinjer er energier, der kan styres med særlig

teknologi, der ikke er tilgængelig for mennesker. Det nærmeste, vi kommer i lille skala, er det, der

hedder en bio-feedback-maskine. Den kan læse æteriske energier i kroppen, indhente store

datamængder og beregne et svar for at genoprette ubalancer. Den virker, endog i forblø�ende grad,

men er ikke alment kendt endsige anerkendt af lægevidenskaben. Det er der imidlertid så meget, der

ikke er, for denne videnskab er ejet af medicinalindustrien.

De globale energier/tidslinjer har i årtusinder været styret af en implanteret algoritme og en AI. Hvert

1008’ende år fandt der et programmeret skift sted for at skabe balance mellem mørk og lys energi. For

ganske nylig i forhold til skrivende stund – start september 2021 – var det meningen, at et sådant skift

skulle �nde sted. NWO havde udset sig dette som en lejlighed til at kuppe energierne for at fastholde

den mørke tidslinje i endnu 1000 år – deres såkaldte Tusindårsrige. Dette var deres sidste chance for at

bryde den prognose, som de selv havde frembragt i 90’erne, og som talte så tydeligt imod deres favør.

Altså deres 17.8% sandsynlighed, der i mellemtiden var reduceret til 12.5%. Det slog fejl, for den

dualistiske sort-hvide tidsmaskine blev saboteret, jammet, ødelagt. Den er herefter ubrugelig, og vi er

nu i skrivende stund forbi point-of-no-return. Hvad NWO så i deres computermodeller og deres Project

Looking Glass er nu blevet til virkelighed.



29.12.2022 14.59 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 832/3124

Vi kommer herefter til at opleve et energiskift. Det sker ikke natten over, men det vil være mærkbart

på sigt. NWO er nu en død sild. Globalisternes seneste tiltag, Operation LockStep også kendt som Covid-

19 klæber stadig og har desværre en ubehagelig inerti. Spørg befolkningen i Australien. Vi vil opleve, at

�ere og �ere højt-rangerende folk, der inderst inde ikke brød sig om systemet, men som ikke var i

stand til at undsige sig – af helt reel frygt for at miste livet – nu vil begynde at udtale sig og handle på

vegne af menneskeheden og ikke systemet. Der meldes nu om, at deres ‘handlere’ er forsvundet, altså

dem der fortalte dem, hvad de skulle gøre, ellers … Den skjulte pyramidetop er demonteret og virker

ikke længere.

*

Da det stod klart for NWO, at deres chance for at vende prognosen var 17.8% var det som at sidde i et

�y, der var ved at crashe, motorerne havde sat ud, der var ingen chance for sikker landing, og

passagerne �k udleveret en faldskærm med den besked, at de havde valget mellem at omkomme i

styrtet eller forsøge sig med en faldskærm, der havde 17.8% chance for at åbne sig. De valgte

faldskærmen.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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1. Hvad var det egentlig, de satte ud efter dengang i 2001?

2. Er det muligt at identi�cere dem?

3. Har de opnået det, de ønskede?

4. Er de her på årsdagen i fuld færd med at gentage succesen / �askoen?

Lad os starte bagfra og arbejde os forlæns.

Nine-one-one
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Fjerde spørgsmål

Der er mange grunde til at forvente endnu en svinestreg.

Det rejser en hel stribe yderligere spørgsmål om årsag og konsekvens.

Det kunne være:

Er der en særlig grund til, at den kuppede amerikanske regering nu styret af generaler i

kælderetagerne under Washington D.C mente, at de skulle foretage en totalt klodset tilbagetrækning

fra Afghanistan efter at have pumpet landet for olie, mineraler og opium i 20 år og samtidigt forære

deres ‘værste fjende’ for 85 milliarder dollars hi-tech militærudstyr? 

Er det også linket op med, at 10.000 af afghanere nu er lukket ind i USA, hvoraf en kerne uden tvivl

udgør Taleban? 

Har det noget at gøre med, at der i forvejen �ndes to millioner kinesere i USA, der undercover arbejder

for den kinesiske regering?

At generalernes skyggekabinet i USA ikke har haft en plan og en aftale med Taleban er 100%

utænkeligt. Taleban og Kina har nu også et samarbejde. Ikke et venskabeligt men et strategisk.

Kineserne får adgang til mineraler og infrastruktur + militærudstyr, som de får en håndfuld af til at

kopiere + Taleban indfanger og tilbagesender de uigurere, der er �ygtet over grænsen fra

udryddelseslejre og folkemord i Xinjang-provinsen mod … ja mod hvad?

Har Taleban allerede fået deres betaling, hvilket så bekræfter en treparts-aftale?

En gentagelse af 9/11 betyder et terrorangreb et sted i USA. Som skrevet i Babel-syndromet og de to

tidslinjer er der forlydender om, at et angreb skulle være forhindret via beslaglæggelsen af (nukleare?)

sprængsto�er på vej fra Colerado og vestpå. Det kunne være San Antonio kløften, hvor man ved, at

https://www.nedersteetage.com/babel-syndromet/
https://www.nedersteetage.com/babel-syndromet/
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der hele vejen op be�nder sig et bælte af vulkaner, hvorom det er konstateret, at de er så ustabile, at

de vil kunne aktiveres af fx atomsprængninger. 

Uanset hvad – og det ved vi først, når dagen er omme – vil angrebet blive smurt af på … Taleban? Er

det allerede en del af aftalen, at de skal stille sig an og braldre op om det? Der kommer jo ikke et

modangreb som sidste gang, det blev smurt af på dem, for nu er USA jo �ygtet kujonagtigt og panisk

over hals og hoved og har smidt alt, de havde i hænderne.

Er der stadig folk derude – bortset fra fjolserne i toppen + medierne, der har en kugle for panden, hvis

de skulle �nde på at sige andet – altså er der nogen helt almindelig, fornuftig og blot nogenlunde

velorienteret person med et par intakte hjerneceller derude, der længere kan �nde på at påstå, at

Taleban – al Qaeda og bin Laden sænkede Twin Towers + det løse i 2001?

Behøver vi at repetere skrønen med 19 terrorister, der for 20 år siden lige havde erhvervet sig et

certi�kat til et etmotores Cesna-�y og nu bevæbnet med hobbyknive hijackede to Boeing 747’ere og

�øj dem med elitepilots præcision ind i et par højhuse, der med millimetertynd præcision i frit fald

lagde sig ned i deres eget fodspor selvsamme dag, hvor hele det amerikanske luftvåben ganske

tilfældigt var på øvelse et andet sted?

Behøver vi at tilføje, at det samme var planen for Sears Tower i Chicago, hvor der helt lovligt! som

under Twin Towers befandt sig en mini-nuke i kælderetagen, der skulle bruges i tilfælde af en

nedrivning disse superstærke stål-og-betonkonstruktioner?

Behøver vi at gentage godnathistorien om et tredje �y, der aldrig er optaget på video – bortset fra et

missil – som crashede lige ind i selvsamme �øj i Pentagon, hvor dokumentationen for de 2.3 trilliarder

dollar i Pentagons budget, som daværende forsvarsminister Rumsfeld tilfældigvis dagen forinden

havde meddelt var pist-fosvundet i den blå luft?

Behøver vi at undre os endnu-endnu engang over, at et angreb på verdens sikreste luftrum kunne

gennemtrænges under ledelse af en pjaltet mullah med en laptop et sted i en støvet hule i

Afghanistan, der døde tre måneder senere på et hospital i Dubai af en nyresygdom og senere på

mirakuløs vis døde 7-8 gange senest ved en swat-team-operation i 2015 i Pakistans hovedstad – af alle

steder – udført af et SEAL-team, der helt tilfældigvis alle omkom bagefter i en helikopter, hvorefter

man efter islamisk skik () dumpede liget af mullahen i havet? Det giver god mening alt sammen.

Behøver vi at genfortælle historien om de manglende masseødelæggelsesvåben, der var årsagen til

USA’s invasion af Irak og senere seks andre lande i Nordafrika, Mellemøsten og Centralasien ifølge

general Wesley Clark’s beretning om, hvad føromtalte Rumsfeld havde fortalt ham – og hvordan den

britiske og danske premierminister og statsminister som glade sangskoledrenge sang med på sangen

og sidstnævnte �k en �n NATO lakkasket som belønning for veludført dåd?

Behøver vi atter at lovprise den tårepersende humanitære indsats, som vi her i Lilleputland har være

med til at yde i De Gyldne Bjerge i Afghanistan, så Opiumshøsten kunne �nde sin sikre vej til Heroin-

fabrikkerne og på velbevogtet vis kunne �nde vej til Vesten, så det stakkeĺs underbetalte CIA-agentur

kunne få �nansieret alle deres sorte operationer?



29.12.2022 14.59 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 836/3124

Det gjorde vi så alligevel i elevatorversion. Hvad jeg mener er: Behøver at starte helt forfra og lade som

om, at vi aldeles intet ved, når vi rent faktisk ved en hulens bunke?

Behøver vi at tale til folk udenfor pædagogisk rækkevidde?

Store dele af den amerikanske højre�øj lider af dette Bush-9/11-syndrom. Fordi denne ryggesløse

ma�afamilie, der bærer navnet Bush, havde ædt sig ind sammen med en stak neocons = neo-

trotskister under falsk �ag, så må den o�cielle konspirationsteori jo være den rigtige. Selv

velorienterede kommentatorer som Glenn Bech kører med den historie. Er det ikke underligt?

Ledende og toneangivende personer iført de bestukne medier kører med Bush-konspirationsteorien,

selv de, der ikke brød sig om Bush Junior og hans familie, mens masser af mennesker i jordhøjde for

længst har kasseret det som løgn og svindel.

Afghanistan-tilbagetrækningen har en yderligere skræmmende bagtanke. Der er brug for militær i det

land, hvor det kommer fra – mod landets egen befolkning. Dette bekræftes ganske klart af det tale,

som Formand Biden havde fået stukket for næsen forleden. Budskabet og tonen var ganske uhørt for

en præsident. Han truer amerikanerne, han erklærer krig imod dem. Han truer med tvangsvaccination

af hele befolkningen og med at fjerne de guvernører, der ikke makker ret. Han er gået fuld Stalin, og

det er det, han skal bruge militæret til.

Men der er et problem. Der er stor fare for, at der opstår et mytteri. Mange amerikanske soldater er

vågnet op og er klar til et mytteri. Derfor har der også været under opbygning en anden og mere

regeringsvenlig sikkerhedsstyrke, der nu tæller 300.000 mand. Disse vil uden tvivl blive sat ind. Der er

simpelthen en borgerkrig under opbygning. De ved, at Bidens tale er så uacceptabel og per�d, at den

med garanti vil føre til vold, når folk vil nægte at lade sig pumpe skæve med gift. Problemet er det

samme som man har med NATO i Europa. Denne militære enhed kan ikke bruges mod landenes egne

befolkninger, det er nedfældet i Atlantpagten, og de var for sent ude med at danne det nye EU-militær,

som de havde planer om, inden europæerne væltede ud på gader i protest.

USA har nu indledt det, der allerede kører i Australien og i nogen grad i Canada, England og New

Zealand: Den totale kontrolstat hvor selve livet er forbudt. Alle de �re tidligere kolonier oplever nu det

samme, og deres befolkninger er nu ganske klar over, at det hele intet har med folkesundhed at gøre.

Der har den globale Deep State ud af at overspille sine kort, som den har gjort.

Tredje spørgsmål

Det fører direkte videre til (bagfra) det næste spørgsmål: Har de opnået, hvad de ville?

Svaret er både-og. De har skræmt livet af verdensbefolkningen som det første. De har set, hvor nemt

det kunne lade sig gøre og var klar over, at de kunne gøre det igen. Vi kunne sagtens hævde, at vi

allerede har set 9/11 2.0 i marts 2020, da de indledte en ny terroroperation kaldet Operation Lockdown

eller Covid-19 plandemien.

Terror hører til i kategorien ‘både’ i både-og. Her hører også indførelsen af en serie permanente

undtagelseslove, der kun er mulige at argumentere for i en ny koldkrigs-tilstand. I den kolde krig var
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verden paralyseret af ‘russerne kommer’, og alt kunne henvise til det dogme. Halvdelen af Vesten var

direkte underkuet af kommunismen, og den anden halvdel var underkuet af de, der sagde, at stod

som garanter for, at kommunismen ikke ankom til os. Det gjorde den så alligevel med 60-70 års

forsinkelse under forskellige navne og under hatten globalisme. 

De opnåede at udhule demokratiet i Vesten, så vi i dag har forskellige afarter af lyserød eller lysebrun

fascisme. Globalisme er re-brandet fascisme med hindbær- eller chokolade-glasur.

De opnåede, at USA med dets daværende allierede (læs: I er da vore venner, ikke, ellers …?), kunne

overfalde og plyndre x-antal lande i Verden, nogle af dem for 2. gang. Eller for gud-ved-hvilken gang,

hvis man medregner Det Britiske Imperium. Altså Afghanistan, Sudan, Somalia, Irak, Krim, Syrien. Iran

stod på listen.

9/11 var startskudet til en ny bølge af neo-imperialisme og statsdreven og -godkendr terrorisme.

De opnåede endnu engang at militarisere Islam. Briterne havde gjort det, da de skabte islamisk

fundamentalisme (sala�sme, wahabisme) som en operation vendt mod selve Islam og det osmanniske

rige. Hvis nogen ikke har fundet ud af for længst, at al Qaeda, ISIS-Daesh og Taleban var og er CIA-

operationer, så står der politisk udviklingshæmmet i panden på dem.

De opnåede, at Verden blev til et kolo-gigantisk a�ytningsrum, hvor diverse BigTech operative

syndikater i samarbejde med statslige agenturer har tiltaget sig retten til at udspionere deres

befolkninger og de fra egne rækker, der ikke endnu har den helt rigtige mening. Vi har i dag en tilstand

af indtrængen i vores privatliv, der ikke kun matcher men overgår, hvad totalitære regimer under den

kolde krig var i stand til. Det er sket en stasi�cering af Verden. 

Ups!

Men de opnåede også noget andet, der hører til kategorien ‘og’ i både-og. De opnåede, at folk

begyndte at vågne fra den 1000-årige tornerosesøvn. Internettet var kommet for at blive, og som et

medlem af familien Rockefeller sagde: Internettet var nok vores største fejltagelse. Herefter i stigende

grad damage control i form af censur i alle afskygninger og for fuld skrue, løgn og spin i alle

afskygninger og forurening og disinfo i så store mængder, at farven på det journalistiske kloakslam

bliver brunere og brunere. Strategien er: Da vi ikke længere kan forhindre informationer om vores

ugerninger i at produceres og spredes, kan vi blande dem op med så mange disinformationer, at folk bliver

forvirrede så længe, at vore ugerninger er fuldbyrdede og irreversible. Selv de såkaldte alternative medier

er i dag så fulde af fake-crap, at vi må være meget kritiske for at få de godbidder ud af dem, som der

trods alt �ndes. Mainstream medier kan ikke længere bruges til andet end at monitorere graden af

hjernedød, og hvad der nu er tilsat af hjernevaskepulver i det o�entlige rum. Det bedste vi kan gøre er

at slukke for respiratoren.

De har opnået, at �ere mennesker, end de havde frygtet, har mistet tilliden til politikere, medier,

medicinalindustrien, institutionerne, deres globalistiske verdensforklaringer og helt generelt

kransekage�gurer og selvudnævnte autoriteter, der rager magt til sig og konstant misbruger den.
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De har opnået, at �ere mennesker, end de havde frygtet, nu er i stand til at identi�cere dem og deres

udsagn blot på lyden, stanken, synet og den dårlige smag af fordærv. Mennesker er begyndt at forstå,

hvordan de opererer og tænker, og at det, de har gang i, er det stik modsatte af vores interessefelt og

velbe�ndende. De vil os ikke noget godt, og vi har ingen som helst interesse i at leve i deres verden.

Mennesker er begyndt at gennemskue deres teaterstykke, for det er, hvad det er. Og det er det

samme teaterstykke, de har spillet hele tiden, for de kender ikke andet. Mennesker er begyndt at kede

sig over det patologisk repetetive ved deres performance.

Buuh en ny papirtiger – hvor blev vi også bange denne gang.

Andet spørgsmål

Mennesker (vi) har endnu ikke fuldt forstået, at det ikke er nok at identi�cere personer deroppe-

derude. Disse personer er ikke de egentlige beslutningstagere, for de har selv modtaget instrukser fra

visse handlere ovenfra i et styringslag, der ikke har været synligt. 

Vi har heller ikke helt forstået, at det er mindre betydningsfuldt, hvilke skikkelser eller grupper af

skikkelser, vi kan pege på end hvilket styringsprincip og hvilken agenda, de repræsenterer. Når deres

repræsentanter taler om Den Nye Verdensorden, så taler de om deres egen Orden, Den Sorte Sols

Orden eller Dragefamilierne / Kong Salomons Blodlinje. Der er en del navne i omløb. Disse ordener er

covens, og der er kun resterne af disse to grupper tilbage i den gamle struktur, den fritsvævende

pyramidetop med det altseende øje, der blev afmonteret i 2016. Da det næstøverste lag kaldet parents

er forsvundet, og det øverste lag, slangens hoved er erstattet af mennesker og en alliance af levende

menneskelignende væsener på Jorden, der handler ud fra en universel fredsaftale og arbejder på en

global restaureringsplan, så er de tiloversblevne covens og deres medlemmer – deres ledelser er

likvideret – i en sørgelig men stadig farlig tilstand af rivalisering. 

Hvis der – inden dagen eller ugen er omme – ind�nder sig en terror-event, så kan det kun forstås i

denne sammenhæng. De tiloversblevne medlemmer af den døde verdensorden kæmper nu indædt og

desperat for at bevare deres privilegier i en verdensorden, der overhovedet ikke er ny men er

ældgammel. Denne verdensorden er allerede afgået ved døden, og de lever nu i et fantomsmerte-

skyggefelt, hvor deres sidste livsgnist er holdt i live af rest-energier, der er som gasarter, inden de

fordamper og forsvinder.

En �s i en hornlygte. 

Første spørgsmål

Så, hvad var det egentlig, de satte ud efter for 20 år siden?

De satte ud efter en … udsættelse.

Det er beskrevet i artiklen Babel-syndromet og de to tidslinjer. 

Kort sagt og genfortalt: De vidste allerede i 1996, at løbet mere eller mindre var kørt for dem. Deres

eneste chance bestod i udsættelse af det skift i tidslinjer, som Project Looking Glass kombineret med de

bedste computermodeller, de havde til rådighed, kunne komme op med. Udsættelsen havde ifølger

deres højtbetalte eksperter og deres computermodeller en sandsynlighed på 17,8% og bar som

https://www.overetagen.dk/babel-syndromet-og-de-to-tidslinjer/
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forudsætning seriøse fejltagelser fra modstandernes side = menneskeheden og dens egentlige

beskyttere kombineret med en eventuel verdensomspændende katastrofe så stor, at menneskeheden

atter som under den mytiske beretning om Synd�oden blev traumatiseret og banket tilbage til

stenalderen. Det første fandt ikke sted, og det andet … det kunne arrangeres, måske. 

Det første kompenserende arrangement var 9/11 i 2001. Det var Djævelens Kunstværk, som den tyske

avantgarde-komponist Karlheinz Stockhausen kaldte det. PNAC-dokumentet, der varsler 9/11 siger det

tydeligt: Med mindre der sker et nyt Pearl Harbor, kan USA ikke dominere Verden i det 21. århundrede.

Det simultane arrangement var Klimasvindlen om menneskeskabt global opvarmning og CO  som et

giftstof. 

Køerne prutter, skam jer, betal.

Egentlig videnskab: gå ad h til.

Bagmandsklubben, forum’et for de ultrarige kaldet World Economic Forum, har direkte indrømmet, at

klimaævlet intet har at gøre med klima men alt at gøre med etablering af en ny globaliseret

verdensøkonomi, hvor de kan kontrollere … ALT. Fx. at lukke for folks bankkonto, hvis de ikke lever op

til visse standarder – som at kritisere Verdensmagten. Vi taler om et hyper-totalitært Kina-stil social-

point-kontrolsystem. Vaccinerne var den biotekniske komponent, som ingen ville kunne undslippe, og

som skulle låse mennesket til systemet.

Det næste arrangement var installationen af Barack Obama i 2008. Meget få fattede graden af

bedrageriskhed, som denne skikkelse indebar. Det var tiltænkt som starten på den 16-årsplan, der

involverede den anden bedragerske, Hillary Clinton som fuldbyrdersken af Obamas benarbede med at

omforme venstre�øjen til medlemmer af fascist-kulten. Clinton-ma�aen tilhørte den ene coven,

Dragefamilierne, Rothschild-slænget, mens plan B bestod i Den Sorte Sols Orden = den anden coven,

hvis medlem var Donald Trump. Og Barack Obama, der bar titlen Pindar (dragens pik) i Den Sorte Sol.

Valget i 2016 var et valg mellem kolera og pest, og pest smagte bedst på det tidspunkt. Amerikanerne

valgte pest fremfor kolera, og nu sidder de med geninstalleret statskuppet kolera i front og pest i

baglokalet. 

Det simultane arrangement i 2008 var Finanskrisen, mens Obama a�edte opmærksomheden. Hvem

var Obamas �nansminstre? Det var såmænd aktørerne i krisen, Goldman Sachs’ Timothy Geitner og

senere Rahm Emanuel. Tjek deres netværk ud, og du har hele kabbalen bag �nanskrisen, den store

derivat-udplyndring, det store bailout-trick. Er der nogen, der husker DONG-Energy-skandale fra

samme periode. Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon du ved. De smuttede begge ud af

bagdøren efter endt udåd. O�entlighedsloven blev jammet, så man ikke længere kunne søge direkte

indsigt i den slags svinestreger, som Helle og Bjarne begik. Senere påvirkningsloven, hvor regeringen

kan sende folk i fængsel i op til 12 år for at komme med udsagn, der kunne tænkes at gavne en

fjendtlig regering. Den ankom i den æra, hvor Putin var kørt i stilling som frelserskikkelse og folk var

begyndt at se for meget russisk net-TV. Og senest pandemiloven, der giver regeringen og deres

lejesvende ret til at hive folk ud af deres eget hjem og pumpe gift i kroppen på dem. Eller tvangsfjerne

deres børn og pumpe dem fuld også. Altså en hel stribe totalitære stygge-stygge lovstykker, der

tilsammen udgør det totale fascistiske lovkompleks.

2
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Det næste arrangement var Operation Lockdown aka Covid-19 i 2020.

De simultane events har allerede stillet sig i kø.

Nye navne på statsministre, �nansministre og sundhedsministre.

En ny omgang socialdemokratiske korruptheder.

Og glem ikke kli-i-i-imamedisteren, hvis embede består i at administrere beskatning af koprutter.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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I et foredrag af John Cleese kaldet Creativity in Management starter han med at fastslå, at kreativitet

ikke er et talent. Det er en måde at operere på. En metode kan man sige. Han tilføjer dernæst, at det

ikke er relateret til IQ – forudsat at der ikke er tale om decideret imbecil person.

Kreativ dualisme
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Han støtter sine udsagn på en forsker ved navn McKinnan, der specielt undersøgte kreativitet. Denne

fastslår også, at kreative mennesker simpelthen er folk, der har anska�et sig en måde at sætte sig selv

i en tilstand, hvor de kan være kreative. Sagt på en anden måde: de har bevaret evnen til at lege eller

at være barnlige. Det er også vigtigt at forstå, at legen ikke har et bestemt formål andet end sig selv og

den nydelse og glæde, den frembringer. Det betyder også, at pligt og tvang er absolut leg- og

kreativitetsdræbende.

Det fører til en konstatering af, hvordan en virksomhed, en organisation, en familie, en person kan

anskue sig selv og operere i to tilstande: en åben tilstand og en lukket tilstand. Kreativitet er ikke

muligt i en lukket tilstand.

En lukket tilstand er den, vi be�nder os i det meste af vores tid, når vi arbejder, og når vi kommer hjem

og skal have �xet privatsfæren. Det består i alle de skemalagte og forefaldende gøremål, vi fylder og

får fyldt vores tilværelse med. Der er et touch af nervøsitet og utålmodighed forbundet med

tilstanden. Tingene skal fra hånden og gerne til tiden. Der er andre, der er afhængige af vores

resultater. De vil blive udsat for vurdering og måske kritik, kvaliteten skal være på et niveau. Eller

endnu værre: der skal ankomme en hel masse resultater i en vældig fart – uden at det går ud over

kvaliteten. Der er et element af anspændelse, meget lidt humor og masser af formål i det. Hvis det

kammer over, går der kronisk stress i det, det bliver manisk og patologisk. Og igen: kreativitet er

udelukket.

I en åben tilstand er mennesket afslappet, ekspansiv og mindre formålsbetinget. Der er tid og rum til

overvejelser og humor. Tilstanden inkluderer, at mennesket er legende. Der er ikke tidspres for at

præstere og få noget færdigt så hurtigt som muligt.

Et udvidet kunstbegreb

Er kreativitet afgrænset til at være en luksuøs aktivitet for den kreative klasse? Har det noget med

kunst at gøre? Ja og nej, men det er alt for begrænset. De største videnskabelige opdagelser er gjort i

en åben, nysgerrig og legende tilstand. Måske som udgangspunkt. De største videnskabsfolk har en

veludviklet intuitiv side. Sideløbende har de formået at skifte til deres lige så veludviklede lukkede

tilstand bestående af logisk og medodisk tænkning kombineret med års hårdt arbejde i en stræben

efter at forklare og afprøve, hvorfor deres indskydelse i den åbne tilstand var rigtig. Et spørgsmål:

Kunne vi ikke med fordel begynde at betragte videnskab som en kunstform? Det samme med

veludført ingeniørkunst (dér sagde du det) og op�ndervirksomhed. Eller gå tilbage til at betragte disse

som en kunstformer. For Heraklit, da Vinci, Bruno, Kepler, Goethe, Tesla, Alfvén, Rodin og mange store

skikkelser indenfor og i omkredsen af videnskab til alle tider var videnskab og op�ndervirksomhed

kunstformer, der indeholdt det evigt nysgerrige, undersøgende-legende element. For dem udelukkede

videnskab ikke kreativitet, det var forudsætningen for videnskab.
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Kreativitet er gnisten, det er måden at åbne gaveæsken på. Det er måden at sætte kursen og træ�e en

beslutning om retning på. MEN, når kursen er sat og visionen er på plads, så nytter det ikke at forblive

i den åbne tilstand. Så skal der lukkes af, for ellers resulterer det i absolut intet eller i værste fald en

katastrofe. Når en skihopper er på vej ned af rampen, er det slut med at være kreativ og eftertænksom,

for ellers går det galt. Hvis en deling soldater har indledt indtagelsen af en post med en

maskingeværskytte, er det et uhensigtsmæssigt tidspunkt at overveje det morsomme i situationen.

Humor er distancering, betragtning af sig selv fra siden, fra oven, bagfra, hvorimod implementering,

realisering er at være fuldt til stede uden distancering og med begge hænder nede i gryden.

Den kreative klasse har det med i deres selvoptagethed – undertegnede skribent tilhører den, så jeg

har en vis ret til selvkritik af mit eget segment – at mene, at de har ret til at være inde over hele vejen

igennem og udover alle grænser. De har det med at kuppe agendaen. Når en virksomhed har fornyet

sig selv, og innovation har fundet sted – ægte og veludført innovation motiveret af et ægte og

påtrængende behov for fornyelse pga. en struktur, der vitterligt er stagneret – så er det mere eller

mindre ud af vagten med de kreative hoveder. Der er ikke brug for dem i næste fase. Groft sagt og

med fare for at fornærme, hvilket bliver de fornærmedes problem. De kreative bør blive inviteret

indenfor igen, når realiseringen af projektet har fundet sted for at være med til at vurdere, om det var

vellykket indtil videre, og hvorvidt næste fase af planen er klar til at gå i luften.

Fra kreativ dualisme til kreativ dialektik

Det fører frem til, at en balance mellem de to tilstande, er det ideelle. De gamle talte om den gyldne

middelvej. Buddhismen taler om balance mellem yderpunkter. Daoismen taler om balance mellem yin

(det udvidende, det åbne, det feminine) og yang (det sammentrækkende, det lukkede, det maskuline),

og dao er balancen. I europæisk ide- og kunsthistorie taler man om det dionysiske og det apollinske,

eros og logos, sturm-und-drang/romantik/barok og rationalisme/klassicisme. Nogle tillægger disse



29.12.2022 14.59 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 844/3124

egenskaber højre og venstre hjernehalvdel, hvilket nok er en tilsnigelse og forsimpling. Vi kan også tale

om de revolutionære versus de konservative. Når de revolutionære får lov til at fortsætte uantastet,

ender samfundet altid i tyranni, altså det stik modsatte af den erklærede hensigt. Når de konservative

aldrig bliver anfægtet, ender det i forstokkelses-tyranni. 

Begge udsagn er falske:

Fordi noget er nyt, må det være godt.

Fordi noget er gammelt, må det være godt.

Et af problemerne med beslutningstagere og i særdeleshed politikere er, at de får så meget adrenalin-

kick ud af at reagere på dag-til-dag-baserede løsninger (der ikke løser noget på sigt men skaber så

voldsomme problemer for menneskeheden både her-og-nu og i fremtiden), at de er ude af stand til at

træde tilbage og betragte sig selv og situationen. De er strandet i et kronisk brandsluknings-kompleks.

De kan ikke se sig selv i deres groteske selvhøjtidlighed og er fuldt overbeviste om deres egne

fortræ�eligheder. De be�nder sig konstant i en lukket tilstand som om, der er nogen, der holder en

pistol op for panden af dem. Er der monstro nogen, der gør det, og er de overhovedet herrer og

damer i eget hus længere?

Ikke nok med at de ikke aner deres levende råd – de aner ikke engang, at de ikke aner deres levende

råd.

Ikke nok med at de ikke har fattet det – de har ikke fattet, at de ikke har fattet det.

Forudsætninger for kreativitet

Der �ndes visse tiltag, der kan fremme kreativitet.

Uden garanti for, at kreativitet vil ankomme per automatik.

I John Cleese’s foredrag foreslår han fem () kreativitetsfremmende faktorer:

1. Plads/rum/lokation

2. Tid

3. Tid

4. (Selv)tillid

5. Humor

Altså en vægtning, hvor tid er særdeles vigtig, for tid er ikke bare tid.

ad 1

Man kan ikke være skabende midt i kravenes tumult. Man er nødt til at fjerne sig rent fysisk fra de

rum, hvor kravene klæber til væggene. Man er nødt til at skabe et rum, hvor man er uforstyrret

ad 2
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Rum er ikke nok. Man er nødt til at have adgang til dette rum i et bestemt tidsrum. Ubegrænset tid er

lige så destruktiv som ingen tid. Leg de�nerer sig som noget, der adskiller sig fra det normale liv via tid

og rum. Leg starter, det indtager sin afsatte tid og rum, og på et bestemt tidspunkt træder det ud af

rummet. Så er legen forbi. På engelsk play, der også er et synonym for spil og skuespil. Et skuespil har

en start og en afslutning. Det er en oase for leg, der har en begyndelse og en afslutning. Eller som man

siger i fortæller-modellen for romaner, �lm, teaterstykker og musikstykker m.m.: En begyndelse, en

midte (hoveddelen, indholdet) og en afslutning. Dette er den nødvendige ramme, uden hvilken det

hele �yder ud og bliver forgæves.

Den afsatte tid og det afsatte rum er helligt i ordets egentlige betydning. Det er helliget = afsat til leg.

Leg er på sin vis en alvorlig sag uden det selvhøjtidlige. Her er det vigtigt, at vi afstår fra input-in�ow fra

hverdagens krav. Det er meget nemt, at hverdagen vil prøve at okkupere og genindtage det afsatte

’hellige’ rum. Det er også nemt at skifte til hverdags-tilstand, hvorved det hele går i vasken, for det er

altid nemmere at give efter for de små ting, der er påtrængende, og som vi ved, vi kan håndtere, end

at tage sig af de store ting, der er mindre påtrængende, og som vi er usikre på.

ad 3

Tid igen. Denne gang ikke om udfordringen med at afsætte tiden i en tidsslugende hverdag men om,

hvordan man så bruger den afsatte tid. Det første man kan sige om det er, at det gælder om ikke at

springe over, hvor tiden er lavest. Det gælder om ikke vælge de hurtige løsninger. Måske burde man

sove på det og genlæse sine løsninger. 

Det kunne tænkes at være lidt det samme som at lytte til en båndoptagelse af sig selv, da man var fuld

aftenen forinden. Eller havde røget en sjov pibe. Holder det også dagen derpå – eller nok snarere, når

tømmermændene har lagt sig dagen efter dagen efter? 

Dette kan bekræftes af forskning (McKinnan), der fastslår, at de mest kreative mennesker altid bliver

hængende længere, inden de erklærer sig klar til at gå videre. Fænomenet hænger sammen med den

uro og lettere grad af angst, vi føler, når vi ikke har løst et problem og taget en beslutning. Denne uro

kan meget nemt få os til at træ�e de nemme og hurtige beslutninger bare for at slippe for uroen. Vi

kan derefter bilde os selv ind, at vi har gjort vores bedste, og at løsningen er den perfekte. Uro-

tolerance er en booster for kreative løsninger.

ad4

En seriøs kreativitets-dræber er frygten for begå en fejl. Eller blot at komme op med et forslag i den

kreative proces, der efter selve beslutningsprocessen kunne føre til en fejl. Det er en dræber, fordi det

spænder ben for al leg. I leg bør hovedreglen gælde: Alt er en mulighed og hvad nu, hvis vi gjorde,

hvad ville der så ske – hvilket som udgangspunkt ville være helt OK. Skyld, skam og frygt er mentale

dræbere. Hmm tænker man, kan det have en sammenhæng med regeringers, ideologiers og religiøse

institutioners overforbrug af disse tre virkemidler? Kan det oven i købet have forbindelse med, at

opdragelsesanstalterne gradvist udvasker kreativitet? Er magtens segment i virkeligheden selv

frygtsomme overfor kreativitet, for hvad nu hvis de lidt for kreative typer dernede i gulvplan en dag i
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kreativt overmod kom op med diverse forslag om, at magtmaskineriet i virkeligheden kunne

undværes? At der måske ikke var brug for regeringer i det omfang, folk er opdraget til at mene? Vi kan

jo lege med tanken. 

Man kan ikke være spontan i rimeligt afmålt omfang, det er en selvmodsigelse. Enten har man lov til at

lege, eller også har man ikke, punktum! 

ad 5

Humor. Det middel af alle, der hurtigst er i stand til at gennemføre skiftet fra lukket tilstand til åben

tilstand. Over-seriøsitet er derfor en dræber for kreativitet. Og med humor menes der ikke fjollethed,

at gå i høhø-mode. Det er snarere berøringsangst og over�adiskhed. Vi taler om selvhøjtidlighed, grav-

alvorlighed. 

Her har Magten igen et problem. Den ser humor som en potentiel trussel. Den ved, at dens

selvoppustede ballonagtighed står i konstant fare for at blive punkteret af en seriøs vits. 

Mere i dybden om legens magi:

Læs: The Power of Play

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Vores Verden er fyldt med forunderlige op�ndelser, hvis formål er at spare tid og kræfter. Især i sidste

halvdel af forrige århundrede er det gået rigtig stærkt. De �este af slagsen er forbrugere af elektricitet.

Vi ville ikke være foruden dem, mener vi.

Tidens tand
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Her skulle man så tro, at det har frembragt en generel tilstand af overskudstid og -kræfter for

menneskeheden. Hvilket så måtte betyde en generel tilstand af frihed. Mere fritid, mere frihed, større

lyksalighed. Skulle man mene.

Det kontra-forunderlige er så, at mennesker har mindre tid end nogensinde til sig selv og hinanden,

mindre overskud til gavn for sig selv og andre, mennesker er mere urolige og rastløse end nogensinde.

Så hvad skyldes det? Hvad gik der galt undervejs, hvad har vi glemt og mistet?

En historie om en indianerhøvding antyder svaret. Vi taler om en nutidig repræsentant for en af de

amerikanske stammer eller nationer, som de kalder sig, der var inviteret til en kongress for etniske

folkeslag i London. Han tog selvfølgelig et �y, for hvem sejler dog i skib over Atlanten i disse tider? Da

han ankom til Heathrow – og i god tid må man formode – satte han sig ned på et gulvtæppe. Her blev

han siddende i tre dage, inden han rejste sig. Da nogen spurgte ham om, hvorfor han havde siddet der

så længe, svarede han: Jeg ventede på, at min sjæl skulle ankomme.

Jeg skal lige have sjælen med mig, kunne en af de gamle i familien �nde på at sige. 

Det tager den tid, det tager, kunne bedstemor �nde på at sige.

Hastværk er lastværk, tilføjede bedstefar.

I tidens fylde sagde vi, engang. 

I Prædikernes Bog i Det Gamle Testamente står der:

På en eller anden dysforunderlig vis har moderniteten lært os at være utidigt utålmodige. Prædikerens

eftertænksomhed og Tidens Fylde i rette tid er afstumpet til: 

Alting har en tid,
for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.
En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage, en tid til at danse.
En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten.
En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.
En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.
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Så industrialismen satte masseproduktion i system. Den skabte forbrugsvarer, der var værd at

begære, for de kunne gøre livet nemmere. Javel, hvem ville i dag undvære en vaskemaskine eller

adgang til én? Hvem ville undvære indendørsbelysning, rindende vand, gas på komfuret. Men gradvist

forsvandt hele fordelen ved de tidsbesparende op�ndelser, for både mor og far måtte arbejde fuld tid,

så den lille familie kunne få råd til det hele, for det stoppede jo ikke med de basale bekvemmeligheder.

I forbrugssamfundet ankom der hundredevis, ja tusindvis af mulige uopfyldte begær, der overhalede

vores egentlige behov indenom. Nu kan vi ikke længere leve uden mobiltelefoner, computere, et

arsenal af torturinstrumenter i køkkenet, som vi ikke bruger halvdelen af, vægge tapetserede med

kæmpe �adskærme påmonteret spillemaskiner, en shitstorm af wi�-signaler gennem nervesystemt,

family size køretøjer til en halv million, eksotiske sydfrugter �øjet ind fra troperne produceret af neo-

imperialt underbetalte udkantsmennesker vha. diverse kemiske genmodi�ceringer. For det skal jo gå

stærkt, der er ikke engang tid til at planterne kan gro færdig af egen kraft, og kyllingen når aldrig

længere end at få overstået sin pubertet, før dens for tidligt voksne oppumpede krop mister hovedet.

Det er ikke helt tilfældigt, at den kulturelle mangel på tid og overskud ankommer i takt med, at Gud

forsvinder ud af det menneskelige synsfelt. Der er en nøje sammenhæng. Rationalismen havde en

anden prædiken end Prædikernes Bog. Den lovede os, at videnskaben med tiden ville komme op med

løsninger på alle menneskehedens problemer, blot vi indvilligede i at bekende os til det sansede og det

målelige som den eneste virkelighed. De forløbne 400 år har været ét stort accelerando af dette løfte.

Samtidigt har det være én stor negation af opfyldelsen af det samme løfte. Hvis folk for 400 år siden

Nu ringer vækkeuret, og så er der halvanden time til, at du skal tjekke ind på arbejdet, hvor du
be�nder dig 7.27 timer inklusiv frokostpause, som du selv betaler for, bliver sluppet ud igen, hvor
du så efter en halv times transport, der bliver forsinket pga. et tra�kuheld på ringvejen, hvilket du
bruger til at sidde og tromme på rattet og fyre forbandelser af mod de andre bilister, der heller
ikke kan gøre en skid, så du herefter kan nå at smide nogle varer i indkøbskurven i superdøgneren,
stille dig op i køen af lige så utålmodige typer som dig, så du kan komme videre og hente de
overtrætte unger, der har været indespærret i institutionen i det samme antal dagstimer – så kan
de lære, hvad der senere venter dem – hvorefter du har en time til at få maden på bordet inden TV-
nyhederne prime time, hvorefter der er nedtælling til, at du falder utidig om på sengen, så du kan
være bare nogenlunde udhvilet til, at …

Hvad udbytte af sit slid har den, der foretager sig noget?

Jeg så den plage, Gud har givet menneskene at plage sig med: Han har gjort alting godt og rigtigt til
rette tid; han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan �nde ud af
noget som helst af, hvad Gud gør.

Jeg erkendte, at intet er bedre for dem end at være glade og �nde lykke i livet. Men at menneskene
kan spise og drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud. Jeg erkendte, at alt, hvad
Gud gør, forbliver, hvad det er; der kan ikke føjes noget til, og der kan ikke trækkes noget fra!
Sådan har Gud gjort, for at man skal frygte ham.
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havde problemer, så har vi problemer i 10-fold i dag. Problemer af en tyngde og i et omfang, som de

rationalistiske ‘kirkefædre’ ikke havde drømt om. Og hver eneste gang, videnskaben og dens

præsteskab bliver tvunget til at indrømme deres blindgyder, så kommer de op med det geniale bud på

løsningen til deres manglende løsninger: Så skal vi bare have mere af samme slags!

Dér kom det så, indsparket fra måske 5. århundrede før vor tidsregning eller ældre – ingen ved, hvor

gamle de enkelte afsnit og vers i Prædikernes Bog er, for bogen er blot en samling af i forvejen

eksisterende skrifter samlet gennem et eller �ere årtusinder bestående af eftertænksomme udsagn

fra forskellige kilder, redigeret og nedskrevet i �ere omgange.

For det første: Tiden kommer tilbage, den bevæger sig i cirkler. Cyklisk tid er den oprindelige, den

organiske, den universelle tid. Lineær tid ankom først med Kristendommen, der trak en lang snor

mellem Skabelse og Jordens Undergang.

For det andet: På retfærdighedens plads sidder uretten.

Dér kunne vi med rette og til tiden føle os tru�et!

Retfærd er ikke længere formålet med ledelse.

Særinteresser er nu baggrunden for ledelse. 

Er det ikke interessant, at en eller anden gubbe af en skriftklog engang for 2.500 år+ rammer vor tids

hovedproblem så præcist? Hvilket ikke skal misforståes, som litteralisterne gør, bibelbaskerne der

læser alting bogstaveligt, hvorved de går galt i byen. Og al teologi er på sin vis fundamentalistisk i en

eller anden gradbøjet målestok. Gubben fra fortiden havde ingen som helst intention om at tale til

andet end sin egen tid og sit eget folk. Dette er pesha. I jødiske skrifter brugte man fortidige hændelser

som modeller for, hvad var der skete, og hvad der var ved at ske, for som der står:

Vi skal forstå det som: Der er intet nyt under solen.

Hvad de gamle oplevede som deres grundlæggende problem, har ikke forandret sig.

De så og vidste, at Magten satte sig på retfærdighedens plads og udøvede uretten.

Det, der var, er der allerede igen;
det, der kommer, har allerede været.
Gud opsøger det, der svandt bort.

Dette har jeg også set under solen:
På rettens plads sidder uretten,
på retfærdighedens plads sidder uretten.

Jeg tænkte: Både den retfærdige og den uretfærdige dømmes af Gud. 
For alt, hvad der sker, og for alt, hvad man gør, er der en tid.

Det, der var, er der allerede igen;
det, der kommer, har allerede været.
Gud opsøger det, der svandt bort.
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Et tysk analyse�rma lavede for 10 år siden en stor undersøgelse af, hvad der var tidens og

samfundenes største problemer. De kom op med, at det altoverskyggende problem i Verden var:

korruption. Husk i den forbindelse at korruption betyder: magtmisbrug. Ikke blot bestikkelse, som er

det, som de korrupte indimellem bliver udsat for og falder i vandet på. Det er alt det, der sker

efterfølgende, når de korrupte f.eks har modtaget bestikkelse. Men de korrupte er ikke nødvendigvis

bestukne, de har måske fået en kugle for panden, de har måske fået en forfalsket verdensforklaring,

de har måske fået en farvet klud viftet for næsen, de tror måske, at de gør noget godt for

menneskeheden, de ser måske en karriere udrulle sig, de er måske egosvage individer, der tror, de

opnår en identitet og en selvrespekt ved at hænge ud med Magten. Eller de lugter bare penge. Og en

del af dem – ikke at undervurdere – får en erotisk ophidselse ved at deltage i udøvelsen af magt.

Venetianerne, de snedige bankfolk, diplomater (læs spioner) og intrigemagere beherskede allerede i

middelalderen og renaissancen kunsten af forføre magthavere. Den beskidte kunst kan beskrives ret

simpelt. De studerede først en person og lærte sig, hvad vedkommendes begær bestod i. Var han til

dyre vaner, var han til dejlige damer, var han til herlig mad og drikke, var han til pomp og pragt og

prestige … jamen det �nder vi da ud af. Når først manden var hooket og havde modtaget opfyldelsen

af sit begær – hvilket som bekendt ikke er langtidsholdbart men stærkt vanedannende – så kom den

generøse giver tilbage og forlangte noget til gengæld. Der er skabt et mephisto-kompleks, den

begærlige har solgt sig selv til djævelen i skikkelse af en venetiansk mellemhandler, og nu sidder han i

saksen. Hvis han fortryder, har den generøse velgører magt til at ødelægge mandens liv.

Men hvad står der til sidst?

Jeg tænkte er selvfølgelig prædikeren i Bogen. Men jeg – skriveren af bloggen – tænker herefter, at al

denne ateisme, nihilisme, materialisme, rationalisme, positivisme … alle de �loso�ske navne for det

samme har en helt bestemt e�ekt rettet mod et helt bestemt segment: de korrumperbare, de

korrupte. Rationalismen forsikrer os om: Der �ndes ingen Gud. Hvilket så betyder: Da der ingen Gud

�ndes, �ndes der ingen højere retfærdighed, ingen universel moralsk standard, og så kan DU,

korrupte håndlanger-kollaboratør ikke blive dømt for dine gerninger, hvorefter du kan gøre alt, hvad

du kan slippe afsted med. Karma is cancelled – er signalet. Do what thou wilt, sagde satanisten og

hippie-guruen Aleister Crowley. I 1666 sagde kabbalisten Sabbatei Zevi, der hævdede, at han var den

Messias, som jøderne havde ventet på: Gud har skabt både godt og ondt. Så jo mere ondt, du bedriver, jo

gladere bliver Gud. Millioner troede på og fulgte budskabet, ligesom millioner af ungdommere i de

glade 60-70’er lod sig besnære af signalet i Crowleys motto og hengav sig til sex-drug-and-rock’n’roll

sponsoreret af CIA.

Mnjææ siger skeptikeren, nu har vi jo rationel lov og retspraksis, der har overtaget, og som garanterer

retfærdighed. Hvilket just er problemet. Husk hvad prædikeren sagde: På rettens plads sidder uretten.

Hvem dikterer rationalet? Skulle intellekt være en garant for højere moralsk standard? De så det for 2-

Jeg tænkte: Både den retfærdige og den uretfærdige dømmes af Gud. 
For alt, hvad der sker, og for alt, hvad man gør, er der en tid.
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3000+ år siden. Rettens plads er udskiftelig, og når uretten korrumperer og okkuperer rettens plads,

så �ndes retfærd ikke længere.

Og hermed er vi ankommet til Verden fyldt med forunderlige op�ndelser, hvis formål er at spare tid og

kræfter. Vi er ankommet til Teknokratiets Overherredømme, en verden styret af algoritmer,

videns�ltre, spinn, fake news, historieforfalskning, pseudojournalistik, købte-betalte politikere, købte-

betalte medier, videnskab med en kugle for panden, global censur, folkemord forklædt som

folkesundhed, gift forklædt som medicin, trans- og inhumanisme forklædt som humanisme.

—– o —–
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Hvad der er gjort af tid og over tid,
det vil tiden respektere.
Auguste Rodin

Tiden er kommet.
Der er ingen tid at spilde.
Vi er ankommet ved Tidens Ende, hvor al tid starter.
Tid er ikke længere penge, og kærlighed kan ikke købes.
Tid er det nuværendes nærvær i evighedens perspektiv.
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Verden drejer, energierne vender

Dette er det store polskift unikt for æoner

Skiftet kan ikke længere forhindres, 

kun irriteres, forhales, a�edes for opmærksomheden

Et bål i luften
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De før så magtfulde har ikke længere styr på kasseapparatet

Deres positioner er passi�serede, paralyserede, panikramte

Deres faceder krøller, krakelerer, krymper

Deres megalomane murværker er nu Babels bastioner

En stund endnu vibrerer illusionen som et fatamorgana

Den opstigende udspyede varme luft holder det svævende

Metangasserne fra deres endestykker fylder stadig Hindenburg, da von hinten

i sit gastrointestinale oppustethed på vej mod den endelige afbrænding

Det globale ballondyr er sat ud på sin sidste svævetur

Alle sandsække og ballaster er smidt for at holde det oppe

Verden drejer – og se derovre i horisonten for Aftenlandets Undergang

Et bål i luften, en brand i en skyformation

Se dem brænde op i eget brændsel

efterladende en forkullet bunke af ork-kadavre

*

Der er ingen så blind som den, der ikke vil se

Nærlæs venligst sætningen – der står ikke ‘kan se’ men ‘vil se’.

En blindhed større end fysisk blindhed.

Den seende har et synspunkt, den ikke-seende har en død vinkel.

Den tunnelsynede har et forlænget kighul gennem en mur af usynlighed.

Den ene af de tre kinesiske aber holder egen hånd for egne øjne.

Blindheden er et valg, vi træ�er. Der er en vilje eller rettere: en uvilje bag.

Så hvorfor vælger vi at være blinde?

Et svar ville være: fordi der allerede er valgt for os.

Og ja, blindheden er som en slags arvesynd,

der bliver påmonteret på alle tænkelige måder i kulturen.

Jeg vælger at mene, at svaret ikke er godt nok.

Det smager for meget af bekvem dårlig undskyldning,

åndelig dovenskab, fejhed eller arrogance.

Det er nemmere at forblive dum uden at vedkende sig sin dumhed.

Vedkendelse synes at være en fornærmelse af de, der er dumme på et højere plan.

Altså dummere end dum, dumstædig, dumsmart, akademisk dum, politisk korrekt dum.

Og ja, blindheden er tæsket ind i os, fra vi kunne stå på to vaklende ben.

Vedkendelse ville derfor være et første skridt på vej ud af dumheden,

et valg tru�et om ikke være blind længe, et valg om at se.

Også et valg, der ikke falder i god jord hos blindhedens etablissement.
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Så et bedre men mere ubehageligt svar er,

at vi vælger blindheden, fordi vi frygter synet.

Vi ikke bare frygter synet, det sete, det vi skulle se i øjnene men ser bort fra.

Vi frygter konsekvenserne at synet mere end synet.

Har vi først set efter, hvad der ligger under stenen og hænger bag fortæppet,

så kan vi ikke længere ikke-se, for synet vil forfølge os, hvis vi vender blikket bort.

Og leger vi ikke blindebuk med de andre for ikke at blive sat udenfor skoledøren?

Er den enøjede stadig konge blandt de blinde?

Har vores såkaldte ledere valgt at sætte kikkerten for det blinde øje?

Er skyklapper i virkeligheden det perfekte supplement til mundbind?

Jeg kunne godt få øje på den manglende komponent: ørepropper.

Eller måske snarere øretelefoner, der spiller sød musik det ene øjeblik

for det næste at afspille lydsporet fra et randomiseret udvalg af gyser-thriller-splatter�lm.

Eller hvad med bare at tage en sort plastikpose over hovedet og få det overstået?

*

September

Er der ikke noget særligt ved denne transformation

fra indiansk sommer til vinteren på trapperne?

Endnu er der kun et ganske svagt glimt

af det forestående forfald af blade og nedfaldende frugt,

og hvordan skal vi beskrive lyset?

Vi er ikke i tvivl om, hvor vi er på året, når vi går ud i dette blege lys 

med et touch af tilbageblik og nostalgi

Sensommerpragten er et varsel midt i den næstsidste stund af mildhed

En ganske svag brise i det skrå aftenlys

En forsinket harekilling er på vej gennem min atter forvoksede græsplæne

En golbane ville være alt for nemt, nu er den nødt til at hoppe

*

20 år efter

Behøver vi at repetere skrønen med 19 terrorister, der for 20 år siden lige havde erhvervet sig et

certi�kat til et etmotores Cesna-�y og nu bevæbnet med hobbyknive hijackede to Boing 747’ere og �øj

dem med elitepilots præcision ind i et par højhuse, der med milimetertynd præcision i frit fald lagde

sig ned i deres eget fodspor selvsamme dag, hvor hele det amerikanske luftvåben ganske tilfældigt var

på øvelse et andet sted?
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Behøver vi at tilføje, at det samme var planen for Sears Tower i Chicago, hvor der helt lovligt! som

under Twin Towers befandt sig en mini-nuke i kælderetagen, der skulle bruges i tilfælde af en

nedrivning disse superstærke stål-og-betonkonstruktioner?

Behøver vi at gentage godnathistorien om et tredje �y, der aldrig er optaget på video – bortset fra et

missil – som crashede lige ind i selvsamme �øj i Pentagon, hvor dokumentationen for de 2.3 trilliarder

dollar i Pentagons budget, som daværende forsvarsminister Rumsfeld tilfældigvis dagen forinden

havde meddelt var pist-fosvundet i den blå luft?

Behøver vi at undre os endnu-endnu engang over, at et angreb på verdens sikreste luftrum kunne

gennemtrænges under ledelse af en pjaltet mullah med en laptop et sted i en støvet hule i

Afghanistan, der døde tre måneder senere på et hospital i Dubai af en nyresygdom og senere på

mirakuløs vis døde 7-8 gange senest ved en swat-team-operation i 2015 i Pakistans hovedstad – af alle

steder – udført af et SEAL-team, der helt tilfældigvis alle omkom bagefter i en helikopter, hvorefter

man efter islamisk skik () dumpede liget af mullahen i havet? Det giver god mening alt sammen.

Behøver vi at genfortælle historien om de manglende masseødelæggelsesvåben, der var årsagen til

USA’s invasion af Irak og senere seks andre lande i Nordafrika, Mellemøsten og Centralasien ifølge

general Wesley Clark’s beretning om, hvad føromtalte Rumsfeld havde fortalt ham – og hvordan den

britiske og danske premierminister og statsminister som glade sangskoledrenge sang med på sangen

og sidstnævnte �k en �n NATO lakkasket som belønning for veludført dåd?

Behøver vi atter at lovprise den tårepersende humanitære indsats, som vi her i Lilleputland har være

med til at yde i De Gyldne Bjerge i Afghanistan, så Opiumshøsten kunne �nde sin sikre vej til Heroin-

fabrikkerne og på velbevogtet vis kunne �nde vej til Vesten, så det stakkeĺs underbetalte CIA-agentur

kunne få �nansieret alle deres sorte operationer?

Behøver vi at gætte på, hvorvidt har de deroppe i the dark cloud tænkt sig at fejre årsdagen, 20-års-

jubilæet? Som landet og luften ligger for tiden, kan de umuligt have tænkt sig at forbigå den festlige

lejlighed. Om de slipper afsted med ‘noget’ er så spørgsmålet, for der er andre, der holder øje med

dem. Der er forlydender om forskelligt, et atomart angreb et sted ved vestkysten i USA for eksempel.

Det blev efter forlydender forhindret, for sprænghovederne blev opdaget og beslaglagt i Boulder,

Colerado.

Vi har levet 20 år i skyggen af 9/11. Frygt for terror er blevet det nye syge unormalt normale.

Det er på tide at restaurere den normale normalitet.

*

September

og himlen er så blå så blå, uanset om de har valgt i sidste øjeblik

at overmale den med hvide striber

Det står i sangen, og vi vil synge den

og lade hånt om diverse stribe-gra�tti og nedfalds-kemikalier,



29.12.2022 14.59 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 857/3124

for sangen er vort umistelige arvegods og uerstattelige livsstykke

Lad os gå ud, min ven

og plukke det sprængladte Discovery-æble og den sødmespækkede sveskeblomme

og lade alle surrøvene bemale himlen med sod og støv

Kun god frugt kan komme af et sundt træ

Kun et sundt træ kan bære sund frugt

Frøet, der falder i jorden, kender allerede sit udkomme

Septembers himmel er så blå

også i 2021 over Åkirkeby, Bornholm

*

Verden er fuld af okkuperede ord. For tiden.

Tilfangetagne ord, hijacke’ede ord, armvredne ord

fodlænkede ord, mundbundne ord, vaccinerede ord

næsestukne ord, armstukne ord, bestukne ord

perverterede ord, bagvendte ord, nysproglige ord

indpakkede ord, opreklamerede ord, korrekte ord

�nansialiserede ord, dogmatiserede ord, militariserede ord

regerings-ord, ideologi-ord, videnskapist-ord

spinn-ord, fake-ord, terror-ord

censurerede ord, a�yste ord, bandlyste skyggeord

krænkende ord (buhuu), non-pc-ord (fy), mikroaggressive ord (skam dig)

magt-ord, management-ord, meningsdanner-ord
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Det er på tide med Ordenes Befrielsesfront

Slip ordene løs i hovedet på verbal-voldtagerneSpeak up against the new-speakers

Et ord er et ord, sagde de gamle

Lad os tage dem på ordet

Lad os servere en ordret for dem

*

Men september alligevel … ikke?

Altså jeg mener, høsten af årets frugt og opdræt,

som de gamle fejrede med en fest, fordi det var fortjent

Som en tak for gaver vel vidende

at taknemlighed er forudsætnig for,

at det med naturens velvilje vil ske igen – og igen

September fortjener for sin part

ikke at være en måned for forhånelse

men en måned for forherligelse

Vi ved, at den kommer – vinteren

Vi ved, at denne verdens selvunævnte herskere ønsker en �mbulvinter

Men hvorfor ved vi ikke, at vi til enhver tid

har beføjelser og civil magt til at bede dem

venligt men bestemt om at gå ad helvede til?

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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En revurdering af præsidenten der skulle frelse

Verden og forsvandt ud af bagdøren
Vi vidste det ikke dengang.

De �este vidste intet men hævdede, de vidste noget.

Nogle vidste noget men hævdede, de vidste en masse.

Andre hævdede, de vidste det hele, men vidste kun noget.

Det hele var enten for godt eller for ondt til at være sandt.

Vi taler som afsæt om en æra i amerikansk politik,

der gud-hjælpe-os teknisk set ikke er slut endnu.

Vi taler om �re-et-halvt år med mulighed for forlængelse.

Vi taler om Donald Trump-æraen.

Manden og hans tilhængere mener bestemt ikke, at den er slut endnu.

De mener lige så bestemt, at der kommer en anden runde.

De mener, at han for anden gang vil nedstige fra Himlen og frelse verden.

Det gjorde han ikke sidste gang. Han lod som om.

Lad mig starte med at fortælle, hvordan jeg havde det med manden.

Lad mig forsøge at undgå bagklogskab.

Tilbageblik på en æra
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Lad mig dernæst fortælle, hvad jeg ved i dag.

Vennerne og fjenderne

Jeg var fra starten tilbøjelig til at mene, at en mand, der stod op så tydeligt mod vindheksen Hillary –

den ledeste sæk, der kunne gå-vralte på to ben – som minimum fortjente en lidt længere line end de

�este. Han fortjente det så længe, han performede og så længe, det gav mening, hvad han sagde i

sammenligning med, hvad han gjorde. 

Han �k den lange line under prøveløsladelse. Den er nu inddraget.

Meget langt hen ad vejen gav det mening. 

Hvad er det man siger: Mine fjenders fjende er mine venner. Er det nu helt rigtigt?

Hvad med: Mine venners fjender er mine fjender?

Eller: Mine fjenders venner er mine fjender?

Eller: Mine venners venner er mine venner?

Hvis man stillede følgende yderst relevante spørgsmål til de hadske anti-trumpister:

Kan du sige mig, hvem Donald Trumps politiske fjender er?

så blev de først be�ppede og måtte dernæst venligt belæres og oplyses.

Næste spørgsmål: Føler du dig vel tilpas i deres selskab, 

siden du nu gentager alle deres pointer?

Så blev der underligt tavst i hadeklubben.

Problemet var, at de ikke anede, hvem de hadede og hvorfor.

De anede heller ikke, hvem der havde lagt dem hadet i munden endsige hvorfor.
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Vi har trods alt noget at takke manden for. Som minimum.

At han �k venstre�øjen ud af busken og skabet og jordhullet

og �k dem til at vise deres sande natur og intentioner.

Behøver vi �ere eksempler end den danske regering for tiden,

der er gået fascistisk-totalitær for fuld udblæsning?

Og så er der højre�øjens nyttige idioti. Men den tager vi hul på nu.

Først var det stor opstemthed i elskeklubben. Dernæst blev der stor nedstemthed.

I starten af æraen var det venstre�øjen, der glemte at se sig over skulderen.

Så de blev grundigt røvpulet af globalisterne.

Nu er det højre�øjen, der er fanget af deres eget illusionsmageri.

På trods af visse �ne takter og evne til at gennemskue mod venstre,

på trods af gode intentioner om at genskabe fædrelandet,

får de nu svært ved at komme ud af Trump-syndromet.

Det står i allerhøjeste grad til diskussion, om det ene er værre end det andet.

Eller om det i realiteten er to alen ud af samme stykke.

Tilbageblikket

Det var det tilbageblik, vi kom fra.

Der var en hel del, der gav mening i den korte æra, perioden for prøveløsladelse.

Jeg skal ikke trætte med for mange opremsninger af meningsfuldheder iblandet -løsheder.

Indenrigs, udenrigs, økonomi, destruktiv indvandring, anti-pædo�li,

svindelsager med russisk roulette, falsk rigsretsat, korrupte agenturer,

ukrainske lokumsaftaler, fake afhøringer i Kongressen, valgsvindel, osv-osv …

Venstre�øjen fremstod – og ER – en rotterede og et kakkerlak-kloset for 

uærlighed og fakeness. 

Deres gade-antifascister ER fascister.

Deres gader-antiracister ER racister.

Deres ledere og deres partier er blevet til en globalistisk ormegård.

Så meget stod klart.

I Trump-lejren gav følgende mening:

Der var stilstand i Mellemøstens ormegårds-kon�ikter for en stund.

Der var samtaler med Nordkoreanerne.

Der var tilbagetrækning i Syrienkon�ikten.

Der var afstandstagen fra Afghanistan-okkupationen på 20. år.

Der var alt muligt, der var lovende og gav mening.

Det begyndte imidlertid også at stå klart,

at højre�øjen var en stak handlingslammede nationalromatikere, der var alt for vant til
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at dukke nakken, når de blev overhalet indenom.

Et KÆMPE problem for højre�øjen er også, at de aldrig har fået ryddet op i deres imperialistiske

skeletskab, og at de aldrig har gjort op med de galninge og krigsforbrydere i egne rækker, der

myrdede JFK, tillod et statskup i kølvandet, tillod den beskidte krig i Sydamerika, skabte et 9/11 med

efterfølgende Mellemøstkrige, hvor de konstant lod sig røvrende af israelerne, tillod �ere statskup og

interventioner … listen fortsætter. Den fortid, man ikke har set i øjnene og talt ud om, vil en dag banke

på døren og gøre sit forlangende.

Og så begyndte de falske toner at ind�nde sig på den ny-retfærdige højre�øj omkring deres

karismatiske leder.

De falske toner

1. Hvorfor er det lige, at manden hænger så meget ud med zionisterne?

2. Har det kun noget at gøre med familieforhold, eller går han ind som konstruktiv mellemmand?

3. Netanyahu er vild med manden. Her burde der for alle med en vis historisk viden lyse en stak røde

lamper.

4. Flytning af ambassaden til Jerusalem, var det blot pro-forma bekræftelse af de-fakto? Var folk ikke

klar over betydingen af dette stunt og dets enorme provokation?

5. Mandens svigersøn er en særdeles skummel person og dybt indfedtet i Mossad. Var han ikke klar

over det?

6. Hvorfor taler han om FEMA, som om det er en velgørenhedsorganisation?

7. Han taler vidt-og-bredt om ‘The China Virus’, hvilket giver mening for de velorienterede. Men

hvorfor er han mere end villig til at spille med på globalisternes spil om masker, PCR-tests,

nedlukninger og vacciner og hele det fæle spil?

8. Hvad sker der egentlig omkring valget i november i 2020, og hvorfor ser han det ikke komme?

Det virker pludselig som om, han lader det ske.

9. Hvorfor al den apatiske passivitet mellem 6. november 2020 og 6. januar 2021?

10. Hvorfor ser man manden gå ud af det Hvide Hus med den sorte boks i hånden (sikkerhedskoder,

atomkoder, den røde linje til andre statsledere, m.m.)?

11. Hvorfor denne apatiske accept af en fake-administration herefter?

12. Hvorfor al den hoola omkring The Space Force?

13. Hvorfor er der ingen modtræk mod alle de korrupte operatører, der får lov til at køre med klatten?

Epstein-sagen løber ud i sandet, Durham-undersøgelserne løber ud i sandet, Mueller-sagen med

fake papirer bliver aldrig kontra-undersøgt, The Clintons bliver aldrig stillet til regnskab for deres

umådelige forbrydelser, Justitsministeriet er stadig bundkorrupt, ingen af alfabet-bureauerne (CIA,

FBI, NSA, …) bliver undersøgt for noget. 

Det hele begynder mere og mere at ligne trækken-tiden-ud. 

Det hele begynder mere og mere at ligne aftalt spil.

SÅ:
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14. Hvis manden er, hvad han giver sig ud for, hvorfor træder han så ikke ind som befolkningens

beskytter og sætter sig selv i karakter overfor BigFarma, Bill Gates, WHO, Anthony Fauci, BigTech

og hele Kabbalen, mens tid er?

15. Hvorfor fortæller han ikke, hvad han ved om COVID, der betyder Certi�cate Of Vaccine ID System?

Så har vi spørgsmålene på plads. 

Herefter et forsøg på svarene.

De skal ligesom spørgsmålene tages med visse forbehold.

Vi ved noget, vi ved ikke alt endnu.

Men vi ved meget mere, og al meningsdannelse bør bygge på viden ikke von-høren-sagen.

Den som FAKE lugte kan …

Donald Trump var ikke, hvad han gav sig ud for.

Det seneste først. Vi skriver i dag 19.08.21. Torsdag 12.08.21 mellem 23:00 og 23:30 (Eastern Standard

Time) aftalte Trump i en a�yttet telefonforbindelse med Bill Gates, at det kun var et spørgsmål om tid,

før det kæmpestore serversystem, Microsoft Azure – der lige var blevet hacket og grundigt lagt ned –

var oppe at køre igen, og at det egentlig blot var en god ide med lidt længere tid – forsikrede Bill Gates

– , for så ville endnu �ere være vaccinerede. Microsoft Azure var det stykke server-software, der skulle

indsamle og koordinere alle oplysninger fra mennesker, virksomheder og organisationer, der brugte

Windows og Microsoft software i øvrigt, alle der brugte Apple software – Apple er ejet af Microsoft  –

alle smartmeter-oplysning + det nye: alle de biometriske oplysninger der kunne tappes via de

vaccinerede mennesker og alle de, der var blevet udsat for PCR-tests og havde båret masker, da ALLE

disse elementer var overbringere af de nanobots, der gemte sig i de store mængder af graphen-oxyd,

som de indeholdt, og som nu befandt sig i kroppen. Hele planeten er nu in�ceret af disse nanobots,

for – som vi konstaterede for snart et år siden – så svømmede kasserede masker og andet

‘beskyttelsesudstyr’ nu rundt i verdenshavene som det nye gigantiske miljøproblem, som ingen taler

om, for det hele handler jo om kliiiima. 80 milliarder masker blev smidt ud om måneden worldwide!!

Microsoft Azure var a�øseren for det a�ytningssystem, der før hed Echelon og senere blev til Five Eyes

og udvidet til Nine Eyes. Det var det, som NSA brugte til at spionere på befolkningerne med. For de,

der ikke er klar over det, var stuntet, at det jo var forbudt for regeringer og deres agenturer at

spionere mod deres egen befolkning, men hvis de kunne bestille a�ytningen hos en fremmed nation i

Five Eyes-netværket, så var det lige pludseligt okey-dokey. Forbindelsen mellem Azure og nanobots var

dual-band. Der kunne sendes fra organismen til systemet, og der kunne sendes fra systemet til

organismen. Mennesket var herefter et stykke programmel og en dobbeltrettet antenne. Med et tryk

på en knap ville det nu være muligt at lamme et udpeget menneske, stjæle alle dets penge, forhindre

det i at interagere med andre, nægte behandling i sundhedsvæsenet, lukke for vandet, lukke for det

hele – og hvis det skønnedes nødvendigt: at tage livet af vedkommende. Det kinesiske social-point-

system blev nu globalt og på steroider. Dette var tanken. 
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Virusen – non-pandemien var aldrig det farlige element. Formålet var kun at være the boogieman, så

mennesker ville acceptere at få ‘vaccinen’ ind i kroppen, mens de sked i bukserne af skræk. Den var

ikke en vaccine, den var en del af et styresystem. Den opfyldte aldrig de lovlige og vedtagne krav for en

gennemtestet vaccine, og de lokale beslutningstagere blev forført til at acceptere, at de nu kunne

bryde alle vedtagne love, fordi dette var jo en ekseptionel situation, og så har man lov til at opføre sig

som de værste typer, planeten har huset i menneskehedens historie, tilsidesætte al etik, alle

forfatninger/grundlove, civile menneskerettigheder, ytringsfrihed, retten til informeret samtykke,

retten til at forsamles – ALT det som har kostet generationers kampe at opnå. Blot på et øjeblik.

Donald Trump var hele tiden vidende om planen og indforstået med planen. En del af planen var, at

han først skulle ska�e sig folkelig popularitet via sin ubestridelige karisma og fremstå som en helt. Han

kunne ikke gøre alle de grumme ting, der skulle til i sin regeringsperiode som præsident, for så ville

han miste glorien, og så kunne han ikke vende tilbage som frelseren efter en periode med åbenlyst

korrupt despoti. Det var det, som Joe Biden skulle præstere. Det må man sige, at han var god til, men

han var også i forvejen den mest korrupte vice-præsident i USA’s historie. Et �ertal af amerikanere inkl.

de, der stemte på Biden, og som har bitterligt fortrudt (buyers remorse, køberens fortrydelsesret – og i

dette tilfælde får de ikke pengene tilbage ved fortrydelse), skulle derefter råbe på frelseren.

Helikopterperspektiv

Lad os udvide billedet lidt. Vær forberedt på at blinke lidt med øjnene undervejs.

I det gamle styresystem var der en pyramidens top med én skikkelse i toppen. Under denne var der et

lag af såkaldte parents. Under dem var der et lag af covens. Ingen af disse lag i den totale struktur var

synlige for o�entligheden, og selv de vildeste konspirationsteoretikere kunne ikke beskrive toppen af

systemet andet end i form af vilde fantasi-gæt. Først herunder �nder vi de store gamle familier – hvor

fantasi-gættene gik i stå – logerne, tænketankene, Vatikanet, centralbankvæsenet, de internationale

organisationer og helt nede i bunden regeringerne. 

Så, over de magtfulde klaner, familiestrukturerne, nobiliteterne, super-banksterne var nøjagtigt som

vist på dollarsedlen en frit svævende og afmonteret pyramidetop med et altseende øje. Denne

struktur er stort set destrueret i dag. Den øverste leder ‘blev afgået ved døden’ i 2016. Tilbage er der

resterne af to covens, der indbyrdes bekæmper hinanden, siden de ikke længere modtager ordrer

ovenfra. Den ene coven går under navnet Dragefamilierne (røde, blå, hvide, sorte). De trækker deres

blodlinier tilbage til Kong Salomon. En af disse familier er det navnkundige Rothschild-dynasti. Deres

højeste råd var dengang og i dag Sanhedrin. Den anden coven går under navnet Den Sorte Sols Orden

eller P3-logen. Begge er en ma�astruktur på højeste niveau. Donald Trump er medlem af Den Sorte

Sol. Hans far og hans onkel, John Trump, var medlemmer af ordenen. Disse familier har en ubrudt

tradition for den slags. Bush-familien havde Vaniver Bush. Disse to skikkelser fra starten-midten af

forrige århundrede var dybt involverede i Deep State hemmeligheder, den ene omkring alle Teslas

papirer og op�ndelser, den anden om UFO-arkiverne. I begge tilfælde indenfor feltet ‘sort teknologi’.
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I slutningen af 90’erne mødtes Trump med en såkaldt ‘mester’ indenfor ordenen. Denne fortalte ham,

hvad der ville komme til at ske, og hvilken rolle han var udset til at spille. Forløbet med det

overraskende valg og senere den lige så overraskende træden tilbage uden at kny var altsammen en

del af scriptet. Hans svigersøn Jered Kushner er Sanhedrin- og Mossad-medlem (Chabad), og disse er

ansvarlige for krigene i Mellemøsten. Kushner var også leder af FEMA i USA – Federal Emergency

Management Agency – en NGO-organisation, der er sat til at være ansvarlig for katastrofeberedskabet i

USA (what could go wrong here?). Trump blev tilbudt rollen som en ny verdenshersker, der skulle forene

de to tiloversblevne covens. Derfor trådte han frivilligt tilbage. I realiteten er han fungerende

præsident i USA og kører det hele fra et nedlagt �lmstudie, Castlerock, som han har omdannet til sit

eget Hvide Hus. Han har forladt sit hidtidige sted ved Mare Lago i Florida, fordi han skabte for meget

uro dér. Det egentlige Hvide Hus står tomt bortset fra CIA-agenter. Han lider for tiden af kræft og er

under kraftig medicinering.

Alle geopolitiske bevægelser for tiden skal ses i dette overordnede dunkle lys. Det går imidlertid ikke

som økse i smør for det to grupperinger, og de synes ramt af panik. I efteråret 2020 blev den ene

coven, Den Sorte Sol’s ledelse udslettet på deres årlige sammenkomst i Bonn. Det var et blodbad. I

august 2021 blev den anden covens ledelse, Sanhedrin, udslettet ved et lignende blodbad. Det skete

på deres årlige kultiske begivenhed i henholdsvis Australien og i London, hvor de gjorde, hvad den

slags nu gør. Lagene under ledelserne har midlertidigt trukket sig tilbage i dyb afsky, hvor de prøver at

reorganisere sig i�g. de næstkommanderende. De er dybt afhængige af deres hierarkiske struktur, de

er ude af stand til at træ�e individuelle beslutninger baseret på nye præmisser, for de har aldrig kendt

til andet end nådesløs topstyring. 

Alt det, der lige nu �nder sted i Afghanistan skal forstås ud fra denne præmis. Der kører SÅ meget

vrøvl og hykleri også i danske medier for tiden. En ganske klam bunke virtue signalling køres i stilling

om hvor gode og humane vi er, og hvor synd det er for alle de, der servicerede besættelsesmagten og

dens besættelsestropper. Ikke ét ord om årsagerne til tilstedeværelsen i landet i 20 år:

OPIUM/HEROIN, der skulle ska�e CIA midlerne til at �nansiere alle deres sorte projekter. Læg dertil

interesse i mineraler og olieledninger, business as usual. Og gu’ er det da synd for alle de, der nu bliver

forfulgt og en del henrettet af Taleban, for de er nu fuldstændigt ladt i stikken af dem, der lovede at

beskytte dem. Hvad om vi hørte lidt om, hvem der skabte Mujaheddin, der blev til Taleban? Vi ophøjer

os som beskytterne af ofrene for det monster, som vi selv har været med til at skabe ved at rende og

snuse røv på amerikanerne siden 9/11. Og by-the-way: Er det ikke en besynderlige timing med 20 år

efter?

En særlig betændt feature er, at Taleban nu har allieret sig med kineserne – læs: CCP, det kinesiske

kommunistparti, ikke den kinesiske befolkning – og udleverer oplysninger om de Uigurer, der er �ygtet

fra Kina til Afghanistan for at redde deres liv. Vesten vender det blinde øje og døve øre til dette per�de

folkemord af befolkningen i Shinjian-provincen også kaldet Øst-Turkestan. Taleban har indvilliget i at

sende �ygtningene tilbage til de udryddelseslejre, som kineserne har oprettet i provincen.

Amerikanerne eftelader for mere end en trilliard (1000 milliarder) dollar avancerede våben, der falder

lige i hænderne på Taleban. De sælger – efter planen – våben videre til kineserne så de kan skille dem
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ad og kopiere teknologien. Hele teaterstykket er sat op til at pege på Biden som det gamle senile fjols,

der ikke kan �nde ud af en skid – ud over at det nok ikke er Biden, vi ser på TV-klip, men en skuespiller

scriptet af de kupgeneraler, der styrer nede fra kælderen af Det Hvide Hus. Der er ingen, der skal

komme og bilde tænkende mennesker ind, at det bare var sådan noget hovsa-den-havde-vi-ikke-set-

komme. Hvor snotdumme tror de egentlig, vi er? Medierne køber hjernedødt, hvad der vælter ud af

den store brune kloakstrøm fra spinnfabrikken derovre, og af samme grund er der mange ikke-

tænkende mennesker, der gentager-gentager det, for det har de altid har gjort. Det var med andre ord

meningen, at Taleban skulle have en masse våben for at … hvad? Da CIA oprindeligt satte russerne op

til at invadere Afghanistan, �k de avancerede våben, så russerne kunne ‘få deres Vietnam i

Afghanistan’. For at fortsætte den linde strøm af opium/heroin �ydende mod vest, der i 20 år har sikret

CIA faste indtægter under radaren. Og hvad skal de så bruge våbnene til? Vi kan forvente noget ganske

modbydeligt i den nærmeste fremtid. Som sagt de sælger dem videre og bruger mod deres egen

befolkning. Mørk-mørk middelalder har nu sænket sig over landet. ISIS er nu tilstede også, og denne

lejehær er – som al Qaeda var – en 100% CIA-Mossad operation.

Politisk satanisme

Disse ovennævnte megastrukturer er dybt okkulte og sataniske i deres mindset. Det volddyrker

talforhold, dato-og-klokkeslet-symbolik, lokations-symbolik, navnemagi, astrologiske relationer og alt

til faget hørende. De dyrker sort magi som fundamentet i deres styresystem, og da den slags i vores

såkaldt rationelle mindset (der er alt andet end rationelt) er overtro og ikke �ndes, så har de frit spil

med vores undertrykte underbevidsthed. Menneskeofring står som et fast punkt på deres

dagsordener. Sanhedrins dæmoniske gud hed/hedder Baal, og denne dæmon krævede/kræver årlige-

jævnlige menneskeofringer. Her bliver det rigtig okkult. Formålet med Rådets sidste møde for nylig –

før de blev ombragt – var den såkaldte Løveport (Lions Gate). De ønskede simpelthen at åbne en

interdimensionel portal, hvorigennem der kunne slippe alle tænkelige dæmoniske kræfter. Det

lykkedes ikke for dem, for det blev set og forhindret. Generalerne, der befandt sig udenfor lokalerne,

hvor de afventede ordrer og nye kontrakter, hørte høje lyde, som de først mente, var de sædvanlige

dæmoniske påkaldelser, men de blev chokerede, da de åbnede dørene. Og ja, dette er lige lovligt

eksotisk, men det kan du, kære læser, springe hen over efter behag. Du kan vælge ikke at tro på det,

men du og jeg slipper ikke uden om at forstå, at det er sådan, at disse grupper ser sig selv og det, de

har gang i. De tror fuldt og fast på det, og de er villige til at sætte himmel og jord i bevægelse for det.

De praktiserer alt det, som de får dig/os til at fornægte og latterliggøre. Det er ikke muligt at forstå

deres besynderlige adfærd uden at medtænke en fuldstændig anderledes og umenneskelig

rationalitet – hvilket forståeligt nok falder de aller�este mennesker meget svært. Can’t blame them.

Alt, hvad der har fundet sted i Mellemøsten, skal ses i dette mørke lys. Krigen mod Syrien, ISIS,

ødelæggelsen af Palmyra, krigen mod Libyen, det arabiske forår, gnidninger mellem Saudiarabien og

Iran. Altsammen var kontrolleret af Sanhedrin og Mossad. I dag er Hezbollah i Libanon og de

yemenittiske krigere styret af Hamas – der igen var styret af Sanhedrin. Det var så før, nogen huggede

hovedet af slangen. Betyder det så, at slangen er død? Det gør det ikke, men den er stærkt svækket for

en tid. Måske du har hørt om en besynderlig eksplosion, der fandt sted i Beirut. Det lignede en
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kontrolleret atombombe, men det var snarere et energivåben af en slags. Frankrig har for tiden gang i

en neokolonialistisk gen-imperialisering af Libanon. Husk at den franske præsident er Rothschild-

øgleyngel og dermed medlem af Dragefamilierne. De mente, at Libanon var klar til en ny omgang

plyndring og underkuelse, efter at Syrien var svækket. Det er interessant, hvordan disse familier

vender tilbage til deres udgangspunkt. De venetianske familier er de fønikiske familier, er de

kanaanitiske Baal-dyrkere. Libanon i dag er Kanaans land i oldtiden. Og hvis en eller anden forvirret

sjæl derude skulle mene, at der har sneget sig noget såkaldt anti-semittisk ind, så vil jeg minde om, at

Moses og profeterne advarede Israels folk om at have noget at gøre med kanaanitterne. Det var der

en grund til. 

Hør den seneste info-spækkede podcast: En samtale i den nye middelalder

Her vil du også få lidt mere at vide om, hvordan dette ‘meget gamle’ stadig styrer vores verden.

Til sidst: Du og andre sidder måske med et påtrængende spørgsmål tilovers.

Hvem er de, der for tiden spænder ben og hiver stik ud og gulvtæpper væk under de sataniske

globalister?

Svaret er lige så okkult, som noget ovenfor.

Og alligevel ikke, for det er langt mere menneskeligt end nogensinde.

Men igen: Du bestemmer selv, hvad du tror på. Jeg giver dig de informationer, jeg har. 

Og som jeg selv forbeholder mig skepsis overfor. 

Noget meget gammelt

Altså. Den forhenværende verdenshersker, der ‘blev afgået ved døden’ i 2016 kaldte sig for Marduk. Og

ja, det er den samme skikkelse, som beskrives i oldbabyloniske-sumeriske skrifter. Om det så fysisk set

var den samme skikkelse og i så fald udødelig, eller om det er en titel og en arvefølge, er uvist. Det er

en skikkelse, der ikke er menneskelig i egentlig forstand, men som dog var i stand til at antage

menneskeskikkelse. Hans underliggende hierarki i den svævende pyramide var af samme slags. Altså

ikke-menneskelige. Al denne David Icke’ske snak om reptiler bliver pludselig meget konkret her. Først

ved niveauet covens 3. eller 4. niveau under toppen var der tale om en blanding af mennesker og

‘anderledes’ mennesker eller dracos. Derfor er der to covens, der stadig er aktive og i stand til at gøre

stor skade på vej ud af døren. Topledelsens mål var totalt ejerskab og kontrol over alle ressourcer og

alle levende væsener på planten Jorden. Det blev opnået mellem 2012-16. På det tidspunkt skønnede

topledelsen, at den ikke længere havde brug for sine undersåtter og deres ydelser.

De, der ligeledes undervejs var aktive men ikke er fjendtlige og misbrugeriske overfor

menneskeheden, var og er en koalition af mennesker og andre typer af ‘anderledes mennesker’, der

altid har boet på Jorden. De har sammen med os normal-mennesker været underkastet en global

militær undtagelsestilstand i årtusinder. De udgør nu et ‘Jordisk Råd’, hvilket intet har at gøre med de

global-fascistiske organer som FN og lign. De besidder teknologi, som de nu har lov til at bruge til

intervention, da der er indgået en ny fredsaftale med andre levende væsener i … Universet. Er du der

endnu? Jeg ved det, vi er ude i periferien her, og for et par år siden ville jeg have forsvoret, at jeg skulle

https://www.nedersteetage.com/en-samtale-i-den-nye-middelalder/
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skrive dette. Jeg har tjekket det ud via forbindelser i snart 2 år, og jeg har efter grundige overvejelser al

mulig grund til at mene, at dette er skinbarlig virkelighed.

I stedet for en kynisk-satanisk verdenshersker med højeste niveau af clearing (74) sidder der nu et

menneske. Det er en kvinde, og vedkommende har titlen-beføjelsen ‘ground commander’. Der sker for

tiden en oprydning bag kulisserne i den størst tænkelige stil. Finansielt, politisk, videnskabeligt,

efterretningsmæssigt, sundhedsmæssigt, organisatorisk. Det er en proces, der ikke kan forceres, da

det drejer sig om udskiftning af det totale system. Et nyt system er efterhånden på plads og

�nansieringen af det gamle misbrugeriske system er efterhånden afmonteret. Fuldt implementeret er

det ikke, for det vil tage tid, og der er stor inerti i den døende system, hvilket vi oplever for tiden. Det

kræver også, at menneskeheden tager ejerskab over sine nye muligheder, hvilket måske er den største

hurdle af dem alle. Mennesker er så vant til at være slaver, at de langt hen ad vejen har mistet

fantasien og forestillingen om noget andet og bedre.

De to covens og dens sataniske medlemmer er fuldt klar over, hvad der foregår. De respekterer ikke

de beslutninger, der er tru�et og den globale fredsaftale, der er indgået, og de vil gøre ALT, der er i

deres magt, for at forhindre det. Det er, hvad vi oplever for tiden, uden at vi kan sætte ord på det. Der

foregår en global krig, en Tredje Verdenskrig bag en ikke-gennemsigtig skærm. Denne verdenskrig er

ikke som de to foregående, og hvordan kunne vi i øvrigt bilde os selv ind, at den ville være det?

Selv folk, der ikke har indsigt i geopolitikkens esoterika, kan dog ikke have undgået at bemærke i et

eller andet omfang, at menneskeheden er under et �erstrenget angreb. De har bare ikke begreber,

ord, forklaringer på det. Det bliver solgt som et-eller-andet, der er gået galt i den skinbarlige natur,

som vi nu bliver syge af, hvorefter vi hellere må løbe ind til far og mor og søge hjælp og trøst, og hvis vi

ikke opfører os ordentligt, så kommer den slemme bussemand og spiser os. Ja han gør! 

Vi tror, at angrebet kommer frontalt, for det er vi opdraget til at forvente.

Og så kommer det bagfra, indefra, fra siden, fra en stendød vinkel.

Vi tror at de, der kalder sig vores allierede er vores … allierede.

Og så er de vores ærkefjender eller deres snotdumme nyttige idiot-agenter, og vi er idiot-agenternes

idioter.

—– o —–
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Gra�sk podcast om tilstedeværelsen og betydningen af det ældgamle i vor tid.

Mens vi går og tror, at vi lever i moderniteten, dukker det op og styrer vores verden og vilje.

Når vi betragter hændelser i vores verden i vor tid, skal der der ofte ikke meget mere end et blink med

øjnene til for at teleportere os selv 400, 800 eller 2000 år tilbage i tid. Ja hvorfor ikke hele vejen tilbage

En samtale i den nye middelalder

En samtale i den nye middelalder
Morten_H

1:03:17

https://vimeo.com/marcohanuman?embedded=true&source=owner_portrait&owner=106565565
https://vimeo.com/587524869?embedded=true&source=video_title&owner=106565565
https://vimeo.com/marcohanuman?embedded=true&source=owner_name&owner=106565565
https://vimeo.com/587524869?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=106565565
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til oldtiden Babylon, mens vi er i gang? Der synes ikke at være noget som helst nyt under solen.

Vi kalder os selv civilicerede. Javel ja, hvad vil det så egentlig sige?

Vi kalder os selv for moderne. Men var selve moderniteten ikke en regression i sig selv?

Vi mener at være indehavere af fremskridtet. Men hvorfor bliver vi ua�adeligt bombet tilbage til mørk

middelalder?

Hvis man lige blinker med øjnene og spørger sig selv, hvad forskellen er

mellem marxisten Jack Dorsey (direktør for Twitter), der er en af lederne

af BigTechs nye wokeness-kult og hans systematiske censur af folk, der

ikke tænker som ham og den globalist-kult, de har skabt, for ellers … –

og kardinal Bellarmine, jesuitten der var Gallileos hoved-inkvisitor, der

1616 tvang ham til at mene det samme som kirken, for ellers … – så er

svaret helt klart og utvetydigt: Der er ingen forskel!

Selv hipster-skægget er det samme. Figurer som Dorsey repræsenterer mørk middelalder, inkvisition,

censur, feudalisme, undertrykkelse, hekseforfølgelse og totalitærstat I VOR TID. Bellarmine havde

Vatikanet og dets magtstruktur i ryggen, Dorsey har Deep State-globalisterne i ryggen. Igen: Hvad er

forskellen? Ingen!

Tænkende mennesker er nødt til at spørge sig selv hvorfor?

Hvordan kunne det lade sig gøre?

Hvorfor er vi ikke kommet længere?

Hvorfor er det snarere gået tilbage?

Hvorfor bliver vi dummere og dummere?

I de seneste 20 år er det endog gået rigtig stærkt. Nutidens mennesker burde være bedre rustede til at

forstå og modstå presset fra vor tids selvudråbte korrupte amatørkardinaler. En bestemt svaghed i

den menneskelige psyke synes imidlertid at være bestandig over meget lang tid: godtroenhed og

autoritetstro. Når alfa-typerne stiller sig op og kommanderer, så er vi ikke meget andet en bavianerne i

en �ok, når de underkaster sig de, der besidder det største brøle-apparat.
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Én eneste feature i menneskekulturen synes at besidde modstandskraft: Tradition. Tradition er

viderebringer af viden og erfaring op gennem generationerne. Inkvisitorerne ved det og frygter det.

Hvis du som tænkende menneske iblandt har undret dig over, hvorfor tradition bliver udsat for så

mange og så voldsomme forhånelser og angreb, så har du svaret på en hel stribe spørgsmål, der

starter med: Hvorfor? Derfor!

Derfor alle disse afmonteringer, dekonstruktioner, perverteringer og nedgørelser af værdier og viden

viderebragt fra generation til generation. Derfor frygter inkvisitorerne det modne menneske, det viise

menneske, mennesker af en vis alder og erfaring. I det omfang, de ikke kan forhindre erfaring og

erkendelse, kan de forhindre, at unge og gamle taler med hinanden. Derfor designede de i 60’erne

noget, de kaldte for generationskløften og ungdomsoprøret, og alle boomerne røg lige på limpinden

for ummm, det smagte vel nok godt. Det var gift rørt ind i honning. Og så designede de feminismen, så

familierne, de store traditionsbærere, kunne gå i opløsning. Forinden havde de designet marxismen,

så agrarsamfundene kunne gå i opløsning. Senere designede de globalismen, nationerne –

fædrelandet med modersmålet – kunne gå i opløsning. Og for 400 år siden startede de med at designe

rationalismen/materialismen, så menneskets forbindelse til sit inderste væsen kunne gå i opløsning.

Kultur ER tradition. Vi er i vor tid under angreb igen. Angrebet kommer fra en ældgammel fjende af

menneskeheden. I dag som dengang og altid er kulturen under angreb. Selve vores menneskelighed

er under angreb. Fjenden tog bolig alle de steder og i alle de institutioner, hvorfra magten udstålede.

Vores allerbedste våben mod inkvisitorerne, brøleaberne og sortemagikerne, der twister vores

virkelighed, er derfor viden, tradition og historie.

Ægte historie, ikke deres seriemorderiske kæde-løgne, der retfærdiggør årtiers og århundreders

magtmisbrug og overgreb på menneskeheden.

Ægte viden, ikke dogmatiske ufordøjeligheder eller vi-lader-som-om pseudoviden fra korrupte

videnskabsfolk, der udtaler sig med en kugle for panden paralyseret af angst for at miste deres job.

Ægte tradition, ikke kritiske raceteorier og andet woke nonsens fra brølerne i en historieløs og

hjernevasket generation.

—– o —–
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Der er noget, der tyder på, at mennesker har fået nok og er begyndt at efterspørge andet og mere end

TV-propaganda-virkelighed, globalist-gegl og nedluknings-nonsense.

Det tyder samtidigt på, at folk – tilstrækkeligt mange til at det kan mærkes – har gennemskuet

halvandet års iscenesat forbuds-tegneserie-tragikomedie.  Når først dét svindelnummer er

gennemskuet, så falder bunden ud.

NOK!
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Grækenland og Frankrig eksploderer af protester på gaden. Deres regeringer går imod, hvad selv

korruptionens højborg, EU, har nedskrevet i sine bestemmelser. Disse regeringer ønsker at

tvangsvaccinere hele befolkningen. Sanktionerne for at nægte er, at folk mister grundlæggende civile

rettigheder. Der er intet længere, der adskiller folk i Vesten og deres styreformer fra totalitær-

kommunist-Kina. Det nye globalsociale Kina-syndrom (nedsmeltning-nedlukning) sneg sig ind i maven

på en stor forloren træhest, der hed Covid-pandemi. Politikerne tog uden at blinke imod med kyshånd,

for det betød hidtil uset-uhørt magt.

I Grækenland og Frankrig har befolkningerne lært sandheden om deres politikere gennem en årrække

af eskalerende overgreb. 
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Grækenland eksploderer

Grækerne har en erfarings-fortid som borgere i et fascist-junta-styret militærdiktatur. I nyere tid har de

været udsat for et �nansielt terrorangreb med Goldman-Sachs- og EU-involvering, så de ved fuldtud,

hvad Euro-eliten står for. De kender det totalitære touch på støvletrampet, kommissærvældet,

juristeri-terroren og hele hørmen af hykleri.

Franskmændene er det eneste latinske land, der ikke har oplevet egentlig fascisme, men det franske

administrationsapparat er meget autoritært og napoliansk, og i nyere tid har landet haft en stribe

korrupte statsledere, hvoraf �ere er dømt (Chirac, Balladur, Sarkozy) og 70% af franskmændene

mener, at der politikere er ravende korrupte. De har været på gaden i årevis nu, og de må siges at

være foregangsland for gadeoprør i nyere tid med gule veste indhyldet i tåregas – en i bund og grund

fredelig og folkelig opstand, hvor de aller�este voldelige optrin har været agent-provokatoriske. Nogen

derude-deroppe ønsker vold som påskud for at skue op for apparatet og slå hårdt ned.
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Frankrig i fuldt udbrud

Den franske præsident – tidligere

bankmand fra Rothschild

bankma�a-syndikatet og med en

rolle som præsident beregnet på at

tjene syndikatets interesser –

indfører nu en ultra-drakonisk

lovgivng, hvor alle landets borgere

skal have coronapas og sta�en for

at gå ind i en bar-restaurant eller et

supermarked uden pas vil betyde et

halvt års fængsel. Ejeren af baren

ryger et helt år i fængsel og får en

bøde på 300.000 kr.

Franskmændene er eksploderet i

raseri. Som den arrogante

præsident proklamerer: Alt normalt

liv er fremover slut.
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Cuba på barrikaderne

I Cuba er folk massivt på gaden. De har fået nok af Castro-klanen og trekvart århundredes kommunist-

regime. Cubanerne er trætte af uendelig fattigdom, og der skal meget til, for cubanere er livsglade,

nøjsomme og tålsomme mennesker.

Tyskerne har været på gaden i stor stil for et år tilbage. Sammen med spanierne var de på

barrikaderne i gaderne. Begge lande har en befolknings-erfaring med totalitære regimer. 
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Tyskland i oprør

En strøtanke: Hvorfor monstro var det, at covid-pandæmonien i særlig grad gik efter de gamle? Altså

de gamle, der kunne huske og fortælle om dengang da … Hvis tradition og erfaring er brudt og

smadret, så har ingen generation længere det gratis forspring, der er enhver sund kulturs gave til sine

efterkommere. U-kultur, uerfaring og uvidenhed hersker herefter.

I Hong Kong var de på gaderne for halvandet år siden. Løbet er nu kørt for dem, for kineserne gjorde

ved dem, som de gjorde ved tibetanerne, før dem manchurierne og mongolerne og efter dem

uigurerne. Det egentlige Kina er under halvdelen af det o�cielle landareal og befolkning, resten er

okkuperet og undertrykt område. 
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Hele Hong Kong ud af huset

I de angelsaksiske områder er de grundigt trætte af nedluknings-despoti. Englændere, australiere,

newzealændere og canadiere har nu alle de-facto fascistregimer, og deres befolkninger har ikke noget

godt at sige om dem længere. I Australien har de her juni 2021 lukket hele Sydeneyområdet ned pga.

ét eneste dødsfald af en 80-årig mand! Det er ekstremt absurd og søgt og �yver lige i fjæset på

befolkningen. Det vil eksplodere lige om lidt down-under.

Briter på gaderne – der er dem, der siger det ligeud
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Viser de så kommenterede billeder med relevante analyser af disse hændelser i medierne? Du har ét

gæt. Rigtigt gættet, for du skal lede efter dem på nettet, og du skal vide, hvad du skal lede efter, så NEJ

det gør de absolut ikke. De sociale meder, der, som alle velorienterede mennesker i dag ved,

repræsenterer og servicerer globalfascismen, forsøger konstant at bortcensurere informationer og

stigende modstand mod nedlukningsvanvidet. For nyligt har tre uafhængige amerikanske

videnskabelige underøgelser bevist, at vi allerede har opnået �ok-immunitet, og at menneskekroppen

reagerer helt rigtigt og genkender SARS Covid-19 som en sædvanlig coronavirus. I løbet af to uger

mobiliseres de forventede antisto�er. Medier har stædigt påstået det modsatte, men nu er det

de�nitivt skudt i sænk. En nylig dansk undersøgelser bekræfter det. Vil vi se disse yderst vigtige

oplysninger i medierne? Absolut ikke, de vil blive totalt ignoreret, for det følger ikke scriptet, for

globalisterne og medicinalindustrien ejer såvel medier som politikere.

Australien- you ain’t seen nothing yet

Smertegrænsen er nået.

Nok er nok!

Men man kan spørge sig selv om, hvorvidt reaktionen – og den burde ikke være svær at forudse – er

en del af setup’et?

Ønsker fx de europæiske regeringer voldelige gadekampe i den helt store stil?

Er den 3. Verdenskrig en iscenesat global borgerkrig? De ved, at der er for mange mennesker i denne

verden til klassisk støvletramp-fodlænke-skulderåg. De ved, at de er nødt til at forføre folk til at

bekæmpe og udslette sig selv.

Er afstumpelsen, der uvægerligt fører til vold, et ønskescenarie for de, der altid har voldtaget?

Er voldtægts-eliten selv så mentalt afstumpet på nuværende tidspunkt, at de ikke har kapacitet til at

forestille sig andet end bare at skrue op for totalitarismen?
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Det amerikanske eksempel er lærerigt. US-Deep-State lukkede gadefascisterne ud – de kaldte sig anti-

fascister, men det var en del af narrestykket. De lukkede racisterne ud – de kaldte sig antiracister, men

det var en del af narrestykket. Oprøret mod regeringen og dens indgroede korruption bestod i at

vælge en ikke-politiker. Trump-rallies var svaret på det, som vi nu ser i Europa. Hvorvidt

samlingspunktet for det amerikanske oprør mod globalismen var mand for at slå igennem, da det kom

til stykket, er en helt anden historie. Den tilsyneladende ikke-korrupte skikkelse i en sump af

korruption blev alligevel indhentet på målstregen og – som de siger i ma�aen – gav efter for et tilbud,

som han som inkarneret forretningsmand ikke kunne modstå. Hans link til zionisterne slog igennem i

slutspillet. At det amerikanske valg blev kuppet ved verdenshistoriens største styke valgsvindel er

herefter nærmest irrelevant, for den nuværende administration, der kom til magten vha mega

valgsvindel og derfor et storstilet statskup, har nu magten til at udradere sporene fra deres egne

forbrydelser.

Washington var fuld af mennesker, der havde fået NOK!

Men – korrupt til sidst eller ej – det har betydet, at amerikanerne har set som aldrig før, hvad deres

korrupte regering og alle dens forgreninger er i stand til. Svindlerne har fremprovokeret en opvågnen,

der kun kan sammelignes med krigen mod briterne i nationens barndom.

Én ting er sikkert og vist. Vi får ingen massive opstande og folkelige vækkelser i landet med

velfærdsforstoppelse, virkelighedsforstyrrelse og voldstegt valg�æsk. Det lille janteland i det

halvlunkne nord bliver det sidste sted, hvor folk som-folk-er-�est opdager, at de er blevet taget i røven

på tredobbelt generationsniveau (gen Boomer + gen X + gen Millennium). En vis procentdel er fuldt

klar over, at det står rivende galt til, men de umyndiggørende myndigheder mener, at de vil være i

stand til at indkredse disse i stigende grad velinformerede og ulydige individer og stemple dem som

afsporede galninge. 
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Også her er der en øvre grænse, for når tilstrækkelig mange bliver udråbt som afsporede galninge,

�ipper den rundt. De unormale bliver de normale. Når tilstrækkeligt mange toneangivende mennesker

– det er skønnet, at ca 10% af en befolkning er nok – begynder at forlange, at det skal give mening, så

vil det være meget svært for den manipulerende magt af fortsætte. Og du, kære læser, vil være blandt

de 10%, for ellers ville du ikke læse dette.

Et andet spørgsmål er i øvrigt, om selv massevis af folk, der går på gaden og svinger med skilte, vil

være nok til at skabe forandring? Magten på Borgen vil vælge at se det som en form for

overtryksudligning. Lad dem svinge med skilte og råve lidt på gaderne. Når dagen er omme, går de

alligevel hjem og synker ned i sofaerne. Javist, de er nervøse for protesterende masser derinde på

Borgen, og et fuldstændigt klart udtryk for frygten er stenbarrikaden på Christiansborg slotsplads.

Altså c´mon, de er sgu da ikke bange for terrorister med bilbomber, de er bange for … BEFOLKNINGEN!

Det er et stykke visuelt symbol- og signal-politik. Men vi har ikke tradition for revolution her til lands.

Det er en folkelig joke, at revolutionen er a�yst på grund af regnvejr. Vi har ikke det kultur-gen som

franskmændene. Det er dansk, det er duknakket. Danskerne som helhed har ikke fået nok, de vil

nærmest have mér! Vi har ikke ramt bunden endnu som fx englænderne, der har oplevet kontinentets

værste gang nedluknings-liderlighed (var det hævnen for Brexit?). Vi har ikke forstået, at vi er i fuld

gang med at miste vores sidste rest af demokrati. Danskere fører ikke længere civile samtaler om

politik – som franskmænd og englændere og folk andre steder i verden. Jeg har lige haft 10-års-

jubilæum på min arbejdsplads, og jeg har ikke i samtlige 10 år oplevet én eneste civilkompetent

samtale om politik blandt temmeligt veluddannede mennesker.
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Berlin 1990 – husker I mon deroppe i Magtens hellige haller, hvordan den sved, da slavestaterne rystede sig

løs?

Vi er nogen, der husker, hvordan I smed nettet ud og fangede ind igen ved EU-udvidelsen. Vi havde en

statsminister ved navn Anders Fogh Rasmussen, der var instrumentel i at banke Østblokken på plads i det nye

stalinist-projekt ved navn EU. Hvad så Østblok, har I fortrudt, eller vil I bare gerne have kommunisme 2.0?

Et af karakteristikkerne ved nedluknings-tyranniet er, at folk ikke har kunnet mødes og føre samtaler.

En dansker med tjekkisk oprindelse fortalte forleden – historien stammer fra Omar Ingerslev 🙂  – at

han genkendte alle trickene fra den store nedlukning, de oplevede i Østblokken under Den Kolde Krig.

Netop forsamlings- og ytringsfrihed + en million Stasi-agenter – og hvad det ellers hed i de andre

øsltland – var på plads for at forhindre folk i at tale sammen. Hvad de ikke havde styr på bag tæppet,

var at folk i stedet hviskede sammen. Men er jo bare de dumme fedladne danskere, vi har ikke oplevet,

hvad det vil sige at leve bag jerntæppet, vi har ikke som befolkning i nyere tid oplevet fattigdom. Det

samme kan man sige om amerikanerne. Grunden til at den nye røde fascisme har kunnet snige sig

langsomt ind i USA er, at de ikke har haft det historiske erfarings-immunforsvar. 

De sidste spørgmål kunne derfor være: Skal vi opleve, hvad det vil sige FULDSTÆNDIGT at miste vore

civile rettigheder og dermed vores menneskeværd, før vi igen værdsætter, hvad generationer har

kæmpet for? Er det i øvrigt derfor, at traditionalisme, familiekultur og nationalfølelse er blevet så hårdt

angrebet = vi skal glemme, hvad der blev kæmpet så hårdt for?

Men når vi først har mistet det hele, skal vi så starte helt forfra igen? 

Er der kun den store håbløse opgivenhed tilbage?

Det er derfor, at impulserne lige nu kommer fra de steder i Verden, hvor folk ikke længere har noget at

miste men alt at vinde?

Hvor var det lige, jeg læste engang, at ‘de ydmyge skal arve verden’?
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*

Kontrolstaten ude af kontrol

Med system menes et samfunds styreform. Så hvad Jordan Peterson siger her, er, at vi lod det ske. Hvis

folk ikke ser det komme i tide og siger stop! det går i den forkerte retning, så er der nogen, der løber

med bolden, og så bliver det svært at indhente. Vi har for så vidt godkendt, at det skete, fordi vi som

borgere i et demokratisk samfund ikke vidste, hvad det krævede at bevare et demokrati, og at

passivitet er et langsomt men sikkert demokratisk ophørsudsalg.

Et system i det 20. århundrede gik amok.

Her er kortet over placeringen af dets udryddelseslejre kaldet Gulag Øhavet.

Ovenstående systemtilstand beskrevet i yderste og præcise detaljer af Solzhnitzyn, kunne indføres

med magt og statskup dengang, fordi det agrare Rusland var forsvarsløst overfor et udfra kommende

totalitær-angreb. Det kunne ikke senere lade sig gøre i samme form, pga den massive erfaring, som

folk havde gjort. Det næste angreb betød et skift stil og strategi og var rettet imod den såkaldt ‘frie

verden’ og dens demokrati.

I demokratiet troede folk, at blot de valgte nogen til at gøre det for dem, så blev det nok gjort i deres

bedste interesse. Det starter altid i det små. Magthaverne tester befolkningen ved at byde dem det

urimelige i små doser. Det virker på samme måde som en ikke-akut forgiftning, der langsomt bygger

sig op i organismen, før den bliver kronisk. Symptomerne viser sig i mildere grad, før de eskalerer og

Et system går vildt ud af kontrol, hvis det ikke bliver stoppet, mens det er i færd med at gå ud af
kontrol i mildere grad.
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fortættes. Når det omsider går op for folk, at der er noget rivende-skingrende galt, er de så afkræftede,

at de ikke har overskud til at slå bremserne i. 

Folk har også troet, at blot de sætter deres lid til de medier, der hævdede at gøre arbejdet med at

holde øje med Magten/Staten, mens folk havde travl med at gå på arbejde og sørge for egen

overlevelse, så ville indhentning af information nok blive gjort i deres bedste interesse. Det skred

langsomt. Medierne blev indrulleret i en kommercialiserings-, polititiserings-, ideologiserings- og

militariseringsproces. De bedrev ikke længere journalistik men propaganda. Vi er nu både akut- og

kronisk informationsforgiftede.

Hvordan kan vi som mennesker opdage i startfasen, om vi udsættes for patologiske overgreb? Jordan

Petersen siger, det er helt enkelt. Hvis du på din arbejdsplads eller i anden sammenhæng bliver bedt om

at gøre noget, der gør dig svag eller får dig til at føle dig skamfuld, så bør de røde lamper lyse.

Psykologen og �loso�en Jordan Peterson – en proponent for frigørelsespsykologi og frigørelses�loso�.

Frihed og frigørelse er ikke fri bar og frihed for ansvar. Derfor hader globalisterne og den nyefødte-

nyfascistiske venstre�øj ham.

Lige nu foregår det en pokkers masse patologisk aktivitet på det bureakratiske mellemniveau. Vel

vidende at det er udtænkt på bureaukratisk højniveau, så sker al implementering på mellemniveauet

og nedefter. De har voldsomt travlt med den fascistoide proces i mellembureaukratiet for tiden. Det

kan kun �nde sted, fordi fornuftige mennesker ikke siger noget, når de burde sige … noget. Der �ndes

langt-LANGT �ere fornuftige mennesker, end der �ndes patologiske psykopater, de larmer bare ikke

så meget. De råber og skriger ikke, de fører sig ikke frem, de lytter, de griber ikke ordet ved enhver

lejlighed, og de har ikke en evindelig selvoptaget trang til at lukke munden på andre. Så man hører

uforholdsvismæssigt lidt til dem. Når de en gang imellem udtrykker deres tvivl, så gør de det forsigtigt
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og ikke braldrende og storhedsvanvittigt arrogant. De udnævner ikke sig selv til autoriteter, der ikke

kan tage fejl. 

Hovedproblemet har at gøre med, at vi ikke har sagt stop og har ladet det ske. Vi er blevet stats-

afhængige, for vi har spillet alt initiativ i hænderne på Staten. Staten vil sørge for os, Staten har svaret,

Staten afstikker vores spillerum, Staten skal altid spørges om lov. Og Staten forventes at komme og

frelse os, når vi er fortabte. Vi er blevet til stats-narkomaner, for vi har ikke noget brugbart, ikke-

statsligt alternativ. 

Førhen var der altid alternativer. Folk kunne klare sig selv, de vidste, hvordan man byggede ting,

leverede forsyninger, formidlede nyheder og organiserede sig. Staten har overtaget det i dag.

Selvforsyning er ikke blot degenereret, det er bandlyst. Staten beskriver folk, der hjælper hinanden i

deres fritid som ‘sort arbejde’ – altså hvis blot en af hjælperne er en person, der kan et håndværk.

Staten har monopoliseret arbejdsydelser for at kunne beskatte det = suge penge ud af det til at

a�ønne sine (i Danmark) 1.3 millioner statsansatte. Altså en femtedel af hele befolkningen! Der er

noget grundlæggende usundt over et så forvokset og forslugent statsapparat. 

Når vi er ganske afhængige af Staten, er vi som hjælpeløse børn. Hvis du oplever den slags på fx. en

arbejdsplads, så er strategien at forberede et andet og bedre job. Altså forberede, ikke nødvendigvis

sætte det i værk. Hvis man ikke kan sige gå ad helvede til, så kan man ikke forhandle. Misbrugeren /

Staten / arbejdsgiveren el. lign. vil altid forsøge at få dig til at føle dig som uduelig, doven, bedragerisk.

De projicerer altid deres misbrug over på dig. Vi ser det bigtime for tiden, hvor Staten pådutter

borgerne konstant svækkelse og skamfuldhed. Det er vores skyld det hele, og derfor må vi sta�es og

betale den højeste pris: vores frihed og vores civile rettigheder. 

Den misbrugeriske Stat har gjort folk til uartige børn ved at behandle dem som … uartige børn. Det er

Staten, der bestemmer, hvornår de uartige børn har lov til at komme ud af stuearresten i

børneværelset. 

Og så kan du værs’go at gå ind på dit værelse, og du kommer ikke ud igen, før du er blevet god
igen. Så kan du lære, din skidte knægt/tøs!
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Det forløbne halvandet år har budt på systematisk svækkelse og udskamning af befolkningen. For at

blive i arbejdsplads-analogien, så er det nu, at vi skal forberede et andet job, hvilket oversat vil sige trin-

for-trin arbejde for en tilbageerobring af vores suverænitet som mennesker og borgere. Vi skal lære os

selv ikke-identi�kation med Staten. Vi ER ikke Staten, Staten ER OS. VI FOLKET, FOR FOLKET, som der

står i den amerikanske forfatning som et godt eksempel på republikken, Res Publica, Folkets Sag.

Staten er blevet som en kæmpestor uopdragen hund, der løber rundt med sin ejer, folket. Staten

burde være et velopdragent serviceorgan, men i stedet ser den befolkningen som DENS serviceorgan.

Den ser sig selv som formålet. Wag the tail.

Hvis vi ikke vender vores energi imod dette magtmisbrug, så vil vi selv blive misbrugere. Så vil vi

begynde at hakke nedad og sidelæns. Hvis vi mister fokus fra, hvor overgrebet kommer fra, så bliver vi

til med-overgribere. I et sygt samfundssystem �nder vi altid undertrykkelse i øjenhøjde.

Vi �nder også duknakkethed og splittelse, begge symptomer på svækkelsen.

Det siges og mærkes, at de forløbne halvandet år

har skabt en grundlæggende splittelse mellem mennesker.

Det kan udtrykkes i en forsimplet version (uden gradbøjninger):

På den ene side er der mennesker,

der mener, at der en noget helt og aldeles rivende galt.

De er allerede i fuld gang med ‘at søge et nyt arbejde’.

På den anden side er der mennesker, der mener, at:

regeringen er troværdig

regeringen er omsorgsfuld

regeringen har de bedste hensigter

medierne er troværdige



29.12.2022 14.59 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 887/3124

medierne har et kompromisløst sandhedskriterie

både journalister og politikere er mennesker med høj integritet og autencitet

medierne og statens institutioner er uafhængige af særinteresser

medicinalindustrien vil bare gerne op�nde medikamenter, der kurerer os alle sammen for

sygdomme

lægevidenskaben er helt uafhængig af medicinalindustrien

læger er folk, der aldrig kunne �nde på at gøre skade på mennesker, for det har de jo a�agt løft på

mennesker, der besidder stor magt, besidder også en høj etik

Duknakketheden og den hovedløse autoritetstro kræver en meget lang liste. Vi må forstå, at disse

udsagn ikke skyldes ond vilje. Ejheller dumhed, allerhøjest uvidenhed, hvilket ikke er det samme. Vi

kan se det på en anden måde. Alle de mennesker, der har valgt at dukke nakken, er folk, der endnu

ikke er ankommet til virkeligheden. De har tilladt virkeligheden at blive erstattet af en syntetisk,

kunstig virkelighed med en syntetisk-kunstig forklaring på denne uvirkelighed. Den er solgt til dem,

fordi der var et tomrum, der var ikke noget, der var bedre. Og så længe, de ikke gjorde indsigelser mod

denne uvirkelighed, �k de lov til at leve i fred som en slags belønning. 

Det er her, hvor det nu er muligt at hævde, at magthaverne er gået for vidt, også i deres egen

interesse. Folk er nu blevet tvunget til at opgive deres hidtidige leven-i-fred-så-længe … Freden er nu

forbi, krigen, ufreden er rykket helt ind i stuerne og ind i folks biologiske eksistens. Frygten, der

statsgodkendte terror, er skruet så højt op, at alle mennesker er dømt og forpligtet til at føle sig

livstruet i selve deres daglige omgang med andre mennesker. Magten har strammet grebet så

voldsomt, at snoren knækker, og folk i stor stil og antal er begyndt at sige fra. 

Så folk er begyndt at gå på gaderne. Det er selvfølgelig en manifestation i sig selv, og det har en vis

korttidsvirkning. Hvad gør regeringerne og deres forlængede mediearm? De bort�ltrerer

manifestationen eller fremstiller den i et dårligt lys. Eller håner den (kend dine medier på

forhånelserne). Europa eksploderer i massedemonstrationer, og medierne bringer INTET om det. Det

gør de ikke, fordi de er ligeglade, tværtimod, de er ved at pisse i bukserne. Det gør de, fordi de har fået

besked på det. 

https://www.nedersteetage.com/nok/

Hvad man kan formode og håbe, er at disse masseforsamlinger kompenserer for det

kommunikations-tomrum, som blev skabt (bevidst) via nedlukningerne. Magthaverne ved, at folk, der

mødes, hjælper hinanden med at danne meninger. De ved også, at disse meninger ikke gavner dem

som magthavere. Vi har nået et point-of-no-return. Det er ikke længere muligt over en kam at benægte

de kæmpe skader, som nedlukningerne har betydet for samfundet. Ansvaret kan ikke længere

automatisk for�ygtiges som førhen. Der er de, der husker – det hele! Og der vil blive talt om det, på

gaderne under fanerne, på cafeerne. Hvorfor var det så vigtigt for magthaverne at lukke ned for café-

restaurationslivet, for teatrene, for besøgene på de o�entlige institutioner, altså for alle de steder,

hvor folk mødes og udveksler forsigtige og søgende udsagn på vej mod en meningsdannelse? Hvorfor

var det så vigtigt med rejseforbud’ene?

https://www.nedersteetage.com/nok/
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Onkel Algoritme vil miste sin magt. Det vil den rare onkel, fordi folk har luret mønstret med censur,

informationsforbud, karantæne, bort�ltrering, shadowbanning, social-kineser-udstødelse og cancel

culture. Der bliver nu talt åbent om, hvordan vi bliver høstet af vores mobiltelefoner. Det kan ikke

holdes skjult længere, at … de holder noget skjult, og at dette noget er uegnet for børn. Altså: I må ikke

tale om det, men ellers er alt, som det skal være 😉

Hvor er det dårlig basal-psykologi! Selv et 4-års barn vil straks tænke: Hvorfor må jeg ikke tale om det,

hvad er det, jeg ikke må vide, hvorfor må jeg ikke gøre det?

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Og den næste, der leger, at det har noget at gøre med præventiv folkesundhed, får en �ad! 

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Jeg har lige lært et nyt ord. 

Det hedder kleptoparasit.

Jeg synes, det kan noget.

Det var ganske vist møntet på måden, som visse dyr ska�er sig føden på.

Helt speci�kt dukkede det op med en særlig forhistorisk art af kæmpebjørne,

der engang for et 10.000’er af år siden løb rundt de nordamerikanske prærier,

og senere luntede nedover den nyligt etablerede landtange til Sydamerika.

Det siges, at den stoppede mennesker fra at migrere over den anden landtange mod nord,

altså over Beringsstrædet. 

Jeg har lært et nyt ord
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Det er et helt emne i sig selv, for det er jo hævdet, at de såkaldte ‘�rst nation’ indianere var de første

mennesker på kontinentet, hvilket er ganske aldeles forkert. Der var �ere slags mennesker før

indvandrerne fra Sibirien. Der var kaukasiske cro-magnon-typer mage til hulemalerne fra Sydfrankrig

(Clovis-menneskene eller Kennewick-manden). Der var en kæmperace med kropshøjde på op til tre

meter+. Der var den mystiske Rød-Okker Civilisationen, som �ndes �ere steder på kloden. At postulere

prærieindianernes ‘�rst nation’ er politik og ideologi, korrektheds-tyranni og ikke historisk videnskab.

At indianerne opportunistisk har spillet med på det, piller en del af o�errolle-glorien af dem, for deres

egne ældre, de vise iblandt dem, der bevarer historierne om de ældste tider, siger udtrykkeligt, at det

ikke var dem, der byggede de kæmpehøje (mounds), der �ndes i Nordamerika.  På samme måde som

de ældre i Maya, Atztec og Inka-kulturen udmærket ved, at det ikke var dem, der byggede de

gigantiske stenstrukturer, som de �yttede ind i. 

Men altså: kæmpebjørnen. Dens navn var for øvrigt den kortsnudede bjørn.

Et nuttet navn, der kun beskriver oplevelsen af dets hoved. Tænderne lå længere tilbage i kraniet, så

dens kraftige nakkemuskler kunne tage over ift. kæberne.

Næsen var måske kort, men til gengæld havde den længere ben end sine nutidige efterkommere, 

så den kunne skyde en formidabel fart af 40+ km i timen. En slags grizzlybjørn på stylter.

Dens kæber kunne køre direkte gennem knoglerne på større dyr.

Den mellemamerikanske variant kunne veje op til 1750 kg. Hvis den stod på to ben, var den �re meter

høj. Den var dagligt nødt til at æde 20 kg kød, altså et helt voksent får eller 80 store bø�er på

tallerkenen.

Selvom man nødig ville møde et sådant bæst i dag, så går diskussionen på,

om dens tandsæt gjorde den velegnet til at jage sit eget bytte, eller –

og her kommer begrebet indover –

om den brugte sin størrelse til at jage andre dyr væk fra det bytte, som de lige havde nedlagt.
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Et kæmpedyr på mellem 800-1750 kg. kunne ikke løbe et bytte op på andet end kortdistancen, og dens

accelerationsevne ville også være for sløv.

‘Klepto’ gik med andre ord på, at pelsgiganten simpelthen stjal de andres rovdyrs mad 

og parasiterede på deres benarbejde. Her snakker vi om sabelkatte og kæmpeulve,

og lignende pelsdyr med tandsæt, som du heller ikke ville have lyst til at møde.

Det var det, den brugte sin størrelse og kraft til kombineret med den ultra�ne næse, som den uden

tvivl havde til fælles med sine nutidige efterkommere, og som gjorde den i stand til at lugte et nyligt

nedlagt bytte på fem kilometers afstand.

Det var der imidlertid mennesker, der gjorde – altså mødte bæstet – og de var nødt til at forsvare sig

imod dem. Deres våben var spyd med �inte- eller benspids, pil og bue og kniv. Jeg gad nok se, hvor

mange jægere i dag ville løse jagttegn på de betingelser?

Den menneskelignende kleptoparasit

Nok om palæontologisk antropo-zoologi, eller hvad de kalder det.

Kleptoparasit – jeg synes ordet kan noget andet og mere 

end at beskrive forhistoriske tandbamser. 

Det er nærmest specialdesignet til at beskrive visse priviligerede og skrupuløse menneskelignende

typer,

der højt på strå og udenfor rækkevidde – også den pædagogiske – mener,

at de er i deres fulde ret til at stjæle (klepto) og opsuge (parasit) menneskers ressourcer,

vores livlighed, vores fælles fortid-nutid-fremtid, vores penge, vores ret til rimelig eksistens,

vores sundhed, vores værdighed, vores land-vand-og-luft, vores genetik og ultimativt vores sjæl.

For tiden stjæler de løs af vores frihedsrettigheder, vores rettigheder, 

vores ytringsfrihed, vores forsamlingsfrihed, vores kønslighed og vores evne til naturlig reproduktion,

vores meningsdannelse, vores indbyrdes relationer og solidaritet, vores sociale liv,

vores privatliv, vores fysiologiske immunforsvar, vores historie, vores nationalitet og vores

menneskeligehed. 

Den globalistiske kleptoparasit har sat tyveri og udsugning i system.

Deres netværk er gennemtrængende som en svampeinfektion eller en cancer (same-same). 

Det vil gå dem på samme måde som oldtidens forvoksede dræbermaskiner.

På et tidspunkt er deres tid forbi.

De vil uddø og ende på museet over monstrøsiteter, der havde deres storhedstid engang.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Et casestudy om ofrene for en per�d industri

Jeg har før nævnt det. Tillad mig at gå lidt længere ind i sagen.

Denne musikvideo kunne være vigtig for dig og mig at forstå:

🎦

Michael Jackson - They Don’t Care About Us (Brazil Version) (O�cial Video)

https://youtube.com/watch?v=QNJL6nfu__Q

All I wanna say is that

https://youtube.com/watch?v=QNJL6nfu__Q
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Hele sagen om Michael Jackson før hans død i 2009 og hans påståede pædo�le tendenser peger

baglæns mod de, der fremførte sagen = det gennemsyret-pædo�lerede Hollywood og dens

misbrugerfætter, den ligeså pædo�lerede musikindustri.

Der er et ganske bestemt mønster af hændelser og karakteristika, der går igen. Når disse

højpro�lerede Hollywood- eller musik-ikoner vælger at falde udenfor deres foreskrevne rolle og

nægter at spille det grimme spil, �gurerer de lige pludseligt på listen over folk, der er faldet i unåde, er

erklæret for uønskede og derfor ikke har lang tid at leve i. I musikken skete det for Michael Jackson,

Prince og Whitney Houston. Omstændighederne omkring deres død er alle besynderlige og fyldt med

uforklarede hændelser, mørkelagte undersøgelsesforløb, stramt styrede medie-outlets, nedlukning af

opklaringsprocedurer, u-name-it. Og hvad skete der i øvrigt med George Michael, Je� Buckley, John

Lennon, Kurt Cobain, Bob Marley, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Frank Zappa og muligvis David Bowie?

Skal vi også skrive Elvis Presley, Billie Holliday og Marylin Monroe på listen + en lang liste af omkomne?

Og hvad skete der med Amy Winehouse?

Vi kan også gå uden for musikgenren, og så eksploderer listen. Lady Di var et popikon, der trådte over

stregen og mistede sit liv for det. Kennedy og King var politiske og åndeligt-sociale ledere, der gjorde

samme og med samme udslag. Hvad skete der med �lmintruktøren Stanley Kubrick, mens han var i

gang med Eyes Wide Shut, hvor han røber det sataniske elites ritualer? Et nyligt eksempel er den

tanzanianske præsident John Magufuli, der udstillede covid-svindelnummeret – han ‘forsvandt’ og er

ikke set siden.

Så – Michael Jackson, like him or not. Måske du ikke er til popmusik i den kategori overhovedet, hvilket

er helt �nt. Personligt var jeg ikke en af hans fans, men hvad vi får svært ved at fratage ikonet, er hans

evne til at forny den speci�kke genre med alle dens elementer, hans fysiske formåen som danser på

en scene, hans suveræne musikalitet, hans sprængladte output og hans højenergetiske brug af sin

ikonstatus = enorme gennemslagskraft. Og så kan vi mene alt muligt om det kultiske fænomen og

tilbeder-hysteriet, som skikkelser som ham skaber omkring sig – eller får skabt omkring sig.

Et langt bedre og givende spørgsmål er imidlertid: Hvad brugte han sin ikonstatus til, og hvordan lagde

han sig ud med sine opdragsgivere så – lad os bare sige det rent ud – han provokerede dem til at tage

hans liv efter først at have karaktermyrdet ham og projiceret alle deres egne perverse svinerier over

på ham, siden han nu nægtede at spille på deres betingelser?

En del af svarene får du, når du har set videoen med netop de briller på.

Det er over-tydeligt.

Du er nødt til at høre teksten og se udtrykket i videoen:

All I wanna say is that, they don’t really care about us.
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Hvad tænker globalfascisterne om det budskab med den attitude i det visuelle outlet?

Hvad tænker de om, at popikonet drejer sin ikonstatus med de entusiastiske folkemængder i en rus af

frihedsfølelse, børn, kvinder, trommespillere, gadefolk og fattiglemmer fra de brazilianske favellaer

versus fascist-politi med blå hjelme = FN = den globalfascistiske lejehær – den har de ikke set med

milde øjne på, for popsangeren med de hippe hoftebevægelser (det var Elvis, der startede det show)

udstillede dem BigTime ved at tage deres ikonogra� og vendte den baglæns!

Musik- og billedmediet i synkron-bevægelse er en stærk kop te. Globalfascisterne ser det af samme

grund som deres priviligerede domæne, deres monopoliserede felt. Nazisterne og bolshevikkerne

kendte alt til visuel-musikalsk propagandateknikker allerede for 100 år siden. De ved alt om, hvor

stærkt det samlede medie er, og INGEN andre skal vove at betjene sig af mediet uden deres

godkendelse! Det var lige netop, hvad pop-ikonet Michael Jackson syntes, at han skulle gøre, siden han

nu beherskede mediet så suverænt. Det kostede ham hans liv.

Se også versionen fra turneen optaget i München i 1997:
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🎦

Michael Jackson (with drummer Jonathan Mo�ett) "They Don't Care About Us" (Munich 1997)

https://youtube.com/watch?v=Y5PhUKzRQJc

Det er endnu værre og endnu tydeligere. Michael Jacksons og koreogra�ens visualisering af det

fascistiske verdensimperium med støvletramp, korruption, blackmail (det er i selve teksten) og alt

tilhørende er ufejlbarligt umisforståeligt. Og så lige pludseligt: Et break med et præoptaget symfonisk

citat fra Modest Mussorgsky’s Udstillingsbilleder: Den Store Port i Kiev – tre år før globalfascisterne

forsøgte deres andet russiske statskup ved murens fald – og et kor der synger: Every Day Create History!

– det er decideret foruroligende.

Publikum fangede ikke de �nere detaljer, hentydningerne, konteksten.

De fangede grandiositeten i udtrykket.

Men hvad de i deres folkelige enfoldighed fangede var:

Ikke You men Us, vi er i det hér svineri sammen, og jeg er på jeres side mod dem.

Mine fjender er jeres fjender, jeres fjender er mine fjender.

Den fangede publikum. Det gjorde fascisterne også, og dagen efter indkaldte de til møde om, hvad de

skulle gøre ved problemet – er mit kvali�cerede gæt.

Løsningen kom år senere, da de hyrede en forvirret enlig mor og bestak hende til at fyre falske

anklager om pædo�li af. Hvad var det, han �ettede ind i en anden poptekst? Jew me, sue me … Den er

hård, ikke? Kabbalen bryder sig ikke om den slags lussinger.

Hans egen læge var medvirkende til den medicinforgiftning, han blev udsat for. De gjorde det samme

med Prince nogle år senere, der �k smertestillere i en dødelig dosis. Vi husker alle hans løbende

kon�ikt med pladeselskaberne og da han skiftede navn til The Sign. Inden sin død ses han i interviews

komme med udfald om de mørke kræfter i musikindustrien. Han var et musikalsk geni, der ikke fandt

sig i at blive misbrugt af en satanisk industri. Det kostede også ham livet.

All I wanna say is that, they don’t really care about us.

https://youtube.com/watch?v=Y5PhUKzRQJc
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Og så var det jeg tænkte på, om der var en dansk parallel? Er dette et bud? Sangerinden døde efter

denne video. Har den ikke en vis lighed med Michael Jacksons video fra favellaen?

🎦

Danser med Drenge - Hvorlænge vil du ydmyge dig?

https://youtube.com/watch?v=0fKOQxbH-08

—– o —–
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Sproget har en slagside

Måske du læste overvejelserne i en foregående blogpost om de idømte fejltagelsers forbandelse. Altså

om hvordan videnskaberne synes at lide af kronisk fejltagelses-forfølgelse. Og at der ligger en

intention bag, så ordet ‘fejltagelser’ bør sættes i anførselstegn. Følgende overvejelser udspringer af

det.

En anden lidelse �ndes i et sprogligt mønster, der synes at dukke op hele tiden som en tendens til at

udtrykke sig med ord, der har med krig at gøre. 

Djævelen �ndes i sproget

https://www.nedersteetage.com/de-tog-fejl/
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Fysik

The Big Bang er noget stort, der siger bang. Skabelsen er en eksplosion. På tysk: das Urknall. Solen

bliver sammenlignet med en atombombe. Hvad hovedet er fuld af, …

Økonomi

Handelskrig. Firmaer og virksomhedsledere taler konstant om at vinde markedsandele, altså vinde

som i en krig. Konkurrenter ses som fjender. Markedet er en krigsskueplads med vindere og tabere.

Klima

Der råbes op om kampen mod klimaet, krigen mod CO , bekæmpelse af udslip, en tikkende bombe

under …, 

Politik

Krig mod drugs, kulturkampen, vi har nedsat en task force til at …, vi må følge de rigtige kommandoveje,

partidisciplin og partisoldater, der skal lig på bordet, før der …,

Ideologi

Kønskamp, klassekamp, den lange march, bekæmpelse af politiske modstandere, racekrig (de

rettroende må gerne udøve alle former for racisme), krig mod de, der mener det forkerte

Sundhed

Bekæmelse af pandemi, krig mod bakterier og vira, immunforsvar, biologisk krigsførelse,

sygdomsangreb, at bukke under for cancer

2
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Historie

Behøver vi næsten at sige, at historiebøgerne er nærmest én lang krigshistorie. De har om ikke andet

kraftigt bidraget til, at krigsterminologi er en så gennemgående del af vores sprog.

Genetik

Darwinismen er én stor reklame for last man standing, den stærkes overlevelse i krigen om dominans

Management og business

Vi har en strategi, vi erobrer nye markeder, i angelsaksisk og derfor international business-titulering

hedder en koncernchef en CEO – Corporate Executive O�cer

Agrikultur

I konventionel landbrugs- og gartneriterminologi taler man om ukrudtsbekæmpelse, hvor alt andet en

monokulturens indavlede produkter ses som fjender, der skal nedkæmpes med biologisk krigsførelse.

At disse vildtvoksende gevækster skulle eller kunne have en mission, der også kunne være til stor gavn

for de planter, vi selv lever af, falder ikke den krigsførende brance ind.

Religion

Hellig krig – død over de vantro, det godes (vores) kamp mod det onde (de andre), Det Gamle

Testamente er én lang fortælling om krig og hvordan, jøderne myrdede løs på deres fjender med

Yahwes velsignelse. Yahweh er i mellemtiden blevet udskrevet af argumentationen, men myrderierne

fortsætter. Der hersker i dag som dengang en særlig form for omvendingssprog knyttet til

krigsterminologien, hvor det er muligt at bytte rundt på o�er og bøddel, hvis blot man kan påberåbe

sig o�errollen. Det er også muligt med samme sproglige hokus-pokus at ‘håndspålægge’ de egentlige

ofre, så de tager skylden med sig i graven.

Den katolske kirke overtog hele strukturen/hierarkiet mod det største konstant krigsførende imperium

i antikken. Deres Gestapo hedder Jesuitterne, The Society of Jesus, og de er en militant munkeorden

med o�cerer ledet af en general.

Oprindelse

Er det en krigs�ksering eller døds�ksering eller begge dele? Og hvor kommer dette sprog fra?

Det kommer bla. fra, at i krig og kærlighed gælder alle kneb, som et gammelt ordsprog siger. Det er

sandsynligvis noget biologisk, der gør sig gældende, når kærlighed anskues som en konkurrencesport,

men ikke desto mindre er det et biologisk faktum, at hankønsvæsener i dyreverdenen udkæmper

drabelige kampe om hunnernes gunst. Hvilket selvfølgelig blev set af darwinisterne som deres

legitimitet til at nedslagte de svage derude i Udkantsverden. Darwinismen var aldrig en videnskab, den

var et stykke ideologisk argumentation for det Britiske Imperiums ret og nærmest pligt – jf. den hvide

mands byrde (hvid mand = de britiske imperialister tilhørende den rette klasse) – til at dominere og
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underkue. For det var jo naturens orden, var det ikke? Før var det Guds verdensorden, nu var det

naturen, der blev taget til indsigt. Det var de samme folk, der opfandt eugenikken netop i

industrialismens/imperialismens klassiske periode.

Det bekvemme med både Gud og Naturen er, at man kan tillægge begge særdeles lavmenneskelige

egenskaber. Begge er bekvemme skærme for projektion, hvis nogen ønsker det. 

Herrens veje er uransagelige, men vi har den røde telefon, den varme linje, og vi kan meddele, at Gud nu har

tilkendegivet sin mening. Og som I ved, så står den ikke til diskussion. I øvrigt er Gud lige taget på ferie på

ubestemt tid – han havde vist lidt ferie tilovers, inden han skulle på pension – så i mellemtiden passer vi

hans kontor. Vi har dernæst besluttet, at kalde den Store Anbefaling for Naturen. Vi har ansat en videnskab

til at studere den, så vi kan være sikker på, hvad den mener. 

Det ene øjeblik er naturen en gang billigt skidt, der skal bekæmpes med ukrudstmidler. Det andet

øjeblik bliver der henvist til den som en nærmest højeste autoritet. Det er som om, de har lidt svært

ved at bestemme sig deroppe i toppen af systemet. 

Så darwinismens koncept om den stærkes overlevelse – Darwin brugte ikke selv udtrykket the �ttest,

det er en opblødning af hans eget udtryk the strongest – indeholder det krigslegitimerende sprog, som

imperialisterne havde brug for. Den nye ideologiserede biologi var et våben i krigsmagernes arsenal.

Krigens formål er at herske over, at dominere. Sejrherren har ret til alle ressourcerne (imperialisme

som forudsætning for industrialisme). Det startede for alvor i 1800-tallet, og det er aldrig ophørt siden.

Så i krig gælder alle kneb. Krig er total, totalitær. Krigen glider over i sproget. Fjenden skal

billedliggøres, beskrives og fremmanes, for at krig overhovedet bliver muligt. Propagandaen ligger i

den måde, fjenden bliver omtalt på. Vrede og aggression bygger på frygt. Hvad hovedet er fuld af,

løber munden over med. En krigsmager er nødt til at projicere sit eget ønske om aggression over på

den fjende, der skal fremmanes. 

Krig kræver teknologi. Den mest veludrustede har allerede et fortrin. Sun Tsu ville selvfølgelig hævde,

at en krig vindes allerede inden, den når til slagmarken, hvilket selvfølgelig er rigtigt, og meget drejer

sig om illusion og om at narre fjenden. Men hvis der ikke �ndes en egentlig slagstyrke med e�ektive

våben som udgangspunkt, kommer selv den klogeste strateg til kort. 

Så krigsmagerne har altid tænkt totalitært. Alt kunne bruges. Videnskaberne kunne bruges. Den mest

avancerede forskning i teknologi i dag er klassi�ceret og indkapslet i militære programmer. Men som

man siger: Hvis man giver et æble i hånden på en krigsliderlig psykopat, så vil den første tanke ikke

være: Hvor ser det dog dejligt friskt og sundt ud, men: På hvilken måde kan jeg smide denne genstand i

hovedet på folk, så det gør mest skade?

Sproget afspejler dette perverterede tankesæt. 

Medicin bliver til gift

Vand er ikke længere drikkevand men druknevand – eller mangel på drikkevand = tørstevand

Musik bliver fra at være kunst til at være opildnende til kampmod
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Biologi bliver fra at være liv til at være masseødelæggende

Fysik handler om målretning af destruktiv energi

Kemi handler nu om forgiftning af miljøet og kroppene

Politik handler om evnen til at storlyve for både folket og fjenden, geopolitik er netop det Britiske

Imperiums kongstanke om Søimperiets verdensdominans (Halford McKinder: den der behersker

the Heartland, behersker Jordkloden)

Historie handler om at glori�cere den foregående krig, så journalistik kan glori�cere den pågående

og den kommende

Fødevare og ernæring handler om at svække befolkninger – jf. det Britiske Imperiums forkærlighed

for iscenesat hungersnød og folkemord ved udsultning

Psykologi handler om at manipulere massepsykologien

Antropologi handler om at studere befolkninger og kulturer, så disse kan splittes ad med del-og-

hersk

Handel og økonomi er ikke længere instrumenter for trivsel og udveksling men handler om

embargo, handelskrig, isolation af fjenden – altså den middelalderlige tanke om belejring

Vejr og klima er ikke længere naturfænomener men emner for forskning og manipulation

(vejrmodi�kation, geo-ingeneering, aerosol-spraying, HAARP-teknologi med longitudinal-bølger)

Mediekultur handler om krigspropaganda

Vacciner er ikke opbyggende for immunforsvar, de er undergravende og destruktive. Det er de,

fordi de er ophørt med at være egentlige vacciner.

Genetik handler om genmodi�cering og dermed en decideret krig mod selve livets byggesten

Sikkerhedspolitik handler om, at vi alle i krigens tjeneste overdrager alle vore friheder, rettigheder

og hele vort liv og viser ubetinget tillid til de, der forsikrer os om, at de har styr på det, og at de har

spottet fjenden ud. De glemmer dog at fortælle os, at VI er deres egentlige fjende, hvilket gør DEM

til vores egentlige fjende – hov, hvordan kom den lige bagfra?

Knæk koden

Hvad stiller vi op med det? Det synes at være overalt, hvor vi færdes.

Én ting er sikkert. Som Sun Tsu så rigtigt skrev for et par tusinde år siden: Kend din fjende.

De har erklæret krig – uden at erklære den som de feje hunde, de er.

Vi kan ikke vende ryggen til dem længere. Tillid er ikke længere en mulighed.

De forandrer sig aldrig – én gang psykopat, altid psykopat.

Djævelen ligger i detaljen – detaljen ligger i sproget. De taler i kodesprog, og de kan kendes på, at de

gør det. De taler til hinanden, mens de taler hen over hovedet på os. De får os til at tale deres sprog,

for det kan de så godt li’. De opfatter det som bekræftelse af en aftale. Aftalen går ud på, at vi

godkender deres ugerninger.

Der �ndes indenfor socialmedicin et begreb, der hedder selvskade. Desværre et fænomen, der er

udbredt blandt unge, hvilket i sig selv er et symptom på en syg kultur, der systematisk fremmer angst

hos de mest følsomme i samfundet: de unge. Men i mere overført og kulturel forstand er vi en del af
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en selvskade-kultur. Vi gør skade på os selv via den måde, vi accepterer krigsretorikken på. De vil så

gerne have, at vi gør det mod os selv, for så slipper de for at få blod og tarmindhold på hænderne.

Og det må vi da kunne forstå, ja, og I skulle bare vide dernede, hvor ondt det gør på os, når vi er nødt til at

…

SÅ: vi kunne udover at lære at knække kode også lære os selv at lade være med at udføre frivillig

selvskade. Sadister har brug for masochister, og det kunne vi holde op med at være. Bødler har brug

for stakkels svækkede ofre, så vi kunne holde op med at betragte os selv som stakkels selvsvækkede

ofre.

*

Verden har et problem. 

Verdens befolkninger har et problem. 

Vi har et problem.

Når specielle interesser kan købe sig til, hvad folk ved, har vi som folk et problem.

Når specielle interesser kan betale sig fra, at nyhedsmedier lyver, har vi et problem.

Når regeringer og politikere mener, at deres job består i at betjene løgn, har vi et problem.

Når regeringer, politikere og medier ikke engang selv fatter, at de udgør menneskehedens og

verdenshistoriens hovedproblem, så har problemet et problem.

—– o —–
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Undertitel: 

De tog fejl fra ende til anden – eller også tog de ikke fejl og gjorde det med vilje.

En mere komprimeret titel kunne være: Videnskab – fejltagelse eller forfalskning

De tog fejl (?)

Den dag, videnskaben begynder at studere ikke-fysiske fænomener, vil den gøre mere fremskridt på
ét enkelt årti end den har gjort i �ere århundreder af sin hidtidige eksistens.
Nicola Tesla
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Fysikken mangler metafysikken. Barnet røg ud med badevandet. 

Rationalismen bragte som Oplysningstidens hoved-paradigme videnskaben ind i en århundreder lang

serie af blindgyder. Dens afsæt var en paradoksal form for irrationalitet, der blot �k klistermærket:

rationel.

Hvordan kan en videnskultur på rationeringsmærker hævde, at den har det godt?

Er det ikke i sig selv en indrømmelse af, at den har levet i en krigszone og har været under angreb?

I den prærationalistiske videnskab anerkendte man betydningen af det non-fysiske for at forstå det

fysiske. Descartes tog fejl, naturen var ikke en mekanisme, den var en organisme. Bevidsthed kunne

ikke bortdestileres uden alvorlige konsekvenser for vores indsigt i den større virkelighed. Disse

konsekvenser har vi stadig hængende om foden, så vi ikke synes at komme ud af stedet. 

Naturen var ikke blot en organisme. Den var en besjælet organisme.

Teknokratismen – de kalder det for teknofascisme eller teknokommunisme – er Descartes impuls

syngende på (forhåbentlig) sidste vers. Det er den kæmpe misforståelse, at hele menneskeheden er en

dum maskine *, som kan reduceres, programmeres og styres i alle ender og kanter. Ikke desto mindre

er det paradigmet, som teknokraterne tror på og mener, at de via udøvelse er berettiget til at pådutte

resten af menneskeheden. Resten af menneskeheden på sin side er mere eller mindre uvidende om,

at det styres af et sådant paradigme. 

* Descartes udtalte sig kun om maskinen, ikke om hvordan den skulle mishandles.

Der �ndes ikke materie uden ånd. Der �ndes ikke ånd uden materie.
Hartmut Müller – tysk fysiker
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Fysikken har missing links, huller af frasorteret, ikke anerkendt og derfor manglende viden. Hartmut

Müllers udsagn stammer fra en videnskabsmand, der var operativ i en videnskultur – Sovjetstaten – et

sygt samfund, der på få men vigtige punkter var Vest-samfundet overlegent. Dette er et paradoks.

Fordi videnskaben ikke var gennemsyret af kommercielle interesser, og fordi der ikke var oceaner af

penge og dermed særinteresser på spil, �k videnskabsfolk lov til at bedrive netop det, som vi tror og

påstår, at vi har i Vesten, men som vi ikke overhovedet har: fri forskning. 

Videnskabsfolk i Vesten har været tvunget til – for det meste imod deres vilje – at prostituere sig

overfor de, der betalte dem. Videnskabsfolk i Sovjetstaten vidste, at de ikke blev rige af det, men at de

til gengæld �k kolleger, der forstod og opmuntrede dem, og at de havde lov til at forfølge ideer, der

kom lige ud af deres hoveder. At tilværelsen for mennesker i Sovjetstaten i øvrigt var gennemført

miserabel er en helt anden historie.

De tog fejl – eller tog de fejl?

Atomfysikken tog fejl. Universet er ikke holdt sammen af tyngdekraft, og tyngdekraften er forstået og

forklaret i uhyre ringe grad. Kosmos er ikke skabt af et Big Bang. Verdensaltet er uendeligt. Det har

ingen begyndelse og slutning i hverken tid eller rum og er holdt sammen af elektricitet. Solen er ikke

en kæmpe brintbombe, jorden har ikke en kerne af �ydende jern

Lægevidenskaben tog fejl. Den bygger på en afstumpet opfattelse af, hvad mennesket er for en

biologisk-spirituel enhed. Af samme grund kurerer denne forfejlede videnskab ikke kroniske sygdom

men holder dem ved lige – lige over kogepunktet. Tog de i øvrigt fejl, eller blev de med fuldt overlæg

fodret med et forfalsket menneskesyn, så den nye store kemiske industri, de kaldte for

medicinalindustrien, kunne skabes i 1910 og vokse sig til det monster, der voldtager Verden for tiden?

Agronomien tog fejl. Jorden er ikke et stort hul, man kan hælde en masse kemi ned i og få liv op af.

Levende organismer kan ikke genmodi�ceres uden store og ødelæggende konsekvenser for denne

jord og dens planter, mennsker og dyr. Fotosyntesen er kun forstået som et mekanisk princip, men

dens helt præcise betydning i forhold til CO  er dybt forstyrret. Resultatet er en døende jordover�ade,

en alt for hurtigt ankommende ørken.

Klimavidenskaben tog fejl – af ovennævnte årsag. På samme vis som lægevidenskaben tog den i

virkeligheden ikke fejl. Den �k en kugle for panden og vredet armen om på ryggen, da der skulle tjenes

store penge. Videnskaben blev politiseret, ideologiseret, militariseret og kommercialiseret.  Og da

miljøforkæmperne, medierne og dermed politikerne var spist op af klima-hoax’et, der var spist op af

globalistene, så var alle helt ned til de re-re-reproducerend skolelærere spist op af fejltagelsen, der var

med vilje.

Cellebiologien tog fejl. Det var ikke cellekernen, der var afgørende, det var membranen. DNA’et var ikke

hjernen i cellen, den var kun et bibliotek, et katalog. Som Bruce Lipton udtrykte det: lad være med at

bebrejde generne. Så genetikken tog fejl, da den mente at have løsningen på alle problemer. Den har

stadig ikke præsenteret os for løsning men til gengæld skabt nogle nye og langt værre problemer.

2
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Geologien tog fejl. Gondwana-teorien holder ikke vand, og kontinenterne �ød ikke rundt på kryds og

tværs som kolort i en mudderpøl. Jorden har udvidet sig, kontinenterne har skilt sig ad som

over�adestykker på en fodbold, der blev pumpet op – så se dog på alle brud�aderne, selv et barn kan

forstå det! Mega-dinosaurier ville skvatte om på stedet af deres egen ‘tyngde’, hvis Stephen Spielbergs

Jurassic Park blev realiseret.

Antropologien/etnologien tog fejl. Mennesket opstod ikke som aber et sted i Afrika, hvorefter de

morfede-muterede via det indtil dato udeblevne darwinistiske missing link og på magisk vis blev til

tænkende kaukasere, asiater, rødhuder og australopider. Neanderthaleren var ikke et menneske men

en platfodet primat, der muligvis stadig render rundt derude på sine platfødder. Darwinisme er roden

til al politisk korrekthed og dermed en at hovedårsagerne til det moderne-forvirrede menneske, der

ikke længere kender sig selv.

Arkitekturen tog fejl. Mennesket er ikke skabt til at bo i betonkuber med opmålte kvadrat- og

kubikmeter i landskaber bestående af betonkolosser af lejekasserner. Ikke engang dumme kreaturer er

skabt til det, hvilket i sig selv er en stor fejltagelse, da kreaturer på ingen måde er dumme. Altså igen:

med mindre der ligger en ond tanke bag denne arkitektur. Hvis vi skal følge mønstret, så må vi som

minimum regne det for en oplagt mulighed.

Historievidenskaben tog fejl. Eller rettere: den tog ikke fejl, for historieskrivning er overhovedet ikke

videnskab. Det er på de afgørende felter bestilt arbejde til forherligelse og legitimering af historiske

�gurers overgreb på menneskeheden, deres imperie-dannelse, deres løgne om krige, folkemord og

udplyndringer samt deres argumentation om, hvorfor dette skal fortsætte i al evighed, Amen.

Nationaløkonomien tog fejl. I sidste ende havde nationerne ingen styr på deres nationale økonomier,

for større spillere var på banen. Den vestlige centralbank var redskabet for mørkets magter, den

hemmelige struktur, der først på det seneste er begyndt at stå klar. Gælden, der sorte hul, det store

sug, parasitten havde sit greb i alle nationerne og ledte dem ud i at slagte løs på hinanden.  Når

krigsgælden skulle betales, ankom gældens fodlænke. De blot på Danmarks Natonalbank – den ejes

ikke af danskere.

Retsvidenskaben tog fejl. Mennesket er kun ansvarlig overfor én lov: den naturlige lov. Den er ikke

kompliceret, et barn kan forstå den. Den er ikke nødvendig at nedfælde i tåget snak, lang-i-spyttet 

paragrafrytteri og sætninger på 14 linjer ad gangen. Den er ikke korrupt, den klæder sig ikke i parykker

og sorte kapper, den bruger ikke vendinger fra de syv verdenshave. Den siger, at man kan gøre som

man vil, så længe man ikke gør skade på hverken mennesker, dyr eller planteliv. Hvor svært kan det

være? Hver gang, du vil gøre noget, der har konsekvenser for andre, skal du indgå en aftale.

Den politiske videnskab tog fejl. Eller rettere, den tog heller ikke fejl, for den er som historieskrivningen

ikke en videnskab. Den er udtryk for de siddende magthaveres selvopfattelse på gældende tidspunkt.

Den beskriver for dem selv og deres tjenende ånder, hvordan de bedst kan hive alle andre rundt ved

næsen. Den afspejler den til enhver til ladsiggørlige og bekvemmelige ideologi. Politologer har kun

yderst sjældent forstået, hvordan verden er skruet sammen. Det har forstået, hvad for et snævert

kighul i skroget på skibet, det er meningen, at de skal kigge ud af.
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Teologien tog fejl. De ævler løs om en mand, de kalder for Jesus, som de ikke ved, hvem var, selvom

deres religion intet har med Jesus at gøre men er skruet sammen af en anden mand, de kaldte for

Paulus, som de heller ikke ved, hvem var. Dem ovre i den anden kult ævler løs om en profet, der kalder

for Muhammed, der også fortaber sig i tågerne, men som alle andre iværksættere efter sigende kom

ned fra et bjerg eller ud af ørkenen, hvor han havde talt med Gud under �re øjne, så ingen kunne

forstyrre samtalen. Dem ovre i den tredje kult, den ældste, ævlede løs om patriarker og konger, som

ingen senere kunne �nde i historiebøgerne, og deres Gud opførte sig som en bipolær skizzofren

humørsyg vendekåbe.

Selv kunsten tog fejl. Og den er under ingen omstændigheder en videnskab, selvom hæderlig videnskab

kræver kunstfærdighed, og god kundst kræver viden og håndværk. Kunsten tog fejl i at følge i røven på

den store kulturdestruktion, grimhedskonkurrencen, kapløbet om, hvem der kunne overhale indenom

i infantil, dekonstruktivistisk, opmærksomhedssyg ikke-kyndighed og bare gøre det samme, som

verdenskrigene gjorde ved den menneskelige sjæl.

Dømt til fejltagelse

Hvis man tager fejl, så gør man det uforsætligt.

Man er inkompetent, og man er ikke klar over det selv.

Det kan meget vel være tilfældet.

Hvad der også kan være tilfældet – men det er et tilfælde, som vi tilsyneladende ikke har lov til at tale

højt om – så tog man ikke fejl. Man gjorde det med vilje. Men man – og man er ikke hvem som helst –

gjorde det, så alle de inkompetente narresutter – og denne verden er fuld af slagsen, for de tilhører

kategorien: os – ikke selv var klar over det.

Når vi kun ved noget – og dette noget ikke er tilstrækkeligt til at forstå det hele – så tror vi hellere end

gerne, at dette noget ER det hele. Noget-mennesket træ�er beslutninger på baggrund af det tildelte, det

rationeringsmærkede noget. Vi fatter beslutninger, selvom vi er beslutnings-fattige, og vi fatter det

ikke.

Menneskets største svaghed er dets uvidenhed. Man kan godt i en eller forstand sige, at medierne tog

fejl. Men da det globale opkøb og centralisering af jordklodens medier i ganske få hænder ikke er en

fejltagelse, og da måden de i stigende grad er brugt på ikke er en fejltagelse med et direktiv fra de

ganske få hænder, der alle færdes i den samme klub og har de samme ambitioner om, hvor de vil hen

med denne uregerlige, fordummede menneskehed, så bliver der mindre og mindre rum for

tilfældighedsteoretikerne. 

Samtidigt er der også et stykke gradbøjet sandhed i, at medierne tog fejl. Men de var dømt til

fejltagelse med de rammer, som de efterhånden havde at arbejde under. De kunne ikke overleve, med

mindre de spredte ben som en luder. Altså hvor på skalaen mellem voldtægt eller prostitution

fænomenet be�nder sig, er så spørgsmålet. De blev – med det meget passende udtryk – embedded*.

De blev lagt i seng, og så blev de gennemkneppet. Huskede de også at kigge ind i kameraet? Nej, de

‘glemte’ de, for det skulle hedde sig, at det var en dokumentar�lm og ikke en porno�lm. Det skulle
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virke, som om de rent faktisk gjorde et hæderligt, journalistisk arbejde og ikke bare skrev af.

* Embedded betyder forsænket eller indkapslet, og det var strategien overfor medierne under Bosnien-

og senere Irakkrigen. En krig kan ikke iværksættes uden medierne. Efter krigen bliver medierne til

gengæld holdt væk fra skuepladsen, for ellers begynder de bare at skrive om, hvordan svineriet

foregik, og så er der ikke glidecreme nok til den krig, der jo kommer lige om lidt. Vi får ikke lov til at se,

at det er mennesker.

Så mediearbejderne tog fejl, for det var de dømt til. Mange af dem så det ikke, for hvis man aldrig

bevæger sig væk fra skrivebordet, og når alle kollegerne siger det samme, så opdager man det ikke.

Deres chefer tog ikke egentlig fejl, for de kendte opdraget. De vendte bare det blinde øje til. De havde

ejerens sekretær i røret forleden. Ejerens sekretær og ejeren selv tog bestemt ikke fejl, for de ville have

noget for de penge, de havde investeret.

Det har taget lang tid at etablere den idømte fejltagelse. Men nu skulle den være på plads.

Tænkte de. Men det var måske lige netop her, at de så endelig omsider … tog fejl.

—– o —–
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Hej Mette!

Wa så? er der tomt på hylderne nu, efter at du har solgt ud?

Hvad siger du, blev der ikke solgt helt ud? Lad høre.

Nåe, så du mener, at der stadig burde være mulighed for

at ska�e dig af med dit dårlige rygte, den sorte streg i panden 

og den tilsvarende streg i regningen, der skal betales lige om lidt.

Og til en god pris siger du?

Ahr, det er ikke helt sådan, det store �ngerklaver spiller – derude.

Forstår du, der er folk, der husker det her.

Det er folk derude, der har set, hvad der er foregået, og hvad du har haft gang i.

Der er folk, der har forstået omfanget af svinestregen.

Hvad siger du – at de har fortalt dig, at der vil være muligheder for 

at lukke munden på folk, der åbner den?

Der tror jeg så, du vil �nde ud af undervejs, at de typer,

der lover den slags, næppe har tænkt sig at holde, hvad de har lovet.

Det skulle i så fald være første gang i menneskehedens gennemhullede historie.

Når du har leveret dit beskidte job, så er de skide-ligeglade med folk som dig,

og så er du dispensibelt a�ald.

Statsministeren
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Det eneste, de kan hjælpe dig med, er et uden tvivl vellønnet aftrædelsesjob

i et af deres konsulent�rmaer lissom Bjarne, som du nok husker.

Eller Bjarnes chef Helle, som de hjalp ud af søgelyset.

Eller Anders der �k en �n lakkasket dernede i hovedkvarteret.

Dine globalistiske opdragsgivere har både gulerod og stok.

Du kan højest regne med at komme lidt væk i håb om,

at folks hukommelse er vandtæt som en gammel si.

Men her taler vi om bevidst ødelæggelse af menneskeliv, MANGE menneskeliv.

Det er muligt at lukke munden på en del mennesker et stykke tid ad gangen.

Men det er ikke muligt at lukke munden på alle mennesker for evigt.

Der er ingen fortrydelsesret her, for du har vel ikke tænkt dig efterfølgende,

at stille dig op og fortælle, at du gik med til et blowjob på globalfascisterne,

som så efterfølgende pulede dig bagi, og at det så var søøønd for dig?

Og nej, det er da også det jeg siger, det gjorde du da heller ikke  😉

Det, jeg siger er bare, at du ikke har noget på dem,

så længe du ikke har ryggen fri, for det er sådan det store politiske system fungerer.

Er man først kompromitteret på dén arena, så sidder det i sulet forever! 

Det første var guleroden, nu ankommer stokken.

Ja det er rigtigt Mette, det hedder eftermælet.

Det er derfor, at der ikke er opkaldt boulevarder og pladser 

efter Pol Pot, general Pinochet og Dr. Mengele.

Undskyld, hvad sagde du lige dér?

Om du ikke bare kan stikke en plade og sige, 

at du-da-skam-sørenskisme ikke vidste noget om det hele?

Altså godt nok er vi et gammelt landbrugsland,

men den skal du nok væsentligt længere ud på landet med,

hvilket i øvrigt ville være en dyb fornærmelse af landboeres intelligens.
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*

Der går visse historier om damen. 

Her skal man være lidt forsigtig med historier, for hvis det er den slags historier, som medierne har det

med at forfatte for at ska�e sig seer-lytter-læsertal, eller fordi de har fået besked på, at man gerne ser

fra højere sted, at de skriver historier, så er det en dårlig ide at bringe dem videre. Eller det kunne være

ondsindet spin forfattet af politiske fjender. Det er en mulighed, og igen ville det være en dårlig ide at

viderebringe.

Grunden til, at der nok er mere hold i det end blot løse rygter, er, at de stammer fra

medarbejdere/ansatte i de partiorganer, hvor fruen havde overordnede positioner. 

Det går på, at man i mellemledene var nødt til at sørge for, at damen ikke havde direkte kontakt med

sine underordnede medarbejdere, for hun svinede dem til og teede sig som en hustyran. 

Hun gebærdede sig som en psykopat, hvilket vi selvfølgelig også skal være forsigtige med at bruge som

label, da det er en klinisk betegnelse, der kræver mere tilbundsgående pro�lering. Det eneste, vi som

lægmænd og -koner kan sige, er, at det passer med den måde, som damen opfører sig på i sit

embede. 

I det højeste embede kan man ikke bare hundse rundt med folk for åben skærm, for det ser så

ucharmerende ud, det har nul publicity-værdi. Til gengæld kan man spille på alle strengene i

styresystemet.

Man kan true med allandsens ulykker – udefra, og det er vigtigt. Hvis I ikke gør, som mor siger, så

fælder der brænde ned ovenfra. Mor kan desværre ikke gøre for det. Mor er heller ikke sur, mor er ikke

engang sku�et, mor er bare ligeglad. 
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Så kan man spille på skyld og skam. Hvis I ikke gør, som mor siger, så vil I være skyldige i, at mange

mennesker jakke-di-jak-og-blabla …

Så kan man køre selvforherligelse – det ville være tilpas psykopatisk – og braldre op om, at vi gør det

rigtige, og I skulle bare vide, hvor ondt det også gør på mor, at hun er nødt til, … Og så den remse med, at

det er en pligt som politiker at træ�e de tunge beslutninger, selvom de ikke er populære.

Politisk betændelse

Herefter bliver det mere og mere betændt.

Den næste grundsætning i styresystemet er: 

Hvad folk ikke ved, har de ikke ondt af.

Og vi skal da lige love for, at der har været hemmelighedskræmmeri i de forløbne 15 måneder.

Transparens om beslutningsgrundlag er forudsætningen for folkestyret.

Er det så længere muligt at tale om et folkestyre?

Her skal vi nok ikke tro, at damen selv har vidst ALT om, 

hvad hun og hendes regering gik med til.

Hun har vidst netop så meget, som hendes unævnte opdragsgivere har skønnet, at det var

hensigtsmæssigt at fortælle de statsledere, som de gav et tilbud, de ikke kunne sige nej til – som de siger

i ma�aen.

Så meget har damen og hendes stab vidst: At de havde at gøre med typer derude i magtskyen, som

både havde evnen til og var villige til at gøre lille danmark til et parialand, hvis der ikke blev makket

ret. 

Men alene på baggrund af, hvad hun har vidst, ville det teknisk set være muligt ifølge gældende

omend tilsidesat dansk lov at dømme damen for landsforrædderi. Her bliver det tricky, og her slår min
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indsigt i jura og forfatning ikke til. Jeg ved så meget, at det danske retssystem i forhold til forfatningen

= grundloven har en svaghed. Vi har ingen forfatningsdomstol som fx i Tyskland til at holde øje med

politikerne og holde dem ansvarlige for overholdelse af forfatningen/grundloven. 

Det betyder, at damen og hendes regering har været i stand til at begå, hvad der ifølge folk, der er

langt mere velorienterede end jeg i statsret og forfatning, kun kan betegnes som en serie af brud på

grundloven og deraf følgende landsforrædderi.

Her ankommer trickyness nr. 2, hvilket jeg ikke er et sekund i tvivl om, at regeringens juridiske

rådgivere har kalkuleret med. Landsforrædderi tilskrives normalt handlinger bevidst udøvet til gavn for

fremmede statsmagter. Men det ved både regeringens rådgivere og globalisterne i Basel udmærket, at

der ikke er tale om. De er ikke en fremmed statsmagt, de er overhovedet ikke en statsmagt, heller ikke

selvom de snedigt har raget beføjelser til sig, som overtrumfer enhver anden statsmagt. 

De mener selv, at de er en verdensregering af magt og agt, men de står ikke til ansvar for deres

regeringsførelse, da ingen har valgt dem til at udøve deres magt. Hvor super-bekvemt er det ikke, det

er det bedste fra to verdener på én gang? Menneskenes love gælder ikke for dem. De er The Crown, de

er Monarkiet, der har regeret Verden i årtusinder (mono-archos = enehersker). Det er derfor, at deres

seneste operation hedder corona = kronen, The Crown. Det ville være for afslørende at kalde den ved

dens rette navn: Operation Enehersker. 

Globalisme handler om eneherredømme af verden fra et bekvemt sted bag beskyttede murværker et

sted derude-deroppe, som ingen kan nå. Det er deres angrebbase og forsvarstårn på samme tid. Så

hvis nogen i fx den danske regering ville blive retmæssigt anklaget for landsforrædderi – på engelsk

high treason, hvilket i USA ville stå til capital punishment (henrettelse) – så ville vi se dem dække sig bag,

at de jo blot lod sig rådføre med anerkendte organer som World Economic Forum,   eller FN-organer

som WHO, der ‘anbefalede’ dem sådan-og-sådan, så der er ikke noget at komme efter. Vi ville aldrig
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høre et ord om, at WEF er en privat klub for denne verdens ultra-milliardærer og et forum for

organiseret karteldannelse, og at WHO er et lignende privatforetagende ejet af medicinalindustrien,

Bill Gates og det kinesiske kommunistparti og som præsident havde hyret en berygtet terroristleder

fra Ethiopien med millioner af menneskeliv på samvittigheden. Vi ville ikke høre et ord om, at begge

korrupte strukturer for globalisterne er fora og organer for kommercielle særinteresser og derfor alt

andet end de uvildige rådgivere, som der bliver hævdet.

*

Hej Mette!

Må vi ikke se dit demokratipas?

Det virker, som om du lidt for travlt med at sutte diller på anti-demokraterne.

Og må vi ikke se dit integritetspas?

Det virker som om, du har sat din personlige og professionelle integritet på spil.

Og må vi ikke se dit sandhedspas?

Det virker som om, du har  fået et lidt haltende forhold til sandheden.

Og må vi ikke se dit troværdighedspas?

Det virker som om, dit troværdighed er blevet en anelse tyndslidt på det seneste. 

Og må vi ikke se dit tilhørspas?

Det virker som om, dit tilhørsforhold er blevet tilskrevet F-Ordet i mellemtiden.

Og må vi ikke se dit GMO-pas?

Det virker som om, du ikke var helt tydelig med den sprøjte for nylig.

*

Jeg arbejder til daglig i en af de store politiske organisationer i Danmark. De udtalelser, jeg kommer

med, sker aldrig på vegne af denne organisation men står helt for egen regning. Samtidigt er det ikke

muligt at fornægte de indsigter, der følger med at arbejde et sådant sted. Jeg ser, hvad jeg ser, jeg ved,

hvad jeg ved. 

Denne organisation var med til på detaljeret vis at implementere regeringens politik. 

På særdeles veltimet vis blev hele ledelsen af organisationen udskiftet, inden den globale operation

rullede ud. Fra toppen og ned blev ledere fyret og rendyrkede teknokrater indsat. Direktøren i den

politiske organisation tilhørte samme parti som statslederen. Da det rullede ud, var apparatet på

plads. Der var lagt glidecreme på, da penetreringen skete – hvis vi skal over i den genre. Hvilket vil være

ganske præcist, for den globale operation var intet mindre end verdenshistoriens største samleje

mellem globalisterne og nationale politikere, den selvudnævnte verdensregering og deres udnævnte

provinsguvernører. Horeungen, der skulle komme ud af det, var – udover statsledernes og mediernes

røvballer i klaske-pule-højde – den nye normale undersåt, duknakke-destilatet, svagpisserborgeren,
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der modstandsløst og tankeløst ville acceptere alt, hvad de deroppe og der-udenfor rækkevidde fandt

for godt.

I den omtalte politiske organisation, hvis ansvarsområde bla er sundhedsvæsenet – så meget kan jeg

sige – arbejder der mange højkompetente mennesker med dyb faglig-professionel indsigt. Det var

ganske tydeligt fra starten, at de havde fået mundkurv på. Der var skabt et frygtens indeklima for

dissidens. Det er kun i samtale med fagpersonale under 4-6 øjne o� the record, at de har følt, at de

kunne udtrykke, hvad de mente. Som en gammel rotte i et af de specialiserede og højpro�lerede

specialer sagde: Vi er trætte af det her, er vi ikke? En anden specialist sagde: Det, de har gjort med masker,

har været med til at ødelægge alle de andre tiltage, vi har gjort for at nedbringe utilsigtede hændelser

indenfor hygiejne.

Følelsen af angst og censur har været massiv. Politikere har stillet sig op på piedestaler og dikteret

fagfolk, hvad de skulle mene om deres fag. De har ikke taget imod råd, for de havde facitlisten på

forhånd, og den havde de fået andetsteds fra. De udvalgte de enten mest korrupte eller mest

tunnelsynede ‘eksperter’, som de skubbede frem foran kameraet/mikrofonen. De reviderede ikke

deres tiltag, da der kom meldinger om, at den forsker ved det britiske Imperial College, som var

hovedkilden til frygten og de helt overdrevne politiske tiltag, netop … overdrev. Ikke bare lidt men i

voldsom grad. Statistikker blev stærkt tendentiøse, for man havde fået at vide, at dødsårsagen for alle,

der havde fået den omtalte forkølelse, skulle være: den omtalte forkølelse – uanset om du døde af en

byld i røven eller blev kørt over af en damptromle. In�uenzaen – blev på mirakuløs vis kureret. Ikke et

ord om, at hele testapparatet med podninger og analyse var op til 90+% fejlbehæftet. Og da

vaccinerne begyndte at vælte ud på rekordtid, var det strengt forbudt at ytre betænkelighed ved, at

man pludselig mente at være i stand til at fabrikere en vaccine på et par måneder, hvilket normelt ikke

kan gøres på under 10 år.
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Verdenshistoriens måske største stinker af et svindelnummer krævede så stor understøttelse af et

propagandaapparat, så der ikke er set mage til. Kun løgn i uber-kategorien har brug for en sådan

medieskabt propaganda-tsunami. Den siddende regerings forklaringsproblem be�nder sig i samme

kategori.

—– o —–
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Der er intet mere originalt end selve livet.

Så hvad er den bedste måde at fejre livet på?

At give noget originalt tilbage til livet.

Wayne Shorter

Jeg tror, at tiden kun er ét øjeblik. Det er al den tid, der er.

Så i går, i dag og i morgen et kun ét øjeblik.

Joe Zawinul

Vi er evige væsener.

Vi har bare ikke evnen til at huske mere end vort eget liv.

Der er liv og død. Døden er blot den del af livet, der forvirrer folk.

Wayne Shorter

Når vi skal dø, får vi en ny fødselsdag.

Vi �k fødselsdagen til livet, dengang.

Nu får vi fødselsdagen til evigheden.

Joe Zawinul

Livet, døden og musikken
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*

Disse udsagn stammer fra to mennesker, der begge i deres musikerskab beviste deres særlige

kompetence til fuldtud at be�nde sig i det evige nu. Samtidigt stammer det fra to herrer, der på

tidspunktet for udsagnene havde tilstrækkelig livserfaring til at formulere, hvad det hele drejer sig om,

og hvad det var, de hele tiden havde gjort. Som det vil være mange bekendt, udgjorde de kernen i det

legendariske ensemble, der i 70-80’er bevirkede, at både jazz, rock, klassisk musik og en række etniske

stilarter blev bragt i stue sammen på en måde, der ikke virkede påklistret, kunstigt eller demonstrativt

men skabte en helt særlig organisk lyd, der, som Wayne Shorter siger det: var helt original.

Navnet på det legendariske band var selvfølgelig Weather Report. 

Det, de to mænd siger her, er det, de var og det, de gjorde. They walked the talk.

Hvorfor er deres udsagn så troværdige og dybe? 

Fordi vi ikke er i tvivl, hvis vi er udstyret med ører i hovedet, for det er et stykke evighed, vi hører og

mærker, et stykke af livet, der altid har været og aldrig ophører. 

Joe Zawinul døde 11 september 2007 som 75 år gammel.

Wayne Shorter lever stadig og er 88 år gammel.

*

Medlem af det berømte ensemble i fem år var den mest bemærkelsesværdige bassist, verden

nogensinde har set. Hans navn var Jaco Pastorius. Han døde i ung alder efter et meningsløst angreb

fra en dørmand på en klub. Han nåede at blive en legende i levende live. Han var et dedikeret

familiemenneske og far til to døtre og en søn. En dag i en samtale med sin bror bryder han ud i gråd.

Da broderen spørger, hvad der er galt, siger han: Jeg ved, at jeg kommer til at dø, når jeg er 34 år

gammel. Vil du tage dig af mine børn? Manden var synsk og havde set sin egen skæbne.
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*

Jeg kender mange historier om musikere. Men jeg kender ikke noget eksempel på, at en musiker er

faldet død om på scenen midt i et stykke musik. 

Jeg har en teori om, hvorfor det ikke �nder sted. Vi ser her bort fra, at også musikere bliver gamle og

svagelige, og kun et fåtal vil stå på scenen i det naturlige dødsøjeblik. Det er dog statistik, der ikke siger

ret meget kvalitativt om hverken liv eller død. Teorien går ud på og tager højde for, at musikudøvelse

er en i højest tænkelig grad livsfremmende og livsbevarende handling. Døden har stor respekt for livet

og er derfor villig til at udsætte dødsøjeblikket af respekt for musikken.

Det er som sagt en teori baseret på en formodning, som du derfor kan gøre med, lige hvad du vil.

*

Sagt om Djævelen af Martin Luther: Han er en dårlig musikant.

Sagt om 1800-tallets store violinvirtuos Nicola Paganini: Han må være djævelen selv – siden han

udførte greb på violinen, som blev anset umulige. Det var før, hans berømte-berygtede etuder og

cappricio’er havnede på standardrepertoiret for enhver ung violinist, der havde ambitioner om at

vinde den næste Tjaikovskij-konkurrence i Moskva og dernæst bruge det som show-o� ekstranumre i

sin kommende karriere som solist.

I den berømte frise i den store Mariakirke i Lübeck ses Døden fra Lübeck. Det er Dødedansen, et af

middelalderens kulturfænomener. Døden personi�ceret som et skelet danser foran i kædedansen.

Som Rottefængeren fra Hammeln danser alle på linje efter Døden, der spiller på violin. Dansen er et

Memento Mori, husk døden. Men hvad vil det sige at huske døden, og hvad skal vi huske? Vi skal huske,

at ingen undslipper døden, og at i døden er alle sjæle lige stedt. Så efter Døden med violin danser

både kongen, biskoppen, herremanden, købmanden, soldaten, borgeren, bonden, den unge pige og

barnet (H.C. Andersen: Historien om en moder). Jo mere højrøvet du er i livet, jo mere ilde stedt er du i

døden.

*

Requiem er en dødsmesse. Titlen stammer fra den latinske hymne Requiem Aeternam – den evige hvile

– der indgår som et led i Requiem-messen. Disse tekster med tilhørende enstemmig melodi stammer

fra middelalderen og indgik i kirkens store samling af hymner, som senere tider har kaldt for

gregoriansk sang. 

Senere tider har trukket på denne fond, denne umådelige melodiske-tekstlige skat og vævet den ind

som tråde i store musikværker. Den sene middelalder og renaissance byggede katedraler af

multistemmig struktureret lyd på disse hymner – bygget som katedralerne selv på hellig geometri.

Luther har hørt dem udsat af sin yndlingskomponist Josquin Desprez, renaissancens Mozart. Mozart

selv siges at have fået en bestilling på sit store Requiem for kor og orkester fra en maskeret person.

Inden han var færdig, døde han, og hans elev Süssmeyer måtte skrive det færdigt. Johannes Brahms
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skrev sit Ein Deutsches Requiem men undgik de originale tekster og byggede det på en samling af

tekster fra Salmernes Bog, Jobs Bog og Johannesevangeliet, m.m. 

Giuseppe Verdi gjorde requiet til et stykke dramatisk opera. Den mest dramatiske sats er Dies Irae,

Vredens Dag, der omhandler Dommedag som beskrevet i Johannes Åbenbaring. Måske husker du den

fra �lmen Den Enfoldige Morder, hvor den svenske instruktør Hasse Alfredsson skaber et voldsomt

ekspressivt billede af den enfoldige landarbejder, der både er vidne og o�er for den inkarnerede

feudalistiske ondskab personi�ceret af godsejeren – spillet af instruktøren selv. Man ser den unge

mishandlede mand med det forhånede hareskår gå i beslutsom vrede over marken med en le i

hånden akkompagneret af to engle og på vej mod jernstøberiet og ombringelsen af godsejeren. 

Den første komponist, der i nyere tid vendte tilbage til den originale sekvens af hymner, var den

franske komponist og organist Maurice Duru�é. 

Requiem er et stykke liturgi. Hvilket vil sige den måde, som en højmesse er bygget op på. Det gælder

for søndagsmessen eller den tilsvarende på en given helligdag i jul, pinse, påske, m.m. Tanken er, at de

levende sjæle har mulighed for at hjælpe den dødes sjæl på rette vej i det hinsides. Denne tanke er

dog på ingen måde en kristen tanke men �ndes i alle kulturkredse til alle tider. To af de store kendte

kulturkredse har en liturgi – hvis vi skal bruges vores eget udtryk for det ritual, der svarer til en messe,

og som fandtes i disse kulturer og deres – igen vores udtryk: religiøse praksis: den Egyptiske Dødebog

og den Tibetanske Dødebog. 

Liturgien i tibetansk buddhisme, der hører til håndtering af den dødes sjæl, er kendt, for den er stadig

levende. Der gøres rigelig brug af musik og musikalsk organiserede lyde. Den egyptiske udgave er kun

kendt som overleverede skrifter og de billeder, der �ndes som kartoucher i templerne. Den er alligevel

specielt interessant, for den danner grundlaget for den kristne opfattelse af Dommedag. Vi må kraftigt

formode via studier af tekster og billeder, at egypternes liturgi ang. den dødes sjæl også har været

akkompagneret af musik. Her er sjælen en fjer, der lægges på den ene af to vægtskåle. På den anden

skål lægges sjælens synder. Heraf udtrykket: vejet og fundet for let. Hele billedet med gudinden Justitia

stammer herfra. Hverken romerne eller deres direkte arvtagere, den katolske kirke, var meget for at

tale om ophavet til deres liturgi.

*

De levende og de døde be�nder sig ikke i adskilte verdener – selvom de på sin vis gør.

De be�nder sig i et interaktivt kontinuum. Hvad menes der med det?

Al religiøs praksis i alle kulturer har et shamansk ophav. Med andre ord: det stammer fra tidligere

kulturers praksis for håndtering af livet og døden, som forskere, der mener, at de har opnået indsigt i

disse kulturers praksis og livsforsåelse, har kaldt det. De brugte et udtryk fra etnologiske studier af

nomadekultur i Sibirien/Mongoliet, hvor den skikkelse, der håndterede kontakten mellem de dødes og

de levendes verden, blev kaldt for en shaman. De kunne have brugt alle mulige udtryk for det. Som

danskere har vi et adgangskort til forståelsen via vores koloni Grønland og dens eskimoiske (Innuit)

kultur, hvor skikkelsen kaldtes for en åndemaner. 
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Der �ndes 1000’er af ord for den funktion, som skikkelsen udøver i de 1000’er af kulturer, vi kender:

medicinmand, healer, heks, troldmand, præst, medie, u-name-it. 

I det interaktive kontinuum tager mennesker ofte brug af folk med særlig disponering for at formidle

kontakt. Andre gange sker det via et etableret ritual. Et eksempel er den levende tradition i Mexico for

De Dødes Dag. Vi har en svag reminiscens i vores kultur som Alle Helgensdag, der er blevet

perverteret-afstumpet som amerikaniseret Halloween med åndsvage barnagtige græskarhoveder og

dumme børn, der tigger om slik. I Mexico tager de stadig især på landet på en årlig ud�ugt til

kirkegården, hvor de tænder lys for de døde og fejrer-og-mindes dem hele natten til den lyse morgen.

Det er et ægte ritual fuld af mening. 

—– o —–
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Der er mange måder at anskue det på. Hvad er det, der foregår? – er et af spørgsmålene, og det er her

anskuelsen ankommer. Hvor ser vi fra, og hvad er det, vi stiller skarpt på. 

Hvad er det, de har de gang i? Hvad er det, vi er involveret i, da vi er en del af det, de har gang i? Hvem

er de i øvrigt? Hvor længe har de haft gang i noget lignende? 

Jeg griber altid mig selv i at sige de og vi. Det er jo ikke så simpelt. Kan vi i det hele tale om de og vi

længere, eller skal vi tale om det? Noget har gang i noget, og dette noget har en intention. Noget har

hyret nogen til at udføre … det. Så hvad er det?

Når jeg vælger de-formen, så er det for lettere at kunne beskrive det. De bygger et menneske,

mennesker, en ny menneskehed uden en sjæl. Sjælen er i vejen, den er for menneskeligt speci�k, den

er for uangribelig. Netop derfor skal den angribes, for den er en torn i øjet på nogen og noget.

Når jeg også siger noget, så er det, fordi fornemmelsen af det umenneskelige i projektet er så tydeligt.

Noget umenneskeligt er misundelig på det menneskelige. Noget eller nogen – det personliggjorte

noget – ser mennesket som en trussel. Og dette noget er ikke af menneskelig oprindelse.

Det er så her vi kan justere vinklen yderligere. For det er ikke kun mennesket, som dette noget ser som

en … skal vi kalde det en fjende. Det er alle levende væsener på dette sted. Da jeg ikke ved noget om

levende væsener andre steder end dette sted, så kan jeg kun have en formodning om, at det muligvis

også gælder dér. Men det er særlig grad mennesket. 

Hvad foregår der?
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Hvad er der med denne sjæl?

Er det speci�kt for mennesket at have en sjæl? Svaret må være nej. Det, der er speci�kt for mennesket,

er, at det har evnen og viljen til at organisere sig og til at re�ektere over sit liv på måder, der gør det

uforudsigeligt. Det �nder altid en ny måde at overleve på og organisere sig på. Det er ikke naturligt for

mennesket at være underkastet, så det �nder altid en vej ud af underkastelsen. Det er dets vilje, dets

evner, dets op�ndsomhed forenet i begrebet sjæl, der er problematisk for dette noget, der ikke selv

har en sjæl.

Traditionelt ville man sige, at et afsjælet legeme er en død person. Men dette noget har fundet

metoder til at skrue så meget ned for sjælen, at mennesker er i stand til at gå rundt som levende døde.

Vi kender alle genren, der er vældig populær som et gys i ny og næ. Ideen om vampyren, zombien, den

besatte. Men den �ndes i underholdningen, fordi den eksisterer som en dyb angst hos mennesker for

at miste deres sjæl, for at miste sig selv.

Dette noget opfører sig som en parasit. Det kalkulerer som en parasit, det har parasittens strategi, det

bosætter sig og æder som en parasit – en ret creepy tanke, men en tanke, der er nødvendig for at

forstå denne nogethed, der har taget bolig blandt mennesker. Det får os til at gøre noget, der set ud fra

vores egen interesse er dybt irrationelt, men som kun tjener parasittens formål. Det er kendt og

forstået i biologien, at parasitter udsender kemiske sto�er, som værtsdyret reagerer på ved at mærke

krav om indtagelse af en bestemt føde, fx masser af sukker. 

Det er oven i købet moderne

Det er en klam tanke, og det bliver værre endnu Vi taler om en makroparasit, der fodrer sig selv på

den lavfrekvene energi, som mennesker producerer, når de er angste. I krigszoner bliver der frigjort

enorme mængder denne energi. Tortur frigør energien. Børn, der dør under ekstreme lidelser
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producerer energien. Der er en grund til, at der �ndes en verdensomspændende og dybt organiseret

handel med børn og visse substanser fra blod udvundet af børn, der er a�ivet på den måde. Den har

oven i købet et navn: adrenachrome. Der er desværre også et marked for det især i elitære kredse, hvor

denne �irt med satanisk praksis er på mode.

Makroparasitten trænger primært ind i det herskende segment i denne verden. Årsagen er

styresystemets årsag. Sådan virker et styresystem. Denne verdens ledere be�nder sig positioner, hvor

de kan iværksætte de bedste betingelser for frigørelsen af energien. Krig ville ikke opstå i den skala og

på den måde, hvis ikke det blev iværksat ovenfra. Propagandatricket går ud på at bilde mennesker ind,

at fjenden kommer udefra, og at krig nu er uundgåelig. Angrebet kommer sjældent udefra, det

kommer indefra og bagfra, mens vores blik kun fanger, hvad det kommer forfra.

Krig, folkemord, hungersnød, lidelser, bølger af angst og had, kunstige pandemier – you know, what I’m

talking about – er altsammen iscenesættelse til frigivelse og opsugning af den menneskelige livsenergi.

Og det herskersystem, der vedligeholder dette, er de, der primært er angrebet af parasitten, af dette

noget, der trængte ind for at gøre menneskeheden til en energikilde.

Sjælen væmmes

Hvis man går hen til et menneske og spørger: Er du klar over, at du lige er værtsdyr for x-antal

parasitter, der bor i din krop – og vi taler her om helt ordinære kræ – så ser vi straks både væmmelse

og vantro i deres blik. Mener du at … det tror jeg ikke på … eller rettere, det lyder da ikke rart. Og den lille

lede tæge, som vi kan samle op, når vi går en tur i græsset eller gennem skoven, skov�åten kalder den

også, er i virkeligheden den mest håndterbare af disse parasitter, for man kan jo se og mærke den, og

så kan man bare fjerne den. At danskerne kalder den for ‘det farligste dyr i landet’, er blot udtryk for,

hvor lidt farligt det i øvrigt er at færdes i naturen.

Lad os lige dvæle lidt ved billedet, for det er lærerigt. Følgende passage blev fundet på helsenyt.com:

Parasitter er organismer, som lever af sin vært (dig). De lever i vores kroppe ved at spise af vores energi og

celler og af den mad, vi spiser – og de forårsager dermed skade på vores celler. Desuden er de a�aldssto�er,

som disse “ubudne gæster” producerer, en stor prøvelse for vores immunforsvar, eftersom angrebene kan

være alt fra milde til livstruende. Medicinske undersøgelser anslår, at 85 % af USAs befolkning har mindst én

form for parasit i kroppen – og mange mener, at tallet rent faktisk ligger helt oppe omkring 95 %.

A�aldssto�er skriver de. En mindre teknisk måde at udtrykke det på ville være at sige: De skider og

pisser inde i din krop. Videre står der:

Specielt i USA spørger folk ofte: “Hvordan kan det være et problem i dette rene, velnærede, højteknologiske

land – parasitter er da kun en alvorlig sundhedsfare i den tredje verden?” Det er stort set så forkert, som det

kan være. Forskerne har identi�ceret over 300 typer af parasitter, som �ndes hos den amerikanske

befolkning, bl.a. børneorm, bændelorm, hageorm, ringorm, piskeorm, rundorm, hjerteorm og Giradia

lamblia.

http://helsenyt.com/
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Vi taler om parasitter, der bor under huden og i de indre organer. Der �ndes kure mod den slags. En

naturmedicinsk kur bruger fx kinesisk malurt, sort valnød og nelliker som ingredienser. Jeg mener, at

opskriften stammer fra Hulda Clark. Peberrod skulle også være �nt Der �ndes altså midler til at ska�e

sig af med kræene.

Vi bliver stadigvæk i delemnet. Candida Albigans kategoriseres mest som en svamp, men den er også

en parasitisk organisme. Svampe i naturen er egentlig bindeledet mellem planteliv og animalsk liv og

som sådan . Den italienske cancerforsker og læge Tullio Simoncini mener, at det er selve årsagen til

cancer, men at lægevidenskaben har været tvunget til at manøvrere udenom emnet under pres fra

medicinalindustrien. Især fordi han kurerede cancerpatienter med et banalt simpelt middel: sodium

bikarbonat også kendt som bagepulver. Candidaen trives i et forsuret miljø, altså med en sænket pH-

værdi i kroppen. Ved at isolere tumoren og give den injektioner af dette uskadelige og basiske middel,

forsvandt den. Svampen blev uvelkommen i kroppen. Simoncini forklarer det med, at at tumoren ikke

selve canceren, der er kroppens forsvar mod cancer. De raske celler danner en væg mod det, som han

opdagede altid var ‘noget hvidt’, altså candida-svampen. Det smed det italienske svar på

Sundhedsstyrelsen i DK dr. Simoncini 5 år i fængsel for at sige og gøre. Man må ikke påstå og da slet

ikke demonstrere, at cancer kan kureres, for så ryger hele llegitimiten væk under cancerindustrien, der

er et ENORMT foretagende worldwide.

Kulturcancer

Ryger vi ud af en streng her, og tager vi billedet med parasitten – og vi kan også kalde det for svampen

eller canceren – for bogstaveligt? Der er lidt om snakken, men grundlæggende er paralellen for

slående til, at vi kommer udenom. Makroparasitten, den globale kultur-cancer, har store ligheder med

den biologiske cancer. Cancer har ikke kun en fysisk side, den har også en psykisk. Den opstår især,

når kroppens energifelt er forstyrret af et traume. Den tyske læge dr. Hamer skabte et holistisk

system, som er kaldt for ny tysk medicin baseret på den �loso�. Ligesom Simoncini men på en lidt

anden måde ser dr. Hamer cancer som kroppen, der forsvarer sig selv og allerede er i gang med at

helbrede sig selv. Som med ovennævnte orm, går vi alle rundt med cancerceller i kroppen hele tiden,

og kroppens immunforsvar håndterer dem. Men når vi bliver svækket via et traume, sænker

immunsystemet paraderne eller har for meget at se til. 

Det er her, at paralellen er til at få øje på. Lige nu ser vi kulturcanceren i opskruet funktion. Nogen har

på vegne af det parasitiske noget skruet op for den globale stress. Vores samfund er blevet kulturelt-

social-politisk sygt, og vores mentale habitus er under angreb. Sunde celler i en sund krop ville ikke

være modtagelige overfor sygdomme, og mennesker under sunde livsbetingelser ville aldrig

acceptere, at en stak parasitter kuppede og ødelagde deres livsbetingelser, som vi ser lige nu. Men

fordi de sunde livsbetingelser langsomt er blevet suget væk, så er vi nu kulturelt befængte.

Her ville det være på sin plads at spørge: Findes der så en parasitkur for det?

Den er bare ikke helt så nemt at have med at gøre, for der �ndes ikke et quick �x, hvorved møgdyrene

løber skrigende bort. Det er svært at lave en von Münchhausen og hive sig selv op med hårene, når
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man sidder i sumpen. Vi er alle befængte, også vi der ved, at vi er befængte. De �este ved det ikke,

ligesom den cancerramte ikke er klar over det, før det er i fuldt udbrud. Vi mærker en træthed, vi aner,

at der er noget galt, for vitaliteten er ikke i top, men vi har svært ved at sætte en �nger på, hvad

årsagen er. 

Kulturcanceren æder af sjælen. Og den vil blive ved med at æde, til der ikke er mere tilbage. Jo mere

der er ædt, jo mindre er der tilbage til at føle, hvad der sker. Organismen accepterer at være overtaget

af en fremmed organisme og har opgivet ævret. Den lever videre, men det er ikke længere den, der

lever. En dag ryster parasitten sin udsugede skal af sig og �nder en ny værtsorganisme. 

Er en kur mulig?

Er jeg for makaber? Emnet ER makabert, virkeligheden er stærkt ubehagelig. 

Men kuren da, �ndes den ikke?

Den �ndes i allerhøjeste grad. Det er ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er, om vi vælger den.

Og endnu før er det et spørgsmål, om vi opdager, at den �ndes, og at den rent faktisk er et valg. Vi kan

være sikre på én ting: Hvis vi ikke træ�er valget, er der nogen der gør det for os.

Kuren er �erstrenget. Som i dr. Hamers behandling af cancer i form af en identi�kation af traumet og

behandling af dette, så har vi som menneskehed lige nu brug for at identi�cere vort traume, årsagen

til vores svækkelse. 

Vi har brug for at forstå, hvordan civilisationen har været og er befængt med en parasit. 

Vi har brug for at se og forstå, hvordan institutioner har tjent andre formål end de, som de er skabt til. 

Vi har brug for at se os selv i et andet lys end det, som vi har fået tværet ned over hovedet og proppet

langt ned i halsen. Vi er ikke skabt i ondskab, vi er ikke skyld i denne verdens elendighed, Vi er blevet

overtalt til at medvirke, fordi vi har købt noget under falsk varebetegnelse, men det er ikke det samme.

Vi har brug for at se tilbage på vores historie og revidere den version, der er gentaget til

kvalmepunktet. Intet var helt, som de beskrev det, der er væsentlige udeladelser og forvanskninger.

Der er simpelthen for meget løgn i omløb.

Parasitterne har stærkt brug for, at vi ser os selv som svage og dem som almægtige. De har brug for

vores angst. Alene det skift i attitude ville gøre udslaget. Men angsten er dyb, så det er ikke et knips

med �ngrene. Som man siger: vanens magt er stor. Det er en indgroet vane for os som mennesker at

være frygtsomme. Magtbegærlige herskertyper til alle tider har vidst det. Og deres hofsnoge har vidst,

hvad de skulle hviske i deres ører: I skal bare gøre sådan-og-sådan, så får I ingen problemer. Så vil de

hænge på træerne som espeløv i vinden.

Falsk legitimitet

Vi må forstå én ting. Magthaverne, parasittens håndlangere, er dybt usikre individer. Deres

samvittighed, der er i deres baghoved, er undervejs skrumpet ind til en soltørret grønært, fortæller
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dem, at de ikke har legitimitet, at de er utilgivelige forbrydere, og at de i værste fald risikerer at hænge

fra grenen på et træ med et reb om halsen i morgen – hvis ikke de griber det rigtigt-forkert an.

Psykopater, hvilket mange af dem er, har i princippet ingen samvittighed, for de er fuldt overbeviste

om, at de har legitimitet. De sender altid prøveballoner op for se, om folk hopper på den. Er det

nødvendigt at sige, at de altid helgarderer sig med alle muligheder for at benægte deres udåd? 

Disse typer arrangerer deres egen legitimitet. De spørger aldrig pænt om lov, de væver sig selv ind i

alle mulige �oromvundne eufemismer iblandet forskellige skræmmescenarier for på denne måde at

gennemtvinge legitimitet. De stjæler den lidt ad gangen, og hver gang stiller de hovedet på skrå og

konstaterer med et hånlig grin, at fjolserne heller ikke gjorde modstand denne gang.

Når denne modstand ind imellem ind�nder sig, og det hænder jo, gribes de af et øjebliks panik. Er det

denne gang, de bliver afsløret? Er det en seriøs modstand rodfæstet i tilstrækkelig mange ofre med en

tilstrækkelig erkendelse af forbrydelsens omfang? Dernæst trækker de sig måske lidt tilbage for senere

at returnere. Eller også slår de hårdt ned med det samme og, hvis det er muligt, tager livet af

modstanderne i det omfang og antal, de mener er nødvendigt. Gerne med hoveder på stager til

o�entlig beskuelse og statueret eksempel. Menneskeliv er noget, de blot regner som en ressource

eller et nødvendigt onde. Hvis det ikke var, fordi de havde brug for menneskeheden som deres

værtsdyr, så havde de taget livet af os alle uden at blinke.

Eksperimentarium

Menneskeheden har nu i over et år svævet under deres seneste prøveballon, den iscenesatte

pandemi. Vi deltager i deres rotteforsøg. For hver dag, der er gået, for hvert nyt drakonisk-destruktivt

politisk tiltag har de lagt hovedet på skrå og konstateret, at fjolserne også åd dén. De opfatter det som

lov til at gå videre og videre. Hvis en potentiel seriemorder ikke bliver opdaget første gang, vil

vedkommende tage det som en form for accept af og tegn på, at det kan lade sig gøre. Men den lille

usikkerhed lurer altid, så næste gang går bæstet lidt videre. Vedkommende laver små prøveballoner,

efterlader små kryptiske tegn. Noget i typens formørkede sind ønsker at blive afsløret. Psykopater er

højintelligente og psykisk højkompetente væsener, og de læser andre menneskers svagheder på et

splitsekund. Det siges, at når der be�nder sig to psykopater i samme rum, så har de spottet hinanden

ud på et øjeblik. It takes one to know one.

En del af en kulturel parasitkur vil derfor være, at gå i træning til at spotte psykopater. Her kan

statistikken og sandsynlighedsberegningen hjælpe os på vej, for psykopater er som korkpropper, der

altid stiger til tops i systemer og institutioner, hvor der udøves magt. Vi har for tiden i den danske

regering adskillige medlemmer med ministerpost, der svarer til beskrivelsen. Deres udtalelser, deres

fremtræden, deres handlinger og deres kropssprog-mimik-tonefald røber det. Her skal man

selvfølgelig   være påpasselig. Psykopater er de, hvor de gik galt allerede indenfor   deres første to

leveår. De er traumatiserede og har pådraget sig en hjerneskade. Meget få er født med en sådan.

Kultur-psykopaterne eller sociopaterne har selv en aktie med i spillet. Det er tillært, og de har været

lærevillige. De har lært sig selv at klæbe sig op af magten for at få del i den. Det er her, man sporer den
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største usikkerhed. Det er dem med den indskrumpede men endnu ikke helt udslettede samvittighed

som en vissen grønært i baghovedet.

Mennesket uden sjæl er også mennesket uden samvittighed. De har ikke den indre stemme, for de har

ingen kontakt med deres indre jeg, deres højere selv. Fordi DE ikke har en sjæl men blot er morderiske

mental-maskiner, vil det være en konstant anfægtelse af dem, at mennesker insisterer på, at de er

sjæle. Det er en dyb fornærmelse. Det transhumanistiske projekt er et direkte udtryk for denne

psykopat-længsel efter at udslette sjælen i mennesket.

Løgnen

Hvordan kender vi løgnen fra sandheden?

Det er en vigtig del af parasitkuren.

Sandheden er intuitiv og bæredygtig. Løgnen kræver konstant opretholdelse og gentagelse for at

eksistere, ellers falder den til jorden med en �ov lyd. Igen er eksemplet med fake-pandemien slående.

Man behøvede blot at åbne for et af det globalistiske propaganda-ud�åd i medierne, så gik der et sted

mellem 10 sekunder og to minutter, før en ny version af den samme historie var ankommet, hvor

både den nye version såvel som alle tidligere versioner og underkapitler i den mediebårne �ktion var

løgn fra ende til anden. 

Løgnen er nødt til at være gennemorganiseret for at slå sig igennem. I Danmark blev der lynhurtigt

organiseret et såkaldt partnerskab for at gernnemføre operationen. Det skete så hurtigt, at det er

svært ikke af få den tanke, at det allerede lå i sku�en forinden. Der var også et medlem af den danske

regering tilstede ved den simulationsøvelse i New York (Event 201) hvor man øvede sig i nedlukning af

verdenssamfundet i ’tilfælde af’ en ny epidemi/pandemi med – hold fast her: en ny coronavirus! Så de

vidste det hele på forhånd.

Det er næppe tænkelig, at de medvirkende i dette partnerskab for organiseret svindel selv har været

klar over, hvad de egentlig medvirkede til, og hvorfra hele operationen er sat i værk. De har måske

hørt om World Economic Forum, de ved måske godt, at WHO til tider har virket lidt ulden i kanten,

nogle har måske også undret sig over det underlige salg af Statens Seruminstitut for en slik til en

saudiarabisk lilleprins, men de har ikke kunne lægge 2+2 sammen. Der har dog uden tvivl siddet nogle

‘facilitatorer’ i partnerskabet, der har vidst det hele. Konstruktionen er imidlertid med til at forklare

massiviteten og gentagelseskraften i den propaganda, som medierne kørte sideløbende. Det var i

Nationalt Kommunikationspartnerskab er de danske myndigheders fælles informationsindsats
under COVID-19. Partnerskabet består af: Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for
Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Lægemiddelsstyrelsen, Justitsministeriet, Rigspolitiet,
Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Kulturministeriet og
Udenrigsministeriet. Øvrige ministerier og myndigheder deltager i partnerskabet efter behov,
ligesom partnerskabet samarbejder med andre o�entlige aktører som for eksempel kommuner og
regioner m.�.
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øvrigt en af de ting, som man øvede sig i under simulationen i New York: hvordan man styrer, hvordan

medierne gebærder sig på en total(itær) måde. Belært af erfaring fra den mere eller mindre �oppede

megakampagne om menneskeskabt global opvarmningj – betal-betal-betal !! – havde man gjort sig

nogle erfaringer. Det svarer til de erfaringer, der førte til embedment (indkapsling) af journalister og

medier i forbindelse med den amerikanske invasion af Irak – en krig, der som bekendt også byggede

på en stor fed løgn.

Ligesom Irakkrigen er fake-pandemi-operationen en militær operation, derfor disse militære

propaganda-strategier. Krigen vindes primært i medierne. Det kaldes assymetrisk krigsførelse eller

4GW, fjerde generations krigsførelse.

Hvis man vil kende en løgn, så hold øje med den maniske gentagelse af emner. Som mine søde kusiner

sagde, da jeg var otte år gammel: Man skal kende sine lus på travet. Et stukke bondehumor, som folk

ikke forstår i dag, for hvad mente damerne med det? Det er faktisk i familie med emnet. En lus er jo en

kravlende parasit, en minivampyr, der suger blod på dig og din hund. Du ved, den er der, når den

gungrer henover hårbunden. Vidste du i øvrigt, at mænd ikke får lus, det er børn og kvinder, de 

springer på? Jeg kan allerede høre et hylekor af feminister i baggrunden, der kræver parasit-politisk

kønskvotering. 

Du kan kende løgnen på dens fremførelse, dens trav derudaf. Igen-igen og igen bliver den blæst ud.

Den har brug for e�ektforstærkere for at gå i luften. Sandheden hviler i sig selv, så længe folk hviler og

bor i den. Sandheden er tålmodig og overbærende. Som man siger: Den kommer altid frem til sidst.

Løgnere regner ikke med ’til sidst’, de regner med, at alle nok er død og borte til den tid, og så har de

løjet sig gennem et helt liv

Du kan på samme måde kende løgnerne fra de, der taler sandt. Løgnerne er de, der enten hævder, at

de har patent på sandheden eller også hævder, at den dér tingest, som de kalder for sandheden

overhovedet ikke �ndes, for alt er blot bekvem relativisme. Kulturrelativisme – kulturmarxisme –

kulturradikalisme … same-same. Du �nder typisk løgnerne pendle mellem de to positioner. Når

sandheden passer dem, så �ndes den. Når den ikke passer dem, så er den afska�et. Det er lissom

med ytringsfriheden. Når der ytres det, der passer dem, så vil de forsvare begrebet. Når der menes

noget andet, så �ndes den ikke længere. Relativisme handler med andre ord om, at der kan skiftes

virkelighedsforklaring og moralsæt fra det ene sekund til det andet.

Parasitkuren: Få styr på sandheden – insistér på sandheden!

Parasitterne hader sandheden og vil gøre ALT for at forurene den.

Parasitterne frygter sandheden, for de ved, at den en dag vil sætte punktum for deres projekt.

Men størst af alt …

Der �ndes én ting – der ikke er en ting – som parasitterne frygter og hader mere end sandhed. 

Det er kærlighed. Kærlighed er en højfrekvent energi, som vi næppe yder retfærdighed i korte vendinger

– retfærdighed = andet foragtet begreb hos parasitter. 
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Hvis vi trods alt skal udtrykke det i korte vendinger, så er kærlighed den universelle sammenhængskraft.

Som der står i det 1. Korintherbrev kapitel 13 i Det Ny Testamente – vel vidende, at Paulus/Josephus

var et romersk svindelnummer (læs: Kongen der forsvandt) – så er det næppe udtrykt smukkere end

her:

Hvis der er noget, der kan pisse parasitterne af, så er det den tanke og følelse, der udtrykkes her. 

Kærlighed er en af de tre universelle egenskaber ved Gud = det ultimative piss-o� for parasitterne. Vi

�nder det i både den kristne og den vediske kosmologi. I den vediske tankekreds hedder disse

egenskaber eller attributter/aspekter Sat-Chit-Ananda. Sat er Væren, Chit er Viden/Visdom og Ananda

er Kærlighed. Kærlighed er med andre ord et af egenskaberne for Det Højeste Væsen, den ultimative

sammenhængskraft i det guddommelige. I den kristne kosmologi hedder det Faderen, Sønnen og

Helligånden.

Hvorfor er kærligheden så anstødelig hos parasitterne?

Kærlighed = sammenhængskraft er en trussel mod opsplitningskraft. 

Kun en opsplittet menneskehed er ufarlig for en parasitisk agenda.

Splittelse og had er ingredienserne i Imperiets del-og-hersk-strategi mod dets undersåtter.

Et splittet folk er et svagt folk. Et stærk Imperium er bygget på folkenes svækkelse.

Kærlighed som princip mellem mand og kvinde, mellem børn og forældre, mellem indbyggere i en

nation og mellem

mennesker i det hele taget er ensbetydende med solidaritet og forståelse mellem mennesker. 

Imperiet ved, at denne solidaritet aldrig kommer til at inkludere Imperiets håndhævere.

Hvorfor ikke? 

Fordi Imperiet har forrådt sine folk, sine indbyggere, sine borgere.

Fordi Imperiet har identi�ceret sig med og solidariseret sig med Parasiten og ikke sine indbyggere.

Fordi Imperiet opfandt både socialisme og fascisme som dets styresystem i øst og vest.

Fordi Imperiet er ansvarlig for iværksættelsen af alle folkemord og krige i menneskehedens historie.

Imperiet anerkender kun den falske kærlighed, der går i retning af Imperiet.

Imperiet ønsker at erstatte al kærlighed med tilbedelse … af sig selv.

Hmm, tænker man så. Er det deres egentlige problem? De har aldrig været elsket, de er vokset op

uden kærlighed? De blev selv misbrugt – og det er ingen hemmelighed, hvordan visse ultrarige og

magtfulde behandler deres egne børn og opfostrer dem som sociopater. De har placeret tilbedelse af

dem selv som substitut for at være elsket. Det har stjålet kærlighed eller købt sig til den for en stund.

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder
sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag.
Den �nder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt,
udholder alt …

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
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De har glemt, hvad der stod i teksten til popsangen: Can’t buy me love … Eller også har de overset, at

det også galt for dem.

Ultimativt

Vi kan godt mærke det, ikke? Bolden er allerede givet op. Det stopper ikke med kærligheden. Det

næste spørgsmål er nødvendigvis: Hvorfor går de for tiden så heftigt efter mennesker, der tror på

Gud? Hvorfor er dette den største anfægtelse af deres projekt og det, de står for og har gang i?

Vi taler ikke blot om Gud i den bibelske betydning. Vi taler om selve tanken om og erkendelsen af – og

vi har allerede været der – at mennesket har et højere selv, en sjæl, og at denne sjæl hviler i en

Oversjæl, en universel bevidsthed, som vi i vores kultur traditionelt har kaldt for Gud.

Parasitterne får røde knopper og fnat på én gang af denne tanke. Det klør over det hele. De kan bare

ikke have det. Jeg tror, vi som menneskehed har et hemmeligt våben her. Gå fx lige hen til en af disse

hersens nihilister, der har vind i sejlene for tiden, og præsenter hr. og fru. Højrøv for tanken om Gud.

Så skal du se dem blive utilpas.

Det kræver mod at gøre det. Vi skal heller ikke være naive, for det er forsøgt af fx godtroende kristne.

Nihilister har selv et arsenal af forhånelser og spydigheder, som de er mere end villige til at fyre af. Vi

skal ikke undervurdere fjenden, for det er, hvad de er: Menneskehedens egentlige fjender. Jeg tror, det

kan gøres langt snedigere og mere e�ektivt, og jeg skal gerne ved lejlighed beskrive en mulig model for

det.

Men det har direkte at gøre med parasitkuren. Menneskehedens krise er hverken politisk, økonomisk,

miljømæssig eller noget i den toneart. Menneskehedens krise er åndelig. Du kan også kalde det for det

store moralske / etiske dilemma. Vi har mistet vores åndelige – eller hvis du hellere vil bruge

fremmedordet: spirituelle fodfæste. Og ja, vores spirituelle arvegods er også forurenet, for det har

parasitterne sørget for. Men vi har brug for både badevandet og dernæst barnet. Muligvis har vi brug

for at give visse typer, der opererer indenfor denne genre et gedigent los i røven. Som historikeren

David Livingstone – der i øvrigt er muslim – siger: Man skal ikke undervurdere omfanget af hykleriet indfor

religiøse institutioner.

Der er jo en grund til, at også de religiøse institutioner har været udsat for en parasitisk infektion. Der

ligger en enorm magt, måske den størst tænkelige, i at beherske sjæle via symbolik og besværgelser.

Den hvide magi er også den sorte magi. Kirken som institution ligger inde med en ældgammel og

kraftfuld viden om, hvad mennesket er for et væsen. De ved det godt – altså de, der ved det – og de er

ikke åbne om det. Der er det, de siger, og så er der det, de ved. Altså c’mon – du kan fx ikke få

lånerkort til Vatikanets bibliotek og alle de bøger og skriftruller, de har stjålet fra de antikke biblioteker

omkring Middelhavet, som romerne lod nedbrænde – efter selvfølgelig at have plyndret dem for

indhold. Alexandria er kun det mest kendte eksempel.

Det handler ikke om, at fårene skal tilbage til folden. Det er de allerede, for de er for længst havnet i en

anden fold, der er langt værre end den første. Vor tids præsteskab og den ‘tro’, som de faldbyder,
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smager sødt og er giftig som ind i helvede. Det handler om, at angrebet på mennesket med en sjæl

efterspørger et modangreb og et forsvar. Dette ER en krig, og den inkarnerede ondskab og

psykopatiske umenneskelighed er fjenden. Dette noget, vi har talt om, er en dæmonisk kraft, der lige

nu er særdelses aktiv. De gamle valgte at give det navne, ligesom de valgt at give navn til det højeste

væsensprincip. Du kan vælge at kalde det for det sataniske modsigelsesprincip. Du kan som i

frimureriet kalde det for luciferisk. Du kan også som Steiner vælge at bruge et persisk begreb,

Ahriman. Du kan også vælge at lade være, hvis du ikke ønsker den balast, som hænger ved fra de

religiøse kulturkredse.

Hvis vi har brug for navne for identi�cere, så gør vi det. Det vigtigste er at identi�cerer. Hvis vi ikke

kender vores fjende, har vi tabt på forhånd.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Goddag, hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg har en aftale med chefen.

Sekretæren bag bordet i den enorme forhal signalerede ikke just det, man normalt forstår ved

imødekommenhed. Det skal så siges, at det ikke normalt er et sted, man kommer i civilt ærinde. Det vil

Møde med chefen



29.12.2022 15.00 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 934/3124

føre for vidt at forklare, hvordan det lod sig gøre, men via forbindelser, ihærdighed og en god portion

held lykkedes det mig at nå så langt som til forgården til det allerhelligste.

Vi tager ikke imod besøgende uden særlig klargøring, så vær venlig at tage plads.

Hvilket jeg gjorde uden protest. Det lå lissom i luften og tonefaldet, at her var der ikke servicering eller

forhandling om noget. Jeg vil lige benytte lejligheden, mens jeg venter, til at nævne den mildest talt

intimiderende entre til de hellige haller med engle udstyret med �ammesværd og andet security-grej.

Jeg skal indrømme, at jeg nok ikke havde regnet med at komme videre end til forgården men at blive

lynekspederet via døren i venstre side med skiltet ‘Ad Helvede til’. 

Nu sad jeg så her uden andet valg end at lade det komme an på isbjerget med knold i nakken bag

skranken. Hvor lang tid, der gik, er svært at sige, og jeg må være faldet i staver, for jeg havde ikke

bemærket noget, før en skikkelse prikkede mig på skulderen.

Vær venlig at følge med. Chefen vil gerne tale med Dem på sit kontor.

Så var det tid. Jeg skal gerne indrømme, at det ikke var uden en vis nervøsitet. Jeg havde forventet at

blive lukket ind noget i stil med en gigantisk tronsal med chefen på tronen omgivet af yderligere

sikkerhedspersonale. Det var derfor lidt af en overraskelse at ankomme ad en smal trappe til et

bibliotekslignende lokale med bøger fra gulv til loft. 

Kom bare nærmere, jeg sidder herinde.

Stemmen kom fra omme bag en reol, der delte rummet op. Og der sad han så, chefen. En herre med

gråt skæg af ubestemmelig alder, lidt til det ældre vil jeg mene. Lugten af cigar var ikke til at tage fejl af.

Jeg regner ikke med, at du er sart med røgelse. De siger, at jeg burde holde mig fra det, men da jeg, som du

ved, er udødelig, så har jeg svært ved at se formålet med afholdenhed. Sid ned. Er du til et glas altervin, for

det er jeg.

Som antydet var det ikke det scenarie, jeg havde forventet, men det var også min fornemmelse, at

scenen var skabt til lejligheden for ikke at være for uvant.

Nå, jeg håber ikke, de var for hårde ved dig derude. Jeg bryder mig egentlig ikke om alt det gear og hejs og

alle de formaliteter, men sådan kan de godt lide det. Jeg skal jo også tage hensyn til medarbejderne. De

passer deres, og jeg passer mit.

Jeg vil gerne sig tak for, at De tog Dem tid at mødes. Men først må jeg lige spørge, hvordan jeg må tiltale

Dem, for det har jeg ingen anelse om?

Ja, det er jo det, er det ikke? Alle de navne, som jeg render rundt med. Men bare du og ikke De, ikke sandt. De

kalder mig jo alt muligt der nedenfor skyerne. Hvad plejer du at kalde mig!

Jeg tror nok, jeg plejer at kalde dig Gud. Men jeg kan godt høre, når jeg nu sidder her, at det jo ikke er et

navn men en titel. 



29.12.2022 15.00 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 935/3124

Det er �nt for mig. I realiteten er jeg navnløs, men det er jo heller ikke til at holde ud. Sig til, hvad du har lyst

til at snakke om. Jeg er til hvad som helst, og jeg skal fortælle dig, at det godt kan blive lidt ensomt en gang

imellem heromme i baglokalet. Al den alvidenhedhed på hylderne, det kan til tider være belastende. Jeg er

også en anelse nysgerrig, for det kan være svært til tider at etablere kontakt til folk som dig. Så jeg har

egentlig set frem til en hyggelig sludder her i mit baglokale. Skål, lad os lige smage på vinen, det skulle være

en god årgang.

Gud – nu kalder jeg dig bare det sædvanlige – det siges jo, at du er almægtig.

Men jeg har aldrig forstået, hvad det vil sige?

Det er jo et interessant spørgsmål. Det er et meget misforstået begreb. Du må forstå, at jeg er i stand til lidt

af hvert. Samtidigt må du forstå, at jeg har lovet mig selv og min kundekreds, hvilket vil sige det universelle

begrebsfelt og kosmos, som vi kender det, at jeg ikke blander mig i, hvordan de her-og-der-boende væsener

agerer. Hvis de vil gøre dét, så kan de gøre dét. Men alt har konsekvenser. Misforståelsen går på, at man

tror, at det er mig, der sidder heroppe bag skyerne og omme i baglokalet som en sur bogholder og holder

regnskab og trykker på knapperne. Folk ser det som en straf ovenfra. Det er det ikke. Da du ankom til det

sted, hvor du bor – og du kommer jo fra det sted, der kaldes for Jorden – så vidste du allerede på forhånd,

hvad du gik ind til. Du vidste også, at da du valgte at synke ned gennem lagene af tæthed og fysisk

tilstedeværelse, så valgte du samtidigt at nulstille din hukommelse om det valg, du havde tru�et samt de

erfaringer, du havde gjort forinden. Det, I kalder for Guds straf for at synde, er den straf, I har indvilliget i at

idømme jer selv, når I vælger at se bort fra konsekvenserne af jeres egne valg. 

Giver det mening?

Jeg tror, det giver mening, men samtidigt er jeg lidt forvirret, for jeg har jo fået at vide, at mennesket ikke har

en sjæl, før vi bliver født, og at sjælen efter døden enten kommer i Himlen eller ryger lukt i Helvede. Og så er

der den ide om kødets opstandelse. Hvad skal skal vi med alt det kød, hvis vi bare bliver til spøgelser?

Skal vi starte med spøgelserne? Det er sjæle, der med stor modvilje og uafklarethed ikke har forladt deres

lokale eksistens og dermed er havnet i Limbo. De vil ikke give slip, de ønsker at spole den tabte tid baglæns,

hvilket ikke kan lade sig gøre. Dernæst skal du vide, at din kirke kendte til eksistensen af sjælens vandring og

genfødsel, men at det blev udskrevet af det kanoniske godkendelsesfelt i det, der ifølge jeres tidsregning var

det 3. århundrede. Den med kødets opstandelse er simpelthen noget vrøvl. Jeg ved godt, at det �gurerer et

sted i jeres Credo, altså det I bekender, at I tror på, men det bliver det ikke mindre forvrøvlet af. Samtidigt er

der på sær vis noget sandt i det, da sjælens inkarnerede bosted, som den forlod ved den kropslige død, efter

eget ønske kan genetableres i et nyt inkarneret bosted. Det burde bare ikke have hedde kødets opstandelse

men kødets gendannelse eller noget i den stil, og det giver ingen mening uden medregning af

reinkarnationen.

Er det derfor, at mennesker er så bange for at dø?

Mennesker er bange for at dø af en række årsager, og en af dem er selvfølgelig, at der er visse andre

mennesker, der ønsker at tage livet deres medmennesker og har det, I kalder invsteret interesse i, at der er

en permanent dødsangst tilstede. Men ja, du har ret i, at angsten for døden har at gøre med, at mennesker
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ikke forstår sammenhængen mellem liv og død. Døden er en fortsættelse af livet, livet er en fortsættelse af

døden. Det er et kontinuum. Der er en grund til, at mennesker, der har prøvet at dø før tiden og er vendt

tilbage, ikke længere frygter døden. De har set, at døden ikke er en tilintetgørelse af livet men en

transformation af livet.

Vi har også fået at vide, at vi som mennesker er skabt i Guds billede.

Det kan jo godt virke lidt blasfemisk, og hvad vil det overhovedet sige?

Det kommer an på, hvad det henviser til. Der er den dårlige nyhed, og så er der den gode nyhed. Lad os

starte med den dårlige. Der ankom for mange år siden nogle væsener til din planet Jorden, der syntes, at de

havde beføjelser til at ��e med jeres genetik. De kaldte sig selv for guder, da de var meget mere avancerede

end jer. Til gengæld var deres moralsæt ikke specielt højt, og selvom de forførte menneskene til at

underkaste sig deres love mod bestikkelse med – skal vi sige – visse former for teknologisk legetøj, så forbrød

de sig mod de love, som er vedtaget af det Universelle Råd. Du ved det måske ikke, men der �ndes et sådant.

Intet kan �nde sted i de galaktiske samfund, uden at alle involverede parter er enige og accepterer aftalen,

men disse typer fandt et smuthul, hvor de vildledte folk til at tro, at aftalen var til deres fordel. Det er derfor,

at mennesker på jeres planet har levet ifølge et usundt styresystem med global militær undtagelsestilstand i

16.500 år.

Den gode nyhed er til gengæld i en helt anden kategori. Det er, hvad jeg vil sige, den rigtige betydning af

udsagnet. Det betyder, at der ikke er væsensforskel på mig og jer. Vi har det samme væsen. Der bor et stykke

af mig i jer, og der bor et stykke af jer i mig. Vi er ens og alligevel forskellige. Der er her, der bliver svært at

tale om, for vi har ikke det samme sprog. I jeres sprog er der ikke plads til paradokser og multidimensionelle

virkelighedsbegreber, så jeg taler med jeres sprog i dagens anledning. 

Jeg forstår stadigvæk ikke helt, hvordan vi skal forstå det. Vi er jo ikke Gud eller guder, bortset fra visse typer,

der mener, at de har sat sig selv i den høje stol, mens chefen var til møde – hvis du forstår, hvad jeg mener. 

Jeg forstår præcist, hvad du mener. Det er derfor, de kalder mig alvidende, ikke sandt 😉

Det var netop de typer, som du siger, der satte sig i stolen, der startede den skrøne om, at mennesker for det

første var født onde. Dernæst at de var magtesløse. Dernæst at de var dumme. Og dernæst, at de var nødt

til at leve med alle former for lidelser, sygdomme, krige, hungersnød og alle Egyptens plager, og at det hele

var noget, som jeg havde besluttet på deres vegne for at stra�e dem for deres ulydighed.

Ja, og det er vel her, hvor alle betvivlelserne og anklagerne ankommer i stil med: Hvordan kan den gode,

alvidende og almægtige Gud byde den lidende menneskehed disse uhyrligheder. Han er afska�et lige på

stedet!

Lige netop. Det lykkedes typerne, der satte sig i stolen, at bilde menneskeheden ind, at evig lidelse var en

livsbetingelse på dette gudsforladte sted. Det lykkedes dem også at bilde folk ind, at en blind og

betingelsesløs tro på dette billede af en ondsindet tyran var nødvendigt for at undgå evig fortabelse. Du skal

vide, hvor mange gange jeg har taget mig til hovedet over dette svindelnummer. Men jeg har med min stab

af ansatte indgået den aftale, at jeg ikke blander mig. Det hedder aftalen om ikke-intervention. Jeg og det
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Universelle Råd skal direkte anmodes om en ny aftale, og anmodningen skal ankomme fra en enig

gruppering af involverede.

Men det kommer vel ikke til at �nde sted? Menneskeheden bliver aldrig enige om noget i den stil. Er vi så ikke

evigt fortabte?

Der tager du fejl. Henvendelsen har allerede fundet sted, og en fredsaftale som a�øsning for den årtusind

lange militære undtagelsestilstand er allerede indgået. Du har bare ikke hørt om den endnu, fordi tågerne af

forvirring på din planet er så tykke. Du skal også vide, at det, du kalder for menneskeheden, ikke er de

eneste levende intelligente væsener på din planet. Selvom jeg kan forstå, at begrebet er faldet i unåde hos

de, der råber højest dernede, så �ndes der forskellige racer af væsener, der har evnen til ikke at vise sig for

jer. Disse har længe været stærkt bekymrede for det sted, som også de kalder for deres hjem, og for fem år

siden blev aftalen indgået. Der er stadigvæk folk med magt over mennesker, der ikke respekterer denne

aftale, og nogle er allerede blevet bortvist fra planeten. Deres tiloveresblevne undersåtter lader for tiden,

som om intet var hændt, men de regerer kun på lånt tid.

Men vil disse magthavere ikke være i stand til at gøre uafvendelig skade på menneskeheden, selvom de, som

jeg kan forstå, er sat fra bestillingen? Alle har hørt om Synd�oden, og den sagde de også var din skyld. For

mit vedkommende har jeg altid haft det lidt svært med den historie.

Et spørgsmål ad gangen. Det kan jeg godt forstå. Der er �ere �ng i den historie, der godt kunne trænge til at

blive belyst i stedet for at være mørkelagt. For det første er der ikke kun én synd�od men �ere. Den ene har

at gøre med en masse is, der smeltede engang for 12.000 år siden, og da smeltevandet begyndte at få

vandene til at stige, så blev folk nødt til at forlade deres bosteder ved kysten og søge til�ugt i indlandet. Den

anden har at gøre med, at nogle af de folk, der beboede et af de jordiske kontinenter, der ironisk nok i dag

er dækket af is, valgte at bruge deres tekniske legetøj på destruktiv sæt-og-vis – særdeles destruktiv. Bagefter

valgte de at give mig skylden for det, fordi de havde ikke mod og mandshjerte til at fortælle de overlevende,

hvad de havde gjort. Begge dele af historien er særdeles virkelige, og alle fortællinger fra gammel tid på

jeres planet har en version af dem. 

Dit andet spørgsmål gik på, om de nuværende ledere, mens de mærker jorden brænde under sig, er i færd

med at udøve den samme udåd. Det har du helt ret i. Men hvis du også spørger, om det vil lykkes for dem,

så  bliver mit svar til dig, at det kan jeg ikke fortælle dig. Din Gud er ikke en facitliste, og jeres skæbne er ikke

en køreplan. Det ville være imod spillereglerne, for det er som altid op til jer, at tage imod en håndsrækning

eller endnu engang afvise den. Det er det, som jeres �loso�er kalder for fri vilje. Hvis I ikke var udstyret med

en sådan tingest, så ville jeres ophold dernede være forgæves. 

Det var med den bemærkning, at jeg kunne fornemme, at samtalen med chefen var ved at �nde en

naturlig afslutning. Min liste over spørgsmål var langt fra udtømt, men når jeg tænker over det

bagefter, så indeholdt svarene også antydningen af svar på mange af disse spørgsmål. Jeg kunne for

eksempel godt have tænkt mig at høre lidt mere om Gud og Djævelen, og hvad den historie handlede

om, men svaret ligger måske gemt i de andre svar. Det er noget med den fri vilje, og det valg, vi er nødt

til at gøre. Jeg tænker, at jeg har fået noget at tænke over.
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Turen ud gennem det hellige og forgården foregik mere gnidningsløst end turen ind. Det var måske

forventeligt, da et stakkels menneske, der lige har fået lov til at sidde i møde med chefen, nok ikke

udgør den store sikkerhedsrisiko længere. En hændelse var imidlertid, da en af de voldsomt imponant-

intimiderende keruber eller serafer, eller hvad de nu kalder sig, spurgte mig:

Nå, du har nok lige været inde hos chefen. Hvad talte I så om?

– hvorefter jeg måtte sige til fætteren iført vinger og �ammesværd:

Det kan jeg desværre ikke sige noget om, for det ville være imod spillereglerne og den aftale, jeg indgik med

chefen.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Barnetroen

Du tabte barnetroen, min ven.

Er det ikke det, vi alle sammen gjorde – dengang?

En dag var tegneseriebillederne, de fede englebasser og julemanden ikke længere troværdige, og så

måtte de vige pladsen for en årrække i vildnisset på udkig efter noget, der kunne proppes i hullet.

Det var ikke småting, vi �k op under neglene, og �ne ting iblandt – andet skulle vi nok have holdt

�ngrene fra.

Der var bare det, at ikke alt var fordøjeligt, og det lå udenfor scope at bosætte sig i en hule i Himalaya

og vente på det indre lys.

Men som de gamle sagde med bondevisdom: Hvorfor dog gå over åen efter vand?

Ikke at metaforen ikke kan modsiges, for det kan være nødvendig at gå over åen.

Livet er en roadmovie. Der er vejen ud, og der er vejen hjem.

Det vigtigste er, at det sker helskindet. Hjem er aldrig det samme, som da du tog afsted.

Tabet af barnetroen kan være nødvendigt i et eller andet omfang.

Men hvis ikke tabet fører til andet og mere end livslang surrøv, så var der noget, der gik galt.

Det fører os videre til følgende:

Gud og andre småting
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Permajuvenil

En tilstand af forlænget pubertet så langt øjet rækker.

En produkt af en underholdningsindustri, der konsekvent fremstiller voksne mennesker som

hjælpeløse infantile vrag.

Resultatet af, at seriøs komik med kant og bid ikke længere er tilladt af det politisk korrekte terror-

establishment.

En forlængelse af et af generation babyboomers hoveddogmer: At det var selve formålet med livet

aldrig at blive voksen. Hej-hej Peter Pan!

En reklameskabt pseudofænomen kaldet ‘ungdomskultur’ – der retteligt burde hedde undomskult –

hvor folk lærte at sige generationskløft og opgør med det bestående og det er samfundets skyld.

Disney�cering og Tivolisering, livet set igennem et BonBonlands�lter.

Flugten fra ansvar i form af en gradbøjet designerpsykose, hvor barnagtighed er opreklameret til

hipster.

Kombinationen af en drøm evig ferie på en sydhavsø og angsten for at dø.

Fixering i et pubertært limbo, hvor Generation Curling 3.0 ikke evner andet end tudefjæs, når de

strandede stakler møder den mindste modstand i virkelighedens verden.

Over bjergene

Et sted i Upanishaderne står der noget i retning af:

Hvis du ved synet af de sneklædte bjergetoppe i solopgangen er nødt til at udbryde et aah!, så er du deltager

i det guddommelige.

Så hvorfor er det, at mennesker til alle tider og i alle kulturer – bortset fra en parantetisk enklave af en

nihilist-kultur på blot et par århundreder – har haft brug for et begreb for det guddommelige, det ikke
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umiddelbart sanselige og dog alligevel til tider sanselige som ved synet af solen over bjergene? 

Det har de, fordi det altid har været indlysende for mennesker, indtil ateismen slog igennen med

Oplysningstiden – af Goethe kaldet en revolution i en pissepotte, da han så, at begrebet oplysning var

falsk varebetegnelse. Det var ikke en indvielse, der fandt sted, det var en kontra-indvielse. Fra at være

Guds Børn blev vi en stak uartige børn, der var stukket af hjemmefra, hvorefter vi faldt i kløerne på

børnelokkere. Fra at være hjemmehørende i det store mirakel blev vi hjemløse i et maskinrum.

Det har de, fordi det hele og ikke-afstumpede, ikke-reducerede menneske har kontakt med sit eget

højere jeg, der er guddommeligt-menneskeligt og dermed ikke blot en fritsvømmende, isoleret celle i

et iskoldt hav af meningsløshed. Vi er, som der står at læse: skabt i Guds billede. Har vi forstået, hvad

det vil sige?

Det har de, fordi mennesker vidste på den ganske særlige måde, som i vores kultur kaldes at tro. Folk,

der i materialismens malstrøm har tabt kontakten med sig selv, er ikke i stand til at fatte den viden og

vished, der ligger i troen. Det eneste, de mærker, er en permanent lurende smerte fra operationsarret,

som de ikke har ord for, og når de alligevel i et anfald af afmagt prøver at give det ord, rammer de ved

siden af.

Det har de, fordi mennesker havde erfaring, så det, der kaldtes for tro, var en selvfølgelighed. De var

mennesker, der levede midt i naturen, hvilket bekræftede deres egen natur. Menneskets natur er

religiøs i den ikke-institutionale betydning, og afskrivning af dette stykke menneskenatur er en

destruktiv fornægtelse, der gør, at det religiøse sniger sig ind ad bagdøren i usunde og perverterede

former som kulte og designerideologier i uskøn forening med over�adiskhed.

Det har de, på trods af de institutioner, der voksede sig magtfulde og velhavende, hvorved

institutionerne tiltrak sig typer med smag for netop magt og velstand. Respekt for de mange, der på

trods af denne rådne kerne i toppen bevarede troens indre kerne.

Det har de, fordi mennesker bevarede et sprog for det, der ikke kan beskrives med ord. Et paradoks. En

dag blev ordene tomme, syntes man, for maskinen havde indfundet sig. En dag blev ritualerne hule,

sagde man, for folk havde glemt, hvad det var, de var kommet her for. Det måtte så være på tide,

råbte man, at smide barnet ud med vievandet og hengive sig til denne verdens forlystelser.

Jeg siger:

Det er på tide at begynde at huske igen.

Det er på tide atter at løfte blikket og se solen over bjergene.

Det er på tide at smide kræmmerne ud af templet.

Det er på tide at lade hånt om forhånelserne fra de, der skabte en mørk kult af fornægtelse.

Der stod et stykke gra�tti på en lokumsvæg:

Gud er død – citat Nietzsche

hvorefter en seriøst vittig sjæl tilføjede:

Nietzsche er død – citat Gud 😉
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Solsort

Og så er det på de tider, hvor jeg risikerer at dukke op til over�aden af drømmeland en tidlig morgen

ved omkring �retiden til lyden af solsorten, der sidder derovre i trætoppen og braldrer. 

Her er det lige, at jeg skal gribe mig selv i at blive irriteret på kræet, den højtravende musikant, den

livsglade fredsforstyrrer, der i et-og-samme �øjtende udånding pisser sit territorie af og signalerer til

damerne, at den er klar til at producere næste redekuld af pippenolliker. 

Her er det, at jeg skal huske at sige tak for sangen og sove videre, hvis det ikke ligefrem var meningen,

at dagen skulle begynde ved solopgang. Hvilket sådan set ville give totalt mening, hvorved jeg er det

tralleglade fjerkræ dobbelt tak skyldig for at få mig ud af mine fjer.

Her er det også, at jeg skal minde mig selv om, at der er 200 meter henover bakken til den nærmeste

hane, der kan �nde på at gale løs på samme tidspunkt, for den er krafteddeme irriterende!

GUD

I Vesten �ndes den ide, at Gud er kilden til al energi og liv. I andre kulturer �ndes den ide, at Gud er

manifestationen af livskilden. Gud kan manifestere medfølelse såvel som vrede. Gud kan være

medhjælper til at vinde en krig, Gud kan være skinsyg og hævnende, Gud kan være alfaderlig det ene

øjeblik for det andet øjeblik opføre sig som en tyran. Gud er den natur, der det ene år bringer over�od

og velstand og det andet år bringer tørke, oversvømmelse og hungersnød. Hvis Gud er vred, skal han

formildes.

Hvis vi på den ene side blander kilden og manifestationen sammen, risikerer vi måske at blive

forvirrede. Kilden er et mysterium. Manifestationen kan vi tale om og danne os billeder af. Vi kan

personi�cere naturkræfterne. På sin vis er polyteisme mere medgørlig, for der postuleres ikke, at
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mysteriet er løst. Monoteisme bliver nemt et afsæt for enevælde på den ufede måde. Eksempelvis

jødernes Gud i det Gamle Testamente, der i psykoanalyse ville fremstå som en i svær grad bipolær-

patologisk galning.

På den anden side, er den vestlige teologi ambitiøs, fordi den prøver at forstå kilden. Teologien er ikke

helt klar i spyttet her angående sit gnostiske afsæt, for det er en gnostisk tanke, at kilden er både

umanifesteret og manifesteret. Gnostisk: hele den antikke og præantikke forståelse af kosmos og en

grundide om, at kilden såvel som dens manifestationer kan erfares. Gnosis = erfaringsviden.

Der sidder en engel på din højre skulder og en djævel på din venstre. Billedet beskriver ethvert

menneskes dilemma. Du ved egentlig, hvad der er godt for dig, du ved, hvad du har brug for. Men det

er tillokkende at gå efter, hvad du har lyst til. Hvis det ikke var muligt at gå efter, hvad du have lyst til,

selvom det ødelægger dit liv, så var du ikke et menneske. Du kan ikke vokse uden djævelen på din

venstre skulder, du er nødt til at være den, der træ�er valget.

Den Store Forførelse, som materialismen har udsat mennesker for, består i at bilde folk ind, at der ikke

sidder en engel på din højre skulder, og at du uden regning kan gøre det, du har lyst til og får mulighed

for. Gør hvad du vil, som okkultisten Aleister Crowley prædikede for sin tid med efterdønninger hos

generation babyboomer og hvad-deraf-fulgte. Hvad var det, vi kaldte det? permajuvenil?

Hello Darkness my old friend

Mørke og stilhed er sundt for sjælen. Hvis vi også samtidigt kan slippe for, at 35+ WiFi-signaler samt en

hord af andet beskidt elektricitet, der �ser gennem nervesystemet, så er vi ikke helt ilde stedt. Så

mangler vi bare, at den mad, vi hælder indenbords ikke er værdiløst junk i bedste fald og den rene-

beskidte gift i værste fald + at det ikke vælter ned fra himlen med designer-vejrmodi�cerings-spray + at
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en dæmonisk medicinalindustri ikke får held til at omprogramere vores genetik med en eksperimentel

ikke-vaccine og zombi�cere eller a�ive størstedelen af jordens befolkning.

Folk er rædde for mørket. Det er selvfølgelig en gammel sag, og mørket udenfor bygden i de gamle

samfund kunne være ensbetydende med et uheldsvangert møde med bæster iført kløer og

hugtænder. Ligeså med at rave rundt midt om natten i visse urbane landskaber befolket af tobenede

væsener med dårlig karma og skumle hensigter.

Det er ikke det mørke, jeg taler om. Jeg taler ikke om den irrationelle mørkeangst, som især byboere

lider af. Det gør de bla., fordi de er forgiftede af lysforurening. Du er altid badet i 1000 lyskilder overalt,

hvor du færdes. Hvis du stod på månen med et superteleskop og �lmede The Dark Side of The Earth,

der set herfra i modsætning til månens egen Dark Side kommer forbi en gang i døgnet, så ville man se

byer og motorveje badet i milliarder af lys.

Jeg taler om det befriende og helbredende mørke. Hvornår har du, kære læser, sidst udsat dig selv for

en nat et sted med bulderravende mørke og stilhed, så du kan høre en nål falde til gulvet? OK, så er

det et problem, for selv den mindste uvante lyd kan have en betydning. Men fratrukket det, så kan jeg

forsikre om, at man sover som en sten. Medmindre man render rundt med andre bekymringer, der

påvirker ens nattesøvn.

Så alt andet lige: Mørke og stilhed er sundt for sjælen. Altså, hvis du regner dig selv for indehaver af en

sådan tingest. Ellers kan du jo bare omdøbe den til et eller andet klinisk-mekanisk, der giver

midlertidig mening for dig.

Til en militant veganer

Jeg kan forstå, at du er modstander af at tage livet af levende væsener.

Så kan jeg fortælle dig, at seneste forskning – og den er omfattende – viser, at både planter og træer er

særdeles levende væsener på alle de måder, man hidtil har reserveret til dyr og mennesker. De har et

so�stikeret sanseapparat, et kommunikationssystem og en veludviklet intuition. En plante opfører sig

som et dyr i slow-motion. Organismerne i en skov og på en eng har et samfund, hvor disse livsformer

hjælper hinanden. De er i øvrigt udstyret med DNA ligesom dig.

Jeg går vældig meget ind for at give dyr et stykke velfærd, et naturligt liv og en værdig død, hvis det er

det, vi har tiltænkt dem. Jeg regner så med, at du gør det samme med de levende væsener, som du har

valgt at tage livet af – din skide massemorder!

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Da fascismen kom til Danmark

: Sammensmeltning af privat virksomhed og stat, så staten ikke længere udgør et værn for
borgerne mod overgreb fra de private virksomheder, karteller og syndikater. 
Et sammenbrud af den tredelte statsmagt med adskillelse af lovgivende, udøvende og dømmende. 
Der er Intet Over Staten = en funktionel tilbagerulning til den romerske statskult, hvor kejseren VAR
gud.
Synonym: Neo-Feudalisme. 
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Den var lang tid under opbygning og forberedelse. Tyve år inde i det nye årtusind ankom den til det

lille land. Den ankom samtidigt og koordineret til alle andre store, mellemstore og små lande derude,

derhenne og dernede på verdenskortet. Den bankede ikke pænt på døren, den gik ikke ind ad

fordøren, den sneg sig ind ad bagdøren.

Den blev markedsført på samme måde, som alle store virksomheder markedsfører deres nye store

sats af et produkt: med hele reklameskibet for fulde sejl. Som man siger i marketingsafdelingen: Det

skal gå viralt. Der stod ikke noget om varedeklaration og fortrydelsesret uden på pakken.

Som alle andre svindelnumre i denne verden, så er indførelse af fascisme ikke noget, der �nder sted

med folkets gode vilje. Folket vil blive forført til at tro, at de har en vilje, som de udøver, men det er

ikke det samme. Frivillighed er ikke reelt tilstede med en antydet pistol for panden. Et globalt statskup

som dette kræver et ganske særligt påskud. En nøje planlagt terrorhandling vil blive rullet ud, folk vil

blive skræmt fra vid og sans, hvorefter fasciststaten vil træde i karakter og generøst tilbyde sig selv

som den eneste valgbare løsning. Som de siger i ma�aen: Et tilbud du ikke kan afslå.

Modellen er latterlig enkel og e�ektiv. Den er beskrevet til punkt og prikke i manualen, den er afprøvet

gennem historien, og den virker. Den virker især, fordi folk ikke aner, hvad der virker, hvordan det

virker, og hvorfor det virker. Modellen virker, fordi folk i tilstrækkelig lang tid forinden er blevet

behandlet som små børn af ‘normalstaten’, hvorfor overgang til fasciststaten ikke føles som

væsensforskellig. Den virker, fordi politikere med deres latente totalitærhjerner altid i hemmelighed

har haft en våd drøm om at få lov til at udøve den absolutte magt. Allerede Platon vidste det �ere

hundrede år før vores tidsregning: demokratiet var dengang som i dag sårbart og korrumperbart, og

han regnede det Athen’ske demokrati som den næstværste styreform, blot en tand bedre end

tyranniet. Det at begære magt var allerede korrupt. 
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Ligesom demokratiet var udhulet til blot at være et teaterstykke,

således ville fascismen blive sat i værk som et teaterstykke.

Iværksætterne vidste det lang tid i forvejen. Politikere og medier ville

tage alle deres teaterrynker på med fuld sminke iført maske og

spraglede gevandter. Kulisserne ville blive rullet ind på scenen og

sænket ned fra loftet, tæppet ville gå op og ned for henholdsvis at

fremvise ogsætningen og skjule mekanikken. Stemmeføringen ville

være højstemt, så den nåede helt ned på bagerste række i salen.

Orkestret nede i graven ville spille operaouverturer i fortissimo.

Statsgodkendt terror

Alle terrorhandlinger virker på grund af menneskers angst for at dø. En dag i det tyvende år af det

tredje årtusind �k folk at vide, at nu skulle de dø. Der var kun én redning for folk: at opgive alt, hvad de

ejede med-samt alle deres hårdt tilkæmpede og forfatningsmæssige rettigheder og underkaste sig

Staten og dens ‘samarbejdspartnere’. Det gjorde folk så, som små, �inke, velopdragne børn gør uden

at stille spørgsmålstegn ved, hvad en fordrukken mor eller voldelig far gør. De er ubetinget loyale, for

hvor skal de små børn gå hen, de har jo kun ét hjem på jord? De bliver deres dårlige forældres

medmisbrugere. De tænker, at hvis de blot er �inke i dag, så er far og mor nok �inke i morgen, alt

bliver godt igen, når bare far har sovet lidt, gør det ikke mor?

Som i krigens teaterstykke spillede de korrupte medier endnu en

gang deres foreskrevne rolle. De lod sig indrullere i

propagandaapparatet, som i ethvert totalitært regime i

verdenshistorien. De blev atter ’embedded’, som vi lærte at sige

under den 2. Irakkrig. Alt var koordineret i de globale medier, der

gennem årtier var blev opkøbt og centraliseret. Såkaldte

‘nationale’ medier begik landsforrædderi og formidlede alle

talepunkterne fra rigmandsklubben, fascisternes hovedforum i

Basel, Schweitz ved navn World Economic Forum. Den

behagesyge danske statsminister gjorde alt, hvad de befalede,

smadrede den danske økonomi, satte folk i stuearrest og lukkede

ned for sociale livsytringer helt ind i privatsfæren, hvor Staten

aldrig har haft noget at gøre. Hele erhverv blev smadret (17

millioner mink blev kremeret), og penge blev pumpet ud af landet

og ned i lommerne på globalisterne – det er jo ikke gratis at

udføre et globalt statskup, vel? Landet blev sat i en tilstand, der kun kan sammenlignes med militær

undtagelsestilstand. 
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Rygter vil vide, at der rent faktisk blev indført global militær undtagelsestilstand i marts 2020, men det

er sådan med dette statskup og denne undtagelsestilstand, at tilstanden aldrig blev bekendtgjort. En

bekendtgørelse ville have a�ødt spørgmålene: HVEM er det, der bekendtgør, og har de noget mandat

til det, udover hvad de har givet sig selv? Hånden måtte forblive skjult.

Teknofascismen

Gennem et par årtier havde Tech-giganterne i Silicon Valley skabt et monopol på sociale medier. Nu så

vi, hvad dette monopol var beregnet på: Indførelse af en hidtil uhørt grad af manipulation med

meningsdannelse og censur for blot at tænke en tanke endsige åbne munden for at ytre den. Den

kolde krig og undertrykkelsen af befolkningerne i Østblokken var set i bakspejlet kun en

opvarmningsøvelse, nu var turen kommet til Vesten og resten af verden. At Google-syndikantet

(Alphabet) og dermed YouTube, Facebook, Twitter og alle andre såkaldte services, der har søgt

monopolisering af disse platforme, fra selve starten var et CIA-produkt, er ingen hemmelighed, selvom

det aldrig nævnes. Folk har ikke forstået, hvad det vil sige. 

Det kinesiske kommunistparti og teknokommunismen havde i mellemtiden videreudviklet modellen

for den allerede afprøvede model for slavestaten med sociale stra�e-points, social udstødelse,

legaliseret folkemord på etniske minoritetsgrupper og succesfulde handels-enklaver (Hong Kong),

hyper-overvågning af landets befolkning, organhøst på politiske dissidenter og ikke mindst in�ltration

af Vestens institutioner, FN, WHO og hele det amerikanske statsapparat, der var deres hovedfjendlige

korruptionsmål. 

Styresystemet var på plads, og selvom en atypisk

amerikansk præsident i �re år i træk, en ikke-politiker for

første gang i historien og dermed en ægte trussel mod

globalistsyndikatet, var en kæp i hjulet på globalfascisme

indført med glidecreme, fortsatte de ufortrødent omend

irriteret efter verdenshistoriens største valgsvindel i

2020. Den oprindelige 16-årsplan, der skulle være Barack

Obamas forberedelse og Hillary Clintons fuldførelse af

fasciststaten, blev blot midlertidigt udsat. Man padlede,

man trådte vande, man obstruerede, man løj og

svindlede.

Den siddende amerikanske ‘præsident’ – der ikke er

præsident, for han er ikke rati�ceret som sådan, da hans indsættelse fra november 2019 til januar

2020 var et statskup via organiseret valgsvindel – er en dybt korrumperet skikkelse med en historik af

bestikkelse fra det kinesiske kommunistparti og fra det neocon-kuppede styre i Ukraine. Hans fortid er

sprøjtelakeret med korruption i samtlige kategorier. INTET ved denne ynkelige og nu senile skikkelse er

autentisk. Intet ved den siddende pseudoregering er autentisk. 
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Under den kolde krig var den kunstige fjende russerne og kommunismen. Det særdeles kunstige

bestod for det første i, at kommunismen og den russiske revolution var skabt af de selvsamme

bankmænd, der pro�terede på slavestatseksperiment og som sidenhenhen pro�terede på anti-

kommismen og den røde fare i den kolde krig. Den var et teaterstykke. Våbenindustrien havde brug

for dette skrækteater for at legitime de enorme beløb, de tjente i perioden.

Sort eller rødt er ét fedt

Både en revolution og et fascistisk magtovertag er et statskup. Den russiske revolution var et kæmpe

statskup som alle genindspilninger fra det forrige århundrede. En fascistisk magtovertagelse er en

revolution, en tilbagerulning til feudalisme. Begge slags omvæltninger kræver en hel masse

mennesker, der er vrede, og som man kan sætte i bevægelse. Hvis det ikke bare skal ende som en

paladsrevolution, skal masserne levere både maskinkraft og brændsel. De to tilsyneladende

modsatrettede ideologier har så mange lighedspunkter historisk og teknisk set, at også denne

modsætning kun kan forstås som rolleindehavere i et teaterstykke. 

Vi ser vi i USA lige nu, hvordan fascismen har omdøbt sig selv med nysprog. Anti-fascisterne ER

fascister, anti-racisterne ER racister. Globalismen er nødt til at begå det ene stykke nysprog efter det

andet, for deres mål er de samme som dengang, deres metoder er de samme, deres løgne er de

samme, deres manglende etik – som de selv kalder etik – er den samme. ALT er det samme som i

forrige århundrede, men fordi de kalder det noget andet, opdager folk ikke, at historien gentager sig.

Jo mere man nærmer sig generation Milliennium, jo mere historieløse er folk. De horder af Antifaer og

BLM’ere hovedsageligt i generation Millenium, der lige nu hærger løs i USA, har absolut ingen

fornemmelse for verdenshistorien, og hvad de historiske erfaringer og konsekvenser har været for

folk, der har været udsat for alt det, som de villigt og hjernedødt promoverer. 

Dumhed recirkulerer Verdens Ondskab. Er det tilfældigt, at socialismen så indædt har prædiket opgør

med traditionen? Næppe. Uden tradition, ingen videregivelse   af erfaring mellem generationerne.

Uden videregivelse af erfaring, vil historien gentage sig i hele sin ondskab. Er der en tanke bag? I

allerhøjeste grad. 
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Hvor globalisternes valg af bane for spillet fra midten af forrige århundrede foregik på højre banedel,

er banen i dag til venstre. Venstre�øjen er vor tids fascisme. Skiftet af bane skete af taktiske årsager.

Højre�øjen var blevet lidt for vedholdende i deres ønske om at bevare de værdier, der holdt et

samfund sammen, for disse værdier måtte ødelægges, så globalfascisterne kunne komme til.

Venstre�øjen var til gengæld villige til at skrue hovedet af og hoppe på utopismen endnu engang.

Deres base var for aftagende i og med at deres ideologi kom længere og længere væk fra

virkeligheden. Men for en venstre�øjer er virkeligheden et landskab, der kan tilpasses efter landkortet.

For venstre�øjen er lodret løgn blot et middel, der er helliget af målet. Så længe de kan bilde sig selv

ind, at de-og-kun-de er de gode og retfærdige, og at de uhellige, de vantro derfor bare skal afskæres

fra at udtrykke sig og i det hele taget have et liv, så længe vil de være i stand til at begå overgreb på

anderledes tænkende (eller bare tænkende), og så længe mener de, at deres i realiten visnede ideologi

er genanvendelig. Den nyvakte (woke) ny-marxistiske venstre�øj, der overtager banen i disse dage og

har formået at udøve korrekthedsterror mod selv store virksomheder, regeringer, partier, og

organisationer, har intet at bringe på banen andet end destruktion. Det er en ødelæggelseskult. 

Højre�øjen har deres blinde vinkler. En af de blinde vinkler er en undervurdering af, hvor langt

psykopater er villige til at gå. En anden død vinkel, er �øjens manglende forståelse for, hvordan de selv

var medvirkende i den kolde krig og dens opretholdelse. Både den engelske og amerikanske højre�øj –

det er et meget angelsaksisk fænomen – er troen på, at Imperiet sådan set ikke begik forbrydelser

mod menneskeheden, 2. Verdenskrig var jo den gode krig mod det onde, var den ikke? De god kom jo

og frelste verden, gjorde de ikke, og vi var jo de gode, var vi ikke? Deres døde vinkel er den

ubegrænsede tro på nationens integritet, selv når nationen er ædt op indefra af korruption.

Venstre�øjens døde vinkel – en af mange – er deres afstumpede og falske-over�adiske dogme om, at

nationalisme skabte verdenskrigene – og ikke de specialinteresser, der skabte dem selv.

Ingen af disse modstående livs- og verdenssyn indebærer

en dybdegående forståelse af historiens og verdens

gang. Alene det, at de på højre�øjen som helteikon stadig

har en skikkelse som Winston Churchill, historiens måske

største svindler, massemorder, drukkenbolt og forbryder

mod menneskeheden, fortæller, hvorfor denne �øj aldrig

er kommet på højde med virkeligheden. Patriotiske

amerikanere mener langt hen ad vejen, at USA startede

krige i hele verden for at indføre demokrati og frihed.

Helteikonerne på venstre�øjen vidner til gengæld om

kultmedlemmernes nærmest bundløse naivitet og alle de

fortielser, fornægtelser, løgne og skeletter i skabet de

købte, da de i deres ungdom meldte sig ind i kulten.

Den moralske krise

I dette vakuum af mental, social og politisk forvirring iblandet historieløshed er der frit spil for

teknofascismen. Mens folk er travlt optaget af at se den anden vej og kaste lort efter hinanden, ser de
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ikke, hvordan der er kørt et sceneskift i stilling med �øjene som statister og kanonføde og tidens

oligarker som manuskriptforfattere, iscenesættere, instruktører og producenter – og hvor de

forvirrede gerne må spille hovedroller og biroller, mens der klappes nede i salen – så længe de ikke

falder ud af rollen.

Det store vakuum er en moralsk krise for hele menneskeheden. Vores ledelse mangler etik, og vi følger

trop, for når far og mor gør det, så må vi nok også, må vi ikke? Ikke at tiden mangler postulater om /

simulationer af etik. Alle har tilsyneladende travlt med at dyds-signalere se-hvor-gode-vi-er. Se mor, se-

se jeg gynger, se hvor jeg gynger! Virtue signalling er den nye sport på den ene af �øjene. Cancel culture

er dens følgesvend. Man udstøder andre end de, der tilhører the tribe, hvorved man gør sig fortjent til

medlemsskabet. Hvad man mener inderst inde er ligegyldigt (i realiteten har man ingen mening), bare

man er villigt til bekende de rigtige meninger. Fløjen har et skriftemål, og det er nu obligatorisk at

bekende sig. Man kan ikke engang gå stille med dørene og sige, at man ikke beskæftiger sig med

politik. Bekendt dig eller begrav dig!

Verden styres af psykopater, hvilket vil sige, at verden styres af samvittighedsløshed.

Mennesker derimod, som de er aller�est, er hverken psykopater eller samvittighedsløse, så hvordan

kan SÅ mange mennesker underkaste sig det psykopatisk-samvittighedsløse powergrab 2020-21 til

gavn for SÅ få? 

Svaret ligger i spørgsmålet: Fordi mennesker netop ikke er psykopater og derfor ikke er i stand til at

forstå, hvad der foregår inde i hovedet på psykopater. Og fordi de, der formidler situationen for folk i

de aller�este tilfælde selv er ofre for det psykopatiske overgreb. Globalfascismen har sørget for at

have en blød og �u�y indpakning af naivt tjenende ånder, aparatjiks, nyttige idioter, wannabe-

hangarounds, magtens medie-medløbere. De skubber altid folk frem i rampelyset foran kameraet og

mikrofonen, der kun har kendskab til lige netop det, der er brug for, at de skal kende. Et semi-

permeabelt kommunikationssystem sørger for, at info kun går den ene vej igennem membranen –

med et billede lånt fra cellebiologien. Når først de informationer, der er designet i det styrende lag, er

sunket ned gennem �lteret og er nået frem til, hvad man kan kalde slutbrugeren, er der ikke længere

afsenderadresse på dem.

De �este lande i vesten har ingen erfaring med det totalitære styresystem. Mener de. Men det er ikke

rigtigt. Grækenland, Italien, Portugal og Spanien har levet under fascisme. Frankrig har erfaring med

totalitært monarki under Napoleon. Tyskland har en nazi-fortid. Hele Østeuropa har en erfaring med

post-WW2 kommunistisk besættelse bag jerntæppet. Briterne lever stadig i dag i efterdønningerne af

Det Britiske Imperium og dets aristokratistyrede klassesamfund. Det er ikke tilfældigt, at klassekamps-

ideologien er opfundet af en designerideolog bosiddende i London og med lommerne fulde af

Rothschild-penge. Han hed som bekendt Karl Marx, men hans opdragsgivere er ikke kendt på

venstre�øjen.

Så europæerne burde have vidst bedre. De burde have genkendt bæstet allerede, da EU gled over fra

at kalde sig for en økonomisk handelsaftale til at omtale sig selv som en Union, altså De Forenede

Europæiske Stater, DFES, men d-f-e-s = den fes ikke ind. EU var fra starten et præfascistisk projekt
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beregnet på at bane vejen for fascismen. EU er samtidigt et

kommunistisk projekt med kommissærvælde og femårsplaner, og

russerne håner det af samme grund og kalder det EU-SSR.

Kommisme er rød fascisme, fascisme er sort kommunisme. 

Reaktionen og den egentlige antifascisme

Har europæerne så købt fascismen fuldtud? Det skal vi ikke være

så sikre på. Det tog måske et stykke tid for europæerne at

opdage, at det var deres gamle, ondsidede kending, der nu var på

banen igen i ny forklædning og med nye skingre trompeter, de

kunne blæse i. Venstre�øjen har stadig intet forstået og hyler

bare op om en såkaldt højrebølge. De har ikke forstået, at det

intet har med højre og venstre at gøre, og at folk simpelthen er

dødsens trætte af arrogance, tyranni, uduelige og løgnagtige

ledere, falske løfter, svindel, bedrag og korruption. De er trætte af

at blive kostet rund og holdt for nar. Hvad den globalisttro og EU-

forelskede venstre�øj heller ikke har set, er at de europæiske

borgere, der tager bladet fra munden og protesterer i massevis,

har netop den sag, som burde have været venstre�øjens

kerneydelse, hvis den havde vedgået sig sit afsæt: folkets sag og

opposition til monopolkapitalismen = synonym for fascisme. 

Når folk går på gaden i Frankrig med gule veste, højre som venstre, når franskmændene nu

sandsynligvis stemmer Marine le Pen ind i parlamentet om et års tid, så er det ikke en højredrejning,

så er det: NU ER DET KRAFTEDDEME NOK! Den samme bevægelse er i sving i mange lande i Europa.

Folk begynder at forstå, hvordan deres ledere har forrådt dem og er blevet forretningsministerier for

den globalistiske selvudnævnte verdensregering. FN betyder ikke længere Forenede Nationer men

Forrådte Nationer, da organisationens formål ikke længere er forening – hvis det nogensinde har været

det – men en forbandelse og en forulempelse. Formålet fremstår nu i stigende grad som det samme

som EU’s: Opløsningen af nationerne til fordel for en centralistisk, arrogant enklave af teknokrater fjern

fra folkenes virkelighed, ve og vel og med absolut INGEN bekymring for andet end deres egne
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privilegier, og hvad de kan rage til sig af fede salærer, pension på fuld løn, fritagelse for beskatning og

alt, der hører til deres slæng af fat cats. 

Folk er begyndt at se det i Øst og i Vest. Og de bryder sig ikke om, hvad de ser. Briternes Brexit var en

del af modbevægelsen. At de så �k Boris Johnson til gengæld, var en streg i regningen. Det eneste, han

leverede var … Brexit. Hele corona-året har været en total katastrofe for det britiske samfund under

hans lederskab. Basel og Bruxelles �k alligevel et stykke hen ad vejen deres hævn.

Den socialistiske/socialdemokratiske bevægelse i hele Europa her gennem et par årtier mistet

opbakning. Statistikkerne taler deres iskolde sprog. En række lande, hvor de førhen har været stærke,

viser, hvordan den er så ked af, den hænger nedaf, som en fræk harmonika-popsang om impotens fra

forrige århundrede trallede om. Så da krisen bød sig til med corona fake-pandemien, var de ikke sene

til at slå til hos de danske socialdemokrater. Her var den redningsplanke for den støt synkende skude,

som de havde ventet på.

Hvis man spørger til, hvorfor socialdemokratiet og socialismen i Europa

ikke har det så godt, vil medlemmerne straks tage o�erfollen på og klynke

over den onde højrebølge, der hærger over landskabet. Statistikkerne over

tre årtier fortæller iskoldt, at der er sket et langsomt og sikkert tab af

vælgerbase for den ideologi – højrød såvel som lyserød – der i realiteten

døde ved murens fald, og som folk ligeså langsomt men sikkert har mistet

tilliden til.

Det ligger i socialismens indre virkemidler. Hvis ikke der �ndes elendighed, har den ingen berettigelse.

Den hævder, at den som formål har bekæmpelsen af elendighed, men den sørgelige sandhed er, at

den er en elendighedsparasit. Det betyder, at hvis der ikke lige �ndes elendighed, så op�nder de den.

Det er som med medicinalindstrien: hvis der ikke �ndes sygdom nok til, at det kan betale sig, så
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op�nder de den. I dette tilfælde er der tale om en særlig uhellig alliance mellem medicinalindustri og

socialdemokratisk opportunisme. 

Den danske statsminister er på det seneste ude med det

per�de udsagn: Vi kan først føle os sikre, når alle er

vaccinerede! Altså med den nye ikke-vaccine, der laver om

på vores genetik på måder, der ikke er bekendtgjort. Og

muligvis heller ikke forstået, for mens vi spytter trilliarder

ned i lommen på Bill Gates og hans venner, deltager vi i

verdenshistoriens største rotteforsøg. Et besynderligt og

meget dobbeltbundet udsagn i øvrigt. Hvem er ‘vi’, og

hvad er det, disse vi-folk kan føle sig sikre på? Og hvad er

der ved denne særlige ikke-vaccine (mRNA – modi�cering

af RNA/DNA), der gør, at den skulle hastes igennem?

Samtidigt har statsministernes justitsminister været ude

med et udsagn, der kun har fortilfælde hos

propagandaministre i fascist-regimer: Den dér med at at folk går og tror, at de har frihedsrettigheder,

passer jo ikke! Javel ja, så �k vi den på plads. To udsagn, der bør brænde sig ind i folks bevidsthed,

aldrig blive glemt og ALDRIG �nde tilgivelse. Tilgivelse må de søge hos den gud, de har afska�et.

Når woke-afhopperen fra det britiske monarki, Prins Harry, lige har udtalt om det amerikanske First

Amendment, på dansk den grundlovssikrede ytringsfrihed, at det er bonkers, så indskriver han sig på

den samme liste som de danske ministre over folk, der direkte udsiger, hvad der er på færde. De stiller

sig op og siger det lige i fjæset på folk! I en blanding af panik og arrogance – og fordi deres opdragsgivere

har fortalt dem, hvad de skal sige.

Hvor kom den fra?

Protofascismen var den romerske statskult. Fasces var det kneppe af pinde, der dyppet i tjære og som

fakler blev brugt til at løbe gennem gaderne med i romerriget. Billedet går på, at en pind kan knækkes

men et bundt pinde er stærke. Det handler om mobilisering af masserne, folket, pøbelen fra den

franske revolution, klassen som i den russiske eller som i den nye røde fascisme: horderne af vrede og

frustrerede millennier*, der har lært i skolen at hade deres land og alle mennesker, der ikke tænker

som dem. Dette had gør dem villige til hvad som helst. Deres måde at agere på vidner om, at der er

blevet til fundmentalister, fanatiske kultmedlemmer. For folk, der er opvokset i religiøse kulte og

sekter, er der stor genkendelse af deres udtryk. Den måde, de hyler og skriger deres had ud foran

sel�ekameraet, er en massepsykotisk reaktion på den zombi�cering, de har gennemgået i deres skole. 

* Vi beklager her overfor medlemmer af generationen, der ikke bør føle sig tru�et af denne

generalisering. Men hvis man ikke kan generalisere, kan man ikke længere tage temperaturen på, hvor

noget bærer hen, og hvor noget er kommet fra. Hvis det kan være nogen trøst, så startede det med

generation babyboomer. Det er kulturelt- og miljømæssigt nedarvet. Men som man siger i

makrobiologien: Det er i seneste led i fødekæden, at man �nder den største ophobning af miljøgifte.
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Vi startede med at de�nere fascisme som

sammensmeltning af stat og syndikat,

ophævelse af den tredelte statsmagt og

‘der er intet over staten’. En statskult. Et

yderligere karaktertræk er: asfalten koger.

Folk går på gaden og smadrer. Dyret er

vækket, der er hældt benzin på bålet,

nogen har pisset ned i myretuen. Jamen,

når vi godt ved, hvad fascisme er, hvorfor

kan vi så ikke genkende den, når den er

lige fjæset på os? Det kan vi igen takke

venstre�øjen for, det segment, der i

Obamaperioden selv morfede til fascister.

De har gennem generationer misbrugt

begrebet til blot at betyde: De dumme

grimme fjæs ovre på den anden �øj, som vi hader og som skal ned med nakken! Eller: Alle der er til højre for

Mao Tse Dong er nogle … fascister! Begrebet mistede via dette misbrug sin betydning og blev til et dumt

skældsord. Det betød ikke noget længere, og endnu et stykke historieløshed slog igennem. Da kaldet

kom til dem selv, så de det ikke ske, for de havde ikke længere ord for det. Hvad man ikke længere har

et præcist begreb for, �ndes ikke, og så kan man benægte dets eksistens.

Hvor skal den hen?

På en sær bagvendt måde, er det her, håbet om tilbageslag sætter ind. Når den ny globale terrorkult

fra venstre har nået kanten med skyklapper på, så rammer de afgrunden. Den rabiate bevægelse, de

har båret frem, og som er designet som et masseødelæggelsesvåben rettet mod os alle, vil lige om lidt

ramme dem selv. Cancel Culture vil på et tidspunkt cancel’e dem selv, og det vil da svide på en særlig

ond måde. 

Den der lever ved sværdet, vil dø ved sværdet. Revolutionen æder sine egne børn. Altid! Husk de lange

knives nat. Når de nyttige idioter er forbrugt, ryger de i skraldespanden. Når først, de har sluppet det

svinedyr løs, så går det efter alle, der kommer i vejen for det.

Et andet håb ankommer, fordi fascismen bringer alle de værste typer frem på scenen med så åbenlyst

forskruede udtryk, så det ikke kan overses længere. Alle amatørsociopaterne kommer på banen og gir

den max gas, de har deres store dag og deres 10 minutters berømmelse. Far og mor giver dem

opmærksomhed. Læg mærke til, hvem de er. De er de folk, du ikke vil kunne stole på resten af dit liv.

Det er en meget afslørende tid, og folk bekender kulør som aldrig før. Se det som sådan: de var aldrig

dine rigtige venner, og nu står det bare klart.
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Forstå det ret. Folk er dybt forvirrede, og mange vil nå frem til en form for erkendelse undervejs. Der

vil være folk, der bittert fortryder, at de ikke så ordentligt efter. Som man siger: der er tilgivelse for alle,

der angrer. MEN det betyder også, at der ikke længere er tilgivelse for de, der sneg sig ud af bagdøren

efter at have spillet fandango og kong gulerod. De tilhører den type af mennesker, der aldrig hverken

indrømmer eller angrer.

Og se, hvor de er på vej ud af bagdøren for tiden. Nu skal de manøvrere udenom ansvar for

danmarkshistoriens største overførsel af midler til globalisterne, de multinationale via et slagteri af

små virksomheder. Er den seneste regning på 500 milliarder? Nu skal de vrikke sig ud at have udført

‘oral tilfredsstillelse’ på den skrupuløse medicinalindustri, mens overhørte advarsler fra

sundhedsfaglige og satte dem en kugle for panden. Nu skal de bevare ansigt og autoritet ved hele

tiden at slå på, at hvis de ikke havde gjort, hvad de gjorde, så var vi allesammen døde – et ganske

gratis postulat, de ved, de ikke skal stå til ansvar for, da det er totalt hypotetisk. Så Mette F., var der

ikke noget med ‘mandagstrænere’, hvor du hånede bagklogskab? Nu kommeer vi til at se regeringen

køre deres særlige form for bagklogskab for fuld skrue for ikke at tabe ansigt. Nu vil

propagandaapparatet blive drejet for at sikre deres eftermæle og fede ministerpension. Nu kommer vi

til at se det samme, som da EU-produktet Thorning Schmidt smuttede ud af bagdøren efter hendes

medvirken til at gøre Tony Blair kunststykket efter med ‘New Labour’, hvor hun undergravede et helt

parti og solgte ud til globalisterne. Eller som da en justitsminister ved navn Corrydon smuttede ud af

bagdøren med en fed check fra Goldmann Sachs, som han servicerede i DONG Energy-skandalen.

Sagen blev kvalt i medierne, manden �k et fedt konsulentjob i et �rma ejet af Goldmann S, og så var

den sag glemt. Fascisterne belønner dem altid for deres tjenstvillighed, for så plaprer de ikke op

senere om, hvad der foregik i kulisserne i det store teater.

Nu kommer vi til at se dem dukke nakken. Men de vender tilbage. Loven om grænsen for

undertrykkelse og misbrug af magt er, at man ikke kan blive ved-og-ved uden at holde en pause. Glem

heller ikke, hvordan højre�øjen kørte deres svinske spil i Fogh-Rasmussen-perioden, hvor Danmark

blev smidt ud i krige i røven på USA, hvorefter de blev udplyndret af globalisterne i Finanskrisen.

Lyserødt og brunt er lige fedt. Storbankerne �k fede penge ned i lommen i Finanskrisen som belønning

for deres uansvarlighed med folks penge, hvorefter der blev lagt låg på den sag. Senest har vi set det

samme i Danske Bank-svindelsagen i Lithauen, Europas største bankskandale det pågældende år. Da-

dum-da-dum, det taler vi da ikke mere om.

Og nu regner de med, at folk efter over et års kvælertag vil bryde ud i jubel over, at regeringen

allernådigst vil tillade os at gå uden gasmaske på i byen. De har frelst og fra den sorte død, de

fortjener dobbelt ministerpension, der vil blive opført statuer af dem, der vil blive produceret

tårepersende DR-doku om deres bedrifter (DR – don’t get me started here!) Nu ønsker de at fremstå

som dem, der generøst giver folk en ussel slat af det liv tilbage, som de har stjålet.

Men gør de så det? Svaret er nej. Nu har de sat den nye normale dagsorden, nu har de per�d

lovgivning på plads, nu er der skabt præcedens – 1-2-3 dette var en prøve. Nu har de, som de siger i

DJØF’okratiet fået nogle nye redskaber til at regere. De vil aldrig slippe deres greb igen, hvis det står til

dem.
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Hvad så, lille Danmark? Står det til dem?

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 15.00 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 958/3124

Det var sådan en vittigt udtryk, dengang i forrige årtusind. Naturen det billige skidt, sagde man med et

vist anstrøg af ironi og som en kommentar til, at nu havde de igen jævnet et stykke natur med jorden

for at lave en parkeringsplads eller et indkøbscenter eller en motorvej gennem et af Danmarks

skønneste naturområder. Eller bare i det små, hvor naboen fældede et stort �ot kastanjetræ, fordi det

ikke passede med hans udsigt eller havearkitektur.

Eller måske gik han i krig med mælkebøtterne. De skød op i hans græsplæne, som han prøvede at få til

at ligne en golfbane. Det var lissom villahave-Danmarks ideal af en have: en veltrimmet græsplæne

uden andet end græs, nydeligt indrammet af sten i kanten, små stier af perlegrus eller måske �iser,

blomsterbede uden underbevoksning, hække, der var klippet i snorlige rækker. Næsten som at være

indendørs, når man var udendørs. 

Og ja, haver kan være hele små kunstværker, små helligdomme af intens sanselighed og ro, og et

gedigent terapeutisk projekt for den entusiastiske haveejer. Det skal ikke underkendes, og seriøse

undersøgelser har vist, at selv det fysisk at få jord under neglene og grønne �ngre, påvirker helbredet i

den rigtige retning. Og ja igen, hækken skal klippes, ellers går den bazongas, og græsset skal slås. Jeg

ved, hvad jeg taler om, for jeg har en 100 m lang hæk, der sine steder et over to meter tyk. Hvis den

ikke holdes nede, så �ader den omkuld på et tidspunkt. For et hus, der ligger udsat for vestenvind i et

åbent landskab, er den helt nødvendig som læ. Men hvad er der med de mælkebøtter? Hvad har de

gang i – udover at irritere småborgere i landets villahaver?

Naturen det billige skidt
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De viser sig, at de er en vældig god indikator for jordens tilstand. Naturen har et formål med alt, og

mælkebøtter er udsendt på en mission. Når jorden er for kompakt til at ånde frit, så går de i gang. Hvis

man nogensinde har prøvet at grave en mælkebøtte op med hele sit rodsystem, så ved man, at de

stikker usandsynligt dybt og er vidt forgrenet. Hvis man tror, man kan udrydde dem, så tager man fejl.

Mælkebøtter løsner jorden, så den kan ånde. Dernæst sørger de for, at kalk fra dybere lag af jorden

kommer op til over�aden. Og så er de den primære nektar om foråret for alle de insekter, som man

gerne vil have i sin have eller sit landbrug, der sørger for at holde forskellige sygdomme væk fra

gevæksterne.

Hvis man dernæst kigger nærmere på mælkebøtten som et næringsmiddel, så er alle dele på planten

spiselig. Blomsten kan ryge direkte ned i salaten. Unge mælkebøtteblade er som den �neste ruccola –

de fuldvoksne blade skal man holde sig fra, de er meget bitre. Men generelt mangler vi bittersto�er i

maden i en tid, hvor alt skal smage af sukker. Rødderne kan bruges til at lave ka�e af. Renset, tørret og

ristet giver de den �neste non-ko�ein ka�e, og hvis man alligevel har gang i en grill og ikke ved, hvad

man skal bruge al den varme til, når man er færdig med pølserne, så smid en håndfuld

mælkebøtterødder og til ristning. Mælkebøtten er propfuld af næringsmidler, og den står også på

listen over naturmedicinske planter. Har du brændt dig på en brændenælde, så tag stænglen og gnid

mælken ud på huden. Brændenælden er en anden nyttig plante, hvis man vælger at acceptere den

som sådan. Lider man af jernmangel, så ud og høste mælkebøtteblade og lave suppe, te – eller hvad

med den italienske ret lasagne al ortige, brændenældelasagne, hvor der er indskudt et grønt lag i

stedet for spinat? Smid noget hytteost ned i det grønne, og læg i lag med den røde og hvide sovs +

parmesan. I stedet for rasp i toppen så prøv med en håndfuld boghvedkerner. Du kan helt skippe det

hakkede kød, for der er masser af smag og næring i retten, som den er. Eller hvad med en

ukrudtspesto af nyhøstede skvalderkål, mælkebøtteblade, brændenælde, persille, olie, nødder, salt og

revet parmesan? Pesto er ikke en opskrift (al Genovese er en opskrift), pesto er en metode.
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Og så nærmer vi os det tidspunkt, hvor man kan supplere sin salat ved at gå en tur i bøgeskoven og

høste en posefuld lysegrønne bøgeblade. Det er den korte periode på et par uger, hvor de kun er

næsten foldet ud, at de kan spises. Det er også nu, at du skal kende dit ramsløg-sted. Mere

pestomateriale, eller til grillen, eller rørt op i smør til bagte karto�er, eller tørret i ovnen og gemt i

poser. Husk at lufte ud, for der stinker af hvidløg i hele hytten, når man tørrer.

Det meste af naturen-det-billige-skidt – for det koster jo ikke noget, og det ankommer, uden at du

behøver at gøre noget – kalder folk for ukrudt. Altså det germanske ord unkraut, hvor Kraut/Kreuter er

kulturplanter og dermed ikke ukrudt. Glem bare ikke, at alle kulturplanter kommer fra vilde planter,

der er blevet rendyrket, ligesom al medicin stammer fra udtræk af naturen, hvorved det bliver

patenterbart og kommercialicerbart – og lige pludselig ikke billigt længere. Betegnelsen ukrudt er

stærkt misvisende, for der �ndes en hel stribe spiselige planter ikke langt fra din hoveddør – det kan

være lidt svært i storbyen, og mælkebøtter langs hovedvejen er ikke anbefalelsesværdige. Men

københavnere fx, sluk mobilbamsen, ud på Fælleden og Vestamager, op i Dyrehaven. 

Mere ukrudt: gråbynke

En af de mest glemte-oversete planter, som hos vore forfædre stod i høj kurs, er gråbynken. Du kender

den mere end udmærket, for den �ndes overalt på byggegrunde, i grøftekanter og på enge.

Landmænd og haveejere anser den for at være et stykke sejlivet ukrudt.

Den blev også kaldt for fattigmandspeber pga. dens pebrede smag. Det oldengelske navn er mugwort,

og den omtales i middelalderskrifter om medicin – mug = kanden/kruset, wort = værdi.

Vikingerne/nordboerne og de germanske stammer kendte den, og nogle mener, at det var den og ikke

den røde �uesvamp, der blev brugt til at fremprovokere bersærkergang (en anden kandidat var

henbane eller sort natskygge). Fluesvampen bruger alt for lang tid til at virke – med mindre den først
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som i Sibirien har været igennem fordøjelsessystemet hos shamanen, og man derefter drikker hans …

pis. Men det siges at være så stærkt hallucinerende, at en bersærker nok ville blive ukampdygtig. I

sagaskrifterne står der, at man drak … noget, og efter blot en time var man oppe at køre. Så: næppe

�uesvamp.

Dens latinske navn er Artemisia Vulgaris. Myten fortæller, at gudinden Artemis på en af sine jagtture

blev introduceret til denne plante og lærte dens fortræ�eligheder at kende.

I små doser er gråbynken salvie- eller rosmarinagtig, og den er også i familie med dem. Ligeledes er

den i familie med malurt og har ligesom den en e�ekt mod indvoldsorm (malurt på engelsk hedder jo

wormwood). Man kan lave tinkturer af den – som jeg har gjort på billedet – man kan lave salver og te af

den, og det siges og skrives, at de romerske soldater gik rund med dem i sandalerne, hvis de skulle

marchere i lang tid, for så blev de ikke trætte. Man ved, at den har en mildt hallucinerende e�ekt, og

der er folk, der drikker den som te for at falde bedre i søvn. Eller for at frembringe lucid dreaming. Eller

i stedet for humle i øl. På gammeltysk hed den Bierkraut.

Tjek evt. Herbal Jedi ud, hvis du er til de mere esoteriske aspekter ved denne plante, der blev anset for

at have magiske kvaliteter. I dag ville vi måske sige, at den havde neurostimulerende eller

nerveregulerende virkninger.

Her er noget til kvinderne: Gråbynke har en regulerende e�ekt på den kvindelige

menstruationscyklus.

Vær observant på doseringen. Hvis du lider af bynkeallergi, så være ekstra forsigtig. Den indeholder et

stof ved navn thujon som i den giftige fyrretræssort thujaen. Men alt er gift i for store mængder, og

sto�et �ndes også i salvie og rosmarin. Den har som disse en anti-fungal e�ekt, så hudsvamp og

candida også påvirkes. Dvs. at cancer også vil blive påvirket, da – og du får ikke mainstream onkologer

til at indrømme det – da cancer og candida er direkte relaterede. Den er også anti-in�amatorisk, og da

https://www.youtube.com/watch?v=CZ0q-0Hy18k
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gigt er en fællesbetegnelse for kronisk in�amation, så har den en virkning her også. Folk, der lider af

åreforkalkning vil have en gavnlig e�ekt (kolesterol er kroppens egen steroid til køling af in�amation),

og den har en blodfortyndende e�ekt.

Se Vild Mad om gråbynke.

Og nu har jeg så sagt det. Jeg vil gerne anbefale en nyttig dansk app til download. Den hedder som lige

sagt: Vild Mad. Den lister alle spiselige planter op efter navn, årstid, sanselighed (hvordan kender man

dem), indsamling (hvordan høster man dem), forslag til opskrifter og konservering og – hvilket er

vigtigt!! – muligheder for forveksling med giftige eller uspiselige planter. Træer er i visse tilfælde også

spiselige. Vidste du, at grantræets lysegrønne spidser giver en herlig kop te? Vidste du, at kogler fra

ædelgran er en delikatesse (spørg dit lokale egern). Vidste du, at birketræer lige nu (i slutningen af

februar til starten af marts, og i 2021 var det lidt senere) er sprængfulde af saft? Tag en lavvoksende,

tynd sidegren, skær spidsen af og hæng en let �aske på. Træet tager ingen skade af den metode.

Grenen starter med at dryppe lige med det samme, og i løbet af natten har du en halv liter saft, der

kan drikkes, som den er. Eller koges ind til sirup. Eller brygges til vin. Det samme gælder for

ahorntræet. Det er lige nu, det skal ske, før bladene er sprunget ud. Brug ikke unge træer men træer

med en højde på 10 meter. En anden metode, hvis du fx har et træ på din egen grund, som du gerne

vil vende tilbage til hvert år, er at lave en spuns, en konisk prop med et tyndt hul i midten og bore et

hul i stammen svarende til proppen. Et stykke af et gammelt trækosteskaft vil være perfekt. Når du har

tappet, så har du en tilsvarende prop uden hul i midten, der lukker hullet i træet. Næste år skifter du

bare proppen ud, tapper og lukker igen. Det tager træet heller ikke skade af. 

https://vildmad.dk/dk/ravarer/grabynke
https://vildmad.dk/dk/ravarer/grabynke
https://vildmad.dk/dk
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Man kan også klippe spidsen af en gren, så �aske får den til at hænge nedad. Når �asken er fuld, svipper

grenen og igen og saften stopper.

Går altid det, der viker mindst skadeligt for træet.

Her er lige en kvinde, Stephanie S. Alemanno / snilde.dk, der via video på en halv time viser, hvor

mange muligheder der �ndes for at høste i naturen – 19 forskellige gevækster til en eksplosion af en

salat! Man vil ikke kunne gøre hende det efter i ét hug, for hun fortæller selvfølgelig ikke, hvor lang tid

hun har brugt på at blive så sikker i sin bedømmelse. Men samtidigt viser hun, at det ikke er

raketvidenskab, der er bare en tabt viden, som vore forfædre havde, og som hun har genopdyrket.

Hvis man kan li’ at gå i naturen, så kunne man have som ambition at �nde én ny plante hver gang.

http://snilde.dk/
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🎦

Vild forårssalat med 19 forskellige vilde urter, blade og blomster!

https://youtube.com/watch?v=Mon3_zHLLaY

Kom ud af hulen midt i coronafascismen, ryst den socialdistancerede stuearrest med gasmaske ud af

systemet og høst noget gratis sundhed af naturen-det-billige-skidt. De vil gerne pumpe dig fuld af

transhuman eksperimentel genmodi�cering, og ser ikke gerne, at du har for meget kontakt naturen,

det upatenterbare spisekammer og forebyggende medicinskab. Giv globalisterne og

teknokommunisterne en dobbelt fuck�nger for en dag. 

Og lad så være med at hælde liljekonval, skarntyde og hvid �uesvamp ned i kurven. Med mindre du

gerne vil overhale globalisterne indenom og tage livet af dig selv med det samme.

Vejbred

Her kommer vi så til den måske mest oversete plante, der samtidigt er en af de mest almindeligt

vildtvoksende overhovedet: vejbred.

Der �ndes tre slags i Danmark ud af 200+ worldwide:

Storbladet vejbred

Lancetbladet vejbred

Strandvejbred

https://youtube.com/watch?v=Mon3_zHLLaY
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De er så almindelige, at til eksempel min egen græsplæne, når jeg ikke slår den, er overgroet med ca.

100 lancetbladede vejbred + mælkebøtter + tidsler + kløver + bellis + brændenælde + døvnælde + rød

døvnælde (der ikke er en nælde men en mynte) + markchampignon + blækhat + burre. Og ALLE kan

spises og har særlige nærende og medicinske egenskaber.

Vejbreden blev af den romerske hær kaldet for militær-planten. Det gjorde den, fordi den i opløst form

var i stand til at hele sår. Den hurtige form er at tygge en vejbred og derefter smøre det våde pasta ud

på såret. Vejbreden indeholder en hel række sto�er fx zink, der er antiseptiske og sårhelende. Hvis du

er blevet stukket af en hveps, så tyg en vejbred og smør det på stikket.

Den er en gratis og fuldgyldig erstatning for spinat og salat og indeholder �ere mineraler og

næringssto�er end spinaten.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Mener de ny-opportunistiske tyranner i det politiske segment

og deres mediehale, der logrer med hunden,

at et helt års nedlukning af menneskelivet har genopdraget menneskeheden?

Mener de, at befolkningen i landet nu er tilstrækkeligt nedtonede og normaliserede,

så de herefter vil �nde sig i hvad som helst, hvor-og-hvornår som helst

og fra hvilken som helst regeringspamper, der måtte komme anstigende?

Mener de, at krybene dernede har stukket deres små haler så langt ind mellem benene,

at de nu har accepteret den endegyldige dukketeateralske duknakkethed,

de underdanige underfrankerede underdanskere?

Mener de, at deres trusselskultur nu har etableret sig så permanent,

at de forskræmte nulliteter dernede udenfor borgens beskyttende murværker

ikke længere er kapable til at udtrykke sig?

Det er desværre nok, hvad de mener, at de tror, at de mener.

Måske de burde tro om igen, for selvom danerne er blevet underdanige,

selvom vi alle lider under vægten af generationers velfærdsbekvemmelighed,

tryghedsforstoppelse, skattebeskyttelse, underholdningsfortykkelse,

korrekthedskommunisme, kommunalkonolialisme,

Mener de …?
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selvom vi nærmer os status af et svagpisserland af café latte-klynkere,

konserveskonsumenter, kontor-papirnussere, kødsovs-pastabørn

– altså selvom vi siger, at forfatningen af det folkelige moralsæt 

lige nu har set bedre dage,

så er benene på de vakkelvorne taburetter kun så holdbare,

som den underdanige befolknings tålmodighed tillader.

Mener borgherrerne, at de tilhører de urørlige, de uangribelige og de uundværlige?

Lur mig, om det ikke er deres værste mareridt, deres baghovedmonster,

at de rent faktisk er undværlige i et omfang, der nærmer sig fuldkommenhed.

Den dag vil komme, hvor også det bløde tyranni, hykleriet med bedmandsfjæs,

de skinhellige spytslikkere for globalfascisternes Uberstat

vil blive dumpet på historiens store losseplads, eller – hvis de er heldige –

blive udstillet på det nye store Museum for Korrupt Uduelighed.

*

Så er tid til at blive holdt for nar igen. Ifølge gammel tradition må man gerne lave en practical joke ved

at prøve at binde folk noget på ærmet – den ene dag om året.

Det er så her, der i mellemtiden er opstået et problem. Eller rettere to problemer.

Det ene problem er, at det nu i et helt år har været 1. april hver dag hele måneden hele året rundt. 

Det andet problem er – og det har nok at gøre med det første problem – at forløsningen aldrig kom,

hvor spøgefuglen med et glimt i øjet indrømmede, at det var en aprilsnar, og det naive o�er for

spøgen lyste op med Ahr, jeg hoppede sgu på den!



29.12.2022 15.00 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 968/3124

Vi er nu blevet holdt for aprilsnar et helt år i træk med en grovkornet og perverteret form for

galgenhumor, hvorved kvoten for forårsagtige morsomheder for længst er opbrugt.

*

Hvornår den egentlig ankom er svært at sige helt præcist.

Der er de, der mener, at uvirkeligheden indfandt sig – i hvert fald for alvor,

da en stak høje bygninger faldt sammen på en besynderlig måde,

uden at folk spurgte nærmere til, hvordan det i virkeligheden kunne lade sig gøre.

En ny syntetisk virkelighed tog form, hvor det uladsiggørlige lod sig gøre,

og hvor det ikke længere syntes nødvendigt at argumentere for ladsiggørlighed.

Der er de, der mener, at den indfandt sig i trit med,

at de, der havde som fag og levebrød at beskrive og forklare virkeligheden,

havde besluttet sig for, at der ikke var nok penge i blot at beskrive og forklare,

og at egentlig beskrivelse faktisk stod i vejen for deres private formål,

hvorved fortællinger blev vigtigere end formidlinger og forklaringer.

Så da de høje bygninger faldt sammen,

var levebrødsfortællerne allede i gang med den visuelle del af fortællingen,

således at de – de tidligere formidlere – kunne koncentrere sig

om at fortælle, hvad det var, vi så på, som om vi ikke allerede kunne se det,

så vi ikke skulle �nde på at spørge, om det overhovedet kunne lade sig gøre.

Så hvornår den ankom, er svært at sige.

Der er de, der mener, at fortællingerne er stærkere end virkeligheden,

at det er ordet, sproget, der skaber virkeligheden,

og at fortællerne blot med omdøbning af hændelser derude og derinde

og med nysproglige håndgreb og angreb 

kan afstedkomme nybegribelse af alle begreber.

Der er de, der mener, at krigens teaterstykke handler om a�ivning af virkeligheden,

og at hovedo�eret er menneskelig begribelse af sandhed.

Ikke nok med, at mennesker mister deres liv og medmennesker,

de mister også deres livs mening, deres sjæl (et ord som de også har mistet),

for med tabet af sandhedsbegribelse forsvinder virkeligheden.

Der er de, der mener, at virkeligheden forsvandt med videnskabens forgudelse af tal,

størrelser, kvantiteter, materialer – de ikke engang fortæller, de tæller bare,

for hvis tallene ikke kan forklare noget men blot kortlægge og beskrive,

og hvis forklaring, afklaring, klarsyn ikke længere er værd at efterstræbe,

så vil det store NIHIL ind�nde sig som virkelighedens narresut.
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Så vi er stadig ikke blevet klogere på, præcist hvornår den ankom.

Der er de, der mener, at virkelighedsforgribelsen skyldes simpel misundelse,

en slags indædt skinsyge overfor Livet,

og når det ikke står i den skinsyges magt at skabe liv,

så må det i det mindste være muligt at ødelægge liv

som en særegen og bagvendt form for skaberkraft.

Der er de, der mener, at uvirkeligheden er en installation,

at den er en hologra�sk form for kunstig intelligens

eller en slags computersimulation af verden.

Hvis der eksisterer sådan et program, må der eksistere en programmør,

der engang udvalgte verden som mål for en forgribelse.

Der er også de, der mener, at virkelighedstabet er et kulturtab,

og at fortællerne har stjålet kulturen og kommet den på �aske og dåse.

De tillader sig endog at foreslå, at det er muligt og endog på tide,

at der sker en tilbageerobring af den virkelighed,

som vi valgte at opgive for ussel mammon og misundelses skyld.

Hvornår det så ankommer, er svært at sige.

Måske det vil ske, når tilstrækkeligt mange mennesker

har indset, at de er ved at drukne i uvirkelighed,

hvorefter de beslutter sig til, at det skal ske.

Måske det oven i købet vil ske – måske det ikke vil ske.

*

Deres udsendte medarbejder:

Og vi er i dag taget ind på Korruptionsmuseet for at overvære deres store åbningsudstilling.

Museet er �yttet ind i de pragtfulde lokaler her ved havnen og er skabt af den hollandske arkitekt
Sjuft van Bestickelsen, der som bekendt vandt udbudet ved at smøre kommitten med EU-midler
stjålet fra et af de tiloversblevne medlemslande. En grundsætning i kunsten er som bekendt: form
skal svare til indhold, og det er der bestemt tale om her. Facaden er i en blanding af blåstemplet
indfatning og korroderet metal, eller som vi siger på gement dansk rustent jern, og interiøret er
domineret af et hvidvasket look, to eksempler på velvalgt æstetik. 

Det første, der slår i øjnene, er, at der ved første øjekast ikke er noget at få øje på. Her er ikke noget
at komme efter. På sin vis typisk dansk stil. Vi skal længere ind i komplekset, før det står klart, at
indholdet er kompromitteret, og at der er masser af det. Som de siger derude: Der �ndes to slags
korruption, civiliseret og uciviliseret, og her-til-lands har vi jo en �n tradition for det første.
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Vi lever i to verdener, hvor VI ikke �ndes længere

den ene verden sejler med et skib la-lala derudaf

og da jorden som bekendt er �ad, sejler båden mod kanten

(og husk lige at ringe og fortælle, hvordan der ser ud, for ingen har været der endnu)

To verdener – en digtsamling
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den anden verden holder fast i molepælen en tid endnu

da jorden som bekendt er rund, og havnen er det rigtige sted at ligge i stormvejr

med mindre – selvfølgelig – man udtalt er til la-lala

hvilket der i og for sig ikke er noget galt i,

men har man dermed tilladelse til at tvangsudskrive alle andre til den samme galaj?

den ene verden har midlertidigt løst problemet med erkendelses-uoverenesstemmelse

ved at smide al tvivl = den ene del af uoverensstemmelsen i skraldebøtten 

og hengive sig til de til enhver tid foreskrevne absurditeter,

for når der sidder en rar mand med panderynker derhenne på �adskærmen,

og når man ikke ved, hvad man i øvrigt skal mene om det hele,

så kan man vel godt mene, at man mener det samme som den rare mand med panderynker

den anden verden har løst problemet med erkendelses-uoverensstemmelse

som de �ne kalder for kognitiv dissonans, fordi det lyder �nere,

ved at tillade tvivl at opstå, spørgsmål at formulere sig, svar at blive afkrævet,

ansvar at blive forlangt og sammenhænge og årsager at blive efterspurgt

vel vidende, at svarene på spørgsmålene ikke kommer �yvende som stegte duer,

at de ansvarlige ikke påtager sig ansvar for den slags,

og at sammenhænge er en by i omegnen af Yakutsk i det nordøstlige Sibirien

hvorfra man kan sejle de næste 1000 km ned af �oden uden at møde en sjæl

den ene verden har hyllet sig selv ind i tåger af forløjethed

der blev serveret på en tallerken lige under næsetippen

… og dette er så en særlig fugl, der er �øjet ind fra Slara�enland

garneret med en særlig grøntsag, der har groet på Månen

hvorefter folkene i den ene verden æder tingesten og udbryder:

hvor smager den da usandsynligvis dejligt

den anden verden har indimellem lidt lovlig svært

ved at få jahatten på fra morgenstunden og henover frokost

siden det er anbefalet at indtage selvdød måge

garneret med rød �uesvamp, skarntyde og hestekastanjer

en populær ret fra det nye trendy global-normalkøkken

… moar, jeg tror hellere at jeg vil have en gammeldags ostemad
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Der er serveret

*

Hvis du sad i en konkurrence for æggehoder

og blev bedt om at �nde �re ord, der beskrev,

hvad der er galt med den her verden,

hvad ville du så svare?

Der er ikke så meget at ra�e om dér:

fejhed, dumhed, korruption og hykleri,

�re ord, der trækker alle synonymer for sig selv op med rod.

Jeg springer det femte ord, misundelse over, for det falder i en særlig ond kategori.

Enhver person, der har ind�ydelse for tiden som politiker eller journalist

eller meningsdanner med det blå stempel fra de store grå skyggekabinet,

der kører showet i disse for vor klode så klamme tider,

falder i en af de �re kategorier – mindst.

Man kan både være fej og korrupt på én gang,

en fej hykler synes at være det mindste problem,

eller fej og dum og muligvis også korrupt og dum,

og man kan muligvis, hvis man gør sig umage, være alle �re på én gang.

Vi har alle et touch af det hele indimellem,

for hvem har ikke begået en dumhed, hvem har ikke stukket halen mellem benene,

hvem har ikke i en snæver vending pudset sin glorie, hvis den var lidt støvet,

og hvem har ikke været til falds for at benytte en situation til egen fordel?

Det er ikke det, jeg taler om.

Jeg taler om mennesker med ind�ydelse og position,

der har sat lortet i system, der har det som et princip,
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der med andre som gidsler springer deres hjemmearbejde over,

raver til sig af godbider og privilegier, træ�er beslutninger der ødelægger menneskeliv,

stikker af fra regningen og tisser i bukserne, når der bliver knurret ude fra baglokalet

i det store grå skyggekabinet – alt imens de foregiver at være dydsmønstre 

med den allerstørste og helhjertede bekymring for almenvellet.

Jeg taler om mennesker, der er gode til at dække sig bag den immunitet,

de bliver tildelt, når de indtager et betroet hverv,

en tillidspost hvor det ligger som en præmis,

at man skal yde tjeneste til det samfund og de mange mennesker,

der har betroet hvervet og posten til dem – 

og som det øjeblik, de sidder trygt i stolen,

agerer som om, de fuldstændig har glemt, hvad de skrev under på.

Jeg taler om, at verdenskrisen ikke er en økonomisk-�nansiel krise,

ejheller en politisk krise, en klimatisk, en klinisk eller en kinesisk.

Krisen er moralsk (hvis du vil snakke romersk) eller etisk (hvis du vil snakke græsk).

Og hvis du er til en tredje slags snak, så er det en spirituel krise.

De typer, der har været så gode til at møve sig på plads,

og som har set demokrati som en karrierebane og ikke som en æressag,

har ikke det moralske format, der reelt hører til hvervet.

Den eneste undskyldning for typerne, jeg kan komme op med,

og så skal jeg også strenge mig gevaldigt an og se det helt fra distancen,

er at hvervet i sig selv og selve demokratiet som præmis

nu også er korrupt – det forventes af en politiker eller en journalist,

at de mishandler deres metiér, og at de har fuldt lov til at svindle,

rave til sig, skikke en plade og ikke bare i ny og næ men hele tiden,

dukke nakken og løbe fra regningen. Det er da sådan, man gør, er det ikke?

*

NGO – Non Governmental Organization – lyder det ikke �nt?

Straks får man glansbilleder på nethinden med en hær af selvopofrende idealister, der af deres gode

hjerte og bedste intentioner udfører frivilligt arbejde derude i marken for at hjælpe den nødlidende

menneske med at … frelse sig selv.

Virkeligheden er desværre en ganske anden. Det kan koges ind til ét ord: udenomsparlamentarisme.

Eller om man vil: utidig indblanding i statslige anliggender for egen vindings skyld. 

Og hvem er den ‘egen’ med efternavnet vinding? Man behøver blot at se på, hvem der spytter penge i

de 1000-vis af NGO-organisationer, der operer derude i marken – en bag skriveborde derhjemme på
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parcellen. Follow the money, qui bono? Det er såmænd ingen andre end de sædvanlige mistænkte: de

multinationale, globalisterne, milliardærklubberne. 

Og NEJ, milliardærklubberne er ikke godartede mæcener, der i bondeanger over deres stjålne

milliarder har besluttet sig til at søge a�ad og syndsforladelse. Når de investerer i NGO’ismen, så er det

som den blålige væske, man hælder i sin vaske- eller opvaskemaskine for at forhindre forkalkning:

blødgøringsmidlet. 

Horderne af hjernevaskede nyttighedsidioter har som formål – uanset om de har kendskab til formålet

eller ej, eller uanset om det svarer til det formål, som de selv mener, de har – er at blødgøre regeringer

og nationer derude og gøre dem rede for det globalistiske overtag. De er den hær af blødgørende

bløddyr, der skal sive ind som enzymerne i den Nye Verdensorden og facilitere (elsker vi ikke bare det

ord?) ankomsten af verdensordenen. NGO rimer på NWO.

*

Det er videnskabeligt! – sagde tumpen, der aldrig havde læst en videnskabelig afhandling, studeret en

pier-reviewed videnskabelig artikel eller var i stand til at formulere grundprincipperne for den

videnskabelige metode.

Der er skam videnskab bag – sagde coachen, mens han slyngede om sig med begreber fra

hjerneforskningen som amygdala, neo-cortex, oxytocin og det limbiske system for at appellere til

højeste autoritet, mens han var inde og fucke med folks hjerner.

Vi skal lytte til videnskaben – sagde ministeren, mens alle sundhedsfaglige og -videnskabelige udsagn,

der ikke harmonerede med det narrestativ, der var aftalt mellem aktørerne i baglokalet, blev tilsidesat.

De blev a�yttet, hvilket ikke er det samme, som at der blev lyttet.

*

…́ og skal vi så allesammen ikke marchere ud og male byen rød og give den gas hele vejen på dødsruten’´,

råbte hun ud i mikrofonen efterfulgt af klapsalver.

En uge efter blev anklageskriftet o�entliggjort:

‘Det skønnes herved, at tiltalte har gjort sig skyldig i o�entlig opfordring til ulovlig gra�ttimaling og

massemord og terror i værtshusdistrikter i Indre By og Brokvartererne. Der lægges op til dobbelt straf

med to års fængsel, da det ikke er oplyst, hvorvidt malingen er sundhedsskadelig og da der risiko for,

at folk kan falde i malerklatterne.’

*



29.12.2022 15.00 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 976/3124

Den sorte dronning er på skideren (3D scene bygget i Blender)

Da de hvide brikker tilhørte Bobby Fischer, må vi formode, at det ikke kun var dronningen, der

efterfølgende var på skideren.

Bobby Fischer er bemærkelsesværdig udover at være den måske bedste skakspiller nogensinde. Han

blev udnyttet til propagandaformål under Den Kolde Krig – fx under en berømt match på Island mod

Gary Kasparov i 1972.

Han brød sig ikke om det, og på sine ældre dage blev han åbenmundet om misbruget.

Det brød CIA sig til gengæld ikke om.

*

Diagnostarium for det herskende segment

Demofobi:

angst for det uforudsigelige og uregerlige ved det egentlige menneske

Forsamlingsfobi:

angst for at mennesker, når de er i stue og forsamling sammen, udveksler meninger

Ytringsfobi:

angst for at mennesker skal ytre sig på tværs og på trods af det forudsigelige og regerlige

Uafhængighedsfobi:

angst for at mennesker opdager, at de ikke har brug for godkendelse fra Staten for at leve

Individufobi:

angst for at mennesker træder ud af massen og fremstår som et non-divid, en udelelig enhed
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Organofobi:

angst for menneskelige fællesskaber, familier, foreninger, nationer, der ikke er dannet af Staten

Psykofobi:

angst for at mennesker har en sjæl, en indre styrke, en emotionskraft, en uantastelig integritet

Infofobi:

angst for egentlig viden og forståelse af sammenhænge blandt mennesker

Historifobi:

angst for, at mennesker fortæller deres egen historie og ikke den ønskede historie

Kailofobi:

angst for menneskelig sundhed, livsenergi, immunforsvar og overlevelseskraft

Handlingsfobi:

angst for at mennesker handler på viden og sætter organiseret handlingslammelse fra bestillingen

*

Jeg vil gerne se dit coronapas!

Javel ja. Kan jeg så til gengæld se dit clamydiapas, jeg føler mig ikke helt sikker på, at du ikke har fået

en dårlig, og du kunne godt ligne sådan en, der kunne �nde på at rende rundt med den slags, og man

kan jo ikke være for sikker i disse dage, og så kan man selvfølgelig ikke være i stue med dig.

Og du derovre, jeg vil gerne se dit spedalskhedspas, for jeg synes jeg kan fornemme en svag tendens

til at din næse er lige ved at falde af, og jeg tror godt jeg vil anbefale på vegne af det neonormale

politiske korrekthedskor, at du bliver skrevet op til social udstødelse og bliver frataget din rejsefrihed

og mulighed for at søge job hos kommunen for tid og evighed.

Og til den lille indfedtede kommissær derovre i hjørnet, så vil jeg gerne se dit certi�kat til nytotalitær

magtudøvelse, der fratager mennesker liv og værdighed, ødelægger virksomheder og hele erhverv,

deres økonomier og menneskeligt samvær. Jeg vil også gerne se dit kørekort til at indføre militær

undtagelsestilstand for en sikkerheds skyld, påtvinge et industrielt nanoteknologisk overgreb på den

menneskelige genetik og slette århundreders og generationers hårdt tilkæmpede civile rettigheder

med et arrogant pennestrøg.

*

En materialist er nødt til hvert sekund i sit liv af fornægte sig eget sanseapparat.

Sansning forudsætter bevidsthed i en eller anden form, selv materialister, nihilister, ateister,

positivister og alle den slags istre inklusive minister, register og medister har et sanseapparat, et

tankesæt, et mentalt re�eksionssæt. Nogle af dem har stadig noget så umaterielt som en

samvittighed. Men deres verdensbillede forbyder dem at anerkende det som bevidsthed, for
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bevidsthed er udnævnt til at være en utilsigtet hændelse, et a�aldsprodukt af biokemien, en bivirkning

af celleaktivitet og nerveimpulser. 

Hele universet er ifølge materialisten én stor bevidstløs utilsigtet hændelse, for der �ndes jo ikke en

Tilsigter. Universet er en maskine, der af uforklarlige årsager i et spontant anfald af tilfældighed

eksploderede i et splitsekund, hvorved Intet blev til Alting. Mennesket er et apparat, der i sin

bevidstløshed raver rundt i sit biprodukt af formålsløse impulser reagerende på en pavlovsk pølse-på-

pind og skinke-i-snor.

Det er lykkedes materialisten af fornægte selve Livet og hengive sig til en abstrakt tanke om en

randomiseret, entropisk dødsmaskine – på trods af at den forvirrede stakkel hvert sekund i sit liv

be�nder sig i sit bevidshedsfelt med konstant kontakt og interaktion med andre bevidsthedsfelter

omsluttet af det store generøse universelle bevidsthedsfelt. For NEJ, siger staklen: jeg er bare en

møtrik, der triller rundt i en maskine, en samling nuller og ettaller i en binær maskinkode i et kæmpe

computerprogram, hvor der ingen programmør �ndes!

Jeg har et spørgsmål til dig, hr/fru/frøken meterialist. Når du ser dig selv i spejlet om morgenen, siger

du så godmorgen til et krøllet, forsovet stykke a�aldsprodukt af kemiske processer, eller hilser du med

selvrespekt på et levende væsen med bevidsthed? Hvis du er en maskine, som den højhellige

videnskab har fortalt dig, og som du �inkt forventeligt har gentaget, hvordan kan du så se dig selv i

øjnene i det spejl om morgenen? Er dit afstumpede verdensbillede ikke en fornærmelse af din egen

intelligens?

*

Det såkaldt moderne menneske hjemmehørende i et splitsekund af historien bosat på en nanoskopisk

del af Verdensaltet er sandsynligvis det eneste væsen, der tror, at døden er udslettelsen af livet. Og det

er så langt fra hele den bosatte og hjemmehørende menneskehed, der tror dette. Samtlige livsformer

omkring denne parantes i den menneskelige historie udlever en benægtelse af dødskultens dogmatik

og lever, som om livet aldrig ophører.

Så hvad er mest troværdigt – repræsentanterne for parantesen eller Verdensaltet?

*

Goethe havde en �abet bemærkning om sin samtid, eller snarere umiddelbare fortid. Han kaldte

Oplysningstiden for en revolution i en pissepotte. Et andet udtryk ville være en rationalitetskult.

Rationalisme er blot endnu et synonym for denne småtskårne fornuftsdyrkelse, der startede

parantesen i verdensaltet. Paradokset er, at rationalismen banede vejen for alle mulige former for

destruktiv irrationalitet. Når man benægter halvdelen af det menneskelige væsen, så perverterer den

udstødte halvdel og hævner sig på udstøderen.

Rationalitet er det �ne ord for fornuft. Men der �ndes et sammensat begreb, der hedder sund fornuft.

Hvilket mere end antyder, at der også �ndes usund fornuft. Det var den, som Goethe gjorde sig
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morsom over.

Den usunde fornuft lever i et reduceret abstraktions-univers. Ratio er et begreb for målbarhed. Det

kaldes også for nominalisme eller positivisme. Det har givet afsæt for den videnskabelige

materialisme, der ikke længere anser mennesket for et menneske. Hvilket muligvis ikke er helt sundt.

*

Til John Mogensen

Der er noget galt i Danmark

Folkestyret har det helt ad helvede til

De, der loved guld og grønne skove,

gør nu bare som de vil

Folket er en by i Rusland

Gulag er et sted, du kommer til

Styret er et tekno-klepto-

ny-fascisto-ansigtsmaskespil

Før var der mening og maling

og multimange møller, der malede mel

Nu er der nedlukket nedtrykning,

ned og skrabe bunden på den tredje fjerdedel

Før var der liv hen ad gaden,

butikkerne var der, hvor man gik ud og ind

Nu bærer de gasmaske, mundkurv,

og fodlænke fordi …

der – er – vist

noget galt i Danmark

Folkesjælen har det helt ad helvede til

Medier og politikere har solgt din krop

og sjæl og mer og til

Skide være med folkesundhed

Folkesandhed folke-ve-og-vel

Neo-nazi-stasi-staten

anbefaler: Gør det mod dig selv!

Før var der gøren og leben

og fødselsdag og bryllup for folk og for fæ
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Nu er der a�yst, for mormor må

ikke længere få besøg af børnebørn og kræ

Før var der byliv og landliv og menneskeliv

og liv for de store og små

Nu er det nye normale

at livet går i stå

for – der – er 

noget galt i Danmark

Folketinget gør det helt ad helvede til

Statsmedisterpølsen er klædt af

til pølseskindet, om du vil

Skide være med landets love,

nu er globalismen højt på strå

DERES fede tegnedrenge fyldes op,

når vores går i stå

Der er noget galt i Danmark

Folkestyret har det helt ad helvede til

De, der loved guld og grønne skove,

gør nu bare som de vil

Folkemorder-folkevalgte 

falskespiller-taskenspilleri

Folkerøver-Kardemomme-lovelove

må nu klappe i!

Ja, gu’ må de så!

*

De byggede en algoritme

Og det var ikke, fordi de ikke havde andet på hylderne

Isenkram, du ved

Korps, hære, styrker, afdelinger

Gear af metal til at holde dyrene både inde og ude

akkompagneret af vedholdende henholdende bemærkninger

til at holde folk for nar

De byggede en algoritme

Og det var ikke, fordi de ikke havde maskiner,

der kunne sige både tju og bang
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og lave teaterrøg og slå gnister

Men hvis man kunne få usynlige og uhørlige tal 

og urørlige bogstaver inde i maskinen til at gøre det samme,

hvorfor så al den råben bag tremmer og svineri på slagmarker?

De byggede en algoritme

Og det var ikke, fordi de ikke havde love og forordninger

og hele rytterier til at betjene paragra�erne

med samt rengøringshold i sikkerhedsdragter til at rydde op efter festen

Men hvis man nu kunne få en kodesnas på et par tusinde linjer

til at gøre den samme skade på menneskelig velfærd,

hvorfor så spilde krudt og røg og middelalder på det?

De byggede en algoritme

Og det var ikke, fordi, de ikke havde kommunekemi til det samme

Men som de siger deromme i skuret med de røgfarvede glas:

Det ene udelukker jo ikke det andet. 

Og hvad de dog ikke har af nymodens stads

Tænk engang, en algoritme, der både kan føre bogholderi, læse tanker,

udføre en razzia og skille skæg fra snot, det er dog noget at regne med

De byggede en algoritme

Og det var ikke, fordi tanken var ny

Det var bare en ny måde 

at udøve den samme gamle udåd på

Nu �ndes jeg, nu �ndes jeg ikke – simsalabim og alakazam

abrakadabra og hokuspokus, du kan ikke bevise noget, 

for det har algoritmen sørget for, mens katten gør æg

De byggede en algoritme

Og det var ikke, fordi de ikke havde andet at tage sig til

Det var fordi, når de nu alligevel havde brugt så mange linjer kode

på at skabe styresystemer, databaser, managementskabeloner

DJØF’okratiske regnearksmodeller og manipulerede årsregnskaber,

hvorfor kunne de så ikke putte hele den hujende menneskehed ned

i ÉT KÆMPESTORT COMPUTERSPIL, som DE havde uploaded?



29.12.2022 15.00 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 982/3124

uwuiip brrab uwiib

lyder det nede fra kæret, 

det snart udtørrede vandhul i bunden af marken

hvor pileskoven står og prøver at drikke det hele

Som så mange andre kræ har den fået navn efter den lyd, den laver,

viben uwiip

I det allerseneste forår er der stadig en fornemmelse af, 

at vinteren kun lige er slut

Er det det forsømte forår, det fortabte forår, 

det fordømte forår, der maskerede forår,

er det den aldrig afsluttede forbandede vinter,

som mørkets magter lovede os?

Hvor alting skulle lukke sig op, blev der lukket ned og lukket ude

Måske er det et prøveløsladt forår med fodlænke og passerseddel

de fortryktes forår, de samtykkendes sammenbidte forår

forår for både Hitler, Stalin og statsministeren

Rapporterne begynder at ankomme

Den højt besungne opreklamerede substans,

der skulle �yde frejdigt og frigørende i vores biologi,

er som en stor træhest på hjul,

der i sit indre gemmer på en dødelig hemmelighed

uwuiip brrab uwiib

den �aksende �yver er ganske ubekymret 

om det stykke unatur, der med snigende 
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og dog larmende støvletramp er ankommet til menneskenes boliger

og hvorfor skulle den dog bekymre sig om det?

den har altid holdt en tilpas social distance til disse væsener

og deres knurrende maskiner, der sprøjter stinkende væsker udover markerne

En dødskult har ingen relevans for kærets forårs- og sommerbeboere

*

Det er på en måde som at sidde foran et hav

det fuldvoksne græs, modnet med sprængladte aks

Ikke tungt som kornet, dets kultiverede slægtning

men let og luftigt, som vinden der får det til at bølge

Det står ikke mange dage endnu,

før det fældes af et motoriseret segl,

høstmanden har sat strøm og benzin til det ældgamle ritual,

der sørger for, at fårene i vinterstalden har nok at gumle løs på.

Som Græs er Menneskets dage, 

han blomstrer som Markens Blomster; 

når et Vejr farer over ham, er han ej mere, 

hans Sted får ham aldrig at se igen.

*

Roms forfald. Roms undergang. 

De har prøvet at forklare, bortforklare, klarlægge og alt, hvad man kan ønske sig.
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Mnjaa, det var økonomien – hvilket det var – det var størrelsen – hvilket det var

det var de skide barbarer – hvilket det selvfølgelig var, for de havde skæg og deraf navnet.

Men når dagen er omme er der kun én forklaring.

Denne forklaring er imidlertid ikke en, der huer historikere.

Historikere er en særlig tjenstvillig klasse af skriverkarle,

der får penge for at beskrive fyrstens herligheder 

og alle de krige, han førte for at kunne plyndre sine ligeså fyrstelige modstandere,

så han kunne få råd til at føre den næste krig.

Forklaringen huer ikke Imperiets beundrere og arvtagere.

Det går dem for nær, det rammer et svagt punkt af pinlighed i deres almagtsfølelse.

Det minder dem om, at også Imperiets dage er som græs,

og vel blomstrer det som markens blomster,

men et vejr vil fare over det, og pludselig er det ikke mere.

Hvad taler du så om, du skriverkarl, der ikke får penge for det

men gør det helt af egen vilje og motivation?

Det er det, jeg taler om – vilje og motivation.

Den romerske hær bestod af professionelle lejesoldater.

For dem galt det om at udføre deres arbejde, så de kunne nå hjem til aftensmad.

Hvad kan en hær af kontorpersonale i rustning stille op

med og mod en hær af barbarer, der kæmper for,

at deres landsbyer ikke bliver brændt ned,

deres koner bliver voldtaget og deres børn bliver solgt som slaver,

og som ikke har en bagkant med en boblende kødgryde?

Vor tids Imperier har oplevet det gang på gang.

De bukkede under ved Stalingrad.

De måtte opgive ævret i den vietnamesiske jungle.

De kørte død i den afghanske ørken.

Holder de af at høre historiens uforfalskede lektie?

De opgav i de støvede landskaber i Syrien.

De bliver aldrig budt velkommen i den libyske ørken igen.

Deres udåd huskes af egyptere, yemenitter, sudanesere,

iranere, irakere, ukrainere, libanesere, palæstinensere.

Ønsker de mon, at de nedslagtede får et talerør?

Lejesoldatens motivation kan aldrig matche hans ofres motivation.

Ingen udrustning, intet våbensystem, 

ingen pengstrøm op i endetarmen på maskinen
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kan nogensinde hamle op med den vilje,

den underkuede menneskehed er umistelig ejer af.

*

Har du hørt lyden af solnedgangen?

Hvad taler du nu om, du fortænkte skriverkarl?

En solnedgang er noget, man ser på, ikke noget man lytter til.

Det skal jeg fortælle dig, du forgabte læserven.

Jeg taler kun yderst sjældent om noget, du ikke kan gå efter i sømmene.

Jeg kan kun bifalde, hvis du tænker, at du vil høre det, før du tror det.

Alle lyde forandrer sig i solnedgangens øjeblik.

Vi taler måske om et øjeblik på fem-ti minutter,

men kun et øjeblik i døgnperspektiv.

Det har lige fundet sted, hvor jeg sidder.

Datoen er 16 juni, lokationen er Sydsjælland.

Klokken er nu 21:55, og det skete mellemm 21:40 og 21:55.

Hele fuglemenageriet skruer tydeligt og hørbart ned, 

kun en enkelt solsort er nødt til at markere,

at den trods alt er en solsort. 

Dens klangrum er en demo på, at alle de andre har forladt scenen.

—– o —–
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En af de mest betænkelige sider af den bølge retfærdighedsporno, der kører over verden, er dens

UDTALTE MANGEL PÅ HUMOR. 

Operation surrøv



29.12.2022 15.01 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 987/3124

De�nér de�nér: at afgrænse. Det er lidt farligt at forsøge at afgrænse det grænseløse. Men vi gør det

alligevel, for ikke at gøre det er ubrugeligt.

Det vil altså sige med De�nition 1, at man er nødt til som udgangspunkt at se sig selv lidt skævt fra

siden/bagfra, før man kan se alle projektionerne af sig selv, derude. De bedste komikere er de største

selvironikere. Det var derfor, at Kasper Christensen aldrig blev den helt store komiker, for han satsede

for meget dengang på pranks, udlevering af andre på andres bekostning og tæskeholdet og alt det

hejs – og hvor blev han i øvrigt af? Komik uden selvironi er dømt til bortgang. Det er samtidigt derfor,

at Anders Mattesen stadig er sjov i dag – han har et større projekt end bare at fede sig over andres

latterliggørelse. En af de helt store komikere derude, George Carlin, kørte showet til han nærmest faldt

om på scenen. Han beviste samtidigt – han var bestemt til det venstreorienterede – at humor ikke

handler om korrekt selvretfærdighed. Han havde absolut intet imod at fremstå som lidt af en gammel

gris, men folk faldt ned af stolene af grin over det, fordi han turde være ved det. Han lod det bestemt

gå ud over andre, men han glemte aldrig selvironien.

Humor er imidlertid en menneskesag og ikke en sag for professionelle komikere. Wokeness-kulten,

retfærdighedspornograferne ved det, og de frygter dens power. Humor er i stand til at punktere

enhver selvhøjtidlig spade, der stiller sig op og argumenterer for et-eller-andet politisk korrekt

nonsens. Det er – for at vende tilbage til den professionelle komik – at komedie og satire er i en

generelt sørgelig forfatning for tiden – it sucks! Retfærdighedskulten har kuppet den og gjort den til et

politisk våben i retfærdighedspornogra�ens tjeneste. Man SKAL være til venstre, hvis man vil have job

som komiker i dag. I England er man nødt til at lave særlige stand-up scener og -events, hvis man skal

fyre jokes af om de selvretfærdige. Ukorrekt satire er cancelled. Det er derfor, at det er så sjovt, når

ukorrekte komikere som Rick Gervais sidste år til Grammy Awards og Bill Burr i år stiller sig op og

trykker den af lige midt i retfærdighedspornogra�ens – og pornogra�ens i øvrigt – højborg blandt

halelogrende woke’ies i Hollowood og musikindustrien. At se etablissementets surrøv fra øre til øre

hvorefter: Du er cancelled! du er socialt udstødt! du er sortlistet! du  er berufsverbot’et, du er øremærket til

social lynchning! du-du er … er kosteligt og ynkeligt på samme tid.

Men problemet for satiren, når den bliver censureret på denne måde, er at den ikke er rigtig sjov

længere.

Politisk korrekt humorforladthed

Husk: begrebet politisk korrekthed er et socialistisk begreb. Det betyder ‘ikke i overensstemmelse med

partilinjen’. Et tilbageblik i europæisk historie viser, hvordan humorforladtheden ankom med stats-

socialismens ankomst i Østblokken.

Det ligger muligvis nok til det slaviske sind ikke at rende rundt med et stort smil på. De er alvorlige

mennesker, men på den fede måde. De er atutentisk alvorlige. De har en historie, for de har oplevet

De�nition 1
Humor er evnen til at træde et skridt tilbage fra sig selv i situationen og se den, hvorved
forlorenhed fremstår, som hvad det er.
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de humorforladtes totalregime i op til 70 år (Rusland, Polen DDR) og andre steder mellem 30-50 år

(Tjekkiet-Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Moldova, Albanien). Ups, kom jeg til at kalde Ungarn

slavisk, sorry. Og albansk aner jeg faktisk ikke, hvad er for et sprog – de kalder det selv for shqip og er

medlem af de såkaldt indo-europæiske sprog (hvad det så end er for tiden), men de er hverken

germanske, slaviske, romanske, helleniske eller keltiske i oprindelse. 

Nåmen sidespring – pointen var, at der muligvis også er en historisk-kulturel grund til denne alvor: der

var simpelthen ikke noget at grine af under statskommunismen. Og i øvrigt var det forbudt at grine af

noget. Hvilket de så gjorde alligevel, men de sørgede for ikke at gøre det o�entligt, for så kunne de

ryge i fængsel for det. Kommissærvældet er nødt til altid at gå rundt med et surt fjæs, for ellers ville de

dø af grin over deres egen absurditet. Og befolkningen blev nødt til at gå rundt med en maske på,

indtil de følte sig i sikkert selskab.

Kommissærvældet i Østblokken var en krig mod det livfulde menneske. Det var en totalistisk

underkuelse af alt det, der skabte det gode menneskeliv. Det var ikke noget at grine af, så derfor måtte

der overhovedet ikke grines.

Som ung rejsende i Ungarn i 80’erne før murens fald – �k jeg at vide, at der var to forbudte typer af

vittigheder – som folk selvfølgelig og af samme grund elskede: russervitser og politivitser. Den besatte

Østblok og frem til i dag har et belastet forhold til russere, for de repræsenterer det 20. århundredes

mest modbydelige besættelsesmagt og påtvungne styresystem, selv efter at de har smidt deres egne

despoter på porten. Politiet i et totalitært styresystems var altid repræsentanter for den samme

besættelsesmagt. 

Operation Surrøv

Her kommer så den dårlige nyhed. Kommissærvældet er vendt tilbage, denne gang i Vestblokken.

Vestblokkens mennesker har været vant til simuleret-postuleret frihed. Eller vi skulle måske sige:

frihed under prøveløsladt observation. Sydeuropa har oplevet fascismen, Tyskland har oplevet

nazismen. Middelalderens Europa har oplevet kirke og kongemagt med feudalismen, den agrare

slavestat som fællesnævner – netværket af monarkier og fyrsteslægter + deres opkomlinge, ny-

baronerne. De �ne og de magtfulde havde folk til det hele, inklusive at plyndre løs på hinanden og lade

sig nedskyde på slagmarkerne. 

De�nitioner 2
Humor er liv og humor er menneskeligt.
Et dyr kan ikke være humoristisk, for det har ingen selv-distance, det re�ekterer ikke, det forudser
ikke noget i fremtiden, det grunder ikke over sin fortid. Dyr kan være sjove, legesyge, drillesyge osv.
men det har ikke noget med humor at gøre.
Hvis man fjerner humor fra ligningen: menneske, får man umenneske.
Sagde du maske i øvrigt …?
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Ikke så snart, feudalsamfundet var afska�et, indfandt det nye slavesamfund sig med industrialismen.

Stavnsbåndet blev ophævet for dernæst at blive a�øst af lønarbejder-slaveriet og senere

forbrugerismen og gældsslaveriet. I udkantsverden mærkede de ingen større forskel, for stavnsbåndet

blev aldrig ophævet i imperialismens protektorater. 

Det kan ikke undgås at blive set som et mønster, at frihed for den vestlige civilisation og dens civilister

mere er undtagelsen end reglen.

Ikke alene er kommissærvældet vendt tilbage. Feudalismen og imperialismen er også vendt tilbage.

ALT det, vi troede tilhørte en uoplyst og barbarisk fortid, er vendt tilbage – with a vengeance = på

hævnerisk vis. Hvad hævner de? De hævner for alle de gange, folk spændte ben for dem derude og

derinde. Så meget had, misundelse, grådighed og nidkærhed – og så lidt humor.

Så kommissærvældet vendte tilbage. Eller også forlod de aldrig scenen men dukkede blot nakken,

mens de pønsede på deres gloriøse come-back. Disse folk, disse globalistiske styregrupper tænker og

opererer ikke som du og jeg. De tænker ikke her-og-nu, de tænker ikke engang i 5-årsplaner, som to af

deres historiske organer, Sovjetstaten og EU(SSR) kører. De tænker i århundreder! Det, vi ser blive til

grim virkelighed i dag, har været i deres pipeline i 100-150 år.

Humor er bestemt ikke deres stærke side. Verden er blevet styret i udslagsgivende grad af psykopater

– der ikke besidder egentlig humor. De er uden tvivl i stand til at fyre en eller anden morbid sarkasme

af under deres møder i det store baglokale, men de er – som de psykopater eller designer-sociopater

om man vil – fuldt overbeviste om, deres gode sag = det nødvendige onde = den ædle løgn. De har

ingen selvdistance = humor.

De�nitioner 3
Humor er ikke eskapistisk. Hvis det er eksapistisk, er det ikke humor.
Magten frygter humor, fordi det er ORDET. Ordet er stærkere end våben af jern –
eller hvad de nu laver våben af i disse tider.
Humor klæder Kejseren af, så han står i bar røv – 
og det bliver ikke mindre morsomt af, at Kejseren ikke selv har fået øje på det.
Alvor og selvhøjtidlighed er ikke det samme – det er diametrale modsætninger.
God humor er en alvorlig sag.
At skabe sig åndsvag er ikke det samme som humor. Det er bare barnagtigt.
Psykopater besidder ikke egentlig humor, for så ville de opdage, at de er … psykopater.

De�nitioner 4
Humor er guddommelig (Karen Blixen).
God must be a Boogieman (Jonie Mitchell).
Man må se det hele såen lidt fra oven (dansk revyvise).
Komedie er langt sværere end tragedie (citat: skuespillere der har gjort sig i genren).
Den der kun ta’r spøg for spøg og alvor kun alvorligt,
han har nok forstået begge dele lige dårligt (Piet Hein).
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Så meget har psykopaterne i styregruppen forstået: at humor er en alvorlig sag. De forstår den ikke

helt, men de forstår, at der er nogen derude, der forstår den i selskab med hinanden og derfor er i

stand til at bagtale dem. Det gør dem rasende. Derfor blev satire in�ltreret med politisk korrekthed

eller gjort til harmløs fjolleri. Egentlig satire – og den �ndes stadig derude – er bidsk. Man skal blot lede

efter den. Forudsigelse: den vil trænge igennem og ramme magthaverne, de humorløse despoter som

en boomerang. 

De troede, de havde den under kontrol. De mente, at når deres folk nu sad i diverse nævn og råd og

bestyrelser og organisationer og virksomheder, så var den uhellige grav vel forvaret. Forældrene var

nu til at trykke hengivent-opgivent på en knap og glo på forbrugshumor med Linje 3 og Cirkusrevuen,

og de unge gloede på hjernedøde udslip fra de sociale medier, hvor jævnaldrende skabte sig

åndsvage, hvilket de mente, var humor – det var det så ikke. De politisk korrekte, the woke’ies, lod sig

nøje med hån og karaktermord på lette ofre og lavthængende hade-frugter som Rasmus Paludan, der

allerede havde serveret sig som en parodi på sig selv i den tro, at forhånelser og karaktermord var en

form for humor – det var det så ikke. Det var henholdsvis tandløst, åndsvagt og nedladende, men det

manglede biddet.

Humor er, når du be�nder dig midt i en absurd verden med absurde udslip gjort af absurditeter

udstyret med to ben og noget, der kunne have været en menneskehjerne … og er nødt til at slå dig på

låret af grin over det. Som tænkende menneske har man som minimun i det forløbne år (2020-21)

været nødt til at væbne sig med humor over den farce, som de kalder for en pandemi. Farcen består

ikke i, at en eller anden årligt tilbagevendende forkølelse har været medvirkende til som dråben i

bægeret at få folk med en gennemsnitsalder på 82 til at stille træskoene. Farcen har bestået i det, som

et sammenrend af enten (vælg selv) snotdumme, duknakkede eller korrupt-ondsindede-magtliderlige

politikere + en stak medier iført de samme adjektiver har budt befolkningen. Farcen er politisk og

medieskabt. 

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

De�nitioner 5
Man ved ikke, om man skal le eller græde.
At ‘væbne sig med humor’ er nødvendigt i tider med for meget sur røv, 
hvis man ikke vil dø på absurditeternes slagmark.
Humor og musikalitet er beslægtede. På engelsk hedder det ‘amusement’.
Djævelen er en dårlig musikant (Martin Luther).

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Vi taler om en af de mest dystre skikkelser derude og -oppe i det globalistiske parnas og samtidigt om

en af de mest ind�ydelsesrige skikkelser gennem sit alt for lange liv. 

Hans navn er George Soros.

Et studie af en �nansterrorist
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Han lider bestemt ingen nød på sine gamle dage, men på det seneste er det gået kraftigt ned ad bakke

for hans hovedprojekt, Open Society Foundation. Manden, der løftede begrebet selskabstømning til

omfanget af nationaltømning, har efterhånden genereret så meget modstand på verdensplan, at han

selv har været nødt til at indrømme (interview på National Public Radio), at hans projekt er slået fejl.

Et af de seneste tiltag her medio marts 2021 er, at det seneste militærregime i Myanmar har beslaglagt

Soros’ bankkonti. Det har de en grund til. Modsat hvad medierne konstant bilder folk ind, og hvad folk

har ladet sig indbilde, har det såkaldte demokrati under Aung San Suu Kyi været en katastrofe. Der var

helt andre grunde end de indbildske til, at hun blev indsat. Det var hendes forbindelser til The Clinton

Foundation og Soros’ Open Society Foundation. Er det ikke sært, som disse pengevaskerier altid kalder

sig for noget med Foundation for at de kan undgå at blive beskattet?

Så hvad var det, at Barack Obamas kæledægge, der var så tilpas o�errolle-agtig, siden hun havde

siddet i fængsel, skulle udføre? Hun skulle medvirke til at gøre Myanmar, tidligere Burma, til det

asiatiske hovedcenter for human tra�cking og opiumshandel. Og det blev landet, for dets beliggenhed

var strategisk med grænser til Indien, Bangladesh, Kina, Laos og Thailand, og logistikken var perfekt til

beskidt handel. Hvordan ska�ede man hende posten som præsident – eller noget der lignede? Vha

�rmaet Smartmatic, der, som nogen er bekendt med, for nylig var hovedkraften bag tyveriet af det

amerikanske valg via deres software kaldet Dominion – altså bare sig navnet: dominion =

overherredømme! Damen var overhovedet ikke demokratisk valgt – ligesom de nuværende præsident i

USA. Det var dét, en stak ‘onde’ generaler, som de bliver fremstillet i Vestens medier, blev trætte af og

smed hende på porten for, samtidigt med, at de smed en af hovedaktørerne bag det egentlige

statskup (fremstillet som demokrati) på porten og beslaglagde hans tyvegods. Altså mr. Soros.

At George Soros er en tyv i den helt store skala, er der en stribe lande blot i Østasien, der ikke er i tvivl

om. Det var via hans �nansmanipulationer, at tiger-økonomierne �k et midlertidigt kollaps i slutningen

af 90’erne. De eneste to lande, der gik ram forbi, var Malaysia, der på det tidspunkt havde en

nationaløkonomi, der fulgte de oprindelige regler for sharia-bankvæset – altså hvor

ågerkarlevirksomhed var forbudt – og Taiwan, der kørte og kører en økonomi, der interessant nok

lignede den tyske mellem 1933-40, hvor den boomede. Mnjææ det var bare, fordi ham Hitler oprustede,
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så det gælder ikke. Øh nej, det var – like it or not – fordi man tilsidesatte centralbankvæsenet og deres

ågerkarleri og udstedte en uafhængig Deutchmark. Hvis man er på udkig efter en mere dybtliggende

årsag til WW2, look no further, for det måtte bare ikke �nde sted. Det skal lige siges, at tiger-

økonomierne var de �re lande: Taiwan, Sydkorea, Singhapore og Thailand, men både Japan og

Malaysia havde haft et lignende økonomisk boom forinden. Krisen lige før årtusindskiftet påvirkede

lande på hele kloden, Rusland, Brasilien, Østeuropa, der havde handelsmæssige og �nansielle

forbindelser med de 4(6) lande i Østasien.

Mr. Soros havde gang i nationaltømning i forbindelse med kollapset af tiger-økonomierne dengang. Så

hvad har han ellers haft gang i? Det er alt sammen det samme projekt for ham, men hans

projektmedarbejdere har mange forskellige kasketter på, organisationerne under hans

paraplystruktur har mange navne og ansigter. Hvorfor minder det mig om The Penguin i slutscenen fra

Batman Returns (Shit! I picked the cute one) … altså du ved, pingvinen og paraplyerne … En af de mest

udbredte kasketter er NGO’erne – Non Governmental Organisations. Og hvad skal de så? De skal

bevæge sig ind i de lande i verden, hvor der ønskes regimeforandring og hjælpe med at bringe den i

stand. Det lyder så velgørende, så sympatisk, ja tænk, disse vidunderlige og idealistiske mennesker

(violinmusik) går helt frivilligt og uden regning (kleenex) ud i marken for at bane vejen for demokratiet

(dåseklapsalver) og sørge for, at de onde diktatorer (lyden af kvinder og børn, der græder) bliver sat fra

bestillingen. 

Soros som pingvinen. Eller pinvinene som Soros, whatever way …

Og hvad så herefter? Hvad sker der, når de farvede revolutioner har afstedkommet

regimeforandringer? Så ankommer the foundations, centralbankmændene, IMF, Verdensbanken, de

multinationale, globalisterne, pengevaskerne og alle de andre ‘demokratisk indstillede’ usual suspects

og tager for sig af retterne. Og hvad har de stakkels nødlidende ofre for de ‘onde dikatatorer’ ud af via
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iscenesat ‘folkelig’ opstand at bane vejen for åbenheden? Absolut ingenting – medmindre større

fattigdom og gældshelvede regnes som noget, man har fået ud af det. 

Er det ikke sært, som qui bono og follow the money afslører den slående lighed mellem IMF, CIA,

World Bank og Soros Foundation. Er Soros så en CIA-agent? Sandsynligvis men i en særlig kategori, en

slags superagent med ret til egen agenda ved siden af CIA’s og IMF’s og Verdensbanken. Ligesom

mellem World Economic Forum og FN har der eksisteret et interessefællesskab, en fælles forståelse,

en ideologisk karteldannelse som mellem ma�abosser på højt niveau. It takes one to know one.

Der er tænkt nøje over det hele blandt udspekulanterne. Man laver ikke så stor en operation, uden at

det har �ere formål Mens horderne af NGO’ere, de nyttige idioter, bliver sendt i marken for at bane

vejen for ‘det åbne samfund’ – læs: samfund der står pivåbne og uden beskyttelse mod globalisternes

overgreb (det hedder teknisk set fascisme) – så er der en hel masse unge mennesker, der har noget at

se til. Unge er idealister, de vil gerne være med til at skabe en bedre verden, de vil oven i købet gerne

‘frelse verden’. De vil det godt, de er emotionelt engagerede og 99% er til det venstreorienterede, da

en af grundegenskaberne ved venstreorienterethed er, at man reagerer emotionelt og ikke tænker

rationelt. En anden vigtig og nødvendig egenskab ved v-hed er, at man aldrig ser sig over skulderen,

hvor der ALTID og uden undtagelse står en globalist og trækker i trådene med et smøret grin. Eller

stenansigt, for som vi har konstateret for nylig, så er der jo ikke noget at grine af under Operation

Surrøv.

Og så glemte de lige, de ulønnede NGO’ere at fortælle, at de og deres organisationer �k dollar-

millioner ned i lommen fra Onkel Soros og hans utømmelige pengetank. Bare en detalje – og endnu en

grund til ikke at se sig over skulderen. Alle disse unge idealister kunne potentielt den dag,

virkeligheden går op for dem, �nd på at vende sig med den samme idealistiske energi imod deres

hidtidige bagmænd med et: Jamen vi troede jo, at vi skulle frelse verden SAMMEN med jer … fuck jer! Men

husk de lange knives nat. Når der ikke længere er brug for jer, naive NGO’ere, så er I ‘temmeligt

undværlige’.

Når fascist- og racist-horderne, der har smadret gader og butikker i USA, Antifa og Black Lives Matter,

er færdige en dag, bliver de bare smidt under bussen. De var og er et hjernevasket redskab, og når de

er brugt op, så ryger de i skraldespanden. Revolutionen æder altid sine egne bør. Altid!

Noter: 
En af George Soros’ danske beundrere er den tidligere radikale partileder nu EU-kommissær
Margrethe Vestager. Hun sagde direkte år tilbage, at hendes to store forbilleder i politik var
�nansterroristen George Soros og folkemordersken Madelaine Albright, udenrigsminister under
Clinton-regimet. Albright sagde direkte i et TV-interview, at en halv million døde civilister (gang
tallet med tre) under Irakkrigen var hele prisen værd. Sådan Vestager – jeg udbasunerer hermed, at
mine store forbilleder er Pol Pot og Jack the Ripper! Hvad kan lige gå galt her?

Her kan tilføjes: George Soros har smidt penge ned i lommen på 40% af de korrupte medlemmer af
EU-kommissionen og -Parlamentet. Det kaldes bestikkelse. 

https://www.nedersteetage.com/operation-sourass/
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Som sagt er Onkel Soros løbet ind i problemer. Alle hans NGO-organisationer + alle dem, der ikke er

hans, er bandlyst i Rusland. Tror vi måske, at de anti-Putin-kampagner, der har kørt fra Vesten, har

noget at gøre med den sag? Hvad var det, der skete lige efter murens og Sovjetstatens fald?

Globalisterne væltede indover grænsen og begyndte at rage til sig. Jeltzin gav dem lov, for han var i

lommen på CIA og Bill Clinton og i øvrigt stang-vodkastiv hele tiden – han drak sig fra, at han forrådte

sine landsmænd. Oligarkerne, som de hed i Rusland, var i fuldt sving, indtil en tidligere KGB-mand kom

til magten og smed dem ud. Senere blev der trukket i trådene via Ukraine, og lige nu er der forsøg i

gang på en farvet revolution i Hviderusland. Trenden går tilbage til Georgien og Serbien i perioden

efter sovjetfaldet. Onkel Soros var med hele vejen igennem.

Senere kom det Arabiske forår – endnu en farvet revolution. Mere Soros og CIA. Senere igen kom

Libyenskrigen og Syrienskrigen. Same-same. Begrebet opstod netop under NATO/CIA-operationen

kaldet Kosovokrigen, hvis formål var opløsningen af Jugosalvien, så globalisterne kunne komme til.

Lad os lige de�nere en farvet revolution (colored revolution): 

Det er fuldstændig det samme, som zionistiske lobbyorganisationer har gjort ved amerikanske
parlamentarikere. 
Paradoks: Soros familie var nazi-kollaboratører under WW2, han selv er erklæret zionist. En
forbindelse her?

En betalt og organiseret opstand, der kalder sig selv folkelig, selvom dens operative celler agerer på
initiativ fra supernationale enheder, Non Governmental Organisations på højt plan – NGO i
betydningen en globalistisk, paramilitær struktur udenfor eller over regeringsniveau. Eller bare fra
synonymordbogen: en CIA-operation.
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Et europæisk land, der har sat George Soros stolen for døren, er intet ringere end hans eget fødeland

Ungarn. Hans organisationer er bandlyst fra landet på initiativ fra den populistiske og populære

præsident, Victor Orban, der vandt for 3. gang i træk ved valg. Smartmatic/Dominion har åbenbart ikke

fået styr på Ungarn, så Open Society pakkede sammen og �yttede til Berlin, byen hvor alle røvhuller

står åbne. En af hans talepunkter under valget var Stop Soros.

Det fører så til endnu en type af åben-samfundene-operationer: de pivåbne grænser eller sagt på en

anden måde: immigrations-invasionen, hvilket medfører endnu en bølge af violinmusik, kleenex’s,

klapsalver og teatergråd. Ungarn lukkede deres grænser for operationen, fordi de så, at den havde et

destruktivt formål. Alle går ind for immigrations- og �ygtningestatus som en ret for mennesker, men

dette her var noget helt andet. Det var en organiseret �odbølge af militariseret (weaponized)

immigration af især unge mænd i den våbenføre alder allerede optrænet af ISIS indover Europa – eller

som nu under Biden-regimet: teenagere allerede oplært i drug-og tra�cking-kartellerne �odbølge-

svømmet indover grænsen fra Mexico og på begge kontinenter med Soros’ beskidte �ngeraftryk og

blodpenge over-det-hele.

Udover den undergravende NGO-aktivitet blev en anden Soros-funderet aktivitet i 2018 kaldet Central

European University smidt ud af Ungarn og var nødt til at relokere til Wien. Samme år blev en Soros-

organisator smidt ud af en andet østeuropæisk land, Polen, og sendt tilbage til Ukraine. Hmm igen,

statskuppet i Ukraine og dets udsættelse for farvede revolutioner.  

Polen har ikke noget hjerteligt forhold til Soros. Det var også Polen, der for nyligt satte et andet global-

imperialistisk foretagende stolen for døren, Twitter. Hvis Google-Gestapo alias Twitter alias Youtube

alias Facebook vovede at gøre det samme, som de havde gjort med den amerikanske præsident op til

valget, så ville de blive idømt seriøse bøder. Tag den, Margrethe Vestager og din særlige enhed for

Europas digitale fremtid! De kan ikke vente derude hos medlemmerne på dig og har muligvis ikke den
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helt store respekt for dit gate-keeperi. Mellem os sagt, Margrethe, det bliver ikke rigtigt til noget – for

det var ikke meningen, at det skulle blive til noget, vel? Men hils George og Madeleine.

Endnu et østland, denne gang på Balkan, har stoppet Soros’ aktiviteter: Makedonien. Her er der startet

en bevægelse kaldet SOS – Stop Operation Soros.

Tyrkiet har det ejheller så godt med George Soros. Præsident Erdowan anklagede Soros for at hælde

benzin på oppositionsbålet tilbage i 2013 og �nansiere de daværende massedemonstrationer. Hvilket

han selvfølgelig havde. Man behøver ikke at grave særligt dybt for at følge pengene, og det var ikke

overraskende dele af paraply-netværket, der havde spyttet penge i optøjerne. 

Pakistan beordrede i 2017 Soros’ NGO-grupper til at pakke sammen og forlade landet. 

Jeg tror også, jeg ville få sorte poser under øjnene, hvis jeg havde lagt mig ud med den �lippinske præsident.

Og så er der Filippinerne og deres temmelig håndfaste præsident Rodrigo Duterte, der o�entligt

udtalte, at hvis Soros vovede at sætte sine fødder på �lippinsk jord, så ville der være en dusør på hans

hoved. Hvis jeg var Soros, ville jeg nok undgå at træde på det stykke land, for Duterte er kendt for at

gøre, hvad han siger, at han vil gøre. 1 million+ medlemmer af drugkartellerne har måttet sande, at

han er en mand bag sine ord. Som han sagde: If you don’t kill me, I will kill you.

Ministaten med den store nationaløkonomi og en af tiger-økonomier, Singhapore, har for nyligt

nægtet et �rma at registrere i landet, fordi det havde accepteret fondsmidler fra Open Society

Foundation. Firmaet var a�lieret med et lokalt medie�rma. Begrundelsen for blokkeringen var:

Lokalpolitik er forbeholdt singaporeanere og ikke fremmede enheder som OSF. 

De vidste altså særdeles vel, at der er tale om destruktiv indblanding i et lands interne anliggender,

hver eneste gang der dukker folk op med Soros’ penge på lommen. Og sammen med burmesere,
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singaporeanere, tyrkere, makedonere, ungarere og polakker er der mange statsledere derude, der har

set røgen og er i færd med at tage deres forholdsregler. Selv briterne kender til mandens

�nanssvindel, for den britiske nationaløkonomi havde et crash, da han spekulerede med deres

statsobligationer.

Lad os runde af med, hvad manden har sagt om sig selv. Her taber man lige underkæben. Han udtalte

engang i et interview, at det på et tidspunkt i hans unge dage gik op for ham, at han VAR Satan !! Det

sagde han selv, og han mente det. Han ser sig selv som en inkarnation af ondskab, og han elsker

tanken. Det virker for tiden, som om at folk, der har været udsat for hans sataniske projekt, har fået

nok.

—– o —–
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Jeg er vokset op i et rabarberkvarter

et rækkehuskvarter i Odense

med udsigt til ringvejen og uldspinderiet,

der havde en a�ang fold med får gående som et udstillingsvindue

til deres hovedprodukt: uldgarn med stor respekt og høj pris.

Jeg er vokset op i et rabarberkvarter
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Det var før, at uld ikke længere var konkurrencedygtigt at forarbejde

og et af verdens bedste naturprodukter med unikke egenskaber.

Jeg er vokset op med en dejlig mor,

der valgte at hive stikket ud de første tre år af mit liv – og sit eget –

for at være hjemmegående og sørge for,

at hendes eneste søn – skide forkælet!

ikke behøvede at være et industrielt produkt af et institutionsbarn.

Jeg er vokset op med en dejlig far,

der stod op klokken 5 om morgenen og cyklede på arbejde

som ansat på Odense Ny Margarinefabrik – Lise, lige til at spise –

for at bidrage til familiens indkomst og status som lavere middelklasse.

Hvilket på den anden side betyder, at jeg holder mig langt på afstand af margarine

vel vidende, hvad der bliver rørt i dét syntetiske produkt af sjov kemi.

Jeg er vokset op i en tid og på et sted,

hvor børnene bare løb ned på gaden og legede

gennem hækken til naboen

og løb henover ringvejen for at smide et æble efter fårene

og spillede fodbold nede på marken til langt ud på aftenen

og legede på ikke-BUPL-godkendte legepladser med brædder og søm

og kravlede op på garagetagene til den sure nabo kom og jog os væk

og smed en sejlgarnsbombe ind ad brevsprækken 

til hr. Thorsen nytårsaften, fordi han hadede børn

… det gik vistnok ud over spejlet i entreen.

Jeg er vokset op i en tid,

hvor raske drenge ikke gik af vejen for en slåskamp i skolegården,

hvilket betød �re sæt smadrede briller i min karriere som brilleabe,

for det skulle de bare ikke komme og kalde mig uden indsigelser

og heja-heja i en krans omkring slagsbrødrene indtil gårdlærerens ankomst,

men der var jo ingen nag bagefter, for aggressionerne var jo udløst,

og slagsmål var selvfølgelig o�cielt forbudt ifølge husordenen på skolen,

men det var ikke politisk ukorrekt, sygeliggjort eller anset som samfundsskadeligt.

Jeg er vokset op i en tid med uskyld.

Jeg ville meget nødigt være barn i dag.

Jeg var syv år gammel, da Kennedy blev skudt, 

men det tog mig 50 år at forstå, hvorfor han blev skudt,

for det sagde de ikke noget om – dengang.

Hvad jeg heller ikke vidste – dengang,

var at uskylden døde samme novemberdag i 1963,
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min anden dag i mit syvende år.

Kun illusionen om uskyld levede videre

og tillod os at lade som ingenting.

*

Jeg har en teori

om konspirationsteorier og konspirationsteori-teoretikerne

og deres teorier om, at verden er befolket

af rare velmenende onkler og tanter derude og deroppe,

der sørme da aldrig kunne drømme om gøre en �ue fortræd

endsige at mødes i �ne konferencelokaler bag skudsikkert glas

bevogtet af security svarende til en belejret middelalderborg

pålagt interne såvel som eksterne tavshedsløfter under trusler på livet,

møder hvis indhold aldrig slipper ud til o�entligheden, 

og hvis formål aldrig bliver bekendtgjort – 

at disse rare onkler og tanter ikke kunne �nde på andet

end at mødes for at hjernestorme om,

på hvilken forunderlig måde og med de bedste hensigter

de kan optrappe deres godgørenhed overfor den lidende menneskehed.

Min teori er,

at disse godtroende godgørenhedsteoretikere,

der tiltror magtliderlige psykopater de bedste af alle hensigter,

og som er villige til at stille op med panderynker og tudefjæs

og agere krænket-empatisk forudrettet på vegne af psykopaterne 

for at udskamme folk, der har taget sig den frihed 

at efterspørge en lidt mere detaljeret borforklaring end den,

som psykopaterne indtil videre SELV har leveret via de medier,

som de af en eller anden og sikkert yderst velgodgørende grund

har fundet det nødvendigt at opkøbe og vride armen rundt på

… at disse tilfældighedsteoretikeres teorier udi psykopat-motiver bunder i,

at de lider af undertrykt dårlig samvittighed

kombineret med en ligeså undertrykt rædsel for,

at det skulle vise sig at være rigtigt – det du siger dér!

For hvis de rare onkler og tanter deroppe og derude løj om det-og-det,

har de så talt sandt eller løjet om alt det andet, de har sagt?

Og hvis det skulle vise sig, at de har løjet, betyder det så ikke,

at jeg har været med til at lyve på deres vegne,

og betyder det så ikke også, at … nej det vil jeg slet ikke tænke på,

så jeg skynder mig at gøre ligesom de dér romerske kejsere:
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jeg skyder på budbringeren og kalder ham for navne,

og sørger for, at hun ikke har lov til at udtale sig.

Men som sagt, det er bare en teori.

*

Min daglige arbejdsplads er et københavnsk hospital. 

Jeg kan af personlige sikkerhedsårsager ikke sige hvor.

Stedet har en medarbejderkantine, hvor både klinikere og administrativt personale har adgang. 

Jeg ankom i dag til kantinen med en kollega – der selv har ladet sig pode-teste og vaccinere i sikker tro

på,

at det både virker og er sikkert. 

Min kollegas kommentar ved ankomsten var:

Der er ikke så mange på arbejde i dag i kantinen, for de er syge. 

Det er sjovt, for de har jo lige ladet sig vaccinere …

Og så var det, at jeg undlod at udfordre min kollega yderligere

(nu har du selv sagt det – vi lader den lige stå på lystavlen et øjeblik).

*

Nu begynder de at komme – de politiske fængslinger.

Læs begrundelsen for to års fængsel til en kvinde for rapkæftethed om vigtige emner:

https://domstol.dk/…/dom-i-sag-om-deltager-i…/… – hendes navn er Nanna Høpfner.

Dommen bruges til at sende et signal om obligatorisk duknakkethed til befolkningen – ellers!

Når man læser dommen, efterlades man

med én og kun én mulighed for en

vurdering af den og baggrunden for den:

at der er tale om decideret ond vilje og et

stykke beskidt juridisk bestillingsarbejde.

Der bør i den grad bakkes op om at blæse

den her sag så langt op, at politikere,

globalister og juridiske støvleslikkere føler

jorden brænde under dem. Denne sag er

principiel på højeste niveau. Hvis de kan

gøre dette mod en mor til to børn, der

ikke bryder sig om pædo�le som ledere af

børnehaver, vaccinering af befolkningen

med et genmodi�cerende og ikke-varedeklarerede eksperimentalsto�er, og at børn bryder grædende

sammen, fordi de bliver bange for ansigtsløse, maskerede voksne – så kan de gøre ALT mod os ALLE

SAMMEN!

https://www.domstol.dk/koebenhavn/aktuelt/2021/3/dom-i-sag-om-deltager-i-demonstration/
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Sagen er en byretsdom. Den vil uden tvivl køre videre i landsret og muligvis højesteret, da den er

yderst principiel.

*

Jeg ved ikke med dig,

og hvorvidt du så den komme på den måde.

Jeg taler om verdenskrig.

Den første og den anden krig dernede i forrige århundrede

fremstod som horisontale krige.

Jeg siger udtrykkeligt: fremstod.

De fremstod med andre ord som nationers krige mod andre nationer.

Den tredje krig af slagsen blev ikke helt som forventet

ifølge det hidtil etablerede mønster.

Den tredje krig blev vertikal.

Det er ikke om nationers krig mod nationer.

Den fremstår nu som det, det i virkeligheden var allerede i den første og den anden krig:

befolkningers krig mod deres egne regeringer,

og imod en global-fordækt enhed, der ser sig selv som verdensregering.

Det fører straks videre til den gamle konstatering:

Der er intet så ondt, at det ikke er godt for for noget.

Det betyder nu, mens det hele er i færd med at fremstå

og i færd med at afsløre sig selv i hele sit sande, svinske væsen,

at alle håndlangerne nu er fremstået på scenen som dem, de er.

Da håndlangerne så det ankomme, så de snittet, slog de til.

De så, at det nu var muligt at opføre sig som de svin, de var.

De så, at de nu kunne rage til sig og misbruge den magt,

de før kun havde haft adgang til i begrænsede mængder.

Håndlangerne har bekendt kulør, og vi kan nu se,

hvem de er, og hvad de går ind for, og hvad de ABSOLUT ikke går ind for:

folkets ve og vel, almenvellet.

—– o —–
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Her er grunden til, at Staten ikke har råd til, at folk lever i frihed for tvang.

Hvis de afska�ede tvangsregimet, ville det afsløre mangel på berettigelse.

Folk ville genvinde deres livlighed og initiativrigdom

og opdage, hvor lidt de i bund og grund har brug for Staten.

En betingelsesløs afska�else af det tvangsregime, vi nu har set i et helt år,

ville røbe, hvad det hele gik ud på: endnu engang at �ytte teltpælene.

Lukketid
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For i mellemtiden sneg der sig atter et stykke fascistisk lovgivning ind,

så den amputerede o�entlighedslov og påvirkningsloven kunne få selskab.

Nu har vi fået en epidemilov, der giver statsmændene og -konerne lov til

uden anden begrundelse, end AT DE KAN,

eller at en eller anden inkompetent spade af en administrativ robotnik havde lyst til

AT LUKKE MENNESKELIV NED.

Så hvad skulle hele nedlukningscirkusset egentlig til for?

Det skulle være det transportbånd, den troyanske hest,

der sneg fascismen ind ad bagdøren, lukkede stribevis af små virksomheder,

så Staten generøst kunne overtage dem og score fortjensten.

Det skulle tjene som malkemaskine, så Staten på vegne dens opdragsgivere

i globalistmaskineriet derude-deroppe-dernede, hvor de end be�nder sig,

kunne pumpe giftig genmodi�cering ind i kroppen på sine undersåtter borgere

og betale quid pro quo tilbage til Bill Gates.

Den skulle tjene som eksperimentarium for,

hvor indlysende absurditeter man kunne hælde henover hovedet på folk,

hvor himmelråbende et sæt underkastelsesritualer, man kunne få folk til at udføre,

og hvor stor forvoldelse af selvskade man kunne true og skræmme folk til af begå.

Vi vil endvidere på sigt – tager det måneder eller tager det år?

få at se, om ikke også det hele skulle til for at udøve det,

som de høje herrer derude-deroppe-dernede har ladet sive og formode:

at tage livet af folk i tilpas store mængder. 

Og når den dag kommer, og hvor hele menneskeheden har giften i kroppen,

og hvor de høje herrer beslutter sig til at trykke på udløseren,

så har de opfundet en helt anden årsag til det end giften i kroppen,

så de overlevende ikke opdager, hvad det skulle til for – dengang.
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*

Vi skal indenom udlandet for at �nde det indforståede udestående:

Danmark – staten hvor noget er galt – har fået et nyt problem.

Mændene gider ifølge udlandet ikke længere ligge vandret på lagenet med femi’erne.

Med andre ord befolkningstallet er stagneret og nu dalende,

for landet er målsat-udsøgt-indrammet 

som en del af det skandinaviske testscenarium.

Svenskerne gik i front som de autoritets-korrektheds-fjolser, de åbenbart er (deres problem),

men nu er turen så kommet til Danmark, hvilket harmonerer perfekt med 

faldende spermkvalitet grundet dansk fødevareindustris e�ektive brug af kemo.

Med andre ord: en nu kemo-og frankenfood-fremmet efeminisering af mænd

har formået at skabe en soy-boy’i�cering af danske mænd og drenge.

Lige nu mangler vi bare, at drengene får patter og går med bh.

Femi’erne i DK �k med andre ord det blå stempel til at hade og latterliggøre mænd.

Femi’erne i DK blev opfordret til at lade sig imprægnere 

for dernæst at lade sig skille og hæve børnecheck’en, til barnet blev 18.

Denne nyhed nåede frem til mændene, hvilket så ikke overraskende betød,

at disse ikke var særligt interesserede i at blive check-betalere i 18 år,

hvorefter de så forståeligt i stigende grad fravælger at have noget at gøre med femi’erne.

Her kan man ikke undgå at få den tanke,

at eugenikerne her har fundet en ny måde at få menneskeheden til at udrydde sig selv på.
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De har gjort kvinden til misbruger ved at tillade hende at påstå, at manden er misbruger.

Skulle manden naivt tro, at han som ung og driftig kan forlænge sin periode for sex med kvinder,

så har vi den dårlige nyhed, for det viser sig, det ikke længere er hans forplantede genetik,

der tæller i regnskabet, men blot det faktum, at han havde sex, der udløser donor-regningen. 

Så hvad gør den danske regering og dens propaganda-apparat?

Trækker de i håndbremsen og signalerer til de misbrugeriske kvinder, som de selv har skabt:

stop-et-øjeblik – behandl mænd som mennesker, og det kan være, at de vil ligge vandret med jer?

Nej-nej-nej, det gør de ikke, det gør de overhovedet ikke!

De snor sig blot udenom afregning og afbetaling for deres egen propaganda

ved at adressere mændene og deres modvilje mod at ligge vandret med femi’erne.

For nyligt er der begyndt at dukke annoncer op i medierne,

der i erkendelse af samfundsproblemet tigger mænd om at ligge noget mere vandret med femi’erne.

Hvad er det man siger: too little, too late.

De adresserer altså ikke problemet men dets a�edte symptom.

Er det ikke på samme vis som medicinalindustriens adressering af symptomer

i stedet for at de�nere selve problemet?

Så manden de�neres som et vedhæng, et assessory, en donor. 

Manden er via donor-børnecheck-stuntet ikke længere indkomstforsyner,

Staten har overtaget rollen. Kvinden skal blot udfylde formularen for at opnå status som: forsynet.

Systemet, skolesystemet, Staten har overtaget rollen som forsyner.

Familien er erstattet af dette neo-system af neo-forsynere.

Femi’erne har ikke blot forrådt deres mænd og deres børn – men også sig selv.

Misogynt, siger du? Næ, man bør da helt bestemt have ondt af kvinderne over, at de har ladet

femi’erne køre med klatten så længe og så hårdt. Som hensynsfuld (forhåbentlig) og nærmest

grænseløst overbærende mand kunne jeg dog godt �nde på at mene, at det skulle de måske have

tænkt på, inden de med skiftevis samlede og spredte ben hoppede på den hest.

Jeg kunne måske også som mand �nde på at græde et par krokodilletårer sammen med den aldrende

britiske femiforfatter (hvis navn jeg lykkeligt har glemt), der på sine gamle i et anfald af selverkendelse

– og den anerkendelse må man give hende – udtalte: 

Nu har vi hele vores liv prædiket for mændene, mens vi udskammede dem, at det var syndigt at

begære os, at vi frabad os bare at være sexobjekter + ditten + datten, nu hænger vi med patten, og nu

gider de onde mænd saft�seme ikke længere begære os! Bu-hulk!

Igen, det skulle de have tænkt på dengang. Det kedelige er, at deres livsværk forplantede sig, så det

ikke kun er de ældre med hængepartier for-og-bag, der lider under den manglende lyst til at ligge

vandret. Det rammer nu de unge, der fra naturens hånd skal bringe menneskeheden videre.
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Det mere end kedelige, det decideret pinlige og latterlige er,

at Staten nu har erkendt problemet, men som stater har for vane ikke er villig til at indrømme,

at der undervejs er givet mere end rigelig med statsligt tilskud til at skabe problemet!

*

Vi tog fejl

Vi var mange, der tog fejl 

Vi var nogle stykker, der valgte at se det i øjnene

Vi beklagede,

at vi ikke vidste, at vi tog fejl

Vi valgte efterfølgende at råde bod på det ved i det mindste at forsøge

ikke at tage fejl, hvis det var muligt

Vi holder nok af

at tænke på, at vi er os, der tog fejl,

og så er der alle de, der ikke aner, at de tog fejl, 

altså vi på den ene side og de på den anden, hvilket nok er … en ny fejl

Vi bør ikke begå den fejl

ikke at skelne mellem de, der tog fejl

og de, der, alt imens de tager genoldigt fejl, stadig stiller sig op og braldrer løs om,

at de tilhører den gudelignende �ok på jord, der aldrig tager fejl

Lad os ikke begå den fejl

at lade det gå ud over inkarnationen af os selv 

på et tidligere tidspunkt i vores fumlende erkendelse af fejltagelser

Lad os samle 

vores opmærksomhed om de, 

der kun kan forvente betinget tilgivelse og ikke undskyldning

Der �ndes ingen halve løsninger

på den kattepine at kende til fejlen og dernæst at vælge

ikke at gøre noget ved det, hvorved betingelsen ikke er opfyldt

Det er ikke godt nok,

at blive ved med at braldre, når al viden er tilgængelig

Det er ikke godt nok at klamre sig til sine skyklapper i en tid med klapjagt på tænkning

Det er ikke godt nok

at småjustere sig ud af sine fejltagelser

til at blive en anelse mindre fejlagtige – som at give lorten lidt blå maling
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Det eneste, der er at gøre,

er at hælde hele kattepinen ud af sækken

og ryste det så grundigt, at det ikke ligger og støver og stinker længere

*

Det var det, jeg ville sige,

når jeg selv skal sige det,

for det har jeg ikke folk til

Det er ikke et problem at andre siger det,

det er bare irriterende, at jeg ikke sagde det først

så at sige – det skulle dog være til at leve med

Vi siger til, vi siger fra

og når det er sagt, må vi sige lige ud

at det siger sig selv

Det er ikke til at sige, hvad det vil sige

at leve i en tid, hvor mennesket kan siges

ikke at have noget at skulle have sagt

Efter sigende er det er ikke for meget sagt

at der kan siges en hel masse om det uudsigelige

Det sagde de ikke noget om, men så er det sagt

De siger så meget, ja de gør

Man kan godt få lyst til at sige,

at det er på tide at gøre indsigelser

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Neo-liberalismen ødelægger ALT, hvad den kommer i nærheden af.

Til sidst ødelægger den sig selv, for ifølge dens indbyggede destruktive logik vil den ikke engang kunne

være i stue med sig selv som ide. Som man siger: Revolutionen æder sine egne børn.

Det er forvirrende, at ordet liberalist eller liberal har fået en anden drejning på dansk og andre euro-

kontinentale sprog. Det har at gøre med, at klassisk liberalisme er noget helt andet end venstre�øjs-

kupmager-liberalisme. Leftism har kuppet frihedsbegrebet og taget patent på det frigjorte menneske.

Vi er nødt til at kalde det neo-liberalisme ligesom neo-fascisme og neo-racisme. Altså neo som i ny som i

nysprog. Fra frihed under ansvar til frihed uden ansvar. Pinochio synger: Der er ingen bånd, der binder

mig, tralalala …

Neoliberalisme
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Gu’ fri mig vel

Her vil den første (naive) reaktion måske være: Jamen er frigørelse da ikke en positiv ting? Er det ikke det,

vi alle sammen gerne vil være, frie? Var det ikke det, Freddy Mercury skreg så højt om – I wanna be freeee!!

Frihed, frihedsbevægelse, frigørelse. Er det ikke det modsatte af slaveri? Ytringsfrihed, valgfrihed. Og så

videre … 

Problemet er, at det ikke er det, der ligger i ordet liberal som i neo-liberal. Det betyder frigørelse af

individet fra alle kulturelle, kønslige, traditionelle, familiære, etniske, nationale, racemæssige, religiøse,

sproglige, generationsmæssige, genetiske u-name-it bånd. Det frigjorte individ er nu fri til selv at vælge

sin identitet. Deraf begrebet identitetspolitik. 

Så dette utopiske frigjorte individ må så i sin fuldbyrdelse være det ultimativt lykkelige menneske … må

det ikke?

Don’t worry, be sorry

Her er så den ultimativt dårlige nyhed: 

Dette frigjorte misfoster af et ideologiseret menneske er alt andet end lykkeligt. I sin fritsvævende

selvvalgte og selvindbildte afskårethed fra alt, hvad der alle dage og til alle tider for alle mennesker har

gjort dem til netop mennesker, ind�nder rædslen sig. Det frit i luften svævende individ – hvilket

selvfølgelig ikke �ndes, men det bilder den frigjorte sig ind – udfolder der sig længe før fuldbyrdelsen

af den utopiske frigørelse alle mulige sære spasmer for at genop�nde og kunstigt genskabe de links,

der i mellemtiden er blevet ødelagt. Nåmen, det var da heller ikke sådan ment …

Giles Fraser er en anglikansk præst. Og på trods af alle mulige problemer den den Anglikanske Kirke,

så er han et ultraklart hoved. Han siger:
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Hans analytiske kommentar for nylig i en engelsk avis går på den skandale, der har udspundet sig

mellem den britiske kongefamilie og Prince Harry og Meghan Markle. Han konstaterer, at hele det

demonstrativt iscenesættende setup fra denne udefra kommende selvoptagede woke-gimpe fra det

feterede amerikanske Hollywood-establishment og hendes Soy-Boy-tø�elhelt af en Prins Pil�nger er

perfekt designet til at skabe en kløft imellem traditionalisme og woke-ism-liberalism med det Britiske

Kongehus som backdrop. Det er beregnet på at tilspidse kon�ikten mellem to meget forskellige syn på

verden og mennesket.

Prins Pil�nger og The Black Dahlia

Vi taler selvfølgelig om Hamlet, den forpinte-suicidale prins af Staten hvor der noget, der er helt galt. Så

meget er i hvert fald sandt!

Anerkender vi stadig moralske forpligter, der går forud for de forpligtelser, vi selv har valgt? 

(Neo-)liberalisme afskyr alle moralske forpligtelser andet end dem, som individet selv har valgt.
Monarkiet er drevet af forpligtelse overfor det, som dets medlemmer er født ind i og har meget lidt
tilovers for det libertære råd fra Polonius til den anden Prins i klemme, ham fra Danmark: Vær tro
mod dig selv alene. 
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Her kunne man sige en masse om det britiske kongefamilie, og hvad de har haft gang i internt såvel

som udadtil. Prins Harry er søn af prinsesse Diana, og kan umuligt være uvidende om sin egen fars

rolle i den hændelse, der tog livet af hans mor. Han kan ejheller være uvidende om den pædo�li, der

har �oreret i kongefamilien. Igen behøver man kun at nævne hans fars venskab med pædomonstret

Jimmi Saville og Peter Ball. Hvilket Charles heller ikke havde fra fremmede = sin egen far prins Phillip.

Eller hvad med Prins Onkel Andrew og hans Epstein-eventyr? Hele familien stinker. Så på sin vis kan

man forstå, at prins Harry, Hertugen af Sussex – der nu er fra kongehusets side er ‘frigjort’ = frataget

alt andet end den tomme titel af prins og hertug – kan have haft en vis trang til at slippe fri. Men vupti,

straks var der en woke-gimpe, der sagde haps og blev hertuginde. Det var åbenbart nødvendigt med

en royal titel for at iscenesætte sin foragt for de royale – er det ikke det, der hedder dobbeltmoral?

Men wokeness har ingen problemer med dobbeltmoral, og nu tjener det trendy, politisk korrekte

celebrity-par kassen på setup’et med millionaftaler med Net�ix og Spotify og bliver interviewet af

pædoheksen, woodoo-præstinden Oprah Winfrey. De har efter egne udsagn valgt at blive ‘økonomisk

uafhængige’, hvilket er totalt BS, for de er nu dybt afhængige af kyniske økonomiske spillere, der vil

være villige til uden at blinke at smide dem under bussen den dag, de ikke har mere PR-værdi. De har

heller ikke ‘valgt’ andet end at være uforskammede, de er blevet smidt ud.

Men pointen er ikke en eller anden form for ny-royalisme, for det er ikke værd at spilde på et så

råddent fænomen som det britiske kongehus. Giles Fraser går videre ved at spørge:

Der er virkelig et problem her. Du har ikke selv valgt din familie, din genetik, din kultur, …. og hele

remsen af frigørelsespotentiale. DU er blevet valgt til og ikke -fra. Du har fået det hele i dåbsgave, og nu

Hvordan håndterer neo-liberalismen – som Meghan Markle opfatter sig som den ypperste
repræsentant for – den ældgamle følelse af moralsk forpligtelse overfor dem, der har sat dig i
verden, opdraget og draget omsorg for dig, UDEN at du selv har valgt dem til formålet?
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er dit sølle, utaknemmelige svar et stort rungende F.U. !! Og det gælder ikke kun de enkelttilfælde af en

onskabsfuld familie, der har misbrugt eller svigtet deres afkom, det gælder for familien over en kam.

Get woke, go broke

Giles Fraser slutter af med:

Det ses intet sted tydeligere end i den kult, der udstråler fra Hollywood, hvor den bitchede ny-rige

nyhertiginde kommer fra. Hollywood har ikke bestilt andet end at latterliggøre familier i årtier,

fremstille familiefædre som imbecile tumper, forherlige splittelse og dysfunktion i familien,

seksualisere børn, romantisere utroskab, afstumpe traditionelle værdier og hylde amoral, osv. Der

ligger et særligt livssyn og en mørk agenda bag.

Neo-liberalismen fejler, fordi den er ude af stand til forsyne samfundet med de grundlæggende

strukturer, som ethvert menneskeligt samfund er nødt til at bygge på. Neo-liberalismen har ikke

længere noget, der er helligt og uantasteligt. De gamle kaldte det gudgivent, givet af den Store Natur.

Neo-liberalister mener, at de kan designe sig ud af noget så vanvittigt kompliceret og dynamisk som et

menneskeligt samfund. De hader naturlig dynamik, alting handler om social-mental kontrol. Alt bliver

beregnet-kunstigt, syntetisk og påtvunget. Liberalistisk management-kultur = teknokrati SUCKS!

Uden den helt grundlæggende ide, at vi er født ind i en fundamental enhed af eksistentiel
solidaritet – noget vi skylder en tak for, længe før vi var i stand til at vælge selv – uden dette er
menneskelivet kappet fra sin fortøjning, og vi er dybt fortabte. Det er her, neo-liberalismen fejler.
For når det handler om den mest grundlæggende forudsætning for menneskelig trivsel, familielivet,
så har neo-liberalismen intet brugbart at sige, andet end at minde os om, at familier er destruktive
og dysfunktionelle, og at man hurtigst muligt vil være tjent med at undslippe dem. Vær dig selv,
bryd ud, frigør dig – er budskabet. Men dette er at save den gren over, som reden er bygget på.
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Slutresultatet er meget-meget værre og ufrit, end det, som de neo-liberale ønskede at frigjøre sig fra.

De indbildt frigjorte blev til totalitært tyranniske terror-udøvere. Deres impotente destruktivisme

gjorde dem til en misundelses-kult med kronisk sur røv.

Disney dummer sig

For nyligt skød det perverterede og alligevel konstant le�ende Hollywood sig selv i foden. Det tidligere

mma-bokser Gina Carano, der er blevet meget populær på sin rolle i Disneys Starwars-serie The

Mandalorian, blev fyret pga udtalelser, der viste, at hun ikke underkastede sig den kult-ideologi, der

var obligatorisk i de cirkler. Hendes chef i Lucas Film – ejet af Disney-koncernen, suk! mere perversion

og direkte involvering i pædo�li – hedder Kathleen Kennedy og er en af de woke-left neo-feminister,

der det ene øjeblik stiller sig op og hykler at fejre kvinders empowerment og det andet øjeblik lukker

munden på en af de virkelig stærke kvindetyper, der er beundret af mange af begge køn. Gina Carano

er simpelthen en sej type. Hun var den kvindelige udøver af ekstremsport, der banende vejen for

andre kvinder i den indrømmet brutale sportsgren mixed martial arts, hvor man må smadre

modstanderen med næsten alt, men har på lager. Uanset hvad man mener om det, så er det noget,

der kræver guts og mod. Man går ikke ind i den ottekantede arena uden format til det. Der er ingen

steder at gemme sig, det er kontant afregning, det er dig eller den anden. Alt forpulet feminist-ævl om

stærke kvinder blegner og bliver lige pludselig meget virkeligt. Det interessante ved fyringen var, at det

gav et kæmpe bagslag for Disney/Lukas�lm, for alle kunne se hykleriet. Der var shitstorm på de sociale

medier og fansiderne eksploderede med voldsomme kommentarer fra fans af den populære serie.

1000vis opsagde deres abonnement på Disney+ kanalen i spontan protest.

Giv den en på blikdåsen!

Jeg indrømmer, at jeg ikke har set serien, da jeg overhovedet ikke orker at se TV. Til gengæld kan jeg

�nde på at se en boksekamp, så jeg er fuldstændig klar over, hvad der gjorde Gina Carano så populær.
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Hold da helt op, hvor hun smadrede sine modstandere! Men samtidigt er hun en �ot kvinde og ikke et

senet træningsmonster. Hun har simpelthen kvindelig karisma, et selvsikkert charmerende

ansigtsudtryk og ægte star quality, og selvom muskuløs stadigvæk udstyret med et par … fedtdepoter

på de rigtige steder (sorry, couldn’t help it). Men på samme tid totalt kompetent i det ekstreme drama,

hvor det hele bliver MEGET virkeligt på den kontant’est tænkelige måde, i det øjeblik kampen starter.

Det var den karisma med rod i noget fysisk 100% autentisk, som skabte hendes fanskare. I kontrast til

det stod det uautentiske, designer-ideologiserede, det syntetisk villede, som Kathleen Kennedy

repræsenterede. En trend, der har gjort Hollywood i dag til en synkende skude af forskruet

middelmådighed og dødssyg politisk korrekthed. Skuespillere bliver simpelthen casted ud fra et le�e-

skema, hvor etnisk-kønslig identitet går forud for talent. Den slags resulterer ikke i store �lm, for at

sige det mildt. At kineserne så nærmest har opkøbt Hollywood for at bruge det som det, som

Hollywood allerede længe har været: en propaganda-platform, gør det ikke bedre. Det hænger nok

snarere sammen.

Fordækt bondeanger – 50 år for sent

Så neo-liberalisme sucks. De mest intelligente af de gamle 68’er vidste det på sin vis godt. Erik Clausen

lavede �lmen De Frigjorte. Niels Skousen skrev sangen 68 https://www.youtube.com/watch?

v=OZgIz1zH2k4. Nikolai Nørlund så rigtigt, da han gav Skousen et comeback som musiker, efter at 60-

70’er politrocken med Skousen-Ingemann var blevet et museumsstykke. Men babyboomerne så sig for

en stund i et midlertidigt anfald af selverkendelse over skulderen og opdagede, at der lå lig på vejen og

hang skeletter i skabet. Klarsynet som helhed �k de næppe, dertil var de alt for programmerede til den

kult-ideologi, de havde bekendt sig til, og som havde dannet dem. ‘Det er ikke det, at jeg er egentlig

utilfreds. Det er bare en bagskid, der har varet siden 68’. Skousens nostalgisk-sørgmuntre sangtekst –

som jeg elsker! – er alligevel og i sidste ende blot en gravsten over ungdommens naivitet og herregud,
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vi vidste jo ikke bedre, vi kørte bare med på vognen i selvberuselse. ‘Skudet det var godt nok, der var bare

ingen pil på buen’. Jeg vælger dog at tro ved nærlytning – jeg har hørt sangen utallige gange – at han

ved mere, end han siger direkte. Det skal et digt, en sangtekst heller ikke, den skal ikke forklare sig

selv. Han har trods alt et publikum, som han ikke vil udfordre over en vis grænse. Vi ved det godt, siger

han mellem linjerne i sangen, men vi skal jo heller ikke tabe ansigt. 68’erne kommer til at gå i graven

med deres selvbedrag men med en underlig uforløst �ov smag i munden.

… og AndyWarhol blev næsten skudt

Og det er sandt nok, hvad Skousen synger. Han er på mange måder en klog mand. Det er bare ikke

godt nok længere. Med al respekt: De gamle selvbedragere vil gerne have syndsforladelse og en

gravsten, et eftermæle, der ikke er lige til at lukke op og skide i. De kan ikke udholde tanken om, at

deres børnebørn vil pisse på deres grave. Hvem kan dog det? De ved det godt, inderst inde. Det store

blowjob, der gav dem medlemsskab af kulten for de rigtige – det var så nemt, for man skulle bare

opkaste, hvem de forkerte var og så smide lort i hovedet på dem. Herefter ville alle de rigtige klappe én

på ryggen og i egne hænder, og man ville få garanteret medlemsskab af kulten indtil næste

medlemstjek. Det var et socialistisk ritual for villighed til ensrettet underkastelse. Ritualet er nødt til at

foregå jævnligt og uophørligt, for dets holdbarhed er yderst ringe. 

I Trump-perioden �k de identitetsløse for en stund foder til deres jævnlige og helst daglige ritual. De

stod op om morgenen og vidste ikke, hvem de var, hvor de kom fra og skulle hen. De var meget lidt

sikre på, at de kunne li’, hvad de så i spejlet – som det første om morgenen. De var forvirrede over den

store forvirrende verden, og hvad skulle de mene om den? Hvad kunne de overhovedet blive enige

om? De havde ikke noget, de gik ind for længere, de havde kun noget, de var imod. Og så var det, det

kom som en gave. Men-men kan vi så ikke i det mindste blive enige om én ting: At vi hader ham dér Donald

Trump?! Ih det var vel nok godt 🙂 De identitetsløse �k et hadeobjet som projektionsskærm – for alt had

https://www.youtube.com/watch?v=OZgIz1zH2k4
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er en projektion. Og når de var i stue med hinanden med eller uden social distancering, online-o�ine,

så �k de nu påskud til 2 minutters had i hinandens selskab i form af det bavian-socialistiske ritual: Åh,

hvis du lige klør mig på ryggen, så klør jeg også dig på ryggen … og du må også gerne klø mig dér, for det

kan jeg godt li’. Hvorefter de identitetsløse �k en midlertidig identitet, fornyede deres medlemsskab af

The Tribe og endnu engang slap for at tage stilling til, hvad de havde set i spejlet om morgenen.

Rend mig i identiterne

Identitetspolitik er beskrevet allerede i 1960’er af kulturmarxisten Herbert Marcuse. Begrebet repressiv

tolerance var begrebet for den dominerende kulturs undertrykkelse af minoriteterne – ifølge Marcuse,

for de kommende undertrykkere, the wannabe’s, taler altid om de nuværende kulturbærere som

‘undertrykkere’. For at omstyrte den dominerende kultur, i dette tilfælde intet mindre end hele den

vestlige civilisation, måtte de postuleret undertrykte opfordres og belæres i at se sig selv som netop:

undertrykte. Er I ikke undertrykte, jo det er I da, det var gåååt! Disse minoritetsgrupper kunne herefter

militariseres i den samfunds-omstyrtende kulturkrig. Etniske, religiøse, racemæssige, kropslige,

kønslige, politiske, aldersmæssige … hvadsomhelst kunne mobiliseres til formålet. Og blev det. 

MEN – hvad nu, hvis en udset repræsentant for den identitetspolitisk-undertrykte gruppering nægtede

at de�nere sig selv som undertrykt og så sig selv som et stærk individ med egen-identitet? Hvad nu,

hvis nogen nægtede at gebærde sig som bavian-socialist? Hvad nu, hvis nogen ikke frivilligt og

hjernedødt stillede både røv og hjerne til rådighed for samfundsomstyrtelsen via politisk korrekt

identi�kation? Jamen, så havde kultlederne et seriøst problem. 

Og så ryger vi lige tilbage til eksemplet med Gina Carano. Hun nægtede at lade sig misbruge og at

identi�cere sig ifølge skabelonen. Hun agerede ikke som woke eller social justice warrior eller

feministisk frontparti efter drejebogen. Hun så ikke sig selv som et villigt stakkels o�er, og så kunne

hun ikke længere bruges. Det samme gælder for alle sorte, der ikke ser sig som underpriviligerede og
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undertrykte og ikke ser racisme overalt, hvor de går og står. De kan ikke bruges som SJW’ere for Black

Lives Matter. Medlemskortet er, at man er villig – eller dum nok – til at acceptere en o�errolle.

Helt absurd bliver det med det det undertrykte klima, der er et stakkels o�er for den uansvarlige

menneskelige udledning af CO . De bruger s’gu den samme model på naturfænomener! En o�errolle

kræver et fjendebillede, noget man skal være bange for, skamme sig over eller føle sig skyldig over.

Sidestykket til mobiliseringen af the woke crowd, SJW’erne er udelukkelsen af alle med afvigende

attituder som Gina Carano. Altså cancel culture, social udstødelse. I DDR kaldte de det for Berufsverbot,

så det er ikke en ny ting, den er bare relanceret og redesignet. Og apropos det kinesiske

kommunistpartis overtagelse af Hollywood: det er nøjagtigt sådan, det kinesiske

undertrykkelsesapparat med sociale point fungerer i Hovedlandet. Hvis du ikke makker ret til punkt og

prikke, så er du ude. Og hvad har kommunistpartiet mere købt og overtaget? WHO og FN. Hvad har vi

kørende lige nu? Deres laboratorievirus. Og hvad bliver den brugt som påskud til, hvad er der lige på

trapperne? Vaccinationspasset. Hvis ikke du opfylder normen og lader dig genmodi�cere i�g. det nye

normale, så vil du blive frataget mulighed for at rejse, handle i butikker, bruge dit kreditkort, have en

bankkonto, gå på arbejde. Kort sagt, du bliver myrdet med Statens godkendelse. I Kina myrder Staten

folk uden at blinke, her i Vesten gør vi det bare på den bløde måde med et venligt sadistisk smil.

Forskellen er ens.

Den store altseende kusse = Saurons øje

Hykleriet

Hvad så? Betyder alle disse paroler noget?

2
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Vi går ind for ytringsfrihed – bortset fra når folk ytrer andre holdninger end deres, for så skal folk

bare holde deres kæft.

Vi er SÅ miljøvenlige – hvilket betyder, at folk skal betale til milliardærklubben i form af grønne

afgifter og CO  globalist-skat.

Vi knuselsker folk med alle mulige hudfarver og etniciteter – bortset fra at hipsterne tager deres børn

ud af skoler, som har overtal af indvandrere og fravælger de kvarterer, hvor de er i �ertal.

Vi er SÅ progressive / fremskridsvenlige – bortset fra at de lige for tiden er ved at bombe

menneskeheden tilbage til feudalismen med Spansk Inkvisition og bogbrænding.

Vi er åh-så-frigjorte – hvilket betyder frihed for ansvar for dem 0g Gulag for ikke-dem.

Vi går ind for stærke kvinder – behøver vi tage den igen, se ovenfor?

Vi er modstandere af enhver form for racisme – bortset fra den ultra-racisme, der udføres af BLM og

omegn.

Vi går vældig meget ind for diversitet – sålænge diversiteten begrænser sig til de livsytringer, der

holder sig indenfor kommissærvældets territorium.

Parolerne betyder ikke-og-en-skid!
Deres eneste berettigelse og formål er at mobilisere til den destruktive kulturkrig. 

Kun ofre for undertrykkelse kan mobiliseres. 

Hvis du nægter at spille med på o�errollen, kan du ikke mobliliseres.

Og så bliver du cancelled! Din medvirken i cirkusforestillingen bliver a�yst.

Her kommer så endelig de gode nyheder. Husk: revolutionen æder sine egne børn.

Revolutionskulten ender med at a�yse sig selv, for den kan i sidste ende ikke holde lugten i bageriet

ud.

Kulten strammer hele tiden skruen for, hvad der er come il faut, politisk korrekt, og til sidst kan dens

egne medlemmer, ja selv dens ledere ikke leve op til de korrekt-absurde normer.

Kulten udviser symtomer på auto-immun-defekt-syndron.

Tilbage til kernen ordet neo-liberal, altså liberal = frigjort. I samme sekund nogen ser sig selv som reelt

frigjort, altså frigjort fra undertrykkelse, så falder hammeren. Man SKAL være krænket-undertrykt for

at være medlem af kulten. Og hvis nogen oven i købet skulle �nde på at skrive sådan noget, som du

lige har læst, så har man ret til at føle sig DOBBELT KRÆNKET! How dare you … kritisere de kritik-

frigjorte? Var den lidt for indforstået? OK, Frankfurterskolens = kulturmarxismens = neo-liberalismens

hovedtese er: Kritik ER �loso�en. Kritik er deres ord for dissekerende ødelæggelse. Selvkritik er derimod

utænkeligt. Det er faktisk forbudt, for den slags bedriver de aldrig, og skulle nogen �nde på det, så

bliver de … cancelled!

SÅ

Neo-liberalismen ødelægger ALT, hvad den kommer i nærheden af.

For Ødelæggelse er dets fornavn, dets mellemnavn og dets efternavn.

Så betyder dens paroler noget i virkeligheden! Svaret er et rungende NEJ!

2
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Regnskabets time er kommet for den herskende klasse.

Deres manglende tilbagebetaling af den tillid, de hidtil har nydt,

har nu nået henfalden forfaldsdato.

Den herskende klasse af politikere og medier

har fået den påfaldende lange line under tolerant observation

med afventende accept af fortløbende udledning af a�ald.

Regnskabets time
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Det er, som om vi nærmer os en grænse for lemfældige a�aldsprodukter.

Det er, som om der ikke længere kan frafaldes tiltale

uden et til- og modsvarende meningsfuldt udfald.

Med a�ald in mente er det i så fald på tide,

at de såkaldt ansvarshavende lever op til deres ansvar

og højt besungne opreklamerede indfald.

Ifald de a�ældige tilfældigvis igen vælger at udskyde leverancen,

kan de medregne at pådrage sig en efterregning i form af

aktiv nedfald af deres vakkelvorne tabu-retter.

*

Jeg har længe været i tvivl om, hvad det nye normale var for en tingest.

Jeg kan nu med sindsro ånde lettet op, da det nu er bekentgjort,

at det er myndighedernes ret til at:

tvangsundersøge

tvangsindlægge

tvangsisolere

tvangsbehandle

tvangsrense

tvangspåklæde

tvangsindespærre

tvangsobducere

tvangnedslukke

tvangsekspropriere

tvangsindsamle oplysninger

Det beroliger mig, at de gode og tilmed venlige myndigheder

nu har rettigheder, der overtrumfer samtlige totalitære regimer

i verdenshistorien vel vidende,

at vore velgørere kun vil os det godt.

*

Snevejr i Grækenland, Tyrkiet og Texas er set før.

Sne i Libyen, Egypten og Saudiarabien er muligvis set før

i meget sjældne tilfælde engang i verdenshistorien.

Det fører imidlertid til overvejelser om,

hvorvidt en teknologi, der var på banen allerede i 1950’erne,

nu har nået et vist niveau af anvendelse.
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Om denne teknologi for modi�cering af vejr og klima

er baseret på installationer på jorden understøttet af lignende i rummet

er i den forbindelse underordnet.

Ligeledes er der underordnet, hvad anvendelsen af denne teknologi kaldes,

det være sig vejrmodi�cering, ionosfærisk ophedning, geo-ingeneering, 

aerosolspraying, chemtrails, Aurora Project eller bare vejrkrig. 

At anvendelsen af denne teknologi som sidegevinst

er a�edt ved at henvise til forvoldt skade af køer, der prutter – og derefter beskattet,

er kun en bekræftelse af det diabolske ved hele projektet.

*

Kom ikke og sig, at de ikke besidder en vis op�ndsomhed.

Jeg tænker på de høje herrer akkompagneret af enkelte fruentimmere,

der igennem tiderne har udsat den udsatte menneskehed for deres kreative infald.

Omfanget af absurde påskud til at starte verdenskrige, kon�ikter, massakrer, 

massemord, etniske udrensninger, hungersnød, statskup, folkemord 

og alskens design-elendighed er et eller andet sted imponerende.

Ligeledes imponerende – vel vidende det ligeså absurde i at bruge ordet: imponerende – 

er at de er sluppet afsted med absurditeter som menneskeskabt klimaforandring,

der skyldes køer, der prutter. Og ikke mindst: at folk tror på det!

Op�ndsomt og alligevel ikke er det gamle beskidte trick med at slippe sygdom løs

Allerede den Sorte Død i middelalderen, udrydelsen af højkulturerne i Syd- og Mellemamerika

med europæiske børnesygdomme og den Spanske Flue under 1. Verdenskrig vidner derom.

Men at de har taget det til et ny niveau ved at skræmme livet af hele menneskeheden

ved at sælge en forkølelse som Den Sorte Død og få et par milliarder skræmte individer

til at gå rundt med maske og opgive deres menneskelighed er et eller andet sted: imponerende.

*

Hvad tænker de egentlig, normierne? Foregår der noget deroppe?

Er de helt seriøse med sig selv, når de smider håndklædet i ringen?

Hvornår begynder det at dæmre for dem, at der er noget galt?

Jeg tror for så vidt, at visse tanker er dukket op undervejs.

Lad mig sige det på den måde: jeg VÆLGER at tro, at der er dukket noget op.

Men hvad skal de stille op med tanker, når alt, de møder, modsiger?

For folk, der aldrig har stillet et frækt spørgsmål til godnatnistorierne i omløb,

der altid har troet, at i hvert fald en af de skiftende regeringer har fat i noget,
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folk der ser hele verden på en �adskærm med tegneserier for voksne – 

altså hvad skal de overhovedet stille op med den tsunami af frygtporno,

det nye totalitærnormale, den store globalfascistiske omklamring?

Skal de ikke bare dreje nøglen om og stille sutterne for at få fred?

Hvor langt ned i lortet vil normierne lade sig køre, før de bliver mistænksomme?

De gamle normier, de nye normier, de normale og unormale normier.

Bliver der ikke mumlet lidt i krogene derovre? Det kan være noget, jeg bilder mig ind.

*

Vi lever i forskudte tidslinjer.

Verden er �ået midt over som et sejl i orkanen.

Masten er knækket og roret slingrer.

Allerede her går det galt med analogien, for billedet er utilstrækkeligt.

Vi taler ikke om noget hen i vejret her, der er ikke noget tilfældigt på spil.

Det er ikke en naturkraft, der kan undskyldes via sin lunefulde naturlighed.

Dette er et makværk udtænkt af syge hjerner med et sygt formål

af hjerner der har taget skade af hjerteløst misbrug og overgreb,

og som ikke kender til andet end at forvolde skade på andre.

Disse hjerner uden hjerter lider af en ganske særlig sygdom.

De misunder alt liv, der leves af andre end dem selv.

De nærer et dybt had til selve Livet, for det blev dem nægtet, dengang.

Tilbage er kun denne for andre uforståelige glæde ved livsrøveri.

Som da de pillede benene af edderkopper, pissede på myrer og skød fugle med slangebøsser,

eller hvad de nu gjorde i deres højglanspolerede kedsommelighed.

—– o —–
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Jeg har gået på isen i dag

I knaldhamrende stivfrost 

med tredive kilometers havudsigt

kun afbrudt af en stribe svaner ved iskanten

glimtvis i midten af det blåfrosne farvand

Jeg har gået til en ø, man ikke kan gå til

med mindre Kong Vinter har bygget en bro

over det dybe og strømfyldte stræde

hvor en deling svenske soldater omkom

ledt på vildveje af en friskyttekaptajn 

ved navn Svend Poulsen i det Herrens år 1659

Mørk vinter og lys
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Jeg har set den brændende busk

på den yderste kant

enhver gud eller engel kan vel sætte ild

til en selvantændelig busk i en steghed ørken

men et helt træ i knitrende frostlandskab på en ø

gad jeg godt se dem binde an med

Jeg har set mit landskab fra en ny vinkel

og tilladt mig selv at glemme alt 

om nedladende nederdrægtig nedlukning

om niddinge, narhatte og nye normaliteter

i den blændende solnedgang 

over Maderne og Bøndernes Hegn

—– o —–
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Vi kommer ikke udenom det. Systemet er de�nitivt defekt.

Det tjener ikke længere mennesker i samfundet.

Det tager nu indlysende livet af mennesker.

Alle kan nu se det – hvis de tør vælge at se.

Tid til løsninger
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Systemet (de der har skabt det) ved det.

Deres administratorer og teknokrater ved det … ikke nødvendigvis.

De har bevidst skabt eller ubevidst medskabt

en lang række blokeringer for menneskelig trivsel og suverænitet.

Lov

Et grundlæggende blokering er lovsystemet.

Det er beskrevet i artiklen: Law of the Land and Maritime Law.

Dette forfalskede lovsystem er internationalt, selvom det er lokalt forankret.

Det har mange år på bagen, og det gennemsyrer alle forhold i menneskelivet.

Løsningen er omfattende. Den kræver en række gennembrud, der vil komme lokalt. Det kan ikke

gennemføres via den lovgivning, der er sat ind som blokade. Den må ske ved, at noget helt nyt baner

vejen for både en folkeoplysning, altså rent ud sagt en vækkelse, om dette kompleks – og det er

kompliceret – og klare eksempler på, at lovsystemet må smide håndklædet i ringen via testsager. Det

korrupte lovsystem skal altså trin-for-trin sættes stolen for døren via en bevidst imødegåelse af de

ritualer for underkastelse, som det har opstillet.

Dette er nok det mest radikale, man kan forestille sig. Uden Maritim Lov, hvor folks identitet er stjålet

og misbrugt fra fødslen, ville dette system bryde sammen. Det kræver folk, der har sat sig grundigt ind

i Naturlig Lov og Landets Lov og som kender det korrupte systems terminologi og teknologi for at

tilsidesætte den egentlige lov for mennesker og land.

En af de institutioner, der er nødt til at sønderbrydes er Vatikanet. Det er via dem, at systemet har

kunnet eksistere i århundreder, for det er dem, der har etableret det i den version, vi kender. Vi taler

ikke om den katolske kirke her, men om den kupmager-organisation / korporation, der overtog det

slavesamfund, som Romerriget skabte. Og som en parasit har boet inde i den katolske kirke. 

Medier

En anden grundlæggende blokering er forgiftningen og afstumpningen af medierne. Uden pålidelig

information er der ingen chance for en forandring til det bedre. Alt dårligdom starter i formidlingen.

Hvis folk stadig tror, at de er hjælpeløse og uden muligheder for at gøre noget selv, så sker der intet. 

Løsningen har simret i undergrunden i hvert fald 10-15 år, og nu er den brudt ud i lys lue. Lad os bare

kalde det en krig mellem massemedierne kontrolleret centralt af den store brune kloakstrøm af disinfo

ejet og kontrolleret af en håndfuld+ af milliardærer for deres interesses skyld – og et vildt forgrenet

netværk af open source journalistik, af svingende kvalitet helt sikkert. Men denne svingende og til tider

tvivlsomme kvalitet kan umuligt være værre end det, som de etablerede magthaver-medier ejet af

milliardærklubben har præsteret, og som i disse tider har nået bunden.

Til en pålidelig info hører også et attitudeskift hos brugerne. Fra at være passive forbrugere dybt

forankret i sofaen med sænket underkæbe og døde øjne, er vi nødt til at blive brugere med en kritisk,

https://mellemsteetage.dk/2021/02/01/the-law-of-the-land/
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selektiv og især aktiv håndtering af informationer.

De sociale medier, der i grundtanken var lovende, blev forgiftede og korrumperede. Men de kan stadig

bruges til andet end lallende ligegyldigheder og passivisering. BigTech-selskaberne skal have kamp til

stregen. Og det kommer til at ske, for mange virksomheder og på det seneste også regeringer er

begyndt at se, hvad det er, de gør, og hvordan det er dybt skadeligt for samfundene. Der er brug for

nye platforme, der rent faktisk gør det, som giganterne sagde, at de gjorde. Og der er også brug for en

direkte konfrontation, hvor de bliver holdt ansvarlige for deres ugerninger. Der skal falde MEGET store

bøder for at køre fascisme. Det vil kun kunne ske via et stigende pres fra neden, for politikerne har

indtil videre ikke ydet andet end … et blowjob! Blow them out!

Økonomi

En urgammel blokering for menneskelig trivsel er økonomi. Det har via en årtusind lang fastholdelse af

gældsprincippet skabt det, vi forstår ved det globale centralbankvæsen. Eller rettere: generelt set ikke

forstår. Selv økonomer i de højere uddannelser i økonomi udervises ikke ikke i, hvad pengeskabelse er

for en størrelse. Marxister aner intet om det, for Marx blev betalt af centralbankmændene for ikke at

skrive om det. Regeringer taler aldrig om, hvem der ejer deres nationalbanker.

Sort arbejde er fordømt som skattesnyd, men ingen taler om, hvad skat er for en størrelse, og at al

inkomstskat er ulovlig krigsskat forlænget i fredstid. Ingen taler om, at skattevæsenet opkræver penge,

som de forærer til de multinationale/globalistiske syndikater, så de kan undlade at betale skat.

Løsningen har at gøre med endnu en blokering: Staterne har forbudt dannelsen af alternative valutaer.

Men det er samtidigt den undertrykkende stats svage punkt. Alternative valutaer og økonomier �ndes

og er lovlige. I Østrig, Schweitz og Tyskland �ndes WirGeld og NurGeld. Der �ndes The Bristol Pound,

hvor lokal-pundet kun kan investeres og indløses lokalt. Store virksomheder har skabt deres eget

system for barter economy = udvekslings-økonomi, så hvorfor skulle små virksomheder og foreninger

ikke gøre det samme? Der �ndes Time-Banking, der helt går udenom penge men opregner investeret

tid til udveksling. Der �ndes alternative banker, der ikke rovdyrs-malker deres kunder – det var i øvrigt

det samme som sparekasserne gjorde for blot 50 -60 år siden … og hvor blev de lige af?

I den helt store skala er der det esoterisk-underliggende globale �nanssystem, som INGEN taler om.

The Unknown Country. Her er der muligvis på sigt en håndrækning. Men kun efter en global

attitudeændring.

Fødevarer

Den største blokering for en kvali�ceret fødevareforsyning er fødevareindustrien. Og det liv, som

industrisamfundet medførte, hvor folk langsomt glemte, hvad der havde holdt menneskeheden i live:

jorden, planterne, dyrene og grundlæggende viden om lokal selvforsyning. Nærheds- og

tillidsprincippet forsvandt og blev opslugt at den store fjerne maskine.
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Man kan ikke sige, at egentlig fattigdom satte ind, men en langsom udhuling af privatøkonomien, så en

families dobbelte indkomst var nødvendig, tvang folk til at vælge billigt og stort. Og til at nedprioritere

kvalitet, for nu vidste vi heller ikke længere, hvad kvalitet var. Der opstod et forbruger-industrielt

kompleks.

I virkeligheden kan man godt masseproducere kvalitet. Men hvorfor gøre det, så længe folk er villige til

at æde lort? Det er industriens logik. Folk er tilfredse med at blive mætte endnu en dag, og er ikke i

stand til at se sammenhængen mellem dårlig ernæring og sygdom. Grøntsager og kød var langt

sundere for 100 år siden, men den menneskelige hukommelse, der er nødvendig for at se selv

indlysende sammenhænge er smadret, da viden som tradition mellem generationerne er svækket.

Uden en stærk tradition = inter-generations-hukommelse – kan man ikke forstå den slags.

Løsningen er en styrkelse af alle former for revival af gammel viden om hjemmeproduktion og

konservering af mad. Kombineret med buycot og boycot, altså aktiv tilvælgelse af kvalitet. Her vil man

så se et fald i pris af kvalitet, for med større efterspørgsel giver mere rentabilitet. En masse

bureaukrati er nød til at blive fjernet, for hele komplekser af restriktioner og afgifter er kun skabt for at

forhindre folk i småbrug og egne initiativer. Folk har desværre alt for frivilligt solgt deres liv og trivsel

for sikkerhed, en sikkerhed der ofte er ren indbildning.

Den ultimative løsning, den langtidsholdbare og helstøbte er Life Force Food, Farming and Gardening. 

Se Life Force 1 og 2, interview med Susanne Hovmand. Og denne helhedsløsning, der er en

kombination af en hel række kendte og særdeles veludviklede løsninger, er fuldstændigt tilgængelig.

Undervisning

Vi kan ikke længere stole på undervisningssystemet. Det er udelukkende skabt for at reproducere

arbejdskraft til maskineriet. Det lærer ikke engang folk at læse, skrive og regne længere. Groft sagt. Det

er at stille det på spidsen, og vi kan ikke afska�e skoler over en kam. Et begavet barn i de rette

omgivelser kan lære alt, det har brug for og mere til uden at gå i skole. Men hvor er de forældre,

søskende, omgangskreds, der kan give mulighed for det? 

En måske ‘utilsigtet bivirkning’ ved hele Covid-svindelnummeret og nedlukning-hjemsendelse er

måske, at nogle har fået øjnene op for hjemmeskoling. Sammen med alle de tilsigtede bivirkninger,

der har gjort yderligere skade på uddannelse. On-line kan aldrig erstatte tilstedeværelse. Jeg kan sige

det med stor sikkerhed og ikke så lidt autoritet, da jeg selv arbejder til dagligt med at etablere og

supportere netop det i en af Danmarks største virsomheder. Det er �nt at kunne, men som reel

erstatning er det en �s i en hornlygte. Og folk er frustrerede. Børn er dybt frustrerede.

Løsningen er ankommet med nødvendigheden. Vi er nu tvunget til at blive selvforsynende mht.

uddannelse. Vi må ligesom med information lære at undsige mediet og systemet. Vi kan det hele selv.

Al viden er tilgængelig. Kyl skolebøgerne ad helvede til og start på en frisk. Og ja, det giver selvfølgelig

plads til både charlataner og underfrankering. Der vil være mange skolelærere, der ved nærmere

eftertanke, og når panikken har lagt sig, vil elske at formidle egentlig viden. Det er trods alt det, de har
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lært. Ligesom mange journalister ville elske at udøve det fag, de har lært, men som de ikke har lov til

længere. En hel del af dem ville også elske af blive fraspændt den ideologiske vogn og den tyngende

politiske korrekthed. Kun de mest hjernedøde-hjernevaskede ville trykke den yderligere af. Men de

ville gå døde, for nu kunne de propagandere i helt absurd grad og rent faktisk praktisere deres

budskaber, men hovsa: De viser sig at være urealisable – de var jo en løgn! Og de kan ikke længere

med Statens blåstempling tryne, tvinge og tyrannisere andre til at tro, mene, tale og gøre som dem, for

hvem gider at være til grin?

Dele af undervisningssystemet er decideret korrupt. Den neo-marxistiske in�ltrering skal decideret

stoppes. Det skal hives helt frem i lyset, så folk kan se, at deres børn og unge er blevet bevidst

hjernevasket. Mon ikke vi skal takke amerikanerne for, at de spillede deres kort så tydeligt, at det har

skabt en seriøs modbølge? Desværre og til gengæld har det så revet samfundene midt over i en

grotesk polarisering. Der er jo masser af folk, der har købt og slugt hjernevaskningen. Skaden er sket,

og den er enorm. Nye løsninger er påkrævet her.

Måske vil skolesystemet overleve og forny sig. Men den vigtigste del af skoling vil foregå udenfor

skolen. Børn vil være nødt til at blive tvunget væk fra deres onani med gaming og online-�immer. Det

æder deres livsenergi og fratager dem initiativ. De bliver syge, dovne, dumme og uansvarlige af det, og

det stjæler år ud af deres liv. Men hvordan sælge det uden gammeldags tvang og forbud? Gaming er et

meget stærk afhængighedsdannende medie, og det er bestemt ikke blevet bedre i disse

hjemsendelsestider. Der skal være et bedre tilbud. Er der nogen, der kan se en løsning her?

Energi

Vores energiforsyning er ved at blive forældet. Også de såkaldt alternative. Der er for længst udviklet

former for energiproduktion, der vil kunne hive tæppet væk under den hidtidige. Det er samtidigt

blokeringen, for energibranchen er dybt afhængige af status quo, og deres enorme magt har indtil

videre kunnet undertrykke alt andet. 

Løsningen er frigivelse af patenter, der er stjålet og hengemt. Hvilket så ligger lidt tungt, da de netop er

… stjålet og hengemt. Men en anden sideløbende løsning er Open Source-teknologi. Hvis udviklerne af

lignende teknologi – for den genop�ndes lige så hurtigt, som den bliver stjålet – ville sørge for i deres

egen interesse at dumpe deres blueprint, så alle kunne reproducere dem og videreudvikle dem, så

ville teknotyvene og patentpiraterne ikke kunne følge med. Når først katten er ude af sækken, og folk

alle mulige steder i verden har set eksempler på det, og så det ikke længere kan benægtes og skjules

og/eller dæmoniseres som farligt, så er løbet kørt, og energibranchen krakelerer. Enten er de nødt til

at følge op og åbne for den nye teknologi (det vil de ikke), eller også er de nødt til at gå rabundus. De

har i meget lang tid troet, at de kunne undertrykke, stjæle og tage livet af op�ndere. Der er ved at

være deadline for det svineri.

Se sitet magneticenergy.org.uk

http://magneticenergy.org.uk/
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Videnskab

Vi har mere end nogen sinde brug for en demokratisering af videnskab. Videnskaben har alt for længe

siddet i deres beskyttede værksteder med deres forgiftende fondsmidler. Alt for længe har de dækket

sig bag arrogance og bedrevidenhed. Vi har viden nok, men viden står ikke til rådighed for viden, viden

kommunikerer ikke med viden, viden bliver ikke udvekslet og sammenbragt. Alt �ndes som

fragmenter. Nu er der brug for at nogen sammentænker viden. Det vil være en kæmpe udfordring for

videnskaben, og de vil gøre meget for at slippe for det. 

Viden er magt, og i teknokratiet har de fået relativ magt. Men hvad de glemmer er, at den kun er

relativ, for den egentlige magt ejer dem. Der er ikke fri forskning. Det er ikke engang sjovt længere at

være forsker, for de bruger halvdelen af deres tid på at tigge om penge til det.

Løsningen er i fuld gang. Ligesom journalistik og undervisning, så er tiden kommet til Open Source-

videnskab. Lad tusinder af Ole Op�ndere komme på banen. De �ndes, og de er allerede dygtige. Lad

den hengemte viden komme for en dag. Lad os få folk i tale fra vidt forskellige videnskaber på tværs af

fag og underfag af underfag af underfag, der er havnet i babylonisk begrebsforvirring. 

Og lad os for alt i verden ikke dupere af videnskabens højrøvethed, dens ophøjen sig selv til religion og

universets højeste autoritet. Det er dybt usikre på sig selv og puster sig op som overkompensation.

Lad os kaste os ud i det med nysgerrighed. De vil først sidde tilbagelænet med hånlighed. Men inden

længe vil de føle sig provokerede til at bidrage. De kan jo noget, de har brugt hele deres liv til det, men

de er havnet i deres nicher og indelukker. Så igen: det er jo ikke engang sjovt længere.

Historie

Historie er hukommelse. Uden fortid, ingen nutid. Uden nutid, ingen fremtid.

Uden hukommelse, ingen tradition. Uden tradition ingen overbringelse af viden.

Uden overbragt viden, ingen løsninger på tværs af generationer.

At tro, at man har lov til at omskrive 100 generationers viden for egen bekvemmelighed er til grin.

Og ikke nok med, at det er til grin, det er til hovedrysten.

Og ikke nok med, at det er til hovedrysten, det er til dyb skade

for de generationer, der efterfølgende også og som følge deraf er nødt til at starte forfra

Ctrl+Alt+Delete igen-igen.

De har deres fulde ret til at pisse på vore grave for at stjæle deres arv og deres retmæssige viden.

Løsningen er, at a�yse al historieskrivning og -fortælling, der bygger på, at nogen har vundet en krig

og ønsker at blære sig med deres sejr på bekostning af tabere såvel som ofre, indadtil såvel som

udadtil.

Historieskrivning skal fravristes krigskiderliderlige propagandister og gives tilbage til MENNESKER.

I al beskedenhed mener vi at vi på nedersteetage.com er kommet med et indspark. Vi kan kunne

bifalde indspark fra millioner af bidragsydere derude. Husk: Det er VORES historie, de har fucket med.
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Demokrati

Enten skal demokratiet erklæres for dødt. Eller også skal det emanciperes. Magten skal tages ud af

hænderne på de, der er syge efter magt, og som er mere end villige til at misbruge den. Det har

ALDRIG være meningen, at politikere skulle kunne opføre sig som despoter på den måde, vi har set

det i 2020/21. Denne form for kuppet demokrati er en blokering for alt det, som der hævdes at udgøre

et demokrati. Det er blevet sin egen værste fjende.

Det er sket, fordi folk langsomt er blevet forført til at udhule ideen, og fordi de har sat sig ned i sofaen

og sænket underkæben med et stort DØØH! De har selv set demokratiet pervertere for næsen af dem.

Det har ALDRIG været meningen, at folk skulle være forbrugere af demokrati, det er direkte i modstrid

med selv ordet. Hvis ikke folket styrer – demo-krati – så styrer de ikke. Og så har de ikke noget

demokrati.

Folk troede, at det var gratis. Magthaverne så det og sagde til sig selv: Fint, så styrer vi og sælger det til

højest bydende. De outsourcede demokratiet, ligesom virksomhederne outsourcede sig selv til

udkantsverden, hvor de havde mulighed for at hyre underbetalte proletarer til at knokle livet af sig

selv. Vi ved, hvordan det eventyr er gået, det hedder globalisme, og det er en global skandale.

Virksomhederne kunne gøre det, fordi de var private. At Staten og regeringen og de folkevalgte

politikere også gjorde gjorde det, kaldes lovteknisk set – altså i�g. deres egen standard for:

landsforræderi.

Løsningen er stadigvæk, har altid været, og vil altid være, at folk indser, at de har det styre, som de har

godkendt. Det hedder fascisme. Folk har stemt for det, og nu har de fået det.

Det er måske den sværeste af løsningerne, for uden en opvågnen til dåd, intet demokrati. Et håb ligger

i, at folk nu er så nedslåede af de fascistiske nedlukninger (som de har stemt for og godkendt), at de

tvinges til dåd for simpelthen at overleve.

Det fører os direkte videre til:

Sundhed

Vi overlever ikke, hvis vi fortsat tvinges til – og accepterer at blive tvunget til at være syge. Covid-

operationen er påtvunget sygdom. Vacciner er injiceret sygdomsfremkaldelse, som accepteres. Vi

kommer til at se en virkelig global pandemi af vaccinedødsfald og -skader. For enkelte ankommer

skaden direkte efter vaccinen, men for de �este lagres den i kroppen for at slå ud måneder efter.

Derved vil det være muligt for de misbrugende myndigheder at hævde, at der ikke er en

sammenhæng, eller at der nu er ankommet en ny og værre mutation, og at det er den (og dermed ikke

dem), der bærer skylden. Hvilket så kræver et nyt skud, der heller ikke er gennemtestet. Husk i øvrigt at

Covid-19 som virus aldrig er blevet isoleret, hvilket normalt er bottomline-kriterium for at udvikle en

vaccine, hvilket igen normalt tager op til 10 år. Så er det ‘nye normale’, at man kan se bort fra alt det?
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Endnu et grelt eksempel på, at behandlingen er langt værre en sygdommen. En cancerpatient i kemo

dør af kemoen og ikke af canceren som sådan. Denne kunne være behandlet og sandsynligvis kureret

på anden vis, men det har en pro�terende cancerindustri ikke haft interesse i. I eksemplet polio-

vaccinen viste det sig, at vaccinen VAR sygdommen. Koppe-vacciner i Afrika indeholdt HIV-virus.

Baxters vacciner for år tilbage indeholde H1N1-in�uenzaen, og de måtte tilbagekalde kæmpe-partier,

da journalisten Jane Burgermeister afslørede deres svindel. Ingen ønsker den nye Covid-vaccine, så nu

er regeringerne nødt til at gøre den tvungen for at få den ind i kroppen på befolkningen.

Løsningen har hele tiden været der. Det er ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er, om folk har

vidst, at løsningen = 1000’er af løsninger har været der og ér der. Det er lykkedes indtil videre at

blokere for udbredelsen af viden om egentlig sundhed. Eksempel: Det fordømmende og

skrækindjagende mediespin for at forhindre e�ektive og gennemtestede kure som Cloraquin + zink

m.m. Det hele handler om det menneskelige immunsystem og -forsvar. Men der er påtvungen tavshed

om det emne.

Så løsningen er reelt et attitudeskift. Også mange læger og sundhedsarbejdere har været meget

forundrede og vrede over, at politikere har frataget dem deres faglighed. Mange har sagt fra,

medierne har forsøgt at kvæle deres protester. Men de er nødt til at blive ved og forstærke det

yderligere, for nu er deres eget liv og arbejde på spil. I vaccinebølgen vil også mange af deres liv gå til.

Nogle vil se sammenhængen.

Sammenhængen mellem sundhed og ernæring har været stært i defensiven. Du kan ikke få mange

læger til at sige noget fornuftigt om ernæring. Der er ingen penge og stillinger i den slags. 

*

Fællesnævner

Fælles for alle disse løsninger er et skift i attitude:

Spørg ikke stat og myndigheder og autoriteter om lov til at gøre noget selv. GØR DET! Det hedder

civil ulydighed, og staten vil uden tvivl forsøge at stra�e det. Spørg til gengæld, om det er strafbart

at forsvare sig imod overgreb fra en forbryderisk stat, der har tilsidesat netop de principper, der har

dannet den? Er det ikke snarere vores pligt overfor almenvellet og nationen at gøre det?

Vent ikke på, at stat, myndigheder og autoriteter kommer og frelser os fra følgerne af de overgreb,

som de selv har begået mod os. Det svarer til, at et pædo�lt ægtepar med beviselig seksuel misbrug

af deres børn forfremmes til børnehjems-forstandere.

Hold som udgangspunkt op med at forvente, at stat, myndigheder og autoriteter ser sig selv som

service for os (servus = tjener), og at de tjener almenvellet (hvilket de burde) – indtil det er bevist.

Som landet ligger for tiden, har de bevist, at de IKKE tjener befolkningens ve og vel. De har i

mellemtiden fået andre herrer og mestre, som de tjener.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Magten er bange i disse tider

Jeg mener virkelig bange

Der er muligvis-måske-nok grunden til, at den har så travlt med

at skræmme alle andre fra vid og sans

Så Magten er bange, og hvad er den så bange for?

Eller hvem er den så bange for? den tager vi lige up-front

Den er bange for ALLE! selv dens egen skygge

Især dens egen skygge, for den kan ikke retoucheres

Den er bange til både højre og venstre

Den er bange for de store i kæften og det tavse �ertal

Den er bange for en lygtepæl, når den går forbi den

For den ser i et glimt en skikkelse dingle i et reb

*

Det er sjovt som visse buzzwords pludselig kan gå af mode

Tag nu bare lige bare det herlige managementudtryk VÆKST

Vi må se at få gang i væksten igen efter �nanskrisen …

Det er vigtigt, at vi fremmer væksten for virksomhederne, så …

Magten er bange for tiden



29.12.2022 15.01 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1037/3124

Det gav grobund for yderligere absurde sproggevækster

som at vækste … vi har medregnet, at vi kommer til at vækste …

(…. $§&%€# …) undskyld, jeg måtte lige lette min mavesæk i en gulvspand

Men så tju-bang-chokolademand som lort fra en klar himmel

så var al skåltale om vækst erstattet med et andet ord

NEDLUKNING

og så er det jeg spørger: Bliver det ikke lidt svært at tale om vækst?

OK, det gør de så heller ikke længere.

*

Der må virkelig være hårdt at være venstreorienteret i disse tider

Jeg mener

Ikke nok med at man er en luder for en ide

Man oven i købet luder for en RIGTIG DÅRLIG IDE !

Hvor må det være hårdt

Tænk engang: en ide, der er 103 år efter sidste salgsdato

og som nu er 30 år efter sidste holdbarhedsdato

og som er begyndt at stinke

Og sagde jeg noget om, hvor dårlig en ide

det er at være højreorienteret i disse selvsamme tider?

Var det værd at overveje at være velorienteret?

*

Der �ndes en stak akademikere

De opererer indenfor et felt, de kalder for videnskab

Som i virkeligheden ikke er videnskab

men fordi de har lavet en stak genmanipulerede ord

hvor de har stukket videnskab op i røven 

på et andet ordet og splejset dem sammen

så slipper de afsted med social-videnskab

eller også kalder de det human-videnskab

eller også kalder de det for ‘studier i …’ whatever

Så denne stak akademikere

har formået at rendyrke deres ekkokammer

så de aldrig behøver at være i stue med folk, de er uenige med

De har udrenset alle modsigere af deres videnskabelige renhed



29.12.2022 15.01 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1038/3124

ved forhånelser, latterliggørelse og sønderlemmende kritik

Nu står de i den situation

at de kun hører det harmoniserede ekko af deres eget ekko

af ligesindedes ekkoer i samme toneart og tempo

kun afbrudt af midlertidelig applaus fra koret i baggrunden

Problemet opstod, da de havde henrettet alle modsigere

som en Ceaucescu sine partimedlemmer eller en Stalin hele sin familie

og stod tilbage med alle klaphattene, skoslikkerne og jasigerne

og kun hørte det de havde besluttet var høreværdigt

Den dag ekkokammeret var helt rent og fuldkomment

og hermetisk lukket for udefra kommende forstyrrelser

hvor de ikke i deres opstemte begejstring for splejsede gener

fornemmede en sammenstimlen bag døren til kammeret

og den klirrende lyd af høtyve og macheter

*

En nihilist begår en væsentlig fejl

Lad mig forklare:

Nihilisten vil sige, at der ingen mening �ndes

Der �ndes intet formål

Livet er forskellige variationer af at æde, skide, hore, sove 

og blive skæv indimellem

… det sidste som fællesbetegnelse for alle former tidsfordriv inden døden

der er de�nitiv, hvilket er et godt sted at begynde

hvis vi skal forstå, hvorfor nihilisten begår en kernefejl

Fordi vi ikke mener, at vi har prøvet at dø

og derfor ikke kan sige, hvad der er eller ikke er

derfor �ndes der intet andet end tilintetgørelse

Er det det, der hedder en logisk fejlslutning?

Det ville svare til at sige:

fordi jeg aldrig har været i Timbuktu

må det være et sted i Anders And

for det er der, jeg har læst om det

Timbuktu �ndes ikke, det er en �ktion

Fejlen består i

at nihilisten ikke gør sig klart

at han rent faktisk har tru�et et valg
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og at valg har en konsekvens

Han har valgt ikke at forstå sider af livet

OK det er helt i orden, det står enhver frit for

MEN så er det man får lyst til at prikke ham skulderen og sige:

Hør her, min fætter, så kan du ikke komme rendende bagefter

og sige, at du har forstået det, som du har valgt ikke at forstå

Står det helt klart?

Altså nihilisten har reduceret menneskesjælen 

til en �s i en hornlygte

bevidshed til en bivirkning af neuroner, der kan sige bzz-bzzt

og Universet til en maskine af tilfældigheder uden mening

der går sin egen varmedød i møde

hvorefter det reducerede, det indskrumpede-afstumpede

er hældt på �aske med skruelåg og sat op på hylden

hvorefter han kommer anstigende og hævder at have FORSTÅET DET!

Vi prøver igen – prik-prik:

Du har tru�et det valg, at du ikke ØNSKER at forstå det

og så kommer du og har fortrudt uden at indrømme det

og som en uvoren møgunge blander dig i, når de voksne snakker!

Du blærer dig med dine talegaver

selvom du har fortabt retten til at udtale dig

Du har ikke taget konsekvensen af valget om ikke at forstå

Du har valgt intethedens univers, spis det op!

Ja hvad siger du nu – at du keder dig?

Det skulle du måske ha’ tænkt nærmere igennem

inden du traf dit valg

Du kan ikke puste og have mel i munden

Når du afskriver væsentlige sider af eksistensen

så har du ikke adgang til dem længere

Når du har valgt latteriggørelse, fornægtelse og foragt

så har du hermed diskvali�ceret til at mene noget derom

Hvad er det, man siger?

Kedsomheden er dyb – og det er ikke engang løgn

Det kan godt gå hen og blive lidt gråt og farveløst, ikke sandt?

Det er lige som om, der mangler noget

en vis længsel er opstået efter noget … tabt

Moaaar jeg vil have min bamse igen
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Nåmen lille skatter, så skulle du nok ikke have smidt den i skralderen

for de onde skraldemænd har været og tømme den

Som sagt, det er ikke engang løgn

heller ikke selvom sandhed og løgn ikke �ndes i nihil

hvor alt som bekendt er lige godt og lige-gyldigt

Og se nu, hvad han har gang i vores ven

Han har fået travlt med at proppe alt muligt junk indenbords

Der er blevet for tomt i det ydre tomrum af intethed

Stilheden er blevet larmende, renheden er blevet beskidt

begrænsningen er blevet … begrænsende, ja tænk engang!

Du kan ikke først smide alle legekammeraterne udenfor døren

og så komme og klynke over, at de ikke gider at lege med dig

Du kan ikke først behandle kæresten som lort

og så komme og forvente, at hun elsker dig alligevel

SÅ den store fejl vores ven begår, er

at han ikke overholder sine egne spilleregler

Når man afstår fra at forstå, afstår man fra 

at hævde, at man har forstået

Nej se nu, hvad han så gør alligevel

for at komme på banen igen og ind i varmen

Nu har han minsandten genopfundet alt det vragede og kasserede

for nu er der psykologi, hvor der før var livsklogskab

Nu er der kommet samtaleterapi, hvor der før var skriftemål

Nu er der videnskabelig dogmatik, hvor der før var religion

Nu er der management, hvor der før var samfund og fælleskab

Nu er der extacy som hurtigt �x på den manglende ekstase

Og se nu, hvad der mere er proppet ind 

i den vakuumpakkede virkelighed

Køb dig glad i det shop-a-holic-hologra�ske Hollywod

Mariehønen Aldrigglad hun spiste mer-og-mere mad

Nu er der porno i stedet for erotik

Nu er der distortion-festival i stedet for festlighed

disruption i stedet for sammenhæng, misundelse i stedet for respekt

nedlukning i stedet for virksomhed, korrekthed i stedet for menneskesyn

Så kedsomheden er dyb, men hvad vil det sige?

Betyder det, at kulturen er nødt til at ramme bunden
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med topmålet af kedsomhed kombineret med lavmålet af mening

før den store katharsis vil �nde sted?

Er vores fætter, staklen, nihilisten nødt til

at opleve sit valg og dets konsekvenser i sit fulde omfang

før det omsider går op for ham

hvori den store fejl bestod?

Vinterolympiade 2021

 

Og vi stiller lige om lidt om til første runde

 af snebold i nakken på regeringen,

 hvor det gælder om at omdanne stats- og sundhedsministeren

 til snemænd indenfor de 4 minutter og 30 sekunder,

 der er forskrevet i de nye normale olympiske regler.

 Herefter vil de blive overhældt med isvand

 og efter endelig indefrysning af dyrtidsportioner blive brugt

 som terrorspærre på Christianborgs slotsplads.

 

Først skal vi dog gense den festlige finale fra i går,

 hvor det danske landshold i skiskydning efter levende mål

 med røde splatkugler gennemhullede otte chefredaktører,

 hvis trykte eller flydende medier havde medvirket

 til systematisk meningsforstyrrelse

 og nægtet at lade sig behandle for den medievirus,

 som de selv havde skabt.

 Og se der, hvor sneen forvandles i et festfyrværkeri

 til en palette af vort lands festlige farver!

Senere på dagen sender vi direkte fra henholdsvis

 kvindernes semifinale i iskagedekorering,

 hvor kun de mest fornærmende bemalinger har en chance for finale,

 handicapcurling, hvor det drejer sig om frivilligt 

 at gå på røven på glidebane i iscenesatte krisetider,

 mændenes kvalifikationsrunde i global opvarmning af kolde skuldre,

 og ikke mindst dagens højdepunkt, den med oppustet forventning

 totalt opreklamerede nedlukning af selvdøde mink.

 Mon ikke vores allesammens nationale håb, Edderheksen Frederiksen

 har en chance for at slå sin tyske udfordrer Ankelsok Märkeli

 og den engelske opkomling Boris Børnelok.

Og nu om til finalen i sneboldkastning
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 efter en kort reklame for obligatorisk genterapi

 med ukendt antal livstruende bivirkninger

 sponsoreret af Onkel Gates.

 

Snemanden

Nu kommer den og æder dig!

Du har ikke set den endnu, 

ingen har set den endnu,

men ALLE har hørt om den.

Netop derfor er den ekstra afskyelig.

Der en nogen, der engang har set dens forspor.

Der er endog de, der hævder at have taget et billede af den,

det er bare ikke til at sige, om det er en forvildet isbjørn,

hvilket på sin vis ville være OK, for så kan man skyde kræet,

eller en sjover i ko-hvid pelsfrakke.

Sandsynligheden taler for det sidste,

for sjoverne har temmelig travlt i disse tider.

Men i hvert fald, så kommer den og æder dig.

Så du må hellere holde dig indendørs.
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Den afskyelige snemand har det med at overfalde folk,

der ikke gør som mor og far siger.

Indefrosset

Det er svært til at sige, hvad der er værst

 nedfrysning eller nedsmeltning.

 Måske det første er at foretrække,

 det er trods alt muligt at tø isklumpen op igen.

 

Jeg ser ud af min bagdør

 og aner konturen af en råbuk, der spiser af min hæk

 Den skal være så velkommen at holde mit monsterhegn nede,

 der lige nu beskytter mod den stive vestenvind.

 

De har frosset civilisationen ned

 under påskud af at ville beskytte os mod nedsmeltning.

 Mon ikke påskudet dækker over noget,

 de har liggende i skufferne og skabshylderne?

 

Hvad de har frataget levende mennesker,

 har de ikke tænkt sig at levere tilbage.

 Vi vil huske dem for deres forrædderi med tak for,

 at vi nu fuldtud forstår, hvorfor vi ALDRIG vil kunne stole på dem.

 

Rustik skadedyrsbekæmpelse

Det lader sig fortælle

 at folk i landsbyerne i det gamle Rusland

 havde en radikal men effektiv måde 

 at skaffe sig af med de skadedyr,

 der mente, de skulle bo indendørs.

 

Vi taler fx som den ikke eksisterende art af gnavere,

 der kalder sig selv for husmusen.

 Der findes ikke husmus, der findes skovmus, markmus,

 rødmus, halsbåndsmus, spidsmus og hasselsmus eller bare mus.

 Det siges endog, at der findes flyvende mus,

 men sådan en er ikke lige set for nylig,
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 på disse kanter.

 

Så landsbyboerne i det gamle land i de gamle tider,

 var trætte af de kræ, der mente de var husdyr

 uden at gøre dagens gerning

 men levede uden invitation på fuldtidspension med centralvarme.

 De var også trætte af rotter, husmår, kakkerlakker, husbukke og andet husligt.

 Så de slukkede for brændeovnen midt om vinteren

 i 40  kulde i pivende sidevind bag et par indefrosne cedertræer

 og flyttede en uge over til naboen.

 

Når de kom tilbage, kunne de kyle stivfrosne gnavere ud

 eller tø dem op og give til katten, hvis den gad at æde dem.

 Og så var det jeg tænkte, 

 om vi ikke kunne slå to rotter med ét smæk,

 siden de nu har lukket ned for mennesker og menneskelighed?

 Kunne vi så ikke lukke helt for de politiske skadedyr?

 Én gang for alle, siden vi har ikke brug for dem

 til at ødelægge menneskers liv.

 

Glatis 

Hvad så der Bette Mette, Bambi på glatis,

 har du styr på dine tændstikben?

 hvordan er det at rotere i spagat om egen akse?

 hvor bliver den sjove kanin af, der skulle hjælpe dig op igen?

 

Det er, som om bordet fanger, ikke sandt?

 Man kan ikke først lade ham skruptudsen fra Basel

 slikke en i øret og love julegratiale,

 nægte at svare på alle relevante spørgsmål,

 lave blowjob på Onkel Gates og Dr. WHO,

 smadre samtlige små og mindre virksomheder,

 gældsætte landet for en halv trilliard

 for at få lov til at spise pindemadder med de store

 ... og så bakke ud af bagdøren.

 

Det løb er lissom kørt ikke?

 Du er nødt til at køre den helt ud, er du ikke?

 Når hele befolkninger er pumpet stangstive af kviksølv,

0
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 aluminium, formaldehyd, genmuterede cancerceller, 

 døde dyrerester, nanochips og GMO ...

 SÅ vil dine spindoktorer opfinde påskudet for at tage retræten.

 MEN det bliver på betingelsen, at vi aldrig siger det til nogen,

 at vi ikke taler med nogen og hinanden om det,

 at vi lover at tage vores medicin og torskelevertran hver dag,

 at vi mundbinder og stavnsbånder os selv i al evighed,

 at vi indefryser vores menneskelige rettigheder på ubestemt tid.

 

Nej, vi forstår godt, at det må være svært som politiker

 ... og det gælder jo også for de ellers så dygtige mediefolk,

 at man ikke først kan lyve vægge op og stolper ned

 for undermålere som os, der ikke lige har tid til at tjekke det ud,

 og så pludselig komme og sige HA-HA, det var bare for sjov,

 det var bare noget, vi havde fået at vide, 

 og hvordan skulle vi da også HA-HA have vidst det?

 Så nu lader vi alle sammen som ingenting, gør vi ikke?

 Det forstår vi da så udmærket, det må være svært.

Portræt

et portræt af en slået hund

et portræt Judas

et portræt af Loke

et portræt af Lagerkvists : ” Dværgen”

det er ondt

det er snedigt

det er synd, eller synd for…

jeg ser en sjæl, ufri, fanget og emballeret i tøj og utøj

jeg ser en falden engel, som ikke kender sit eget værd

jeg ser en kloakmester, en fedtklump omkring et åbent kloakrør, lodret ned i helvede

jeg ser på dette ansigt og spørger undrende :

– hvad får dig til at gøre dette, både mod dig selv og – ikke mindst – mod andre ?

– ser du ikke at din sjæl lider, så det smerteligt presser sig igennem hver fiber i kroppen ?

– fatter du ikke hvilken evig skamstøtte du er ved at rejse på din egen grav ?

Hvor fristende er det ikke at IRON-isere over situationen :

” jeg ser i vemod og smerte på alt dette – og trøster mig med

at bag det iskolde ydre gemmer der sig et hjerte

af rustfrit stål ”

Ufatteligt !
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Svært at ryste det af sig.

Sundhedsstyrelsen

Vinterferie

Prøveløslad jer selv i fængselsgården, hvis I har mulighed for det.

I kan også tage på losseplads, besøge en kirkegård, gå en tur i baghaven eller bare stikke 

hovedet ud af vinduet - med maske på, så I ikke får for meget frisk luft. Sundhedsstyrelsen 

advarer på det kraftigste mod smitsom frisk luft og overdrevet iltoptag.

Hvis I gerne vil se jeres venner til frokost, så laver I bare et møde på Zoom. Det blir SÅ 

sjovt. Her kan I lave sjove quizzer og forberede et lille teaterstykke, som også er sjovt.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan I finde inspiration til vinteraktiviteter på de mest røvsyge 

lokaliteter, hvor I er sikker på ikke at møde en smitsom sjæl.

Valentinsdag

Hold konen, karlen, kæresten og daten på afstand og udskyd det hele på ubestemt tid. Vi taler om 

... forever. Vær kreativ ved at opfinde de sygeste undskyldninger. Hold fast i kærligheden og 

fællesskabet ved at ... skylle det ud i lokummet. Det giver god mening. Pas på jer selv - din 

nabo kunne være en viral massemorder!
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En englænder var i USA engang i 1980’erne hvor han kom i snak med en amerikaner – ikke så

underligt. Han husker til sin store forundring, at han på et tidspunkt �k en pege�nger fra

amerikaneren, hvor denne udbrød: You can’t say that! Altså: Sådan noget kan du ikke sige!

Det var her, det gik op for ham, at der var ankommet en ny tone med en ny trend og et nyt concept:

politisk korrekthed og hvad deraf følger af censur, meningstyranni og taleforbud. 

Svaret på pege�ngeren burde have været: 

Jeg kan sige lige, hvad der passer mig, og så kan du være enig eller uenig. Hvis jeg er grov og fornærmende,

så kan du sige til og fra. Hvis du mener jeg fornærmer tredjepart, så rager det i princippet ikke dig, for det er

et mellemværende mellem dem og mig.

Dette svar burde være iværksat første gang, dette fænomen dukkede op og være holdt i nakken siden.

Men som vi ved med trends af den slags, så kommer de ikke frem i lyser og bekender sig selv men

sniger som en gift ind i folks bevidsthed over tid.

Sådan noget kan du ikke sige
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Hvad der skete her, er det vi ser i fuld skala i dag. Det blev for alvor kørt på banen i starten af dette

årtusind. Det kom ind ad bagdøren ganske langsomt, de drejede på hanerne, kvælertaget blev

mærkbart undervejs.

And you ain’t seen nothing yet. Nu er der en ny globalfascistisk administration, der �ytter ind i USA,

der har tænkt sig at køre den HELT ud. Vi behøver ikke at gætte på, OM de vil gøre det. De siger selv, at

de vil gøre det. Og den nye administrations bagmænd har gjort det allerede siden starten af dette

årtusinde og før ved at manipulere skiftende administrationer. Også den afgående admin, der ellers

gav dem historiens hidtil største modspil.

De er rædselsslagne ved tanken om, at folk kan �nde på at sige, mene og gøre noget, som de ikke har

godkendt, og som kan true deres magtfuldkommenhed og deres sociale, psykiske og politiske kontrol i

den Sovjetstat 2.0, som de er ved at skabe.

De er rædselsslagne for, at den enorme folkelige opbakning, som den afgående præsident skabte og

som indeholdt en direkte konfrontation med global-fascismen, skal fortsætte og eskalere yderligere.

Og så kan man mene, hvad man vil om ham, hvis man ellers er i stand til at danne sig en egentlig

mening.

Det, som de er mest bange for, er at blive stillet til regnskab for deres forbrydelser. Listen over

begåede er den totale liste over tænkelige forbrydelser.

Derfor er de bange for folk, der siger dem imod og ikke tænker som dem.

De er bange for folk i det hele taget, der tænker og mener noget for alvor.
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Forlorenhed

I stedet har globalfascisterne skabt en kultur af pseudo-meningsdannelse, hvor dannelse af mening

aldrig �nder sted. Præfabrikata står til download. Vi lever i en tid af forlorenhed.

Jamen jeg har da ret til at have en mening, og du skal ikke komme her og-og …

Problemet min ven er, at du ikke har en mening, for du har aldrig dannet dig en mening. Du har

downloaded en erstatning for at have en mening. Det svarer til, at du går hen og hiver en frossen

tingest af ude�nerbart indhold med en serie tilsætningssto�er, saltvand og genmodi�ceret gelatine op

af køledisken og smider den i mikrooven til den siger BING!, hvorefter du siger: Skatter, nu har jeg lavet

mad! 

Nej det har du sådan set ikke. Du har tøet en tingest op og hældt den på tallerkenen, det er ikke ‘at

lave mad’. Og det, du har smidt på tallerkenen er i øvrigt heller ikke menneskemad men hundeæde, så

udsagnet er dobbelt forkert.

Forudsætningen for det globalfascistiske magtovertag, som den måske overståede amerikanske

valgkamp blot er et symbolsk udtryk for – man har jo sine tvivl, for den underlige ceremoni, der lige er

afholdt virkede meget … halvhjertet og netop forloren – altså, forudsætningen er det kulturskred og

bevidsthedsskred, der har fundet sted over tid. Man kan anlægge den store skala eller den mindre her,

men der er sket et skred.

Selve udtrykket forloren er interessant. Verlohren på germansk betyder fortabt. Vi er fortabte, vi har

ladet os fortabe. I religiøst løftet sprog betyder fortabelse at miste sin sjæl, at miste sig selv som

menneske. Men ordet betyder også forloren som i forloren hare, der er en farsklump, der lader som

om, den er en hare. Den kan i øvrigt være udmærket i sig selv, hvis den er hjemmelavet af gode

ingredienser og ikke bare noget gulvopfej, der er kylet i mikroovnen, men den har stadigvæk ikke

noget med en hare at gøre. Forloren betyder generelt falsk, noget der udgiver sig for noget andet, end

hvad det er. 

Begge betydninger beskriver kulturens degeneration til systemisk hykleri. Vi har fortabt vores

menneskelighed, for vi har afgivet evnen til at forsvare den ved at ytre os – sådan noget kan du ikke

sige! Vi har ladet os intimidere til at underkaste os forlorenhed.

I stedet for politik har vi identitetspolitik – man kan nu downloade sin identitet som nedfrossen ret

til hurtig optøning.

I stedet for demokrati har vi et teaterstykke, som vi er måbende tilskuere til.

I stedet for journalistik har vi fake news og forloren fascist-propaganda.

I stedet for: Sådan noget kan du ikke sige! skal vi sige lige nøjagtigt, hvad vi har lyst til. Vi skal have

afska�et denne svagpisser-kultur, hvor folk hævder, at de har ret til at være krænkede over den

mindste �s, så de herefter kan bitche folk med deres krænkelse og o�errolle. Hvad sker der, når

krænkelses-attituden, tudefjæset, klynkefjolset tager over? Så sker der det, at samtalen ophører, for nu

har du krænket mig, og-og … De krænkede i stammen – for det er tribalisme, det hér – undgår at være i
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selskab med folk, der mener noget andet end dem selv. Hvorved det fordobler deres svagpissethed,

da de aldrig får modspil længere.

I stedet for en samtalekultur, der er forudsætningen for noget, der blot nærmer sig tanken om

demokrati, har vi fået baviansocialisering, hvor vi ved hjælp af �oskler i �ok klør hinanden de rigtige

steder – og så taler vi ikke mere om det.

Folk er bange lige nu

Vi kan alle fornemme det. Frygten, angsten er ankommet. Den er der overalt. Hvad var det de

kommunistisk kirkefædre hyldede? Mer terror! sagde Lenin. Den evige terror! sagde Trotsky. De

rendyrkede terror som en statsform, et styresystem. Kupgeneralerne med lakkasket og skrårem i

Sydeuropa og Sydamerika styrede med terror. Mao terrormyrdede 100 millioner kinesere, og hans

parti kører projektet ufortrødent videre og har myrdet menneske- og frihedsrettigheder for 1.3 

milliarder af verdensbefolkningen. Hvilket den nye fascist-regering i USA synes er så fantastisk god en

ide, at de i selskab med globalisterne i det Økonomiske Verdensforum i Basel, Schweitz,

milliardærdrengene, er i færd med at overføre til resten af verden. Terrorvåbenet er lige for tiden: Vi

kommer alle til at dø af forkølelse, hvis vi ikke går rundt med rituelle underkastelsesmasker, forbliver i

stuearrest, underkaster os totalitært forsamlingsforbud og �nder os i censur på de sociale medier, der

har kuppet den forlorne meningsdannelse + lader os masseinjicere med en substans med ukendt

indhold og med ikke oplyste bivirkninger (der �ndes ikke bivirkninger, der �ndes kun virkninger).

Vi behøver ikke at gætte på, hvad de tilsigtede (bi)virkninger er. Mod-e-RNA-vaccinen modi�cerer vores

genetik på samme måde, som Monsanto modi�cerede og hybridiserede plantegenetik. Det er et

transhumanistisk overgreb på selve byggestenene i den menneskelige krop. Udover at Bill Gates står

til at tjene trilliarder på vaccinerne, så sniger der sig også en nano-tingest ind under huden på den

kommende massevaccinerede menneskehed. Begrebet Windows Update har fået en helt ny

betydning. Husk Dr. Charles Lieber og The Wuhan Institute of Virology. Husk hvor Dr. Fauci havde

investeret sine blodpenge. Husk hvem der ejer WHO.

Men der tales ikke om det, for folk er bange. Sådan noget kan du ikke sige!

Folk, der godt er klar over, hvad der foregår, og hvad der EGENTLIG er grund til at være bange for, er

også bange – med rette. Derfor er globalisterne �intrende ligeglade, for alle er jo bange, hver på deres

måde. Frygten lukker vores hjerner og hjerter ned og gør os handlingslammede.

Der �ndes stadigvæk et par oldinge derude, der kan huske Den Kolde Krig. Der �ndes tyskere, der er

vokset op i en terrorstat med Stasi-overvågning og angiveri. Russerne kan stadig huske sovjettiden.

Folk i Østblokken kan stadig huske censuren – polakkerne er lige nu gået i kødet på Twitter-fascismen.

Indbyggerne i Argentina og Chile kan sagtens huske Den Beskidte Krig, Operation Condor og det

hemmelige politi, der �k folk til at … forsvinde. Nordkoreanerne og kineserne lever i det helvede i dette

øjeblik. Venezuela er skudt i sænk af kommunisterne. Libyen er skudt i sænk af terroristerne. Spørg de

folk, der er kompetente til at have en mening, fordi de enten var der selv eller ER der selv lige nu. Hvis
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du tvivler på, hvad der nu bliver udrullet i en by tæt ved DIG, så spørg en gang til. Og hør efter, hvad

der bliver sagt.

Det er en af (bi)virkningerne ved nedlukning af rejseaktivitet. Der sker ikke længere direkte

erfaringsudveksling. Folk i Vesten anede ikke, hvad der foregik i Østblokken og i Sovjet før det var for

sent. Vi �k ikke at vide, hvilket helvede socialismen havde skabt, så vi kunne frit fantasere om

lyksalighedernes solidariske Utopia. Indbygger i Østblokken kunne på deres side fantasere om

Slara�enland i Vesten med deres højt besungne frihed. I dag håner de os i Vesten, fordi vi tror på, at

medierne fortæller os sandheden. Igen: spørg dem engang om, hvordan den gule presse opererede i

blokken dengang. Og så tror vi, at det er anderledes for os! Hvor er vi blevet naive.

Den egentlige pandemi var aldrig en virus. Den egentlige sygdom, der in�cerede os, var

mediekampagnen, der �k os til at skide i bukserne af skræk og underkaste os. De sagde aldrig, hvad

det hele gik ud på, for Sådan noget kan du ikke sige!

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Kulturen er som et tog. 

Mens det kører skovler togføreren mere og mere viden op. 

Problemet er, at der på et tidspunkt ikke er plads til mere,

så hans hjælper har lige så travlt i den anden ende med at smide viden ud.

Et endnu større problem er, at meget af den viden, der smides ud,

har taget menneskeheden 25.000 år at opsamle. 

Det dumpede gods er uvurderligt og livsnødvendigt for de næste 25.000 år, og nu er det væk.

Kulturtoget
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*

Et traume er som at tage en fjeder fra en gammel madras og trække den skæv.

Man kan prøve at bøje den tilbage, men man får aldrig fjederen, som den var engang.

*

Der er to slags arbejde. 

Der er det ene, hvor man tager et bad, inden man går på arbejde.

Og så er der det andet, hvor man tager et bad, når man kommer hjem.

Der er for mange af den første slags, og et samfund har på lang sigt ikke råd til det.

*

Der �ndes kun tre forklaringer på det absolutte.

Den ene er den kreationistiske, som i de abrahamiske religioner.

Der sidder en fyr med langt skæg et sted oppe bag himlen og skaber himmel og jord og det hele.

Den anden er den nihilistisk-materialistiske, ex nihilo nihil, ud af intet kom intet.

Først før tid og rum var der absolut intet og så på et splitsekund af et splitsekund var alting.

Tilhængerne af den anden forklaring, videnskaben, kan vældig godt li at gøre grin med det første,

religionen.

De er imidlertid ikke er i stand til at se er bjælken i deres eget øje, og hvor absurd en påstand, et

dogme, de selv fremfører. Big Bang er mere langskægget end gud-alfader og fader Abraham og �re

sønner tilsammen. De kalder sig rationalister, og alligevel nægter de rationelt at forklare årsagen til

altings fremkomst fra intet. Hårdt gået på klingen vil de altid sige: ja, det er det store mirakel, som vi ikke

forstår. Og her gik vi og troede, at mirakler hørte til i klubben med den langskæggede.

Den sidste er den monistiske verdensforklaring.

Det er den pythagoræiske forklaring, tallene bag tallene, den ekspressive ligning.

Det er sandsynligvis den eneste, der giver mening men også den sværeste at forstå. Hvem har også

forstået, at verdens skabelse skulle være helt nem at forstå? – så den ligger og venter, til den dag, vi

har forstået den.

*

Tallet 1 for de græske �loso�er var ikke et tal. Det var et udtryk, en expression.

Det to første tal i Fibonaccis talrække er 1 og 1 (-2-3-5-8-13 …). Det er Ananke: det kan ikke være

anderledes. Det er Logos.

Uden to x 1 kan man ikke komme til 2. Men det første 1 er anderledes end det andet 1.

Det første 1 er monaden, det udelte, det andet 1 er dets attribut, dets egenskab, det som det er.

Dette er verdens skabelse. Dette er den kosmiske celledeling.

*
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På ideernes markedsplads vil sandheden altid komme frem. Men hvad nu hvis denne markedsplads

har undergået den samme monopolisering som det verdensmarked, hvor kapitalisme ikke længere er

et marked men en kartelkonstruktion? Hvis dette marked, hvor man kan sælge sine meninger for

hvad, de er værd, ikke længere eksisterer, er vi i slem knibe. Hvis et kartel af sociale platforme med en

agenda bestemmer, hvem der har lov til at mene noget, og hvad de har lov til at mene, har de kvalt

markedet. Tilbage er kun løgnen. Som i Sovjetstaten var der altid mangel på var, og folk var nødt til at

stå i kø for en pose mel. Tech-kartellerne har genindført Sovjetstaten, og hvis du ikke falder ind i

gelederne, bliver du send til det digitale Gulag.

*

Hvorfor vokser regeringer altid. Fordi der er ingen magt i at sige JA.

Der er magt i som udgangspunkt at sige NEJ, så folk er nødt til at komme til dem for at få et ja.

Regeringer er ifølge deres indre logik sat i verden for at skabe forhindringer. 

Glem alt om, hvad regeringsfolk SIGER, at de er til for, og hvor hjælpsomme de er. Det er BS.

Uden en allerhelvedes masse forhindringer for folks trivsel, ingen regering.

Det eneste, der holder regeringer i live i den forvoksede størrelse, som regeringer opnår med tiden, er

folks afhængighed af dem. Hvis folk kan �nde ud af det hele selv uden problemer, hvad skal de så med

en regering og de oceaner af regler og love, som denne regering producerer.

Regeringer er ET STORT NEJ, og hvis du vil have et ja, så skal du gøre dig klar til at kysse røv.

Derfor bliver store �rmaer større og større og små �rmaer færre og færre i disse tider.

For de store har råd til jurister og lobbyister, der ved, hvordan man seriøst kysser røv.

De rigtig store behøver ikke engang at kysse røv, de kan bare hive en pistol op af lommen.

*

Vi har i dag genmodi�cerede ord.

Ved at modi�cere et ord, kan de betyde noget helt andet. 

En erhvervspsykolog er et ord med -psykolog i røven, der dækker over er en coach eller facilitator, der

har trukket titlen i en automat et sted ovre i USA efter at have gennemløbet nogle måneders træning.

Vedkommende er ikke psykolog, men bruger sin postulerede status til at pille ved folks hjerne i

erhvervsseminarer og lign. hvor han er hyret i dyre domme.

Identitetspolitik er et ord med -politik i røven, der dækker over ideologiseret hjernevask og social

ingeniørkunst. Folk, der falder i den identitetspollitiske fælde, har tilladt sig selv at bliver organer for en

agenda, der ikke er politik, som det normalt forstås, selvom det har dybe politiske implikationer. Det er

et våben, for kulturpolitik er blevet en krig. Vi er nogle med en hukommelse lidt større end en �ues,

der husker, da Brian Mikkelsen og Anders Fogh Rasmussen introducerede begrebet Kulturkampen. 

Begrebet er ikke nyt. Det lå implicit i begrebet kulturradikalisme, der er det opblødte danske udtryk for

kulturmarxisme, altså PH og omegn.
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*

Men så er der også:

Flere genmodi�cerede ord

Faktatjek – Konspirationsteoretiker

In�uenzaramte ord

In�uencer – Shaper – Covidrelateret – Immunitet – Biologisk – Frihed

Ord med hovedet nedad (nysprog = betyder det modsatte)

Progressiv – Demokrati – Samfund – Relativisme – Revolution – Diversitet – Konsensus – Ligestilling

Ord tvangsudskrevet til plejehjemmet

Ære – Hæder – Sandhed – Race – Slægt – Tradition – Voksen – Samvittighed – Naturlig

Socialt udstødte ord

Mand – Kvinde – Køn – Konservativ – National

Militariserede ord

Fascist – Racist – Sexist – Kvindehader – Transfobisk – Indvandrerfjendsk – EU-modstander – Antisemit

– Vaccinemodstander – Hate speech

Ord der snurrer (buzzwords, feelgood-ord, ord med falsk varebetegnelse)

Omstillingsparat – Innovation – Klima – Integration – Fredsbevarende – NGO – Bæredygtig – Grøn –

Udviklingsbistand – Humanistisk

*

Et hovedprincip indenfor systemteori (kybernetik) er:

Et system er, hvad det gør.

Lad os anvende det på det systematiske koncept, der blev iværksat marts 2020.

Millioner af små selvstændige virksomheder lukker ned.

Stater får lænset deres økonomi.

Mennesker bliver bange for hinanden og for at dø (mere end i forvejen).

Mennesker bliver villige til at udføre absurde underkastelsesritualer.

Politikere overtager sundhedsfaglige beslutninger dikteret af industrien.

Samfundets borgere mister deres civile rettigheder.

Mennesker distancerer sig fra hinanden.

Ældre personer dør i isolation og ensomhed.

Uddannelser fryser fast.

Børn tvinges til at leve i en dagligdag stik imod deres natur.

Mennesker tvinges til at recirkulere deres egen bakterie�ora.
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Det menneskelige ansigtsudtryk forsvinder i o�entlige rum.

Naturlig immunitet er forhindret.

Dette er, hvad operationen gør ved mennesker og samfund.

Så hvad er systemet? DET!

https://www.nedersteetage.com/et-system-er-hvad-det-goer/

*

Sæt dine hjemmesko under sengen hver aften,

så du er nødt til at lægge dig på knæ for at nå dem.

Og mens du er dernede, på knæ, så

sig tak for nåde og for tilgivelse

sig tak for forståelse og for visdom

sig tak for dine smukke forældre og for kærlighed

sig tak for venlighed og for ydmyghed

sig tak for fred og for fremgang.

Sig tak på forhånd for det, der allerede er dit.

Et sandt ønske i hjertet er Guds bevis på forhånd for,

at det allerede er dit.

Og når du får det, der allerede er dit,

så ræk en hånd bagud og træk et andet menneske op.

Du er her ikke blot for at gøre karriere,

du er her for at gøre en forskel.

*

Kom lige til at høre en gammel Gasolin-sang over bilradioen:

Ta’ med mig til Joanna,

ta mig med, ta’ mig med,

ta’ mig me-ed.

Hvis det er der hvor

vi i-ikke bare

skal passe os selv.

Og så var det jeg tænkte,

mens jeg passed’ mig selv,

at ham Kim har nok taget fejebakken for fuld,

og at han overhodet ikke har forstået en skid af

det nye normale.

https://www.nedersteetage.com/et-system-er-hvad-det-goer/
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Emnet er en meget høj bygning. 

Vi har kun givet os selv en tur i elevatoren mellem 1-15. etage med stop undervejs. 

Vi stiger på i nederste etage, og døren lukker sig

Vi lever i en verbal misbrugskultur. Vi færdes blandt storproducenter af nysprog. At producenterne

Verbalmisbrug
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producerer og distribuerer er én ting. At vi forbruger, er en anden. Vi er blevet med-misbrugere.

1. etage

Et misbrugt og forfalsket sprog er som historieforfalskning.

Hvis vi ikke længere kender ordenes ophav og sande betydning, er vi fortabte.

2. etage

Sproget misbruges til at gøre folk frygtsomme, skyldige og skamfulde. Du vil da ikke være skyldig i, at …

vil du vel? Du skulle måske skamme dig. Pas du bare på, at …

3. etage

Sproget misbruges til at gøre folk mindre, end de er.

Du skal ikke tro, at du er noget eller har noget at skulle have sagt.

4. etage

Sproget misbruges til at lukke munden på folk.

Du skal ikke tro, at du kan efterspørge sammenhænge, for så er du en konspirationsteroretiker.

5. etage

Sproget misbruges til at kaste fortryllelser efter folk. De kalder det også for gaslighting.

Nej-nej, der er da ingen der har gjort, det må være noget, der foregår inde i hovedet på dig.

6. etage

Sproget misbrugres til udstøde dets egne ord, ligesom mennesker bliver udstødt. De store ord

bliver cancelled. Der �ndes ikke længere sandhed, ære, dyd, godt eller ondt, køn, race, tradition, Gud,

Kosmos, meningsfuldhed, samvittighed, arv, erfaring, bevidsthed – ifølge misbrugerne.

7. etage

Sproget misbruges til at bygge skranker for skrankepaverne. Magtsprog, kancelisprog, lægelatin,

teknokratsprog, business-managementsprog, juridisk-okkult sprog eller politisk tågesnak.

8. etage

Sproget misbruges til at afstumpe virkeligheden. Soundbites, streetsmart, txt-meddelelsessprog,

gangsta-rap, journalistisk poptale, politisk peptale, pandemistisk paptale, spædbørnssnak for voksne.

9. etage

Sproget misbruges til falsk retorik fyldt med falske logikker.

Morlille kan ikke �yve, en sten kan ikke �yve, ergo er morlille en sten. 

10. etage

Sproget misbruges, når den feje og dumme ønsker at skjule sig. Et glat lag af pseudovidenskabeligt

mumbo-jumbo, som ingen forstår en pind af – inklusive ophavsmanden.

11. etage

Sproget misbruges, når præsteskabet ønsker at hylde sig i salvelsesfuld godhed.

Det er jo altsammen for jeres egen skyld, små venner. Siger hykleren.
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12. etage

Sproget misbruges til at lyve. Der er den lodrette løgn. Så er der den halve sandhed, hvor det vigtige er

udeladt. Så er den forvredne sandhed, hvor stort er gjort små, og småt gjort kæmpestort. Og så er der

forbrugerløgnen, som folk ikke aner kommer ud af kæften på dem.

Den dårlige nyhed er: Forbrugeren af løgnen er lige så god som formidleren og fabrikanten af løgnen.

13. etage

Sproget misbruges til at lulle dig i søvn. Efter et par timer i sofaen foran dummer-�immeren, er din

hjerne som selvdød vingummi i gele. Der lyder en dyb snorken fra et ukendt sted nede mellem

hynderne.

14. etage

Sproget misbruges til at tilsvine folk. Den eneste formildende omstændighed er, at du i stedet for

tallerkener, stole og mere dødelige e�ekter får en gang verbalt lokumsvand i synet.

15. etage

Sproget misbruges til smiger, indyndelse, forførelse, falske løfter, selvros, bortforklaringer og

omskrivning af virkeligheden. Barack Obama har lige skrevet en bog på 800 sider fuld af den slags.

Fortalelsen

Den kommer, når man mindst venter den. 

Den er en smutter. På en måde, på en måde ikke.

For den måtte komme, og den kommer af, at man prøver for hårdt.

Altså prøver for hårdt på ikke at prøve. 

Når man kræmmer på en hemmelighed, så slipper den ud i sprækken.
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Hvordan var det nu med den epidemilov?

Blev den punket og pushet igennem?

Eller var den alligevel så tydeligt fascistoid, at de blev grebet i det?

Ja, jeg kan snart ikke holde styr på det længere.

Uanset hvad. 

Jeg husker i hvert fald én bestemt formulering.

Og det er her, man ikke skal sove i timen, tænker jeg.

Man skal kende fortalelsen på dens særlige stank

i form af en lille men koncentreret lummer�s, der slipper ud forneden

af sprækken – �ft!

Hvordan var det nu, de formulerede det?

Altså i det dér lovforslag.

Var det ikke noget i stil med:

at nu kunne ministeren, du ved ham den blegskaldede,

eller en af hans efterfølgere efter fyringesrunden

beordre tilbageholdelse og tvangsinjicering af personer,

der formodedes at være smittet med en ‘samfundskritisk sygdom’!?

Altså ‘formodedes’, den er slem nok i sig selv, men hvad var det, de kaldte den der sygdom?

Der var den s’gu! Fortalelsen.

Når man først har fået øje på den, kan man ikke-ikke får øje på den igen.

Og så var det jo, at et par brikker faldt på plads,

for hvad var det, en anden blegskaldet apparatjik fortalte 

på en nyhedskonference for udvalgte interesserede,

hvilket senere lækkede til o�entligheden

… jeg kan desværre ikke bringe linket, for så kommer tankepolitiet,

men du �nder det derude, hvis du leder,

… nåmen en af de teknokratiske under-skødehunde derovre

i den femkantede bygning, de kalder for forsvarsministeriet i United Blu�, stillede sig op og sagde, at

nu var de kommet op med et �uidum, der var testet på x-antal menneskerotter, og som kunne få en

eventuel samfundsskadelig person, du ved sådan en, der formodes … der var den igen: formodes at gå

og pønse på et-og-andet, til ikke at pønse længere.

Så hvad er det i virkeligheden, at den blegskaldede minister i det blegskaldede ministerium selv går og

pønser på? Er det ikke noget med et �uidum, som vi efter et års heste-hundekur må formodes at være

tilstrækkeligt møre til at lade os injicere med? Og som både indeholder det ene og det andet og det 72-

sindstyvende, hvoraf en af disse -tyvende hemmelige ingredienser, som de ikke er meget for at

deklarere … jeg mener, det er jo ikke skinkesalat fra Brugsen vel, høhø, så det er vi jo undtaget for at

deklarere ikke sandt høhø-igen … altså en af disse tilsætningssto�er er netop noget helt nyt og

nydeligt nano-noget, der bla kan sådan noget med at få folk til at holde op med at pønse. Hvad var det,
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de kaldte det, derovre i den femkantede bygning? Fun…etellerandet.vax, som i sjov, som om det var

sjovt.

Er det så overhovedet fortalelser, tænker man ved sig selv, mens man går og småpønser?

Eller er det bare oplysning til borgerne fra borgherren – gennem sprækken?

Den moralske fortælling

Hvornår kom den i uføre?

Hvornår blev den umoderne og ukorrekt?

Hvornår var det, de afska�ede den?

Stort set al litteratur før 1950 har et element af moralsk opbyggelighed.

Alle de klassiske romaner har en moralsk pointe.

Alle græske tragedier og komedier er moralske menneskelige dramaer.

Shakespeare (hvem det så end var), Molliére og Holberg er dybt moralske.

Alle eventyr er moraliserende.

Nihilismen aka postmodernismen var ikke slået igennem.

Det kristne grundlag for den vestlige kultur var endnu ikke blevet udvasket og fornægtet.

Det er ligegyldigt, om er kristen eller ej, Dette  ER den vestlige kultur.

Alle de store forfattere var moralister: Goethe, H.C. Andersen, Dostojevsky, Thomas Mann.

Alle klassikerne er moralske fortællinger: 1001 Nats Fortællinger, Chaucer’s Canterbury Tales, Dante’s

Den Guddommelige Komedie, Cervantes’ Don Quixote, Æsop’s Fabler, Stevenson’s Skatteøen, Tolstoy’s

Krig og Fred.

Det skal ikke forstås, som at man sidder med den moralske pege�nger over nakken hele tiden. Men

moral er indbygget som et helt nødvendigt element for at skabe den store fortælling. 

Og så skete det BUM! for så startede ind�yvningen til postmodernismen, hvor den store fortælling blev

erklæret for død. Moraliteten blev politiseret og militariseret. Der blev talt åbenlyst om moralens

afska�else i politisk ny-korrekte kredse. Når man afska�er sit moralske kompas, og når moral/etik

bliver dæmoniseret via en vifte af latterliggørelse og nedgørelse, så intræ�er nihilismen, alting-og-

intet-gyldigheden. 

Den moralske fortælling blev ugyldiggjort, fordi nogen ønskede at begå en amoralsk forbrydelse mod

menneskeheden. Den slags forbrydelser starter altid med et  verbalt misbrug. Vi lever nu en verbal

misbrugskultur, hvor det gode er blevet ondt, og det onde er blevet godt. De

har dekonstrueret begreberne og hængt dem med halen i vejret og hovedet i mudderet. Misbrugerne

har relativeret godt og ondt, sandt og falsk, for så kan ingen stille dem til ansvar for ondskab og

falskhed, mener de selv.

https://youtube.com/watch?v=8AHCfZTRGiI%3Ffeature%3Doembed



29.12.2022 15.01 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1063/3124

Amoral og uetisk handling har en konsekvens. Grækerne lærte os om hybris-nemesis. Kristendommen

lærte os om synd og fortabelse. Den vediske kultur lærte os om karma og dharma. Don Juan lærte os

om, at forføreren står for fald. Dostojevsky lærte os om Forbrydelse og straf. 

Men så kom Aleister Crowley og omegn og lærte os, at  du kan gøre, hvad du vil, og at det ingen

konsekvenser får. Hans endeligt vidner om, at han havde undervurderet konsekvenserne af

konsekvensløshed. De tog ham bogstavelig, og i kølvandet ankom sex-drugs-&-rock’n’roll og

hippiekulturen, der udlevede konsekvensløsheden … og døde unge og udbrændte. 68’erne gav

etablissementets ‘pege�ngermoral’ f-�ngeren og endte uden moralsk kompas. Deres børnebørn

render nu rundt på gaderne i USA og smadrer butiksruder i frustration over det udeblevne Utopia. Og

fordi, deres ideologiske pushere har fortalt dem, at det er det, de skal gøre, for at være medlem af the

tribe.

Det var åbenbart meningen, at den moralske fortælling skulle ramme bunden, før det gik op for folk,

hvad de var blevet frataget. Vi ser den nu på vej tilbage fra sit eksil. 

Det var åbenbart meningen, at vi skulle lide skibsbrud i åben sø, før vi fandt kompasset frem igen.

Helt uden tvang

Nej, nej vi tvinger skam ikke befolkningen til at få nålen op.

Det ku’ vi da ikke drømme om, det ville jo være i strid med grundloven.

Vi giver bare mulighed for, ja du kan kalde det for en opfordring, hvis du vil,

at arbejdsgiverne kan forlange tvangssterilisering … vi mener selvfølgelig tvangsin�cering

med det dér skud sygdomsfremmende … vi mener selvfølgelig sundhedsforebyggende, 

som vi alle sammen længes efter.
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Hvad siger du, om vi har en pistol i hylstret, når vi vrider armen rundt på arbejdsgiverne?

Det kunne vi da ikke drømme om – altså at holde pistolen i hylstret.

Og hvad siger du så, om en såkaldt arbejderregering ikke burde være på deres side og ikke den

anden? Joo, men det var jo dengang, og tiderne har skiftet og nu har vi jo en krise, der kalder på

verdenssamfundet, og så må du jo forstå at, … og hvad siger du, hvem verdenssamfundet er? det

sagde han ikke noget om, men han sagde, at vi ikke havde noget valg.

Så det bliver selvfølgelig helt uden tvang.

En ny forureningsbølge

Som om vi ikke havde plastiklort nok til at �yde i verdenshavene,

som om der ikke var pvc nok i vandløbene, i søerne, på strandene og i vejkanterne,

så er der kommet et ny globalt a�aldsproblem:

bjerge af brugte engangsmasker og engangshandsker er nu begyndt at hobe sig op.

Vi taler månedligt om 150 milliarder masker og 65 milliarder plastikhandsker.

Der meldes om, at 75% at det a�ald, der skovles op ved visse kyster, nu består af såkaldt ppp-a�ald,

altså udstyr til såkaldt personlig beskyttelse.

Glem alt om at begrænse brugen af plastikposer til indkøb og alle den slags velmente initiativer.

Alle tiltag på det område er nu overhalet indenom i en ny pandemani af menneskelig stupiditet.
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Kulturborgerkrigen

Det amerikanske valg 2020 handlede og handler ikke om den stadig udøvende, måske afgående,

måske fortsættende præsident, Donald J. Trump. Der var noget helt andet på færde, som størstedelen

af menneskeheden ikke helt gjorde sig klart. 

Når vi kan sige ‘ikke helt’, så ligger der et forbehold i det. For størstedelen er blevet reduceret

undervejs. Ikke til at blive til mindstedelen, men et lille stykke i den retning. For de vælgere, der stemte

på manden, handlede det heller ikke først og fremmest om manden. Og meget tyder på, at det var

minimum 75% af stemmerne, der blev afgivet i hans favør, men et stykke per�dt software

kaldet Dominion beregnet til at manipulere valg, udviklet og afprøvet i bananrepublikker (første gang af

Hugo Chavez i Venezuela) og senere eksporteret til resten af verden, blev sat i værk for at stjæle valget.

Det gjorde det også i den amerikanske valg i 2016, hvor der ligeledes blev afgivet noget i retning af

75% for Trump, men globalisterne havde dengang undervurderet, hvor afsindigt mange, der ikke

orkede ma�akællingen Hillary Clinton, så det egentlige valgresultat stod aldrig klart. I 2020 havde man

forbedret softwaren og sat alle sejl til. I skrivende stund midt-december, halvanden måned efter

valget, er det stadig ikke afgjort.

Det samme kan siges om corona-operationen. Den handler ikke om en virus, der er gået i pandemi.

Altså udover at der ikke er tale om en pandemi overhovedet, for så havde ethvert årligt udbrud af

in�uenza været en pandemi. At operationen havde en hel del at gøre med valget, står klart, hvis man

graver i undergrunden – og slukker for fjernsynet.

Det samme galt for klima-agendaen. Den handlede overhovedet ikke om klima.

Men hvad handler disse operationer, disse ‘deep events’ så om?

Den kulturelle borgerkrig handler om krigen mellem menneskehedens gamle fjende og

menneskeheden. Fjenden har mange-mange navne, men vi kan nøjes med at bruge et af de

seneste: globalismen. Donald Trump er erklæret anti-globalist, men denne kulturkrig vil bestemt ikke

være overstået, hvis han forlader præsidentposten. Så får vi blot endnu en omgang globalisme på

steroider. De �este er klar over, at det senil-korrupte fjols, Joe Biden, aldrig var den egentlige

præsidentkandidat, men at han blot et par måneder inde i perioden vil falde om på gulvet eller bakke

ud af sidedøren for at give den videre til globalist-dukken, Kamela Harris. Begge er totalt uegnede til

posten, men US Deep State og globalisterne er ligeglade, for bimbo-dukken har snore, og snore kan

der trækkes i. 

Det medieskabte Donald Trump-had handlede om, at han var kommet i vejen for den 16-års-plan, de

havde iværksat startende med Barack Obama forventet efterfulgt af Hillary Clinton. Her skulle det

endelige globalistiske overtag �nde sted. Trump var ukontrollerbar, ukorrumperbar – han havde alle

pengene selv, og man kan ikke bestikke en mangemillionær, der er verdensmester i at tjene dem – og

han brød sig simpelthen ikke om deres global-fascistiske tankesæt. Like him or not. Han var så meget i

vejen for dem, at han indimellem blev hovedpersonen i deres skingre propaganda. Han var aldrig

hovedpersonen og hovedemnet/hovedsagen, han var blot en katalysator. 
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For de amerikanere, der stemte på ham, var han denne katalysator. Globalisterne havde

undervurderet befolkningen i 2016, den befolkning, som de havde den allerstørste foragt overfor.

Mennesker er bare det snavs de træder på, men da der er så ufatteligt meget af snavset, så er de

velovervejede, når de betræder snavset. Eller som fru Clinton kaldte dem:  the deplorables, de

afskyelige. 

To korte spørgsmål: Hvem er globalisterne, og hvad er deres agenda? Det kunne vi skrive 800 sider

om, hvilket er lige så mange, som bimbo-dukken Barack Obama har brugt i sin selvbiogra� på at rose

sig selv. Lad os gøre det lidt kortere.

Globalisterne er det nutidige navn for de gamle familier, der har styret verden siden Kong Herodes.

Deres agenda er i dag, som den var dengang, herredømmet over menneskeheden, den ultimative

magt og det ultimative tag-selv-bord over alle tilgængelige ressourcer. De er det ældgamle

Misundelsens Imperium, der ikke blot ønskede at rage til sig, men så det som en fornærmelse, hvis

nogen havde noget eller var noget, som de ikke selv besad eller personi�cerede. De bliver syge i

hovedet og skummende af raseri, hvis de ser andre end dem selv, der kan skabe velstand eller trivsel.

Det betyder, at de grundlæggende bliver triggered af ethvert menneske, der formår at skabe et godt

liv. Helt simpelt.

I deres optik må der ikke �ndes familier, for familier står i vejen for udbytning. Der må ikke �ndes

stærke relationer mellem kvinder og mænd, for mandens rolle har altid været at beskytte sin familie.

Derfor opfandt de feminismen. Der må ikke �ndes helstøbte forhold mellem forældre og børn, derfor

igen feminismen, så børnene kunne institutionaliseres. 

I institutionerne og skolerne og læreanstalterne må der ikke �ndes undervisning, hvor man lærer at

tænke. Børn og studerende skal lære, hvad de skal tænke. I historietimerne skal de lære, hvem de

gode og de onde er. Religion skal uddrives, for samvittighedsbegrebet �ndes i religiøs tænkning, og da

globalisterne anser sig selv for Universets Herrer, trigger det deres misundelse, at der skulle være

�ndes universelle værdier.

Der må ikke �ndes nationer, for nationer kan i bedste fald beskytte en indfødt befolkning mod

globalistisk indtrængen udefra og overfra. Alle deres internationale organer arbejder i døgndrift på

afska�elsen af nationerne. Eksempelvis et af deres hovedorganer, FN, der hykler at ville forene

nationerne, mens de aktivt stjæler deres suverænitet. Eller EU, der hykler varetagelse af de

europæiske nationer, mens de aktivt a�iver dem. 

Der må ikke �ndes privat ejendomsret. Det kan vi læse både i det kommunistiske manifest og i deres

Agenda 21 / 2030-manifester. Det skal tilhøre ‘kollektivet’, og ifølge den kommunistiske model ved vi

godt, hvem der bestyrer kollektivet, fællesskabet, for de kan masserne ikke selv �nde ud af.

Globalismens agenda er det globale slavesamfund. Globalisme er identisk med kommunisme 2.0, den

såkaldte  tredje vej., sammensmeltningen af monopolkapitalisme med kommunisme/socialisme.

Socialister = venstre�øjshjernerne har altid og fra starten været deres foretrukne mennesketype.

Typen er reaktionær emotionel og responderer meget �nt til deres standard-input. Slagsang: Når jeg
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ser en rød klud vifte. I dag har vi tekno-kommunisme, Stalin på steroider. Teknokratiet, teknofascismen

kan i dag ALT det, som kommunisterne i det 20. århundrede drømte om og forsøgte sig udi. De fejlede,

og det var ikke blot, fordi deres system var programmeret til at fejle = skabe dysfunktionelle samfund.

De fejlede, fordi de via deres materialistiske/nihilistiske verdensbillede ikke forstod, hvad et menneske

var, og hvad det var i stand til.

Hør det fantastiske og super-vigtige foredrag med Jordan Peterson: Existentialism via Solzhenitsyn and

the Gulag

Vi fatter ikke, hvad der skete dengang. Det var så omfattende og så vanvittigt, og omfanget af vanvidet

er aldrig blevet formidlet bredt. En af årsagerne til den udeblevne formidling er, at der var

tilstrækkeligt mange i Vesten, der troede på socialismens velsignelser, så de var med til at forhindre

formidlingen, da en sådan ville have ødelagt deres illusionsboble. De forsøgte at smøre det af på

Stalin, for det havde globalisterne fortalt dem, at de skulle. De sov videre i deres illusionsboble og

bildte sig selv ind, at hvis Lenin havde levet videre, så havde han sørme nok realiseret det socialistiske

Utopia. Det havde han så nok ikke, for da de obducerede ham, fandt de ud af, at han manglede den

ene halvdel af hjernen! Seriøst! Totskijs hjerne gik det heller ikke så godt med på det sidste, for han

endte sine dage med en issyl gennem nakken. Stalin gik det heller ikke godt, for han døde som den

ensomme, paranoide despot, der havde a�ivet sin egen familie.

Da Solzhenitsyn modtog nobelprisen for Gulag Øhavet – og måtte gå i eksil for det – blev det sværere

at benægte forbrydelserne. Hardcore kommunister �k nervesammenbrud, da deres verden faldt

sammen. Nogle tog endog livet af sig selv. I en periode blev der ikke talt i høje vendinger om det

fejlslagne projekt, men det lykkedes socialister at redde sig i land ved at inddæmme problemet til, at

det jo bare var Stalin, der havde ødelagt det hele.

Kommunismen var globalisternes kreation. Bankmændene i Wall Street betalte for den, og de hentede

alle de stjålne penge bagefter. Vi taler om ALLE pengene, som russerne havde haft før revolutionen,

ikke blot zaren og hans familie men ALLE russere. Bortset fra udvalgte medlemmer af politbureauet,

der havde hjulpet til med den store udplyndring.

Det passede globalisterne glimrende, at de revolutionære a�ivede hinanden og sig selv, for så tog de

deres hemmeligheder med sig i graven.

Så igen: Vi fatter ikke, hvad der skete dengang. Og fordi vi ikke fatter det, så er det i færd med at ske

igen. Det er derfor, der ikke må �ndes egentlig historieskrivning. Hvis vi kendte til historien, ville vi

straks sige:  Hør hov, var det ikke det, I gjorde dengang?  Det er derfor, revolutionen ligesom

Kronos/Saturn æder sine egne børn. De må ikke blive gamle nok til at angre og plapre ud om, at det

hele var et svindelnummer.

For sidste gang: Vi fatter ikke, hvad der skete dengang. Så nu sker det igen, og der er ingen, der

siger.  Hør hov!  Millennium-generationen er historieløse – og undskyld til dig, der selvfølgelig udgør

https://youtube.com/watch?v=w84uRYq0Uc8%3Ffeature%3Doembed
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undtagelsen, der bekræfter reglen  Og undtagelserne er i stadig vækst, selvom det er svært at få helt

øje på. 

Dette er fronterne, tropperne og agendaen i den kulturelle borgerkrig.

Den er ikke kun amerikansk, den er global. Deraf fjendens navn: globalismen.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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1.

Globalisme  kan næppe kaldes for en �loso�.  Det er snarere en kæmpestor, di�us businessplan

bestående af ideologi, strategi, økonomi tilsat en portion utopisme og et tonstungt læs kynisme.

2.

Globalisme  er ikke noget nyt. Det er kun navnet, der er nyt. Det er et synonym for herskerklassens

ældste og vådeste drøm:  det betingelsesløse verdensherredømme  over alle sjæle, alle livsformer, alle

ressourcer og alt land og luft og vand overalt og for tid og evighed herefter. Amen.

3.

Globalisme er imperialisme og kolonialisme 3.0. Det er ifølge de, der regner sig selv for globalister, det

fuldendte slutstadie på disse projekter fra antikkens imperier til den britiske model = klassisk

imperialisme + indstrialisme + darwinisme og frem til vor tids teknokratiske neofascisme.

Selv nostalgiske tilhængere af klassisk fascisme vil føle sig utilpas her.

4.

Globalisme er Internationalisme 2.0, og neo-marxister / kommunister / socialister føler sig til gengæld

vældig godt tilpas her. De er i de seneste årtier i særdeleshed trådt i karakter som de skabsglobalister,

de i virkeligheden altid har været.

Globalisme og 19 grunde til at sige stop
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5.

Globalisme er den såkaldt tredje vej. De har taget inkarneret rovdyr- casino- og monopolkapitalisme og

blandet op trotskisternes, leninisternes og maoisternes planøkonomi, kommissærvælde, statstyranni,

hyperkontrolsamfund og proletarer i alle lande foren jer og bliv kogt i den store gryde. Hvis du er i tvivl

om, hvad forener jer betyder, så sig blot Forenede Nationer.

6.

Globalisme  er en opdate på den sørøver-�loso�, der lå bag det britiske imperium. Vi ankommer, vi

plyndrer, korrumperer og indsætter guvernører, og når regningen skal betales, så stikker vi til søs igen

med vort bytte. Det hedder i dag outsourcing og o�-shore-økonomi, du ved Cayman Island,

Lichtenstein, Macao og den slags.

7.

Globalisme  er at pålægge borgerne i Globalisten nye skatter, mens de selv og deres syndikater og

karteller aldrig betaler skat. Altså fx klimaskat – én koprut á kr-$-€ xx.xx, katjing! Pengene havner i The

Economic Cloud, og vi ser dem aldrig siden. Og vi må jo forstå, at der er noget, der hedder

administration, og de skal jo også a�ønnes. Hvor har vi hørt det før – tænke-tænke – nåjo! Det hedder

ulandsbistand. Altså først skulle vi føle os skyldige, så skulle vi punge ud og så �k vi feelgoodness-

prisen + syndsforladelse. Og så skråt op med alle udkantsmenneskene, der ikke så en øre, for det var

jo aldrig dem, det handlede om, vel?

8.

Globalisme  er nationernes død. EU er blot et af det 20. århundrede superstats-tiltag, der arbejder

systematisk på nedbrydelsen af nationalstaten. Man kan sige, at det er en opskaleret version af

feminismens nedbrydelse af kernefamilien. Eller totalitærstatens nedbrydning af middelklassen. Eller

bolsjevikstatens nedbrydning af agrarsamfundet. FN er til gengæld en opskalering til en global

superstat – igen en forening af nationerne hvilket er newspeak for nedbrydelse af verdens nationer. Både

EU og FN er �ittige brugere af begrebet  afgivelse af suverænitet. Alt handler om  nedbrydning. Det er

globalismens nedbrændte byggegrund på hvilken deres Tusindårsrige skal opstå.

9.

Globalisme er World Economic Forum. De kan ikke sige New World Order længere, for den har folk lugtet,

så de siger  Global Reset. Spørg Klaus Schwab og Davos-slænget dernede i Schweitz. Det store reset

indbefattede det pengeløse samfund, injektion med en ID-chip – gerne som en vaccine. Den

kommende vaccine er ikke en vaccine. Det er en injection af en mellemting mellem et nyt

personnummerbevis, sygesikringsbevis, kørekort, NemID-kort og pas. Klima handlede aldrig om

klimaet og Covid-19 handlede aldrig om en pandemi. Det handlede om redskaber til få folk til at

acceptere den store nulstilling.

10.

Globalisme er den kinesiske model med integration af socialt pointsystem, vacciner (kemisk lobotomi,

citat Bertrand Russell), 5G- elektronisk smartmonitorering med poteniale for mikrobølge-eliminering af
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‘uheldige subjekter’, censur, tankekontrol kombineret med maoistisk planøkonomi. Det er business-

HR-management på steroider.

11.

Globalisme er systematiseret landsforrædderi. Politikere i de sidste sørgelige rester af nationalstaterne

sælger ud til globalisterne og følger de anvisninger, der ankommer ad bagdørskanalerne. En af

anvisningerne går ud på, at de aldrig skal fortælle deres befolkninger, hvor de har fået deres

anvisninger fra, hvad de går ud på, og at de i det hele taget har fået dem. 

12.

Globalisme  er den venetianske model for �nansvæsen, diplomati og korruption. Globalisme er

utænkelig uden mega-korruption. Det er også utænkeligt uden en hær af jurister og økonomer, et

tekno-DJØF’okrati. Studér blot EU og FN. Herskerklassen har ansat en teknokratisk tjenerklasse.

Politikere er reduceret til globalstatens stationsforstandere, pedeller og dørvogtere. Med al respekt for

disse udmærkede erhverv, men det er ikke det, vi har valgt politikere til.

13.

Globalisme  fordrer af globalstatens,  den globale landsbys  indbyggere, at de opgiver alle andre

identiteter end dem, de bliver ’tilbudt’, læs: får proppet ned i halsen. De skal skrotte deres historie,

deres nation, deres traditioner, deres etnicitet, deres race, deres køn, deres tro, deres familie, deres

værdier og etik, deres samvittighed og deres individualitet.

14.

Globalisme fordrer endvidere af landsbyens indbyggere, at de opgiver – frivilligt gerne, ufrivilligt hvis de

har brug for lidt hjælp – alle krav om personlig  ejendom. Det er det punkt, der tydeligst viser, at

globalisterne ikke er – om man så må sige – helt ubekendte med det kommunistiske manifest. Lad os

også her nævne, at dette manifest og dets ti punkter allerede er nedfældet og beskrevet af stifteren af

de såkaldte Bayriske Illuminati, Adam Weisshaupt, hvis udløbere anstiftede den Franske Revolution.

Ikke noget nyt her.

15.

Globalisme fordrer et globalistisk og centralt styret, gennem-�ltreret og ensrettet informationssystem i

form af medier, der alle modtager deres informationer fra samme kilde. De store Tech-selskaber, der

styrer de sociale medier i samarbejde med mainstreammedierne kalder det for tiden for fakta-tjek. Det

er søren-skisme også svært lige for tiden at �nde ud af, hvad der er fakta, og hvad der er fake. Men her

er det så, at globalisterne og deres infokanaler tilbyder at afgøre den sag. Det er så et tilbud, du ikke kan

afslå, som man siger i ma�aen, for hvis du har en anden mening om, hvad der er fakta eller fake, så

har de opfundet noget, der hedder  cancel culture, og så kan du betragte dig som værende socialt

udstødt.

16.

Globalisme er det diametralt modsatte af en republik. Res Publica, folkets sag er taget ud af ligningen, for

folket har ingen sag og ingen beskyttelse længere i den globalistiske megastat. Vi er helt alene hver for

sig og vores afhængighed af megastaten er overgået fra at være høj til at være total. 
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17.

Globalisme i skrivende stund er et forretningsministerium. I fremtiden – forestiller globalisterne sig – er

kontoret ikke længere bemandet som sådan men varetages af kunstig intelligens. Vi bevæger os væk

fra det menneskelige felt, for det er for besværligt at håndtere med al den bemanding og alle de

hensyn. Globalisme og transhumanisme ligger godt til hinanden.

Time-out
Der er lige et spørgsmål fra salen:

Mnjææ men … der kan vel ikke være noget galt i, at vi skal se lidt udover vores egen næsetip, og vi skal vel

ikke være egoister, og lever vi ikke i en global verden i dag. Ja undskyld jeg spør’ altså …

Nu er der ingen, der ber’ dig om at undskylde noget. Men jeg vil foreslå, at du går direkte videre med

anklager om egoisme og ‘egen næsetip’ til globalisterne, der ikke har noget mod at stirre på deres

egen næsetip og rage til sig på den mest absurd-egoistiske vis. Går du muligvis og bilder dig ind, at de

giver en tøddel for dig og dine, og at du er med i deres aftenbøn? For dem er du et digitalt nummer,

der kan handles på markedet til enhver tid. Og der er selvfølgelig ingen, der kan forhindre dig i at

synes, at det er sådan, det bør være, og at livet i en plantage for slaver er lige noget for dig.

At globalisterne pakker deres tiltag ind i alle mulige feel-good buzzwords og tårepersende

hensigtserklæringer iført violinmusik er noget andet. Læg venligst mærke til, hvordan de det ene

øjeblik får dig til at føle dig skyldig og skamfuld og ryste i bukserne af skræk, for i det næste øjeblik at

tilbyde dig syndsforladelse, hvis du bare lige skriver under her. Det er nærmest middelalder-katolsk. Det

hedder stok-og-gulerodsmetoden. Det hedder også styresystem via politisk korrekthed.

18.

Vi har ikke brug for globalisme for at betragte mennesker i andre lande som medmennesker, frit at
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handle med dem og frit at udveksle ideer og kulturel erfaring.

19.

Vi har ikke brug for, at hele parlamenter med sidebygninger fulde af tekno-bureaukrater fortæller os,

hvad vi skal mene og gøre, og hvilken side af lokumspapiret, vi skal tørre os med. Vi har heller ikke

brug for deres mikromanagement af alt i vores tilværelse, deres lovgivningsjungle, deres alt-er-forbudt

med mindre det er tilladt og deres paranoidt-skinsyge far-og-mor-stat.

*

Skilteskoven

Hvis vi er forvirret over terminologien, så er det, fordi det er meningen. Der står ikke skrevet

globalisme som overskrift, hver gang globalisterne kører deres maskine frem.

Så hedder der Den Nye Grønne Aftale. I USA kører det nyradikaliserede demokratiske parti frem

med deres utopiske partiprogram, der, hvis det nogensinde blev indført, ville ruinere og destruere

landet. Det ligger direkte i forlængelse af hele klimaagendaen, der desværre for globalisterne synes

at falde fra hinanden. Man kunne være så �abet at mene, at agendaen ikke er bæredygtig, og at

dens grønne farve skyldes, at der er gået mug i den.

Så hedder det Den Fjerde Industrielle Revolution. Det er her, hvor globalisterne har tænkt sig, at

digitalisere mennesket ned til DNA-plan. Der er her, hvor de med pandemi som påskud vil forsøge

at gennemtvinge en global tvangsvaccination, hvor deres biokemiske nanoteknologi smutter med

indendørs. Herefter vil de kunne udføre DNA-terapi, som det så smukt hedder, på verdens

befolkninger. En af globalisternes lederskikkelser, Klaus Schwab også kaldet Jabba the Hut siger det

direkte: Den 4. industrielle revolution består i en sammensmeltning af menneskets fysiske, digitale og

biologiske identitet.

Så hedder det Agenda 21 / 2030. To skumle marxister, Maurice Strong og Gro Harlem Brundtland

stod fødselshjælper og fadder til dette prospekt for vores fremtid, hvor ejendomsret er ophævet,

hvor vi bliver globalt beskattet, hvor FN bliver den nye verdensregering og FN-tropper det nye

globale militær/politi, hvor vand og fødevarer er rationeret og censureret vi Codex Alimentarius,

hvor folk bliver stuvet sammen i metropoler, og hvor alt, vi foretager os, er et resultat af

management.

Så hedder det FN’s 17 Verdensmål. Det er en samling rørende ja nærmest tårepersende udsagn og

skåltalesnak, der skal få os alle samme til på samme tid at føle os skyldlige, skamfulde og

frygtsomme … OG give os en herlig feelgoodness over, vi skam også går ind for det. Og hvem går

ikke ind for fred på jorden, ingen sult og hungersnød, sunde og raske mennesker, uddannelse til

alle de små og mellemstore kræ, og så videre … Hvem kan være uening? Men som det er med ALT,

hvad globalisterne sætter i søen, så er deres �ne planer altid noget, der skal reparere og

konpemsere for problemer, som globalismen selv har skabt.

Så hedder det Det Globale Reset. Folk, der har sat deres ben eller har haft mulighed for at tappe ind i

møder i World Economic Forum, beskriver de fremmødte som tilhørende den nye forkælede

herskerklasse, der lever i deres egen forgyldte virkelighed afskåret fra mennesker som sådan, der
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er vant til, at alt der kommer ud af munden på dem bliver til virkelighed, blot fordi … det kommer

ud af munden på dem. Det er folk, der er vokset i et beskyttet værksten på toppen af verden i New

Management-kulten påmonteret en sølvske i røven. En af globalisternes duksedrenge er sådan en

type. Den canadiske premierminister Justin Trudeau sagde ligeud for nylig (november 2020), at han

bøde pandemien velkommen som en lejlighed, an opportunity som det hedder på business-engelsk,

til at foretage et reset af samfundet. Hans udsagn er lagt ham i munden af de mere tunge drenge i

World Economic Forum. Trudeau selv er for hjernedød til at komme op med den slags �oskler.

Så hedder det World Economic Forum. Det er en milliardærklub med hangouts. Det er de ultrarige,

de ind�ydelsesrige, toppen af bureau-teknokratiet, Tech-giganterne, lederne af syndikaterne og

kartellerne, banksterne + alle de robotniks som Trudeau, som de inviterer med og klapper

alfaderligt og overbærende på ryggen, jaja unge mand, du skal nok blive til noget, hvis du er ihærdig,

du ved … Schweitz er ikke tilfældigt valgt som deres hovedsæde, for her �nder vi også BIS, Bank of

International Settlements, centralbankernes centralbank.

Listen er nærmest endeløs. 

Så hedder Build Back Better.

Så hedder det The Future We Want.

Så hedder det A World at Risk.

Så hedder det Public Private Partnership.

Det handler aldrig om at skabe en bedre verden i fremtiden. Det handler ALTID om at kuppe

fremtiden, så den dystre fortid kan gentage og forstærke sig selv og blive til en dyster fremtid på

steroider. Men den slags kan man jo ikke sælge til mennesker. En så giftig vare har brug for

kvadratkilometer af guldpapir med røde sløjfer og bling-bling for at blive salgbar. Den har brug for

mediemaskinen for fulde omdrejninger. 

En særlig klam genre er gidselmanuskriptet. De får diverse statsledere og business- og kultur-pinger til

at stille sig op får åben skærm og gentage den samme frase igen og igen som på et stykke papir, som

gidseltagere giver til de tilfangetagne gidsler foran et kamera – med et pistolløb lige uden for

kameravinkel. 

I juli 2020 indgik FN og World Economic Forum et  strategisk partnerskab af fælles forståelse. Agenda

2030 gik ad helvede til, så den døende sild måtte i respirator og få et boost. Hvad skal vi kalde

partnerskaber og fusioner mellem noget, der ser sig selv som en global regering og noget, der er et

interesseforum for de største corporationer i verden? Det mest præcise navn vil være fascisme. Det er

ikke et navn, de bryder sig meget om i hverken FN eller WEF, men det er just, hvad de er: de er vor

tids fascister. Og de bliver ikke mindre fascister af at gå i dyre jakkesæt i stedet for skrårem og støvler,

mens de betræder de bonede gulve i deres �ne fora.

Når disse organisationer begår den slags, så spørger de ikke folk om lov. De stater, som FN hævder at

repræsentere, de  nationer de forener, er aldrig blevet spurgt, om de mon ikke har lyst til at gå fuld

fascisme. Det er stilen i postdemokratiet. Man spørger ikke befolkningen, for så ville man jo få ET NEJ!
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Man gør det bare hen over hovedet, og bagefter oplyser man så venligst omend skødesløst henkastet,

at nu har man forresten gjort det.

Det er interessant, at deres vision for Dystopia sælges som lyksaligheden ikke ikke længere at eje

noget. For det jo ‘vores alle sammens ejendom’, er det ikke? De sælger tabet af ejerskab som den nye

velsignelse. Og vi er nok ikke i tvivl om, at når de siger ‘vores alle sammens fælles ejendeom’, så er det

newspeak for, at det nu er DEM, der ejer det hele. Altså på vegne af os allesammen, ikke sandt det kan

vi da godt forstå. Der må jo være noget, der administrerer fællesskabet, for det kan fællesskabet jo

ikke selv �nde ud af. Som fx da Norge og det norske stat tjente voldsomme milliarder på olie. De

forsvandt ind i en statslig fond, som nordmændene, der burde have haft del i overskudet, aldrig så

noget til. 

Det interessante består i, at de har formået at sælge et af hovedpunkterne i  det kommunistiske

manifest som politisk korrekt. De indrømmer det blankt: Monopolkapitalisme og kommunisme ER DET

SAMME!

Globalisme og Islam

Det svarer fuldstændig til, hvad den globalistiske teoretiker og historiker Samuel Huntington beskrev i

sin bog The Clash of Civilisations. Han bruger dog ikke helt det samme højstemte, semi-bibelske sprog.

Det bliver beskrevet som noget, der  bare sker, som om der fandtes en eller anden kulturel-

deterministisk lovmæssighed i stil med tyngdekraften. Ligesom Karl Marx beskriver han historien som

en præindstillet maskine. Disse typer placerer altid sig selv på profetens piedestal. Og ligesom briterne

beskriver 1. Verdenskrig som ‘one incident led to another’ – det skete bare, vi havde ikke en �nger med i

spillet, nejnej …

BS! Det hele var iscenesat og forudberegnet. Så Islam har tænkt sig at gå amok  igen kan man sige –

altså ifølge ‘forudsigelsen’, der ikke er en forudsigelse men et blueprint. For Islams fødsel sker i 700-

tallets Mellemøsten og Lilleasien som ekspanderede imperialisme i form af hellig krig med koranen i

hånden og profeten i baggrunden. Den eneste forskel på det islamiske imperium og khalifatet og dets

forgængere og sidegængere er … Islam. Til sammenligning: blev det romerske rige mindre brutalt, da

kejser Konstantin indførte kristendommen som statsreligion? Det gjorde det så ikke. Islam havde blot

statskulten indbygget fra starten så at sige.

Proto-globalistmaskinen, Det Britiske Imperium, ska�ede sig adgang til nedbrydelsen af khalifatet via

to events. Den ene er den operation (PSYOP), vi kender som islamisk fundamentalisme. Abdul Wahab

var britisk agent. Da operationen i hjertet på khalifatet (nuværende Tyrkiet) mislykkes, søgte han og

hans fanatiske tilhængere til�ugt i Saudiarabien, hvor de gjorde sala�sterne selskab. Sammen med det

Muslimske Broderskab – et andet agentur skabt af de britisk kontrollerede frimurerselskaber. Den

anden er den tyrkiske revolution via den gruppe, vi kender som De Unge Tyrkere. De var ligeledes en

gruppe af frimurere og kabbalister – tilhængere af Jacob Franck – også kaldet Dönmeh og bestod af

såkaldte kryptojøder fra Thesaloniki. Briterne �k hjælp fra franskmændene og sammen skar de

Mellemøsten op i lagkagestykker og kunstige ny-stater, Saudiarabien, Emiraterne, Jordan, Tyrkiet,
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Syrien, Irak og Libanon, hvilket vi kender som Sykes-Picot-aftalen. Senere ankom Israel. Del-og-hersk

var altid deres strategi, og al ufred i Mellemøsten stammer herfra. Irak blev skabt, så der var indbygget

ustabilitet. Grænserne blev trukket tværs igennem etniske landområder. Hvorfor er der fx ikke et

Kurdistan? Kurderne er savet op mellem Tyrkiet, Irak og Iran. Nej, for så ville de ikke være brugbare

som redskab, når der skulle skabes ballade sidenhen. 

I 1990’erne spillede Islam igen en rolle som globalisternes redskab eller agent. NB! man kan meget vel

være en agent uden at være sig det bevidst. Det var Joseph Stalin, der opfandt begrebet en nyttig idiot –

det var hans betegnelse for kommunister i Vesten, der naivt stillede sig til rådighed for den ideologiske

ekspansion af kommunismen = undergravning af Vestens samfund og kultur. Muslimske

mindretalsgrupper implanteret i områder af daværende Jugoslavien indvilligede i at spille o�errollen

som etnisk udrensede og forfulgte af den onde serbiske præsident, så NATO og omegn kunne træde

ind og smadre Storserbien/Jugoslavien. 25 år senere måtte domstolen i Haag så indrømme, at

præsidenten, som tog livet af sig selv i fangenskab (med lidt hjælp), ikke havde begået etnisk

udrensning og folkemord. 

I forbindelse med Syrienskrigen indvilligede Islam i at se igennem �ngre med, at ISIS-terrorister i

hordevis påberåbte sig Islam og profetens skæg og det nye khalifat. En verdensreligion blev igen

samlet set en nyttig idiot. Hvorfor kom der ikke prompte et samlet udsagn fra de islamisk lærde om, at

dette afskyelige fænomen ikke havde noget med Islam at gøre, og at enhver rettroende muslim havde

pligt til at sige fra? Well, det skyldes, at Islam ikke længere var i stand til at komme med et samlet

udsagn, fordi de var dybt splittede, og at de lærde fra fx Universitetet i Cairo ikke længere fremstod

som autoriteter. Handlingslammelsen var bla. resultatet af den iscenesatte kon�ikt mellem Sunni og

Shia ligesom en anden britisk operation: installationen af Ayatollah Khoumeini – a�øseren for en

anden af deres agenter, Shahen af Persien i 1956 – sørgede for at fornye det power grab, de havde

haft siden 1. Verdenskrig. PSYOP på PSYOP.

For 4-5 år siden forsøgte globalisterne at misbruge det muslimske mindretal i Burma, rohingaerne, til

storpolitiske rævekager. Hvorfor, bliver vi nødt til at spørge, er Islam og muslimer så nemme at snøre?

Som sagt er de korrumperet og styret fra Saudiarabien, da rundt regnet 80% af alle moskebyggerier i

dag er �nansieret herfra. Sunni-Islam har ladet sig korrumpere af de endnu mere korrupte sheikers

oliepenge. Dernæst er der den indbyggede fodlænke i Islam, at den rettroende aldrig kan kritisere sin

religion eller dens ledere. Kildekritik er forbudt. Koranen er jo ikke skrevet af menneskehånd, den er jo

skrevet af Gud, så alt skal tages for pålydende. Man kan konvertere til Islam, men som enhver kult

tillades der ikke, at man konverterer ud igen.

Vi husker uden tvivl, hvordan de muslimske grupper er vældig hurtige til at reagere som krænkede og

skabe en o�errolle. Behøver vi at sige andet end Muhammed-tegningerne. Det var fuldstændigt

overreageret og helt tydelig en designerprovokation beregnet på at skabe ballade. 
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Frankrig – hvad foregår der?

En lidt overraskende og – vil jeg nok mene – svært tydbar vending er sket i Frankrig for nylig. Frankrig

har et temmelig stort muslimsk mindretal af indvandrere fra Maghreb. Ligesom England har de betalt

for deres kolonitid ved at blive oversvømmet med indvandrere fra deres tidligere kolonier. London i

dag er stort set en storby i Pakistan.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har længe haft et problem. Man kan også sige, at

franskmændene har haft et problem ved navn Marcon. Som bekendt har 100.000’er af franskmænd

været på gaden i gule veste for at protestere over deres problem. Og set fra hans side, så har han haft

et popularitetsproblem. Men for nylig indtraf der nogle hændelser, der �k ham til at konfrontere

islamisk fundamentalisme eller radikaliseret Islam. En lærer blev brutalt myrdet af en muslimsk elev

efter at have diskuteret karrikaturtegninger i klassen. Der var den igen med Muhammed-tegningerne,

denne gang med dødelig udgang. Senere blev tre mennesker myrdet i en kirke. 

Den kræves en formidabel portion af fanatisk humorforladthed for at gøre det. Humor er generelt ikke

noget, man �nder i Islam, og pakistanske regeringsfolk var straks ude og fordømme præsidenten – og

ikke de mord, der fandt sted. Macron har lagt en helt ny stil ved at afkræve muslimer, at de skal

a�ægge en troskabsed til republikken. Hvad går der dog af ham?

Altså, hvis man hader det samfund, der har givet én ophold, skal man så ikke fravælge at bo der? Og

hvis man vælger at bo der, skal man så ikke opføre sig ordentligt og loyalt overfor samfundet? Det er

de spørsmål, man aldrig får svar på, hvis man stiller dem til en indvandrer, der hyler op om racisme og

diskrimination. Men i denne sag må man spørge sig selv om, hvorvidt ærkeglobalisten Macron,

Rothschild-kæledæggen manden der blev udråbt som EU nye ledende skikkelse efter pulverheksen

Merkel, manden som den franske arbejderklasse hader og med god grund, og som har givet den

franske nationalistiske højre�øj med Marine le Pen ny vind i sejlene … om der ikke ligger noget andet

bag? Har han fået en a�edningsmanøvre serveret, så han kan genvinde popularitet og hive tilhængere

tilbage fra nationalisterne? Det har han helt sikkert brug for, hvis han skal have en fremtid i toppen af

fransk politik.

Men det er vældigt underholdende og se alle hans tidligere globalistvenner vride og vende sig over

hans nye stil. En konspirationsteori – og det er det uden tvivl, og jeg har selv opfundet den, og jeg er

stolt af det – er, at Macron har fået besked på at puste til ilden = kon�ikten mellem muslimer og andre,

og at det er en del af masterplanen. Jeg har før antydet, at ildspåsættelsen af Notre Dame er en

såkaldt ‘deep event’, altså en handling bestilt af den globale deep state. Hvilket betyder, at Emmanuel

Macron som et direkte produkt af denne deep state har insider-info om branden. Vi husker også,

hvordan der var jødiske synagoger, der blev udsat for terrorangreb i forbindelse med Charlie Hebdo-

sagen – igen en af disse hændelser, der stinker langt væk af deep state. Var det Mossad, der var på spil

her? Et kompleks, som folk har svært ved at forstå, fordi det er så selvmodsigende, er, at

antisemitisme eller rettere jødehad – arabisk er et semitisk sprog, så begrebet er noget vrøvl – ALTID

har været i zionisternes interesse. Jo mere jødehad, jo større o�errolle, jo større PR-e�ekt. Det er ikke
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noget, der er grebet ud af den blå luft, de har selv indrømmet det, de kan ikke lade være, for de er så

intellektuelt arrogante, at de simpelthen er nødt til at prale af deres udspekulerethed.

Så disse hændelser er altså aktiveringer af had og kon�ikt. Globalisterne har brug for denne tilstand af

had og splittelse for at rage mere magt til sig, eller for at fastholde den magt, de allerede har.

Venstre�øjen vil med garanti støtte op mod Macron, for det er de nødt til ifølge deres politisk korrekte

indkodning. Når han nu går ind og snupper noget, der har været en mærkesag for le Pens parti, så

bliver han per automatik deres modstander. Venstre�øjere i dag kan ikke �nde ud af, hvad de går ind

for, de har ingen integritet længere og intet egentligt program og de har intet moralsk kompas, så de

er nødt til at orientere sig efter, hvad de ikke kan lide og så mene det modsatte. De er reaktionære.

Det er den samme polarisering, vi ser i USA. På mange punkter ligner venstre�øjen radikaliseret Islam.

Det er ikke tilfældigt, at der er en hel gruppering i det nyradikaliserede demokratiske parti, der består

af terrorist-sympatisører. Og nej, Islam er ikke identisk med terrorisme, men det er sådan, det kommer

til at fremstå, fordi Islam ikke har nosser til at sige fra, og fordi disse partimedlemmer rent faktisk

hylder terror. 

Terror er en integral del af socialisme/kommunisme. Terror at siden begyndelsen været det politiske

middel, der har bragt dem til magten. Alle stater fra Sovjet og videre er etableret med vold og terror.

Terror var essensen i Den Franske og Den Russiske Revolution. Terror nåede nye højder i Maos

kulturrevolution, og terror er det styrende element i den kinesiske stat i dag. Terror er, hvad Antifa og

Black Lives Matter er sendt på gaden for at udføre. Terror var, hvad den nuværende leder af WHO,

marxisten Tedros Adhanon, bedrev mod sin befolkning i Ethiopien. Og terror er, hvad alle �lialerne af

ISIS bedrev i Mellemøsten, Centralasien og Afrika. Og hvem satte ISIS i værk? Det gjorde venstre�øjen =

Obama-Clinton-administrationen, de samme, der smadrede Libyen med stats- og NATO-terror. NATO

sagde du … ja, den samme organisation, der arrangerede terrormord på italienske civile i Operation

Gladio (Bologna-massakren).

Globalisme har et terroristisk element over sig. Der skal ifølge deres manual forekomme en

terrorhandling – rigtig eller fake er ligegyldigt, bare e�ekten opnås – en gang om måneden et sted i

verden. Og hvis det ikke er i form af massakrer og dødelig terror, så er det psykisk terror i form af

skræmmekampagner, hvor vi skal være bange for at dø. 

Klimaagendaen er en sådan skræmmekampagne, for vi kommer alle til at dø af klimamangel, hvis

ikke vi smider en masse muggrønne klimaskattepenge efter globalisterne.

Frygten for overbefolkning er en skræmmekampagne, for vi kommer alle sammen til at dø af sult og

malaria og vandmangel, hvis ikke vi frivilligt lader os falde om på jorden og dø.

Frygten for pandemi er den seneste skræmmekampagne, for vi kommer alle sammen til at dø af

forkølelse, hvis ikke vi helt frivilligt med armen vredet om vælger at afgive alle civile rettigheder til

globalisterne og deres politiske tjenere i den lokale regering.
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Global nulstilling

Globalisterne har haft deres version af, hvad de kalder det Globale Reset på trapperne. 

For at citere mig selv og som skrevet ovenfor:

Deres  klimaagenda  som afsæt for  globalt reset  gik mere eller mindre i vasken. En ledende globalist,

Marc Carney, Goldman-Sachs-hajen, der blev hentet ind som direktør for Bank of England, udtalte

direkte før et møde i World Economic Forum, at hovedformålet med klimapolitik var at skabe et nyt

globalt �nanssystem. Det havde meget lidt med klima at gøre. Hvis vi var i tvivl, så �k vi det from the

horses mouth. Så trækker de det nye kort:  pandemien. Samme formål, samme e�ektkategori: Vi skal

føle og skyldige og skamfulde, og så skal vi være skræmt fra vid og sans og være bange for at dø.

Same-same. Og med den tilstand af paralyserethed som afsæt ruller vi allesammen om på jorden med

bugen i vejret og overgiver os til vore frelsere aka de selvsamme, der skræmte os fra vid og sans.

Men her bliver det interessant. Der er ingen tvivl om, at der er stærkt brug for et globalt reset og en ny

verdensorden. Globalisterne ved det, og de ved også, at det er på trapperne. Derfor har de sat alle sejl

til for, at det skal blive DERES reset og verdensorden, der bliver skubbet ind i stedet. Det samme er

sket med de såkaldte kryptovalutaer. Ideen fejler ikke noget, hver mand og kvinde sin egen bank,

ingen klamme bankstere som mellemled, direkte overførsel pier-to-pier. Men de er ikke meget for at

tale om i Bitcoin-netværkene, at det var CIA, der skabte blockchain-teknologien, som mon ikke CIA har

en lille snedig bagdør? Dernæst prøver bankvæsenet at indføre deres egne kryptovalutaer, hvilket er

ret forudsigeligt. Bitcoin-netværkene siger så bare: jamen det er jo de forkerte kryptovalutaer, og vores

er skam helt skudsikre. Er de det?

USA er på mange måder en battleground for kon�ikten mellem globalisterne, deres Deep State og

deres bankstervælde og befolkningen, nationalisterne/patrioterne. Det er ikke et amerikansk

fænomen, da det netop er en globalistisk agenda, der er fjenden, og dermed VORES ALLE SAMMENS

FJENDE.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

De kan ikke sige New World Order længere, for den har folk lugtet, så de siger Globalt Reset. … Den
store nulstilling indbefatter det pengeløse samfund, injektion med en ID-chip – gerne som en
vaccine. Den kommende vaccine er ikke en vaccine. Det er en injection af en mellemting mellem et
nyt personnummerbevis, sygesikringsbevis, kørekort, NemID-kort og pas.

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Besættelse – hvad tænker vi?

Kommer vi til at tænke på dens slags besættelse, der hændte i DK mellem 1940-45, og som kun et fåtal

af menneskeheden efterhånden kan sige, at de har en direkte erindring om?

Eller kommer vi til at tænke på den slags besættelse, vi har set på �lm som Excorsisten, og som kun

ganske få mennesker i dag velsagtens mener, at de har direkte erfaring med?

Uanset hvad vi først kommer til at tænke på, kan vi spørge videre: Er der en forbindelse mellem de

tilsyneladende forskellige emner, hvor begrebet bliver anvendt? Fællesnævneren eller

fællesde�nitionen er, at et udefra kommende og fjendtligt uvæsen udser sig vores område, det være sig

nation, befolkningsgruppe eller individets krop og sind, hvor det trænger ind, slår sig ned og begynder at

suge til sig af fysisk-psykisk energi.

Besat
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En kendt politiker fra New York med 20.000 a�ivede ældre på sin ikke-samvittighed

Sammenligningen med en vampyr eller en parasit er oplagt. Parasitten er også en slags invaderende

besættelsesmagt. Vi ved, at parasitter har det med at afgive biokemiske substanser, der påvirker vores

impulsliv til fx at indtage visse former for føde, som parasitten har brug for. Hvis du har fået

bændelorm, en seriøs parasit der bor i dit tarmsystem og kan blive mange meter lang, så har du hele

tiden lyst til at indtage sukker, for det er det, den lever af. Her kan vi rent faktisk tale om besættelse,

for den har besat hele dit fordøjelsessystem + dine mentale impulser, og hvis du ikke ska�er dig af

med den, så dør du af sult, for den æder alt, du sender ned til den.

På engelsk er ordet possesion = ejerskab = du bliver ejet af noget andet / andre end dig selv. Det danske

ord besat er, at nogen eller noget har sat sig på dig som den mare, der rider dig i dit mareridt. Eller på

os, hvis det er besættelse af en fremmed magt. Jeg vil her forsøge at anlægge den vinkel, at det i bund

og grund er det samme. Der er tale om et stykke dæmoni, og hvorvidt det rammer en person, grupper

af personer, hele nationer – eller som lige nu hele verden i form af en syntetisk designerpsykose, hvor

befolkninger i mange lande bliver zombi�ceret og hypnotiseret og indtræder i en tilstand af

paralyserethed, er i bund og grund det samme. Vælg selv om ordet dæmonisk eller satanisk

resonnerer mest. Eller om du har svært ved at relatere dig til disse arkaiske begreber og bedre forstår

med psykologisk, klinisk eller anden terminologi. Men jeg vil hævde, at netop de arkaiske begreber er

de mest præcise. Så overvej følgende.
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De gamle, vore forfædre var vant til at bruge den simple terminologi, hvor besættelse blev

personi�ceret. Du blev besat af en ond ånd. Vores terminologi er blevet di�us, abstrakt og

upersoni�ceret og har spredt sig over en stribe begrebsfelter, der ikke har nogen sammenhæng med

hinanden. Når et begreb på denne måde forsvinder, forsvinder også forståelsen af fænomenet. Det

ophører med at eksistere i folks bevidsthed, og det glider over til at være underbevist eller ubevidst.

Jeg vil komme med den påstand, at det dermed er blevet mere virkeligt end nogensinde og derudover

mere  farligt end nogensinde. Fordi vi ikke længere har et begreb for det, så har vi ingen beskyttelse

imod det længere. Fordi vi benægter dets eksistens som overtro, har det fået frit spil i ly af

mørkelægningen. Man kan sige, at vi har formået at dæmonisere dæmoni, siden de, der taler om det på

den direkte måde, bliver udråbt som mentalt udrangerede. Vi har gjort det tabu at begrebsliggøre det

på den måde, hvorved vi har afgivet vores kontrol til … det. 

Dæmonernes port

Hvordan ankommer dæmonien? Hvor slipper uvæsenet ind? Hvordan bliver vi besat. Det sker

via  trauma. Hvor der �ndes ubearbejdede og fornægtede traumaer, er der føde for den invasive

parasit. Trauma har altid med frygt og smerte at gøre. Smerten og frygten efterlader et sår, et ar. Der

er et hul i helheden. Dette er indgangen til dig eller din kollektive enhed = din gruppe, din nation. 
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Der er en indlysende grund til, at visse ondsindede efterretningsvæsener og visse forskningsinstitutter

har interesseret sig så meget for menneskeligt trauma. Instituttet sagde, at de gerne ville forstå

menneskets psykosociale reaktioner og tilstand. Hvad de ‘glemte’ at fortælle var, at de via deres

forståelse havde tænkt sig at stille deres indsigt til rådighed for folk, der havde en interesse i

at  reproducere  traumer og udnytte dem til kontrol af mennesker. Efterretningsvæsenet sagde

selvfølgelig aldrig noget om, hvad de havde gang i, så de hyklede i det mindste ikke på det punkt. Det

går under navnet traumabaseret sindskontrol.

Ved at udsætte folk for trauma på en systematisk måde var de i stand til at skabe en spaltet

personlighed, hvor den ene personlighed – den ‘normale’ var en ydre skal for den anden personlighed.

Den ene kendte ikke til den anden, og den anden blev trænet til at udføre bestemte handlinger på en

given kommando. Man han kaldt fænomenet for den manchuriske kandidat. Det sidder stadigvæk en

ældre herre spærret inde for livstid på grund af mordet på Robert Kennedy. Hans navn er Sirhan

Sirhan, og han kan ikke huske helt præcist, at han skød senatoren og præsidentkandidaten. Med årene

kan den splittede traumadel dog begynde at gå i opløsning, så i dag ved han i hvert fald, at det ikke var

ham, der gjorde det. Det er uden tvivl grunden til, at han stadig sidder indespærret og ikke har lov til at

give interviews. Senatorens søn er vist den eneste, der har fået lov.
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Det britiske Tavistock Institute opdagede i mellemkrigstiden, at folk med granatchok fra WW1 udviste

en særlig personlighedsforandring. De blev meget autoritetstro og lydige og ukritiske. Chocket havde

gjort dem møre. Hvorvidt det var intentionen fra starten af at udnytte dette studie til særlige forhold er

uvist. Et faktum er dog, at de senere blev leverandører af metoder til crowd control. Noget af det

samme kan man sige om den tyske Frankfurterskole. På over�aden bedrev de sociale studier. Deres

mål var via massekontrol at fremme intet mindre end nedbrydelsen af den vestlige civilisation!

Ligheden er stor mellem det, som i religiøs terminologi er kaldt for dæmonisk besættelse og så den

kollektive dæmoni, som karakteriserer Frankfurterskolens elever, der siden 1968

først  besatte  universiteter – der var den sørme igen! – med deres marxistiske forlangender om, at

‘systemet’ skulle give dem magt og senere berigede verden med deres radikaliserede og voldelige

masseprodukt, horder af Antifaer og Black Lives Matter’e, der for nogle år siden begyndte at dukke op.

Når disse masser går amok og smadrer løs, er de i en tilstand af dæmoni, hvor et kollektivt bæst har

afmonteret deres menneskelige væsen og taget kontrol over dem som �ok. Når et dyrisk had opfylder

�okken på den måde, vi har set, har de ingen empati, ingen rationalitet, ingen individuel personlighed

og ingen egenvilje.

Det bliver altid af deres manipulatorer fremstillet, som at de i �ok blot udtrykker retfærdig harme,

men der er skrevet lærerbøger og manualer om, hvordan man helt præcist og metodisk skaber denne

massepsykose. Det har taget en hel generation af hjernevask på de marxist-in�cerede læreranstalter

at skabe fænomenet, men det er fuldstændigt som Frankfurterskolen har beskrevet: Disse grupper af

identitetsvage, historieløse unge kan op�askes for at få dem til at udøve en voldelig revolution.
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Designertraume og identitetspolitik

Man kunne så spørge, hvad deres trauma er? Her bliver det lidt komplekst. Det var Frankfurterskolens

taktik at udse sig folk, hvis gruppeidentitet  var mulig at aktivere. Kodeordet er o�errollen. Grupperne

var udvalgt udfra en potentiel o�erstatus. Deri lå traumet eller som det ofte har vist sig: det postulerede

traume. Deraf begrebet  identitetspolitik, for folk blev forledt til at identi�cere sig med det postulerede

traume.

Kvinder blev fortalt, at de var traumatiseret-undertryk af mænd. Over en kam. 

Unge og børn blev fortalt, at de var traumatiseret-undertryk af ældre, deres forældre, deres lærere,

deres ældre kolleger. Lad os endelig få fat i børnene!

Bøsser-lesbiske blev fortalt, at de var traumatiseret-undertryk af heteroerne. Hvor mange bogstaver

der ankommet til LGBTQS …? 

Sorte blev fortalt, at de var traumatiseret-undertrykt af hvide. Især hvide mænd! Ifølge kritisk

raceteori er hele systemet og hele kulturen gennemsyret af systemisk racisme og white supremacy.

Indvandrere blev fortalt, at de var traumatiseret-undertrykt af det samfund, som havde accepteret

dem som indvandrere. Berettiget kritik af en indvandrerrod får ham straks til at trække racistkortet.

Hvis man ikke havde et egentligt traume, så kunne man forføres til at mene, at man havde, hvorefter

man som del af en �ok kunne reagere på det. Og hvem vil ikke gerne være en del af �okken, for hvad

er alternativet? Udstødelse af �okken. Det er med andre ord meget stærke følelsesmekanismer

kombineret med sociale kontrolmekanismer, der på denne måde er blevet militariseret i en

nedbrydende kulturkrig. Og VE DIG! hvis du nægter at identi�cere dig med den klichée, som du har

fået besked på!
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Mørkets Fyrste

Den marxistiske ideolog Saul Alinsky dedikerede sin bog Rules for Radicals til … Lucifer! Han kaldte ham

for det første og den sande revolutionære. Karl Marx skrev digtsamlinger til … Satan! Han hyldede i

ekstatiske vendinger den bølge af destruktion, som Mørkets Fyrste ville udøve i udrulningen af

verdensrevolutionen. Det er ikke uden grund, at begge førende ideologiske skikkelser fra hver deres

generation var besat af tanken om den inkarnede ondskab som deres gud og drivkraft for deres

projekt. Olinsky blev �ittigt læst af den korrupte politiske venstre�øj i USA, og Hillary Clinton har

refereret til hans bog som hendes politiske bibel. Kan man forestille sig noget mere satanisk end den

kvinde? Det skulle da lige være hendes sidestykke, svindleren og hykleren Barack Obama, der i

skrivende stund lige har udgivet sine memoirer, som det er meningen, at verdenspressen skal falde i

svime over – hvilket de selvfølgelig gør på kommando. Vi taler om manden der �k Nobels Fredspris for

at starte �ere militære voldshandlinger end selv George Bush! Så hykleriet er ikke blot Obamas men et

globalistisk medieskabt fænomen.

Og hvorfor mon hans 800+ siders bog mon udkommer i de uger, hvor hans parti er ved at få hevet

bukserne ned pga. verdenshistoriens mest omfattende stykke valgsvindel? De kaldte det for 16-

årsplanen. Først skulle amerikanerne mørnes med otte års lysebrun og medielækker teleprompter-

veltalenhed som indpakning for en gennemsyring af samfundet med ideologiseret korruption og

politisk korrekt lammelse. Dernæst skulle Hillary Clinton fuldføre projektet og skabe det ultimative

globalfascistiske tyranni. Hvad kunne dog gå galt her? Hele planen og projektet lå serveret til

udførelse. Det gik, som vi ved, galt. 
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De følgende �re år har den samme Barack Obama kørt sit spil fra baglokalet. Hans lysebrune

fedte�ngre er afsat på hele striben af svindeltiltag for at nakke den præsident, der kom i vejen for

projektet. Alle spor fører til Obama. Han vidste alt om, hvad der foregik ved ambassade-massakren i

Bengazi, omkring terrorangrebet i Syrienskrigen, omkring svindelnummeret med den påståede bin

Laden-likvidering, omkring fascistkuppet i Ukraine, omkring de beskidte bestikkelsespenge til iranerne.

Han vidste alt om det falske Steele-dossier, der førte til det syge teaterstykke omkring Mueller-

høringen og russian collusion. Han vidste alt om ALLE tiltag i det løbende statskup mod Donald Trump i

hele perioden inklusive det stykke massive valgsvindel, der nu bliver afdækket.

ALT omkring Barack Obama har været et teaterstykke, en iscenesat �ktion. Hans familie er en �ktion,

for han som bøsse og hans transvestit-kone kunne aldrig føde de to børn, som der er udstillet. En

familie i Chicago har fået 20 millioner $ for at medvirke. Hans fødselsattest er forfalsket, og han er ikke

amerikansk statsborger. Han rigtige navn er Barry Sartoro. Som svindler og skuespiller er han yderst

talentfuld. Han har også beklædt posten som såkaldt Pindar (= Dragens Penis), altså overhoved i Order

of the Assassins, en underafdeling af Order of the Black Sun. Vi kan nok aldrig fuldtud veri�cere rygtet,

men det siges, at han blev likvideret 17 oktober ved ordenes årsmøde sammen med resten af ledelsen

af inderkredsen. Mange politikere på det statsleder-niveau har mindst én dobbeltgænger, så er det

denne dukke, der stiller sig op med sin nye bog fuld af løgne? Mnjææ, det kan du ikke vide, for du har vel

ikke læst den.  Det er rigtigt, og jeg har ikke tænkt mig at spilde min tid med det. Men hvor stor er

chancen for, at en person, hvis ganske liv og performance har været én stor løgn fra ende til anden,

pludselig går hen og skriver en bog fuld af bedårende sandheder?
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Disse typer elsker sataniske ritualer. Husker du videoklippet af Michael Obama – ham de kalder for

Michelle – der sidder med et selvtilfreds smil og skåler i champagne, men røgen fra Notre Dame

tydeligt ses i baggrunden? Eller gik du glip af det? Husker du de bizarre billeder af Hillary Clinton, hvor

hun får nogle katatoniske latterkrampe i et interview under valgkampen, hvor der var for mange, der

stillede hende spørgsmål på én gang? Det er lige før, vi er vidne til en shape-shifting, men der var i

hvert fald noget seriøst galt med damen. Besat? Er hun også blevet erstattet af en dobbeltgænger?

Andre har bemærket, at Joe Bidens ansigt ikke er det samme, som det var engang. Rygtet går på, at det

var ham selv, der tog livet af sin ekskone. Vi må forstå, at disse folk har haft beskyttelse af et korrupt

in�ltreret retsvæsen, der blev sat på plads og konstant udbygget efter mordet på John F. Kennedy, det

egentlige amerikanske statskup. 

Det besatte statsapparat

At disse satanisk-pædo�le adrenachrome-misbrugere ikke for længst er sat bag lås og slå i 10xlivstid

eller i�g. amerikansk retspraksis er henrettet, skyldes dette forhold, der i sit gigantiske format stadig er

ukendt for de �este. Men de seneste rygter siger så, at de alligevel er henrettet. Så forstår vi også

bedre, at behovet for dobbeltgængere er så stærkt, for så kan de jo påstå, at deres magtposition er

intakt. Hvad med den engelske dronning, lever hun overhovedet længere? Lad os dog ikke uden videre

tage rygter for gode varer men blot konstatere, at med det, vi ved om herskerklassen og deres

årtusindgamle teatralske selvfremstilling og deres psykopatiske grænseløshed, er det ikke bestemt

ikke utænkeligt. Det er kun inde i vores hoveder, hvor der forhåbentlig stadig �ndes samvittighed og

godhed, at disse ting er utænkelige. Vores store fejltagelse er at tro, at så må det da også gælde for

dem.
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Det er helt oplagt at betegne in�ltrationen af statsapparatet i USA som en form for besættelse. Både i

den ene og den anden betydning af ordet. Besættelsesmagten var bla. den interne 5. kolonne af de

funktionærer i systemet, der går under betegnelsen SES, Senior Executive Service. Det er folk indplaceret

i systemet med høj løn og pension, der ikke kunne fyres, og som var ansat til at udføre …  absolut

intet!  Deres opgave var at sikre, at intet konstruktivt blev gennemført. De har været som en

administrativ forstoppelse eller cancer i det amerikanske samfund. Læg dertil 1000vis af indplacerede

dommere på alle niveauer fra county, distrikt, delstat- og op til højesteret. Læg dertil korruptionen af

kongres- og senatsmedlemmer fra begge politiske partier, der har fået millionbeløb ned i lommerne af

Deep State og BigBusiness lobbyorganisationer + udenlandske aktører fra fjendtlige nationer. Læg

dertil opkøbelsen og den totale ensretning af nyhedsmedierne, der i høj grad har ramt vores del af

verden. Læg dertil in�ltrationen og ideologiseringen af skole- og uddannelsessystemet på alle

niveauer. 



29.12.2022 15.02 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1090/3124

Omfanget, dæmonien i denne total-besættelse af statsapparatet i et ind�ydelsesrigt land/samfund af

den størrelse, og hvad det har betydet for verdenssamfundet og dit og mit liv, kan ikke undervurderes.

Okkult dæmoni

Okkult er det, som øjet ikke ser. Al eksistens er multi-dimensionel. Som mennesker er vi

multidimensionelle væsener. Materialister vil benægte det. Videnskab generelt vil benægte det. Vi

lever i en verden domineret af nihilistiske benægtelse af alt, der ikke kan ses og begramses, og som

ikke har været i fjernsynet. Nietzsche kaldte det for Guds død. Han beskrev nihilismens gennembrud og

dens konsekvenser, han identi�cerede sig ikke med den – deraf den udbredte misforståelse af hans

�loso�.

Nietzsche (1844-1900) forstod, at tabet af Gud i menneskets verdensopfattelse gjorde mennesker til

bytte for dæmoniske kræfter. Han så tabet som uigenkaldeligt og mente, at vi herefter selv måtte

skabe vores verden og virkelighed. Vi måtte overtage projektet. Det er et dilemma og et dobbeltbladet

sværd, for er vi i stand til at tage det ansvar? Eller ankom der folk, der tilbød at overtage ansvaret for

os? Det gjorde der vist. Han døde meget passende år 1900 og blev det 20 århundredes profet som

�losof.
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En herlig gra�tti på en væg skrev:  Gud er død – citat: Nietzsche, hvorefter en vittig hund skrev

underneden: Nietzsche er død – citat Gud.

En anden �losof fra ca. samme tid + 25 års levetid: Rudolf Steiner så det samme ankomme. Han

formulerer det i andre vendinger men han har den samme grundopfattelse. Materialismen ankommer

og fjerner mennesket fra dets fornemmelse for sit eget højere selv. Det betyder, at mørke kræfter vil få

frit spil over menneskers liv. Apropos den vittige hund, der tilføjede gra�ttien, så han det  frie

menneske gå i dækning. Et nyt vindue vil åbne sig, som dengang for 100 år siden. Det vil ikke stå åbent

for evigt men lukke sig igen, hvis ikke menneskeheden vågner op. Han gav, hvad vi ville kalde for de

mørke kræfter et overordnet navn:  Ahriman. Verden er blevet overtaget og besat af ahrimanske

kræfter.

Nu skal du sove i hundred år, hundred år, hundred år, …

sang vi i sanglejen, mens vi gik i kreds. Tornekrattet voksede sig højt og uigennemtrængeligt, og

landskabet lå øde hen. Det er brødrene Grimms horror story, ganske vist med happy ending i sangen

og eventyret. Men forbandelsen undervejs, forsteningen, indespærringen og den koma, som den

sovende skønhed blev nedsænket i – det er ren horror! Det er billedet på hundrede års nedlukning af

det vindue af håb, som Steiner med sit klarsyn så. Og det er ganske vist.
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Menneskeheden har sovet i hundrede år, for en mur af trauma ramte verden dengang. 1910 – 1913 –

1914 – 1917 – 1919 er vigtige år for begivenheder, der blev udrullet: �nanskup, industrialisering af

medicin og lægevidenskab, verdenskrig, revolution, skibskatastrofer, menneskeskabt verdensepidemi,

hungermassakre, videnskab på sidespor, �re kejserdømmer skudt i sænk, folkemord, udplyndring.

Vejen var lagt for gentagelser af verdenskrige, revolutioner, �nanskup, folkemord …

I de sorte huller, som megatraumet efterlod, slap dæmonien ind. Beelzebub eller Baal/Bel �yttede ind

under bygningen. Klarsynede har set skikkelsen lænket til en trone under intet mindre end …

Vatikanet. OK, her bliver det  fantasy  for de �este, men en australsk clairvoyant, JC Kay, har for nyligt

tappet ind til det felt og set det. Men hun har også set, at dæmonen, efter hvad der formodes at være

2000 års residens = en hel equinox-periode, er uddrevet. Hele feltet er nu hvidt og ikke beskidt-besat.

Der er simpelthen sket noget for nyligt, der må betegnes som exorcisme i storskala. Det svarer til

informationer, som er kommet fra andet hold om udslettelsen af de store underjordiske faciliteter,

som den okkulte elite har skabt som deres til�ugtssteder, mens de forberedte udslettelsen af alle de

unyttige og uduelige grovædere, der beboede over�aden af planeten. Igen, det må lyde som

ren fantasy for de �este, og man kan tage det, som man vil. 



29.12.2022 15.02 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1093/3124

JC Kay har også tappet ind til den mega-facilitet under jorden i Australien, der hedder Pine Gap. I

hendes optik, fordi hun ser ind i den okkulte realm – igen: tag det som du vil – er det som at se ind i

Dantes Helvede og et am�teater af et orgie af livsfortærende væsener, dæmoner, djinns, ghouls, grå

aliens og andet i stil med 1001 Nat møder Ringenes Herre. Hvad vi imidlertid ved med nogenlunde

sikkerhed er, at denne militære mega-facilitet, Pine Gap, udover avanceret militærteknologi af ‘alien’

karakter har været et center for forsvundne børn fra Østasien. Hvad vi med stor sikkerhed ved er, at

substanser og organer udvundet af børn og mennesker i det hele taget nu er den største

undergrundsindustri i verden, større end drugs. Hvad vi med absolut sikkerhed ved er, at den

amerikanske præsident som et af sine hovedprojekter har haft bekæmpelse af de pædo�le netværk og

human tra�kering. 
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Alene det tiltag er nok til at a�øde en dæmonisk anti-Trump-kampagne på alle tangenter og i alle

mainstream fake-medier.

Antarktis

Fire områder af verden har været i særlig grad betændt med det, der er beskrevet i forbindelse med

Pine Gab: Australien, hvor det be�nder sig, New Zealand, Sydafrika og den sydlige del af Sydamerika

(Argentina, Chile). Hvorfor det kan man spørge? Fordi de alle ligger tættest på det utilgængelige

centrum for denne ‘alien’ aktivitet: Antarktis. 

De første, der i højteknologiens tidsalder ankom til kontinentet var Det Tredje Rige. Der var ingen, der

før dem for alvor trængte ind i kontinentet. Der var punktvise og hårdt tilkæmpede ekspeditioner som

James Cook’s på Sydpolen i 1773, men udsendinge fra Nazityskland ankom i større stil dertil allerede i

starten af 1940’erne. De kaldte deres nye koloni – og det var det – for Neuschwabenland. Både

Hermann Göring og Rudolf Hess a�agde besøg der. Efter krigen har vi det besynderlige intermezzo

med Admiral Byrd og en omfattende �ådestyrke, der liner op … og bliver smidt ud. Den fjendtlige

tilstedeværelse var altså massiv og velorganiseret.
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Byrd giver efterfølgende et lige så besynderligt interview, hvor han fortæller om, at fjenden nu er i

besiddelse af �yvende maskiner i stand til at nå fra pol til pol på et par timer. Han fortæller også om

over�yvning af områder, der er isfri. Herefter burer de ham inde på en galeanstalt. Den mislykkede

militære operation var ikke et fantasifoster men absolut virkelig. Var mandens udsagn efterfølgende så

pludseligt et fantasifoster fra en galnings hjerne? Eller har vi at gøre med den gængse imperiale taktik

dyrket i både Vesten og Sovjetstaten med at bure folk inde på galeanstalter, når de var for

åbenmundede. Husk hvad de gjorde med det 20. århundredes største digter, Ezra Pound, fordi han

afslørede bankmændenes aktie i Første Verdenskrig.

Argentina var en beviselig landingsplads for nazister efter krigen. Et helt post-tredje-rige-samfund blev

etableret i Patagonien. Videnskabsfolk med særdeles eksotisk teknologi som forskningsområde slog

sig ned der. Vedholdende rygter vil vide, at Hitler aldrig døde i bunkeren i Berlin med ankom hertil og

levede yderligere 20 år i undercover. Et faktum er i hvert fald, at hans og Eva Brauns forkullede lig

aldrig blev fundet. Kraniet i Kreml viste sig ved dna-test at være … en kvinde. Så han slap altså ud.

På det seneste har der været stor aktivitet på-i-og-omkring Antarktis. Særdeles prominente skikkelser

som Paven, John Kerry, den russiske patriark (den ortodokse pave), astronauten Buzz Aldrin og kong

Juan Carlos af Spanien har været omkring Antarktis. Alle ledende nationer har en tilstedeværelse der.

Russerne har forsket i en kæmpe underjordisk sø kaldet Lake Vostock. Google slører væsentlige

områder af satelitfotos. Altså Google = CIA, c’mon alle med et sæt intakte hjerneceller ved det. De

samme slørede områder er behæftet med �yveforbud. 

En Hollywood�lm for nogle år siden mere end antydede det, Ridley Scotts  Prometheus  fra 2012.

Sceneriet er henlagt til en fjern planet i en fjern tid. Filmen er lagt op som en prequell – en forløber for

de �re Alien-�lm, hvor Scott selv instruerede den første. Men om det er fortid eller fremtid er

ligegyldigt, for det er måden at gøre det på. Den rigtige lokalitet er Antarktis, og tiden er i dag. Alle

temaer i �lmen er beskrevet i ældgamle skrifter. Guderne ankommer til Jorden. De er nødt til at
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forlade stedet, men nogle bliver ladt i stikken og tilbage. De interfererer med menneskers genetik. De

går under jorden, hvor de stadig be�nder sig. En ny kon�ikt opstår, da de bliver konfronteret igen og

vækket til live, så at sige. Det er, hvad der fortælles o�-the-record om aktiviteterne i Antarktis. De har

med andre ord fundet sunkne byer eller faciliteter under isen, der ikke er menneskelige. Eller som er

menneskelige på et helt andet teknologisk niveau. Alle nationer står nu i kø for at rage den genfundne

teknologi til sig. 

Man skulle ikke tro, at der var noget at tilføje, da de store nationer og især den transnationale Deep

State i forvejen har raget alt det til sig, som de kunne og udviklet systemer med stor destruktiv

kapacitet. Atomvåben i koldkrigs-forstand er i dag et museumsstykke.

Eksotiske teknologier fra fortiden har gemt sig alle mulige steder. Der var en grund til, at nazisterne i

30-40’erne kørte deres Ahnenerbe-operation i Egypten, Irak, Tibet, Sydfrankring og alle steder, hvor

den gemte sig. Og på Antarktis. Hvad de rent faktisk fandt der, er umuligt at sige, men det har uden

tvivl ligget i forlængelse af, hvad de selv eksperimenterede med. Bla. bidrog den indiske fysiker

Chandrasekhar via den vediske litteratur, der beskrev disse Vimaras og Vimamas, til tyskernes tænken-

ud-af-boksen. Glem heller ikke, at dele af Teslas teknologi og noter gik til hans familie i Kroatien, der

som bekendt var venlige overfor nazisterne. Amerikanerne var i starten bagud af dansen, indtil de

havde importeret tilstrækkeligt med tyske videnskabsfolk via Operation Paperclip. Det var nogle af

disse videnskabsfolk, der var indkaldt som de første til at inspicere Rosswell-hændelsen i 1947. Og

hvorfor det? Var det, fordi de formodedes at genkende teknologi fra egne rækker? Det var på nøjagtigt

samme tidspunkt, at CIA blev dannet via OSS, hvor der sad afhoppende eller ‘importerede’

Gestapofolk.

Der er en grund til, at der er så meget historisk forvirring og forfalskning omkring ældgamle sites og

særlige megalitiske strukturer. Egypten er fuld af disse. Der er en anden grund til Irakkrigen end den

(dem), vi kender. De ønskede at holde tyske videnskabsfolk væk fra udgravningerne i Ur. Af samme

grund blev museet i Bagdad plyndret og ikke alt blev leveret tilbage igen efter krigen. Den globale
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Deep State er fuldt ud klar over, at disse sites for det første er langt ældre, end historikere påstår. For

det andet er disse sites spækket med anomalier og tegn på hi-tech, som de folk, som historikerne

beskriver, umuligt kan have frembragt. De stinker simpelthen af alien-tech. 

Men hvorfor lige netop Antarktis som et særligt koncentrat af denne hi-tech af alien karakter? Og med

‘alien’ menes ikke u-menneskeligt, der menes menneskeligt fra en civlisation, der er glemt, hvis niveau

er strækt undervurderet, og hvis hjemsted ikke altid har været denne planet. Hvilket på den anden

side ikke udelukker væsener med intelligens, der ikke er menneskelige, som vi forstår det. 

Svaret er:  Fordi Antarktis ER det sunkne Atlantis. Grunden til forvirringen om placeringen skyldes, at

overleverne fra den katastrofe, der omskabte kontinentet til den isørken, vi ser i dag, spredte sig med

stort set samme afstand fra centrum. De landede i Peru ved Titicaca-søen. De lander i den mexicanske

golf omkring Bimini. De lander på Azoerne. De landede i det etiopiske højland, hvor de fortsætter til

Egypten. De landede i Pyrennæerne. De landede ved bjerget Ararat (Noahs Ark) i nuværende Tyrkiet,

der burde have været Armenien (husk folkemordet). De landede i Østasien, hvor de fortsætter til

Cambodia, Indien og Kina. De landede også på visse øer i Stillehavet. Næppe samtidigt. Kronologien

kan vi ikke være sikker på, men deres efterladenskaber er ikke til at tage fejl af – med mindre man som

videnskabsfolk er presset til at ‘tage fejl af det’ for at beskytte deres arbejde og status eller er så

begrebsmæssigt indsnævrede, at det er umuligt for dem at forestille sig andet end det, der ligger

indenfor deres reduktionistiske verdensbillede. Svindelnummeret �ndes et niveau højere hos den

hånd, der fodrer videnskaben, og som man som bekendt ikke bider.

De forbudte tankesæt

Videnskaben har i lang tid lidt af sin egen form for besættelse. Noget har bevidst styret den i forkerte

retninger for at a�ede opmærksomheden. Vi har grundlæggende ikke den videnskab på mange felter,

som vi kunne have haft, hvis denne besættelse ikke havde fundet sted. 
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Videnskab på Isaac Newtons tid var endnu ikke ‘af-spiritualiseret’, og Newtons eget værk er et

eksempel. Alle hans skrifter – og de udgår størsteparten – om det, vi i dag ville kalde for eksotiske

emner, er frasorteret. Alt, der vedrører alkemi, astrologi, metafysik og andre esoteriske emner, er

røget i skraldespanden og på museet for overtroisk vildfarelse. Disse emner VAR videnskab på det

tidspunkt i historien, det var helt normalt. Det var den Corpus Hermeticum fra antikken, der forsvandt i

Romerriget og i senantikken, men som dukkede op igen i den sene middelalder, for araberne havde

dem på skrifter, og medicierne lod dem oversætte. Mange af dem var overlevet i biblioteket i

Konstantinopel (Byzanz, Istanbul), hvor også resterne af skrifter fra biblioteket i Alexandria var havnet.

De blev studeret intenst i et par århundreder.

Men så ankom rationalismen, nominalismen, positivismen, materialismen. Kort sagt: nihilismen. De

reducerede universet og virkeligheden og skyllede hele antikkens og middelalderens verdensforståelse

ud med badevandet. Fra nu af skulle alt måles og vejes og kvantiseres. Hvad man glemte eller ikke

forstod var, at man kun havde et stærkt begrænset værktøjssæt at måleapparater og -metoder til

rådighed. Som man råber i skoven, får man svar. Universet var nu begrænset til værktøjets formåen.

Faktisk har vi i dag måleapparaterne, men dogmatikken er fastlåst og ikke opdateret. Der er i

mellemtiden opbygget en mega-industri omkring den amputerede videnskab. Et eksempel: Olie,

eksplosions-teknologi og myten om det fossile brændstof.
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Termodynamik er ikke andet end dampmaskinefysik

Men de ‘glemte’ også noget andet dengang, de �ne herrer i The Royal Society, videnskabernes selskab.

De fortalte ikke noget om, at de amputerede videnskabs-discipliner, som nu ikke længere måtte hedde

videnskab, fortsatte ufortrødent men nu bag lukkede døre. De skar dem væk for at gemme dem for sig

selv. De �ne herrer var nemlig alle medlemmer af diverse loger og hemmelige selskaber, der lige så

�ittigt som før, måske endnu �ittigere, studerede esoteriske emner. De vidste, at nøglen til magt lå i

viden om den ‘dybe fysik’, og disse folk var magtsyge. De var også misundelige på andre, der måtte

være i besiddelse af denne magt. De var villige til at gøre hvad som helst for at få �nge i den tabte

viden og dernæst hemmeliggøre den for at beholde den for sig selv. De var inderkredsen i

Misundelsens Imperium, de britiske establishment-insidere, de samme som senere skulle iværksætte

det globale megatraume i starten af det 20. århundrede. De var 1800-tallets industrialister og

imperialister og 1900-tallets modernister og teknokrater, de er vor tids globalister. 

Nogle kalder dem for Deep State, andre kalder dem Kabbalen. Fra Den døende gud forstår vi, at de er

Kabbalen i mere end én forstand, for de er også kabbalister. De er langt fra nørdede og verdensfjerne

bogorme, der studerer esoteriske skrifter som hobby, de anvender deres viden til at bedrive sort magi.

De påkalder sig dæmoner for at fremme politiske formål. Det var jacobinere, elever af kabbalisten

Jacob Franck, der slap dæmonerne løs i den Franske Revolution. 

De kalder minder frem om kabbalisten, alkymisten og mange andre titler: John Dee. Hans arbejdsfelt

er yderst betegnende for Kabbalens tankesæt også i dag. Udover at være videnskabsmand og ejer af

Europas største private bibliotek var han også spionchef for dronning Elisabeth I. Det var ham, der

underskrev sig selv med 007, og hans spionnetværk svarer til, hvad der senere blev til MI5, Kronens

efterretningsvæsen. John Dee ønskede at få kontakt til højere interdimensionelle væsener. Vi kan

kalde dem engle, og i gnostisk terminologi hedder de archoner. For at gøre det, udviklede eller fandt
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han sammen med Edward Kelley et særligt sprog kaldet enochisk sprog, der havde sit eget

tegnsæt/alfabet. 

For at gøre historien kort, fortælles der, at det lykkedes ham at komme igennem til disse archoniske

væsener. De tilbød deres tjeneste, men de forlangte også noget igen: Menneskeofre, blodofre. De lever

af den energi, som mennesker producerer, og som er særlig stærk, når den slippes løs i

dødsøjeblikket. Så historien fortæller, at Dr. Faust aka John Dee indgik en pagt med de højere væsener

om noget-for-noget.

Menneskeofret

Historien om Dr. Dee er selvfølgelig fantasy-agtig. Men man kan ikke med et vist kendskab til det

Britiske Imperiums historie undgå at mærke en kold fornemmelse løbe ned ad ryggen, for intet

Imperium i verdenshistorien har forårsaget så systematisk seriemorderagtige folkemord som dem. De

er totalt  besatte  af ideen om at tage livet af mennesker.  Eugenik  er – selvfølgelig, hvad ellers?! – en

britisk op�ndelse (Sir. Francis Gaulton, Darwins halvfætter). Det er den anglo-amerikanske elite, der

skabte FN med alle dens drakoniske ideer om, at verdensbefolkningen skal reduceres. Bill Gates greb

den bold og har tænkt sig at score mål med den. 
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Eugenik har meget lidt med racehygiejne at gøre som sådan. Eller rettere, det har det, men race

betyder noget andet i darwinistisk sammenhæng. Darwin sagde, at der fandtes 72 racer i verden, og

den laveste af dem var … irlænderne. Og så var det, at de lavede det irske folkemord og kaldte det for

karto�elpesten. Briterne så verden som et udvidet klassesamfund med dem som overklassen. Det galt

både for deres egen befolkning og for verdens befolkning. Der fandtes i deres optik overmennesker =

det britiske establishment aka dem selv, og undermennesker = alle andre, høj og lav. Darwinisme er

en pseudovidenskab beregnet på videnskabeligt at retfærdiggøre  den stærkes ret  (Darwins eget

udtryk), hvilket vil sige det Britiske Imperiums ret til regere verden –  Britania Rule the World  – og

bestemme, hvem der skulle leve, og hvem der skulle dø.

Så hvad er forskellen på briternes mega-folkemord og historien om Atztekerkongen, der beordrede

10.000’er af undersåtter ofret på blot 1 dag? Hvad er forskellen til de ofringer der foregik til dæmonen

Baal (Beelzebub) hos kanaanitterne? Eller til den sorte moder i Dravidia, daværende Indien? Hvad med

de blodige stænk, der er �lmet på topstenen af den alterlignende neo-megalit Georgia Guidestones –

hvor der passende nok står, at jordens befolkning skal reduceres til en halv milliard? Et mega-eugenisk

udsagn, der så betyder, at 6 milliarder+ skal a�ives for at opfylde målet. Det vil altså sige det største

menneskeo�er nogensinde, nogetsteds. Forfatterne til teksten på The Guidestones undlader klogeligt

at beskrive, hvordan de har tænkt sig at opnå deres mål. Her må vi igen spørge den rare onkel Bill

Gates. 
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Globalisternes maniske besættelse er deres Nye Verdensorden med dem som de nye gudekonger. Det

er deres World Economic Forum’s global�nansielle reset. Deres oprindelige redskab var klimapolitikken.

De har selv indrømmet, at al den klimasnak intet har med klima som sådan at gøre. Den har alt at gøre

med skabelsen af en ny global�nansiel struktur, hvor de har ultimativ kontrol med ALT, mikro og

makro og midtimellem. Da den begyndte at blegne og gå i vasken – folk troede simpelthen ikke på det

nonsens med koprutter og verdens undergang og Greta-how-dare-you – så måtte de komme op med

et andet afsæt, et andet transportmiddel. Og så �k vi Covid-19. De satte det i søen i New York i januar

2020 ved en øvelse, de kaldte for Event 201, hvor de simulationstrænede en massiv-global nedlukning i

forbindelse med en pandemi, der – og de siger det direkte – er en ny coronavirus!

Dæmonien er tilspidset i disse dage, uger og måneder. Vi er i gang med et slutspil.

Den mørkeste vinter  står for døren. Sådan droppede en af dæmonernes håndlangere, svindleren og

ma�osoen Joe Biden det for ganske nyligt. Den slags små henkastede ikke-uddybede

sidebemærkninger er altid dråber af insiderviden, der bliver dumpet, for det har han fået besked på. 

De siger det lige op i ansigtet på verdensbefolkningen: 
Vi havde den på lager, det var vores plan fra starten, og vi tog den i brug!
Vi gider ikke engang gøre os umage for at skjule det længere, for når I opdager det, er det for sent.
Sandsynligheden for, at I opdager  er lille, for I er for dumme til at høre efter, når der bliver talt.
Fordi I ikke har gjort indsigelser, samtykker I derfor. Det er vores regel, og vi har selv lavet den.
Vi griner af jer, og I kan ikke gøre en skid.
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Men idiotens udsagn, eller rettere det udsagn, der er lagt i munden på ham, stemmer faktisk overens

med JC Kay, den clairvoyante remote-viewer fra Australien, der ser mørke tider frem til omkr. midten

af marts 2021. Dæmonien er kraftigt i defensiven, for dens tid er slut, og stærke modstandskræfter er

samlet mod dens ældgamle tyranniske regime. Men som vi ofte ser i dramaturgien, så er de sidste

krampetrækninger gerne voldsomme. Vi kan forvente udfald omkring det okkulte vendepunkt 21.

december, altså vintersolhverv. Selv hvis man ikke tror på virkningen i den slags astrologiske

årsdatoer, så gør man klogt i at forstå, at det gør de mørke kræfter og dens tjenende ånder til

gengæld, og de agerer på det. 

Så hvad kan vi forvente? Det kunne meget vel være noget i retning af et nyt biologisk angreb, måske

med en ny omgang pandemi værre end den første. Den første var de nødt til at pumpe-og-pumpe-og-

pumpe løs på i medierne for at få en e�ekt. De skal have vaccinen ind i kroppen på folk, for at kunne

gøre deres ting. Med vaccinen følger selvfølgelig en masse beskidt shit. Og da de sikkert kun får det

ene skud i bøssen, så vil den indeholde max shit. 
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De vil uden tvivl førsøge at spolere julen for folk. Den mørkeste tid vil blive til en depressiv tid.

Regeringernes overgreb på befolkningerne vil tage til i den mørke vinter. Der vil komme yderligere

nedlukninger. Medierne vil endnu engang køre i overgear. Vi vil bevæge os yderligere i retning af det,

som australierne er blevet udsat for. Her er det nu forbudt for forældre at kramme deres egne børn.

Der vil blive fjernet børn fra familier. Gamle mennesker vil dø af ensomhed. Måske vil man bryde ind i

folk hjem og tvangsvaccinere dem eller spærre dem inde i detentionslejre. Politikerne kommer ingen

til undsætning længere, for de har næsten alle sammen bekendt kulør som folkets fjender.

Bunden er ved at være nået i den mørkeste vinter. 

Det er nødvendigt, at vi begynder at visualisere noget andet.

Det er nødvendigt, at vi siger tydeligt fra i �ok.

Det er nødvendigt, at vi klart fortæller myndighederne, at vi er ophørt med at stole på dem.

Mange er ikke nået dertil endnu og har ganske og aldeles købt historien.

De har underkastet sig ideen om det nye normale.

Derfor er det nødvendigt, at folk, der kan holde hovedet koldt fastholder, 

at tyranniet ALDRIG må blive det nye normale.

Det var det gamle normale for lavt blus.

Nu vil de køre det på højt blus.

Er der en excorsist tilstede?

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Så sagde de, at England havde tabt slaget ved Waterloo, og da folk fandt ud af, at det ikke passede, var

det for sent, for bankmanden med det røde skjold havde købt hele nationaløkonomien til

dumpingpris. Derefter sagde de, at nationalbanken var national, selvom det nu var bankmandens

bank. Og da danskerne lige havde fået bank af englænderne, besluttede de sig til også at forære

bankmanden deres nationalbank som tak for, at de havde smadret København og hele �åden.

De sagde …
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*

Så sagde de, at halvdelen af den irske befolkning kreperede, fordi deres karto�er var blevet syge. De

glemte lige at fortælle, at der medvirkede �ere hundrede tusinde britiske soldater i den udplyndring af

landet, hvor alle landbrugsvarer blev udskibet, hvorefter irlænderne døde af sult. Massegravene ligger

stadigvæk med to kilometers mellemrum. De glemte også at fortælle, at de efterfølgende arrangerede

et lignende hunger-game, hvor der omkom 50 millioner indere og halvdelen af den iranske befolkning.

*

Så sagde de, at det var mexicanerne, der sænkede et amerikansk skib i Havannas havn, fordi de vældig

gerne ville starte en krig mod amerikanerne, hvorefter amerikanerne startede med at gengælde den

krig, de gerne selv ville starte ved at starte … og nu har vi glemt, hvor det hele startede.

*

Så sagde de, at verdens største passagerskib var gået ned, fordi man ikke kunne �nde ud af at styre

uden om et isbjerg. Hvad de glemte at sige, var at det ikke var The Titanic men dets søsterskib The

Ulympic, der sank, og at skibet allerede var beskadiget af to forlis på grund af en elendig kaptajn. Hele

a�æren var et stykke hi-level forsikringssvindel.

*

Så sagde de, at en fuldstændig tilfældig galning ud af den blå luft og på eget initiativ havde skudt en

tronfølger i Sarajevo, og at alt, der hændte i kølvandet på det, var lutter tilfældigheder, hvor den ene

hændelse bare førte til den næste. De glemte så at fortælle, at lejemorderen var den samme, der år

forinden havde myrdet den serbiske konge og dronning, fordi de vidste, at parret var stærkt imod

briternes plan om The Great War startende med en krig mod deres naboer, der skulle smadre �re

konkurrerende imperier = tre kejserdømmer og et sultanat/khalifat. 

*

Så sagde de, at en tysk ubåd havde sænket et passagerskib – for de var seriøst forelskede i

skibskatastrofer – med 1198 britiske og amerikanske + andre passagerer, og at dette var en

krigserklæring til USA, så de kunne hjælpe med at smadre det tyske kejserrige. De glemte så at

fortælle, at skibet med vilje var totalt ubevogtet som en ‘sitting duck’, og at lasten var fuld af våben og

sprængstof.

*

Så sagde de, at der var ankommet en ubehagelig forkølelse til Europa, som hed den spanske �ue, og at

den kom ud af den blå luft. Folk døde som … �uer, men krigen, der ellers var gået helt i stå, fordi

tyskerne og russerne havde indgået Bretsk-Litovskfreden, og franskmændene og englænderne var

gået død i sværen af udmattelse … så vupti! ind kommer �uen og slår 100 millioner mennesker omkuld

i hele dens livsbane. Hvad de glemte at fortælle var, at �uen var dyrket på et amerikansk

militærlaboratorium og overført til en deling soldater via syge høns – for det var nemlig en
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fuglein�uenza. Hvad de også glemte at fortælle var, at præsident Wilson var lovet at ville vinde krigen,

der var gået i stå, hvis han sagde ja til at prøve et nyt masseødelæggelsesvåben.

*

Så sagde de  bagefter, at det hele var tyskernes skyld, og at de skulle betale alt, hvad de ejede som

erstatning de næste 100 år, hvorefter de også stjal et landområde og forærede til franskmændene og

et andet, som de forærede til polakkerne. Og så undrede de sig over, at tyskerne måske ikke ville �nde

sig i det og valgte en leder i 1933, der tilbød at sætte en stopper for det.

*

Så sagde de, at revolutionen i Russerland var en folkelig opstand mod den onde czar og startet af

heltemodige arbejdere – selvom der ikke fandtes en arbejderklasse i den agrare nation, selvom de

revolutionære var udlændinge, og selvom disse var købt og hyret og organiseret af britisk

efterretningsvæsen, en fransk storloge og betalt af bankmoguler i Wall Street. Bagefter fortalte de, at

befolkning nu var lykkeligt befriede (især for alle deres penge og andre ressourcer), og at det gik

skidegodt, selvom der kreperede 147 millioner de følgende 70 år. Da kineserne gentog succesen,

fortalte de den samme historie. Det går stadig skidegodt i Kina, siger de.

*

Så sagde de, at tyskernes nye leder var en krigsgalning, der ikke tænkte på andet end af starte en ny

verdenskrig. De glemte så at fortælle, at deres egen leder var blevet hyret til at lave det samme

nummer, som han var med til sidste gang: at svindle sig til en verdenskrig. Det var Winston, der

dengang godkendte det med passagerskibet. De betalte hans kæmpegæld for sit landlige luksusliv

med en hær af tjenestefolk og masser af sprut, hvis han gad starte krigen, hvorefter han lovede

polakkerne at hjælpe dem, hvis de gad at gøre det for ham – hvorefter han ikke hjalp polakkerne. De

glemte også at fortælle, at den tyske krigsgalning sendte over 30 breve til den engelske

premierminister med seriøse tilbud om fred. 

*

Så sagde de, at krigsgalningen havde brændt Rigsdagen af i Berlin for at lave et kup. De glemte af

fortælle, at manden – like it or not – var folkevalgt, og at det var en hollandsk kommunist, der satte ild i

hytten. Så sagde amerikanerne, der mente, at de havde god erfaring med skibskatastrofer som optakt

til at involvere sig i krige, hvor de absolut intet havde at gøre, at de blev åh-så-overraskede over, at de

onde japanere havde overfaldet Pearl Harbor. De glemte lige at fortælle, at de selv i voldsom grad

havde provokeret japanerne med en olieembargo, der truede med at kvæle og udsulte landet, og at

hele hærstaben + præsidenten vidste alt om i forvejen, at angrebet kom. De havde bare glemt at

fortælle kommandanten i Pearl Harbor om det, men den slags kan jo ske.

*
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Så sagde de, at japanerne rullede om på siden og bad om nåde, fordi to beskidte bomber ødelagde to

byer. De glemte at fortælle, at japanerne overhovedet ikke kapitulerede men fortsatte krigen i

Stillehavet og på den Koreanske Halvø, hvor deres hær var intakt frem til 1953, og at der ikke var en

eneste japansk o�cial med til den iscenesatte kapitulation ombord på et amerikansk krigsskib. De

glemte også at fortælle om Tokyo-bombardementerne, der var værre mod civilbefolkningen end

brandbombningen af Dresden.

*

Så sagde de, siden vi har Dresden fremme, at det kun var i Dresden, hvor de kom til at lave et ægte

Holocaust og nedbrændte civilbefolkningen i en kæmpe højovn, og at det var de sørme kede af, men

underforstået at vi jo nok kunne forstå, at det var et nødvendigt onde. De glemte at fortælle, at det var

samtlige tyske byer over 25.000 indbyggere, der blev brandbombet. Gad vidst, om det var grunden til,

at de senere var så ivrige med historien om det magiske tal med 6 millioner i gaskamrene? Bare en

strøtanke. 

*

De glemte altså at fortælle, at briterne aldrig bombede militære og strategiske mål men gik direkte

efter byerne, der var oplyst om natten. De glemte at fortælle, at to millioner tyske kvinder blev

voldtaget ihjel af de bolsjevikkiske horder i Østpreussen efter ordre fra Ilya Ehrenreich, Stalins svar på

Göbbels. De glemte også at fortælle, at Eissenhover beordrede et Holocaust af 1.3 millioner tyske

krigsfanger i lejrene i Rhinlandet. Der var rigtig mange ting, de glemte at skrive hjem om ved den

lejlighed.

*

Så sagde de, at Koreakrigen var på grund af de onde kommunister, hvorefter vi �k den Kolde Krig.  Det

glemte at fortælle, om den helt-ude-af-proportion sønderbombning af samtlige byer i Nordkorea

måske havde noget at gøre med den før omtalte japanske tilstedeværelse i området. Glemte de ikke at

fortælle om årsagen til stilskiftet? Først skabte de kommunismen, så lod de Stalins befolkning gøre de

beskidte arbejde med at smadre tyskerne. Og så blev de den ny store stygge ulv i hele den Kolde Krig.

Ja, jeg spørger bare.

*

Så sagde de, at de skævøjede havde bombet deres krigsskib i Tomkinbugten, og at det var tid til at

starte Koreakrig 2.0 i form af en junglekrig, det aldrig var meningen skulle vindes men blot �nde sted

derovre i Asienland. Og da folk fandt ud af, hvad der foregik af uhyrligheder og gik ud på gaderne og

råbte fyord, så sendte de al den heroin, de havde høstet i Den Gyldne Trekant i hovedet på

protestanterne i den yngre del af befolkningen og gav dem en gang CIA-hippie-sex-drugs-and-

rock’n’roll-kult at sutte på i stedet.

*
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Så sagde de, at det var en ensom, forstyrret lowlife type ved navn Lee Harvey Oswald, der skød

Kennedy. Og da folk ret hurtigt fandt ud af, at det var det nok ikke, så skyndte de at kalde de

spørgelystne civilister for konspirationsteoretikere og erklære sagen for afsluttet, hvorefter de indsatte

en ma�a-præsident, der selv havde medvirket til mordet. Den samme slags skrøne fortalte de, da

Kennedys bror blev myrdet af en CIA-hjernevasket manchurisk kandidat, der ikke kunne huske, hvad

han havde gjort. Og hvordan var det lige med Martin Luther King?

*

Så sagde de, at det var de onde kommunister i Italien, der havde foretaget en massakre på banegården

i Bologna, og at de også kidnappede Aldo Moro. De glemte dog at sige, at de italienske kommunister

på det tidspunkt ikke var specielt ondsindede, men at det var en NATO-CIA-operation ved navn Gladio,

der var beregnet til at styre italiensk politik.

*

Så sagde de, at en forhutlet bums ved navn ved navn Christer Petterson havde myrdet Olof Palme, og

da den skrøne ikke holdt længere, og sporene 34 år senere var løbet kolde, og de egentlige

gerningsmænd var over alle bjerge, var det pludselig ‘Skandiamanden’ Stig Engstrøm. Så �k vi den på

plads.

*

Så sagde det, at ham serberen med det mærkelige navn havde begået folkemord i Kosovo, så derfor

måtte man gerne smadre hans land og hjælpe ham med at a�ive sig selv i en celle i Haag. Da man 25

år senere stadig ikke var i stand til at �nde de påståede massegrave i Pristina, så måtte man frikende

manden for samtlige anklager. Domstolen mente dog ikke, at skylden for ødelæggelserne af et helt

land måtte tilskrives en anden synder.

*

Så sagde de, at en støvet, langskægget mullah i en hule i Afghanistan havde dirigeret verdenshistoriens

mest spektakulære terrorangreb mod syv mere eller mindre højhuse i New York – de glemte at

fortælle om de fem andre – og da den notoriske Mullah var a�ivet for niende gang midt i Pakistans

hovedstad + det swat team, der likviderede ham, så de ikke kunne sladre – så erklærede de sagen for

lukket.

*

Så sagde de, at der var terrorcellen og masseødelæggelsesvåben, så det var stærkt nødvendigt at

smadre syv lande i Mellemøsten og Centralasien, og da folk fandt ud af, at der nok ikke var

masseødelæggelsesvåben – bortset fra dem, som deres egen regering brugte – så sagde de, at det

sådan set var ligegyldigt, for de skulle alligevel have været smadret. Ingenting her, ingenting der.

*
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Så sagde de, at de for en sikkerheds skyld måtte besætte Afghanerland, siden den berømte mullah var i

sin hule der et sted, som selv verdens mest e�ektive efterretningsvæsen ikke kunne �nde, og mens de

nu var der, så kunne de passende passe lige så godt på opiumsmarkerne, som de havde gjort i

Vietnam-Laos-Cambodia dengang. De glemte at fortælle derhjemme, at produktionen af opium

nærmest var gået i stå lige forinden, men at der kom vældig godt gang i den igen, efter at de var

ankommet. De glemte også at fortælle, at landingspladsen i Europa var Camp Bondsteel i Kosovo, ja

du ved det Kosovo, hvor NATO havde sønderbombet forinden. Det kan da bestemt ikke have noget

med hinanden at gøre.

*

Så glemte de at fortælle, at de danske soldater, der ryddede op efter amerikanerne i Afghanerland,

overleverede tilfangentagne talebanerere til briterne, hvor de blev tortureret. Det brød den danske

statsminister sig ikke om, hvorefter han beordrede de journalister fyret, der havde lavet en �lm om

det. Det var den samme statsminister, der lissom Bush og Blair glemte at fortælle befolkningen om, at

de godt vidste, at der ikke var masseødelæggelsesvåben, men krigen var jo bestilt, og så kan man jo

ikke bare a�yse den, vel? Det gav de statsministeren en NATO-kasket for som pænt tak.

*

Så sagde de, at en færge på vej mellem Estland og Stockholm pludselig og uden grund åbnede for sin

bovport, hvorefter nærmest alle passagerer omkom. Hvad de glemte at fortælle var, at skibet var lastet

med stjålent russisk hi-tech, som de var nødt til at dumpe i Østersøen for bagefter at kunne samle op.

Pyt nu med alle de irriterende passager, målet helliger midlet. De glemte at vise billeder af et stort hul i

siden af det sunkne skib, hvor metallet vendte udad. De glemte også at fortælle, at der på skibet

befandt sig en hel afdeling af politifolk fra det distrikt, hvor Palmemordet var foregået, og som vidste

et og andet om dele af det svenske politis medvirken.

*

Så sagde de, at hele verdens �nanssystem pludselig brød sammen, og at de stakkels banker skam var

ganske uskyldige, hvorefter alle regeringer hellere måtte bevilge et større milliardbeløb som

kompensation for bankernes casino-eventyr. De glemte at fortælle, at de stakkels banker for længst

havde indrømmet, at de gjorde nøjagtigt det samme ved Wall Street-krakket i 1929-33, og at

gentalgelsen var faciliteret af, at den rare Bill Clinton efter aftale med dem havde fjernet Glass-Steagal-

akten, der netop skulle forhindre en gentagelse.

*

Så sagde de, at ham beduinhøvdingen, der havde ska�et sit folk en høj levestandard, og som havde for

vane at hjælpe sine nabolande med at få den samme standard, og som ikke syntes at petrodollars var

guds gave til menneskeheden … så sagde de, at han var ond, og så skød de den amerikanske

ambassadør i Bengazi og sagde, at det var beduinhøvdingens skyld, så dø skulle han. Undervejs havde

de hældt hvid fosfor i hovedet på befolkningen + en stak beskidte bomber, så kvinderne kunne føde
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sjove børn fremover, hvorefter medierne syntes, at det var blevet for kedeligt at fortælle om de to

millioner nationsløse libyere og at landet var oversvømmet med terrorister og slavehandel.

*

Så sagde de, at den russiske præsident var ond, siden han ikke gad at forære Ruslands ældgamle

�ådebasen på Krim til NATO, hvorefter de hyrede en stak nazister og fascister til at lave en ny

kupregering, så de kunne sønderbombe hele Østukraine og forære Joe Biden og hans søn en masse

penge. Undervejs �k de også skudt et malaysisk �y ned, hvilket de sagde, at russerne havde gjort, og

det var sikkert og beviseligt, så de skyndte sig at stjæle alle vragresterne og gemme dem af vejen.

*

Så sagde de, at den syriske præsident brugte masseødelæggelsesvåen mod den befolkning, der havde

valgt ham som præsident – altså som om vi ikke havde hørt den historie før, men det havde vi nok

glemt i mellemtiden – hvorefter hans land lige pludselig blev oversvømmet med såkaldt fredelige

oprørere, der sagde, at de gerne ville hjælpe befolkningen med at smadre deres eget land. Og mens

de smadrede løs, så tilbød præsidenten i Tyrkerland af sit gode hjerte at købe al den olie, som de

fredelige oprørere iført spritnye Toyotaer, Nike-sko og amerikanske våben havde stjålet, og som

befolkningen i Smadreland alligevel ikke kunne bruge, siden deres land nu var smadret.

*

Så sagde de, at hele Europa på grund af den onde præsident blev nødt til at blive oversvømmet med

�ygtninge, der sjovt nok i meget ringe grad kom fra præsidentens land men fra en stribe lande i

Mellemøsten og især Afrika og sjovt nok bestod af især yngre mænd uden familie i den værnepligtige

alder, der sjovt nok alle havde fået penge ned i lommen fra mellemhandlere, der var gode venner med

rare onkel Soros. De huskede dog at sige, at europæerne ville blive betragtet som indvandrerfjendske

og racistiske, hvis de ikke uden at blinke lukkede alle disse unge mænd ind og lod dem massevoldtage

og bunkepule kvinder i fx Tyskland og Sverige – hvilket de tyske og svenske feminister pludselig ikke

havde noget imod.

*

Så sagde de  om den amerikanske præsident, der ikke gjorde, som han �k besked på som sine

forgængere, at han spiste børn, at han hadede kvinder-bøsser-sorte-indvandrere, at han var russisk

agent, at han lavede lokumsaftaler med den nye ukrainske præsident, der heller ikke gjorde som sin

forgænger, at han var korrupt, for det var det, som de selv var, og da han vandt valget, sagde de, at

han havde tabt, fordi de havde fucket med valgsystemet. De sagde også, at han hadede den stakkels

presse … og DET var det første i 100 år, som rent faktis PASSEDE! Hvad de så ikke sagde

var, hvorfor han og et hastigt voksende antal amerikanere hadede dem, og at de måske skulle have

tænkt på det noget før.

*
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Og NU vil de så have, at vi skal slå en streg over 100 års systematisk løgn og lige pludselig tro, at de

overhælder os med den rene skinbarlige og pure sandhed, når de fortæller os, at vi allesammen er ved

at dø af forkølelse, at vi skal rende rundt med mundbind med recirkuleret bakterie�ora, reduceret

iltoptagelse og dermed sænket immunforsvar + fare for hjerneskade af samme årsag, mens vi

signalerer ydmyg underkastelse under det nye normale verdenstyranni.

Dernæst vil de have, at vi skal tro på, at de er kommet op med en ganske harmløs vaccine, der skal

frelse os alle sammen fra den onde �ue. Vi skal tro så meget på deres nye religion, at vi ikke spørger,

hvad Bill Gates-of-Hell har sneget ind i vaccinen, så han kan Windows-Update verdensbefolkningen. 

For de kunne da ikke �nde på at lyve for 100.000’ende gang, kunne de vel?

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Teknokratiets bagdør

De overvåger os dag og nat.

De overvåger os på alle mulige niveauer.

Deres ambition er lige nu at overvåge os på DNA-niveau.

Historier om vildrede
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Deres mål er ikke blot overvågning.

Deres mål er management. Micro-management.

Deres overvågning har som mål håndtere os til mindste detalje.

Dette er teknokratiet våde drøm.

Der er bare en detalje, de har glemt.

De overvåger med overvågningsudstyr. Udstyret kan bruges af alle.

Teknokratiet mente, at de kunne styre det amerikanske valg.

De mente, at deres �ygtige (ephemeral) informationer var væk efter udåden.

De tog fejl. Bare spørg dr. Robert Epstein.

Google’ismen

I Nazistaten havde de Gestapo.

Deres propagandaminister hed Joseph Göbbels.

I Sovjetstaten havde de KGB.

Stalins propagandaminister hed Ilya Ehrenstein.

I Globalstaten har vi Google, Facebook, YouTube og Twitter.

Deres propagandaministre hedder Marc Zuckerberg, Susan Vojcicki og Jack Dorsey.

Ligesom Nazistaten og Sovjetstaten refererer Globalstaten til dens opdragsgivere.

Google-imperiet hedder Alphabet. Opdragsgiveren er CIA.

Skulle der være tvivl om, hvad denne opdragsgiver har i sinde,

så kan det anbefales at læse op på emnet og gøre lidt hjemmearbejde.

No more comments today.

Drukvise

Var du med dengang, deres næse blev for lang,

mens de råbte dag og nat, at vi sku dø?

Hvor vi blev så bange for den store stygge slange

og den grimme-slemme køter, der vil gø.

Hvor en radiosnue og en nittenbenet �ue

på fru edderheksen Frederik’sens bag

�k en kedel til at grue og en bøddel til at true

med at lukke din butik den samme dag.

Hvor et maskebal og et tæskehold

og en mulepose-mågeklatte-lov
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tog din røv med tal og dit hoved med vold

og al sund fornuft på tur i krat og skov.

Hvor en pandæmon fra en kinarulle-klon

lukke ned og lukke af og lukke ud.

Og en sur citron med forkert information

maggedille, makke ret og holde ud.

Så skål min ven, lad os gøre det igen,

la os gi den hele armen med en fod

og en f-�nger, men la os sørge for at den

får-så-hatten-passer siger dem imod.

Håndhævelse

Vi er i den besynderlige situation, at en lov bliver håndhævet, der ikke �ndes – som sådan.

Vi har �re led i formidlingskæden: Grundloven, de vedtagne love, lovudøverne og befolkningen.

Her bliver det mere forvirrende, for befolkningen er nu yderligere opdelt i dem, der uden at spørge

eller læse eller forstå stiller sig op som medhåndhævere af den lov, de tror �ndes – som sådan.

Case-story:  Du møder op i en butik eller restaurant, eller du sætter dig ind i et o�entligt

transportmiddel. Du har valgt ikke at bære den klorblå mulepose, der er anbefalet på det sted. 

Du kan herefter være sikker på, at enten indehaveren af etablissementet eller en tilfældig

forbipasserende/medpassager beordrer dig med bebrejdende blik til at iføre dig mundtøjet.

Hvad endnu værre er: Hvis du støder på ordensmagten, vil de ligeledes passe dig op.

Man skulle jo tro, at de havde nærlæst de lovparagra�er, de er sat til at håndhæve.

Men her bliver vi endnu engang sku�ede, for det har de ikke. 

Det burde ikke være så svært, for de er ikke specielt ulæselige. Ikke mere en jura normalt er.

Altså forestil dig lige, at du kom ned til din bilmekaniker, og så havde han byttet rundt på bremse og

kobling, og katalysatoren var placeret i den forkerte ende af udstødningsrøret.

Så stikker han dig en plade og siger, at han ikke lige havde læst på manualen,

men at du ikke desto mindre skal betale, for at bilen kan køre 2 km, inden den bryder sammen.

Men det bliver endnu værre: Den lovpakke, som politikerne i hast har vedtaget, er i strid med landets

grundlov, loven som alle love skal forholde sig til.

Så de stakkelse handlende i deres etablissementer kan ikke �nde ud af at læse den lov, der ikke �ndes

som sådan. Ordensmagten kan ikke �nde ud af at læse den lovpakke, som de skal få folk til at følge.

Og lovgiverne kan ikke �nde ud af at læse den grundlov, som de skal lovgive efter.

Ellers synes jeg, det går rigtig godt – send �ere penge. 

Dem får vi stærkt brug for, når denne farce en dag ebber ud.
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De ansigtsløse

Vi møder dem straks over en kam, når vi træder ind i det o�entlige rum.

Det o�entlige rum er i o�ensiven, det er ikke længere en anbefaling, det er et påbud.

Med påbud følger trusler om straf. 

Trusler er frygt, frygt er terror. Terror er et styresystem.

Det er meningen, at vi skal mærke det, straks vi træder ind i det o�entlige rum.

De ansigtsløse mennesker stirrer forskræmt på dig bag deres maskerede ikke-ansigter.

De ikke bare stirrer forskræmt på dig, de stirrer måske anklagende og krænket på dig.

Hvor vover du at anfægte og krænke deres forskræmthed!?

Zombierne med de lyseblå underansigter ser ikke på dig, de ser ved siden af dig.

De slår blikket ned, deres blikke er trætte og underkuede, som hunde, der har fået tæsk.

Deres kroppe bevæger sig i små afventende ryk, de prøver at distancere deres kroppe.

Deres kroppe er bange kroppe, der ser andre kroppe som trusler. Trusler er frygt.

Fra dags dato skal vi frygte hinanden.

Terroristen

Her gik vi og gentog for os selv, at vi gentog, at vi gentog for os selv,

at terroristen var en skummel, lowlife, ubarberet og sortladen person 

gerne fra et land der sluttede med -stan, og som iført turban og kalashnikov

fremmumlede fundamentalistisk maskeklædt udenadslære fra en hellig bog.

Her gik vi og regnede med, at vi havde faktatjekket, hvad terroristen var for en frø,

eller rettere tjekket at de rare faktatjekkere i de behjælpelige medier havde tjekket op på visse fakta

angående terror – altså hvem der havde betalt for gildet, og hvem der skummede �øden bagefter blot

for at nævne et par mindre banale detaljer –

så de kunne komme og fortælle os alle sammen, at det behøvede vi ikke at tjekke videre på.

Her gik vi i vore egne tanker – i det omfang det overhovedet var vore egne tanker og ikke bare noget

billigt bras, vi havde downloaded, abonneret på, inhaleret i et ubevogtet øjeblik eller kommet til at

sluge, fordi nogen havde lagt det på tallerkenen, mens vi var ude og slå en streg

altså her gik vi i vore egne tanker, og nu har jeg glemt i mellemtiden, hvad det var, jeg ville sige.

Og så viser det sig, at terroristen overhovedet ikke nødvendigvis i hvert fald er hverken sortladen eller

ubarberet eller iført maske – OK lige det sidste her var så ikke forkert – men at fætteren eller kusinen

var medlemmer af såkaldt folkevalgte regeringer, dydsmønstre fra organisationer med påståede

humanitære formål, kändisser og skærmtrolde med jævnlig optræden i det �ade husalter på

bagvæggen, og at regeringer nu anser det som deres ret og pligt på én gang at terrorisere deres egen

befolkning med eller uden påbudt iført mundbind.
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Jeg tror, det må være lige om hjørnet, ja jeg vil springe glad ud det og være den første til at introducere

det nye buzzword, som vi nu i �æng kan bruges til at beskrive det ellers ubeskrivelige paradoks, den

so�stikerede selvmodsigelse, der er ankommet til vores uvirkelige virkelighed: HUMANITÆR

TERRORISME – for det er vel det, de siger, når de begår den, er det ikke?

Lev i sandhed

Psykolog og og �losof Jordan Peterson har skrevet en bestseller af en bog 12 Rules for Life.

Hans første livsregel er: Lev i sandhed.

Men kan ikke med rette kalde manden for hverken venstre- eller højreorienteret, han er helt på den

anden side af denne latterlige og destruktive opdeling af menneskeheden. Ikke desto mindre har han

bragt sig på kollisionskurs med dogmatiske venstre�øjere. Det fortæller INTET om hans udtalelser og

holdninger, der alle sammen bygger på en dyb forståelse og livserfaring som psykolog og terapeut og

et lige så dybt kendskab til verdens�loso�en. Det siger ALT om, hvorfor venstre�øjere reagerer på

noget, der i hele menneskehedens historie og til alle tider har været regel nr. 1. Det gør de, fordi de

hele deres liv har levet på løgne. Både den Store Grundløgn, der er hele præmissen for venstre�øjen fra

dens dannelse under det jacobinske rædselsvælde i den Franske Revolution og henover en tidobling af

rædslerne under og efter den Russiske Revolution. Men også alle de myriader af små bekvemme

løgne, der er fulgt i kølvandet på Den Store Løgn, og som i dag har ophobet sig til en kvælende

sumpgas, der nu truer med at kvæle gasproducenterne selv. Hver gang de møder nogen, der kommer

til at minde dem om deres dårlige luft, får de et stærkt ubehag, som de ikke kan identi�cere, hvorfor

de selvfølgelig skyder på den tilfældige budbringer.

Nexus, brændpunktet hvor den store og alle de små løgne har fortættet sig i netop disse dage –

skrivende 31. oktober 2020 – er den amerikanske venstre�øjs raven rundt i egne gasskyer af

løgnagtigheder akkompagneret af alle løgnens bedste dårlige venner: svindel, manipulation,

projektion, had og vold. Altså alt, hvad der kan betegnes som destruktivt og menneskefjendsk. Ingen

lange opremsninger her, bare følg med og observér. Det er gået helt galt for �øjen, and you ain’t seen

nothing yet. De kommer til at destruere sig selv, og de ved det ikke engang selv. Det kommer af at leve

så længe i en løgn.

Med ‘de’ menes alle de mere eller mindre hjernedøde venstre�øjere, der bevidstløst, historieløst og

ansvars-samvittighedsløst har rullet med på den kampagne, der startede med Obama-æraen, ind

gennem Hillary Clintons valgkamp og videre frem i Donald Trumps første præsidentperiode frem til

den nuværende valgkamp. Og med ‘mere eller mindre’ skal forstås, at det samtidigt har betydet et

voldsomt frafald af folk med en samvittighed og et moralsk kompas i behold, der ikke har det godt

med denne afstumpning, som venstre�øjens medier og deres parti har undergået. I USA er det 90% af

medierne kombineret med Tech-giganterne, der kontrollerer og misbruger deres dominans – og

slipper afsted med det en tid endnu. 

Løgnen er simpelthen blevet for tyk. Sandhedens time har indfundet sig.
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Epidemiloven

Først �k vi revisionen af O�entlighedsloven.

Så kunne folk ikke længere søge agtindsigt i politiske beslutninger og deres grundlag.

Den blev brugt lige efter, at den var indført – kunne der måske være en sammenhæng her …? – så det

blev uigennemskueligt, på hvilket grundlag Thorning-Schmidt-regeringen og dens korrupte

�nansminister forærede Goldman-Sachs DONG-Energy til halv pris. Den er for nylig brugt af

Frederiksen-regeringen til at nægte at udleve de korrespondancer, regeringen havde med WHO =

BigMedico, Bill Gates og det kinesiske kommunistparti og som har været beslutningsgrundlag for

mundbindskulten, forsamlingsforbud og døden for 1000-vis af virksomheder.

Så �k vi Påvirkningsloven.

Så kunne folk ikke længere advokere for, at man måske burde føre samtaler med andre landes

regeringer i øjenhøjde og ikke bare fordømme dem, fordi The Atlantic Council eller andre skumle

globalistiske tænketanke sagde det, og at disse andre lande havde ret til at vælge deres egne ledere og

føre deres egen politik, der måske var anderledes end, hvad The Atlantic Council og andre skumle

instanser mente, var det korrekte.

Den er så vidt vides ikke blevet brugt, så hvad skulle den til for? Den skulle bare være på plads til, når

der blev brug for den. Og hvornår er det? Eller var den et fejlskud, for kampagnen i USA med ‘russian

collusion’ virkede jo ikke, og der var jo ikke tvivl om, hvem loven sigtede mod, var der vel? Og

verdensfreden skulle jo nødig bryde ud, skulle den vel?

Så får vi vel en Epidemilov.

Så kan man indsætte det danske militær og politi til ikke længere at beskytte borgerne men begå

overgreb imod dem. En person, som nogen har angivet eller sået mistanke om, kan være smittet med

en eller anden epidemisk sygdom som fx in�uenza, kan nu uden dommerkendelse blive anholdt i sit

eget hjem, �kseret og tvangssteriliseret, jeg mener tvangsforgiftet, sludder tvangsinjiceret med et

�uidum, som indtrængerne ikke har pligt til at informere om vedrørende indholdsfortegnelse alene

med den begrundelse, at vedkommende er mistænkt for at være mistænkt.

Hjælp at hente?

Den har virkelig ædt sig ind i hjernen på folk. Den sidder i sulet. Vi tager det for givet.

Altså den her med at staten eller regeringen kommer og hjælper os.

At de folk, der styrer denne verden, har tænkt sig at gøre noget ved problemerne.

Bare vi be’r dem pænt om det. Eller mindre pænt og råber: Nu må I altså gøre noget ved det!

Glem det. Det kommer ikke til at ske.

Kan man bede ulven om hjælpe fårene, så de ikke bliver ædt af en bjørn?
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Kan man forvente, at Gangster-Joe og hans fætter vil hjælpe dig, når hans egen boss gør krav på din

egendom?

Kan frøen bede skorpionen om ikke at stikke den, hvis den hjælper den over søen?

Kan man trygt regne med, at de folk, der har kuppet magten og virkeligheden har tænkt sig at løse de

problemer, de selv har skabt og frivillig afgive den magt, de nidkært har raget til sig?

Kan man forvente, at politikere, hvis hovedformål er deres genvalg, deres levebrød, deres fede

pension og deres privilegier som magtudøvere, pludselig har tænkt sig at bekymre sig om folk, som de

ikke kunne drømme om at omgås, og hvis liv og levned og fremtid rager dem en paphat?

Kan man forvente af et statsapparat, hvis hovedformål synes at være dens egen konstante vækst i

form af nye kontrolforanstaltninger til håndtering af selv de mindste ting i folks dagligdag, at det

pludselig har tænkt sig at foretage en u-turn og tilgodese folks frihed, initiativ og suverænitet?

Kan man betro medicinalbranchen i at bekymre sig om folks helbred, når der business case er, at folk

bliver syge?

Kan man stole på en mediebranche, der har gjort lystløgn til deres levebrød, og som har solgt deres

sjæl til højest bydende for den pris, at de ville skrive og sige, hvad de �k besked på?

Kan man pænt bede de mega-industrier, der lever af at sælge os junk, nu skal begynde at producere

kvalitet?

Det sidste spørgsmål er det nemmeste at svare på, for her kan vi rent faktisk gøre noget lige med det

samme. Vi kan lade være med at købe deres junk. Derudover er svaret på samtlige spørgsmål et stort

og rungende NEJ! Det kommer ikke til at ske før den dag, hvor udøverne af magt ikke længere per

automatik er psykopater, egomaner, ludere og lommetyve.

Kommer dét så til at ske?

Eller er vi blevet ganske og aldeles hjælpe- og viljeløse?

Demokrati

Vi har lært at tænke på det som det eneste rigtige og retfærdige styresystem. 

Tænk engang, folket styrer, hvad kan gå galt? Hvad kan vi ønske mer?

Vi har også lært at tænke på andre styresystemer som underlegne og deres udøvere som

undermålere. 

Det antikke Grækenland var demokratiets vugge. Siger de, siger vi. 

Der er bare ét problem. Det antikke Grænkenland er i endnu højere grad kendt for dets �loso� og dets

�loso�er. Hvad siger de om demokratiet? Hvad nu, hvis vi spurgte �loso�ernes �losof, Sokrates, hvad

ville han sige om demokrati?
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Hvad vi ved om Sokrates, ved vi fra hans elev Platon. I dennes berømte bog Republikken, bind 6, lader

han Sokrates komme til orde i en diskussion med en fortaler for demokratiet, Adimantos. Her spørger

Sokrates polemisk:

Hvis du satte til søs på et skib, hvem ville du sætte din lid til? Hvem som helst blandt besætningen og en

simpel �ertalsbeslutning blandt matroserne – eller folk, der var uddannet til at navigere et skib?

Sokrates blev stillet for en demokratisk folkedomstol i år 399 f.Kr anklaget for at have forført Athens

ungdom med sin lære. En stak anthenere blev samlet og 52% mod 48% stemte for, at han havde

forført ungdommen og dømte ham til døden. Vi ved udmærket godt, hvad han blev dømt for: At lære

ungdommerne at tænke selv, hvilket et �ertal af de udvalgte i mega-juryen ikke brød sig om, fordi det

truede deres regime. 

Ud af busken

Det siges, at kriser og katastrofer bringer det værste og det bedste frem i folk.

Det siges, at rotterne kommer ud af knaldhytten, når den er fuld af røg.

Hvis det er, som de siger, så er det jo interessant at bevidne, hvad denne krise planlagt og

implementeret af globalisterne i den store stygge verden og deres mediehåndlangere derude og

herinde har bragt frem i magthaverklassen i dette lille regnbesuste, skattekvalte, mikroregulerede,

gennempløjede og -asfalterede land.

De udlever nu deres inderste og vådeste drøm. De har ikke turdet indrømme det, og de tør stadigvæk

ikke indrømme det. Men de har nu fået en tidlig julegave af deres globalistvenner, et afsæt til at

forfølge deres drøm og et redskab til at omformulere den, så der ikke er nogen, der opdager det. Hvis

de havde turdet indrømme det, så har de altid været dybt fascineret af de fæleste tyranner i

verdenshistorien, for tænk engang, de gjorde det sgu! De slap afsted med at hundse rundt med deres

lands indbyggere, og ingen kunne standse dem. De kunne gøre ting, som mennesker aldrig ville have

fundet sig i, hvis ikke de havde haft pisken over nakken.

Nu kan de gøre det samme som tyrannen ved blot at sige, at vi alle sammen kommer til at dø, hvis ikke

vi frivilligt a�everer vores civile rettigheder, vores frihed, vores sociale liv, vores arbejdsliv,  vores ret til

at udtale os, vores immunforsvar, vores økonomi og vores menneskelige værdighed + nøglerne til

lejligheden til vagthunden nede i porten.

Nu kan de med et globalistisk snuptag af et powergrab indføre det regime, som kun Stalin og andre

typer turde drømme om og forsøge sig udi – mens folk sidder som forskræmte små skødehunde og

put-put-putter sig på mors skød med lyseblå mundkurv på. De �k chancen, og de tog den uden at se

sig til siden. Vi vil huske dem for det. Vi vil minde dem om det, til den dag, de trækker deres sidste

iltfattige åndedrag. Og vi vil mejsle det på deres gravsten.
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Militær undtagelsestilstand

Hvornår har en siddende regering lov i�g. grundlov og grundlæggende kontrakt med landets

indbyggere til at erklære nedlukning i form af undtagelsestilstand med tilhørende totalitære tiltag?

Det har de, når og hvis landet og nationen bliver angrebet af en virkelig alvorlig ydre fjende. 

Evt. hvis landet bliver angrebet af en 5. kolonne indefra, der repræsenterer den ydre fjende.

Første spørgsmål: Bliver vi angrebet af en fjende? 

Svaret er ja på en ganske besynderlig måde.

Den fjende, de siger er årsagen, er ikke den virkelige fjende.

Årsagen er ikke årsagen, fjenden er ikke fjenden og målet er ikke det, de siger.

Fjenden er selve menneskehedens gamle fjende.

Det er dens 5. kolonne.

Våbnet er ikke den småforkølelse, de siger, vi allesammen er ved at at dø af.

Våbnet er den virale medie-shitstorm, der sprang i luften i marts 2020, som de febrilsk forsøger at

holde i gang, eskalere og viderudvikle.

Det mediebårne masseødelæggelsesvåben har allerede muteret.

Den 5. kolonne er selv smittet, og derfor bærer de deres politiske sikkerhedsmasker døgnet rundt.

De tør ikke vise os deres ansigt.

Det fæle spil

Vi vidste, det var på trapperne. Nu er det her.

De vidste det. De kunne ikke vinde valget.

De vidste, at vi vidste det. De havde kun ét valg: at følge planen i det fæle spil.

De vandt ikke pokalen. Nu forsøger de at stjæle den.

Vi ser på fra usikker afstand. Der er maskeklædte skikkelser i teaterrøgen.

De var dårlige tabere sidste gang. De er om muligt endnu dårligere tabere denne gang.

Dette er kujonernes krig. Kujoner bruger mediebiologiske masseødelæggelsesvåben.

Det fæle spil vil gå over i verdenshistorien. Det bliver en historie om fælhed versus frihed.

Valget er ikke kun et langtrukket, forgiftet valg i United Blu�. Valget er langt større og for langt �ere.

Valget står mellem fælhed og frihed for os alle sammen i dette sted i verdensrummet.

Hmm, lad mig nu se, det er zzørme svært at vælge. Jeg tror lige, jeg er nødt til at tage en lur.

Hvad tænker du?

Hvad tænker du , Mette?

Så tager vi endnu en tur i rundkørslen sammen med dig.

Vi koger igen en portion suppe på den vidunderlige suppesten.
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Du husker din korrespondance med organisationen,

der opkalder sig efter sundhed i verden.

Vi ved begge, du og jeg, hvor vigtigt det er med en business case.

Hvad tænker du, Mette?

Så længe den går, så går den.

Har du overvejet det gode tilbud, du �k undervejs?

Du husker, at der ankom en designmanual for nedlukning.

Ønsker du at fortsætte til dobbelt jeopardy?

Hvad er spørgsmålet til svaret: luk ned for lortet!

Hvad tænker du, Mette?

Alle de døde dyr i destruktionsanstalterne.

Et helt årsbudget skyllet ned i kummen.

50.000 små virksomheder i konkurs.

En hel årgang misuddannede tabt for eftertiden.

En hel nation af underkastelses-maskerede undersåtter.

Du husker de glade opgangsdage i partiet.

Det er på tide at se sig over skulderen efter bagdøren.

Du kommer i godt selskab med kammeraterne i bagdørsland.

Så hvad tænker du, Mette?

—– o —–
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Hollywood er en billedfabrik, der er medskaber af vores virkelighed.

Og de ved det. Ejerskabet til fabrikken er fuldtud klar over, hvad de har i hænderne.

Der er skrevet hyldemeter om deres Hollywood, deres agendaer, deres metoder, deres

forudsigelsesprogrammering, deres CIA-in�ltration, deres ejerskab (jøder, jesuitter, Scientology, det

kinesiske kommunistparti) og deres okkulte esoterik (fx. Jay Dyer: Esoteric Hollywood, bd. 1+2). Deres

misbrug og storforbrug af menneskeligt materiale er noget, som nærmest alle er klar over. 

Billedfabrikken
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Dystopia-Sci-Fi-transhumanistisk-Fantasy har været den store genre i årtier. Og folk kan åbenbart ikke

få nok af den. Genren er gerne spækket med CGI-e�ekter, teknokratiets våde drøm om

megaurbanisering og kan kaldes for globalisternes Agenda 2030 som tegneserie. Et par generationer

er vokset op som funktionelle analfabeter, der aldrig har læst en bog fra ende til anden men kun

tegneserier, så nu vil de have animerede �lmiske tegneserier. Det vil have bogen læst op som billed-

godnathistorier. Hvis de har læst en bog eller to, så er det gået i stå ved Harry Potter. De har ikke

engang læst Ringenes Herre, der ellers nærmest læser sig selv, for de har kun set den på �lm.

Sci-�-genren har selvfølgelig sine mesterværker. Blade Runner er stadig stilistisk uovertru�en og

stildannende uden sidestykke. Alien-serien er på samme niveau. The Matrix 1 er med up-front og

Terminator 2 holder. Men hold da helt ferie, hvor er der meget oppustet skrammel i denne på mange

måde pubertære genre. Hvor er plot og skuespil ofte banale og decideret pinlige. Den russiske

instruktør Andrej Tarkovski valgte at gå i en anden retning. Her foregår alting umådeligt langsomt og

ofte uden en masse ord. Hans valg af virkelige dystopiske landskaber tog så livet af ham, for han valgte

at �lme Stalker og Dommen i landskaber der var forurenet af radioaktivt a�ald fra sovjettiden.

Lad os kigge på en af de seneste års Hollywood-baskere med to sæt briller på.  Filmen er  Jupiter

Ascending fra 2015.

Anmeldelse:

Jupiter Ascending  er ikke noget mesterværk. Den er blot endnu en dyr, velproduceret og glamourøs

produktion fra det par, der engang hed Warchovski-brødrene, og som nu begge er transvestitter. Det

er vældig trendy og kønspolitisk korrekt i pedo-LGBT-Antifa-adrenachrome-mee2-Hollywood, det er

vældig Epstein-Weinstein-Whateverstein-agtigt. Jeg har blot tvunget mig til at se den, da jeg �k et hint

om, at der var en hel del i plottet, det var værd at bemærke sig, fordi det var meget præcist. Jeg var

forberedt, så jeg overlevede.

Den lede skurk Balem Abrasax spillet af Eddie Redmaine er indrømmet en genistreg. Han er en hybrid

mellem Ødipus- og Elektra-komplekset, for han er forelsket i den mor (Ødipus), som han har slået ihjel
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(Elektra slog sin far ihjel). Sean Bean har en velspillet birolle som Stinger. Douglas Booth gør fyldest

som Titus, den smukke forførerskurk, det lykkes ham at være farlig, sort of… Hovedrollen og hendes

mandlige med-helt spillet af Mila Kunis og Channing Tatum er smukke-perfekte Hollywood-stereotyper

taget lige ud af �tness-centret for millennials. Alle andre er middelmådige set i den seriøse skala. Jeg

kæmpede mig gennem to timers rabalder, uptempo-apokalyptisk genbrugs-plagieret destruktionsræs i

over-coloreret plastikindpakning med endeløse cli�-hangere, 3D-e�ekter og smartass one-liner-dialog.

Mange vil synes, at det er skide�ot, og det er det sådan set også, hvilket jeg sagtens kan blive

fascineret af. Men hvis man ikke kan strippe en �lm for alle e�ekter, og �lmen stadig fungerer som et

nøgent teaterstykke, så er det ikke en rigtig god �lm. Den fungerer kun med e�ekterne, og en god �lm

er nødt til at have et solidt standalone-skelet.

Man sidder og ønsker, at det hele var mindre selvhøjtideligt som i fx  Det Femte Element, der i det

mindste tager pis på genren, mens den leger med den.

Fiktion versus virkelighed

Plotanalyse:

Det interessante er plottet og især dets elementer. Altså overordnet er hovedplottet ikke andet end

det sædvanlige: Helten –  her heltinden, hvilket også er vældigt trendy i det politisk korrekte Hollywood

– bliver smidt ind i opgøret mellem den onde skurk og hans verdensherredømme men vinder efter

langtrukket møje og besvær og redder verden og menneskeheden. Så �k vi en ny variation over den

skabelonhistorie.

Elementerne  – her bliver det mere interessant, for det er her præcisionen indtræ�er. Warchovski-

trans’erne har åbenbart fået fat i noget insider-info i Kabbalen og dens plan for menneskeheden. 

Høsten – the Harvest:

Man kan sige, at det bare er The Matrix om igen om med fængselsplaneten, hvor mennesker er dyrket

materiale og bliver høstet som energi til fordel for en parasitisk struktur. I The Matrix fremgår det ikke

helt tydeligt, hvem der er høstmanden. Det er vel nærmest som i Terminator 2,  Den Kunstige

Intelligens aka Lucifer-programmet eller The Machine World. I Jupiter Ascending er der tale om en slags

overmennesker, en slags guder i græsk forstand, der eksisterer et sted deroppe i deres Parnas og

styrer, hvad der foregår dernede på Jorden. Abraxas – eller Abrasax, begge stavemåder er mulige rent

mytehistorisk pga af en misforståelse mellem græsk og romersk stavning – er her et familiedynasti.

Jorden er deres høstmark, og menneskene er deres høst. Høstproduktet er en �ydende substans

lagret i kølerum på cylindre. I The Matrix er det elektricitet, de høster, for menneskekroppene er

installeret i en kæmpe power-plant. I Jupiter Ascending er det en mellemting mellem deres blod og

deres DNA i �ydende form.

Bare dette ene delplot i �lmen åbner for sluseporte af associationer. Navnet Abrasax/Abraxas er på

ingen måde tilfældigt valgt. I græsk gnosticisme er det navnet for Universets Skaber på den anden side

af gud-og-djævel, altså godt og ondt-dualiteten. Det er i den tilhørende alkymistiske symbolik aftegnet

som en skikkelse med hoved som en hane iført horn og med en underkrop som to slanger. Abrasax er
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også en familie. Den er ifølge mine kilder den overordnede familie i det multivers, som Jorden tilhører

– Underverden, Verden og Oververden. Det er dem, der har styret The Dragon Families og Order of the

Black Sun. Indtil for nylig.

Deres styring involverer en høst af alle ressourcer på Planeten Jorden og har gjort det i 16.500 år. I

Jupiter Ascending hedder det sig, at datteren til den myrdede mor og altså søster til Balem Abrasax er

14.004 år gammel, og at det skyldes, at de i deres verden har adgang til en foryngelseskur, gudernes

nektar, deres udødelighedsdrik. I �lmen tager hun bad i nektaren og kommer op 20 år yngre. Men

mere udødelige er de altså ikke, siden de kan a�ives af deres egne.

At der har fundet en sådan løbende høst sted på Jorden er yderst virkelig. Mennesker er blevet

behandlet som dyr i en kødfabrik, som slaver i en arbejdslejr med lænker fysisk-økonomisk-social-

psykologisk siden tidernes morgen. I Jupiter Ascending er der tale om  Den Store Høst, hvor hele

afgrøden bliver hugget ned på én gang. At herskerklassen på Jorden har haft det i tankerne, og at det

var deres intention, er heller ikke forkert. Vi kender deres eugenik-planer fra deres udsagn, nedfældet i

sten i Georgia, USA eller kommende ud af munden på Bill Gates. Vi kender også deres forbrug af

‘nektar’ fra menneskelige substanser i form af den satanisk-pædo�le herskerklasses indtagelse

af adrenachrome, en substans udvundet af transformeret adrenalinpumpet blot fra ofre især børn, der

er døde i en tilstand af ekstrem angst. Vi ved også, at handel med mennesker og menneskelige

substanser i dag har overhalet drughandel som den mest indbringende undergrundsbranche.

Da Abrasax-familien, der er identi�ceret som overhovedet for den globalparasitiske struktur, blev

amputeret trinvist mellem 2012 og 2020. Deres til�ugtssted var store underjordiske byer. Disse byer

blev destrueret i forbindelse med Den Blå Måne 29 oktober 2020. Deres Black Sun-elite blev likvideret

ved deres forsamling i Bonn ved Høstmånen 17 okt. 2020. Altså i den okkult-sataniske nøgle-periode i

form af en ‘oktober-overraskelse’, der for en gangs skyld var udenfor deres kontrol og ikke faldt ud til

deres fordel. I mellemperioden blev deres Illuminati-ledelse i Schweitz likvideret. Da alle deres

hitmænd, der hvert år plejer at modtage deres kontrakter og ordrer, mødte op i New York, udeblev

deres kontrakt og ordrer. De blev simpelthen ikke ringet op, for der var ingen i den anden ende af

røret. De ventede forgæves i �ere uger.

Jeg er helt klar over det, dette er for fantastisk til at være virkeligt og jeg har det selv sådan, at det er så

utroligt, at jeg må parkere det i det muliges felt, hvor dette felt ikke er muligt at tjekke ud som sådan.

Men det er helt præcist, hvad min kilde oplyser, og grunden til at jeg parkerer det er, at jeg ser

tilstrækkeligt med tegn på, at det rent faktisk har fundet sted. 

Og det bliver vildere endnu.

Buckle your seat belt, Dorothy, ’cause Kansas is going bye-bye!

Herefter skete der det, at Abrasax-familien hiver det menneske – en kvinde med det rette DNA – der

har overtaget kontrollen med Quantum-styresystemet, det �nansielle system, den centrale trust,

informations- og efterretningssystemet, mapping-systemet, adgangskoderne … de hiver hende for

selve Det Galaktiske Råd, hvor der sidder repræsentanter for alle indbyggere og menneskelignende og

sikkert også ikke-menneskelignende men intelligente indbyggere i galaksen. Her får de at vide, at der
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er indgået en fredskontrakt på Jorden, at alle har skrevet under, og at de derfor ikke har ret til at

blande sig længere. De vælger så at hive teltpælene op og �ytte sig udenfor rampen og søgelyset. Men

selvom overhovederne af de ordener og underfamilier, som har udført deres arbejde indtil videre, har

fået hovederne hugget af, så fortsætter Abrasax-dynastiet/syndikatet med at udstede ordrer

til dragekroppen uden hovede – altså direkte til den tiloversblevne struktur. Så bliver de selv hevet for

rådet, fordi de har forbrudt sig mod Rådets dekret, hvorefter de bliver sat i karantæne i, hvad der

svaret til 1000 år på denne planet (365 dage er unikt som rotationsår i forhold til Solen).

Igen, jeg ved det, jeg indrømmer det, det er for vildt til at være rigtigt, og jeg opererer helt bestemt

med muligheden for, at det hele er et stykke so�stikeret �ktion. Men min intuition i kombination med

de konstante krydstjek, jeg har mulighed for at gøre, siger mig indtil videre, at det er ganske virkeligt.

Kvinden, vi taler om, den virkelige udgave af Jupiter Jones, blev selv scannet for sit DNA som i �lmen og

�k konstateret det reneste DNA i forhold til den oprindelige EVA-slægt. Your Majesty, som det så sødt

hedder i �lmen, er altså en konstatering af arvefølgen, hvilket vil sige adgangen til at kontrollere

Quantum-systemet. Sagt på en anden måde: Et kvindeligt væsen med den højeste form for integritet

og moralsk-spirituelle standard samtidigt med, at hun er et 100% menneske. Det er den afgørende

forskel på det hidtidige drakoniske regime, der har været en 16.500-årig militær undtagelsestilstand,

hvor mennesker ikke har været suveræne, og hvor Jorden har været under herredømme af dracos og

Abrasax. I �lmen er der netop denne skønne sammenblanding af reptiler og guder, hvor reptilerne er

tjenere for guderne.

Kvinden, vi taler om, er som i �lmen af russisk herkomst (Romanov-slægten), men hun vaskede ikke

lokummer som i �lmen og hadede ikke sit liv. Derimod blev hun udlært i elitens bankvæsen og sad til

bords med disse uvæsener i en årrække. Hun lærte udover bankvæsen i dens esoteriske form også,

hvor umenneskelige uvæsenerne var. Som i �lmen �nder der et opgør sted, hvor overhovedet for

pyramidens top med det altseende øje, Marduk’en og hele hans porteføjle omkommer. 

Kvinden, vi taler om, er �ere gange som i �lmen forsøgt ombragt. I modsætning til i �lmen skyldes

hendes overlevelse ikke ridderen på de hvide rulleskøjter, der kommer og redder hende i frit fald. Det

skyldes hendes integritet og indre styrke + uden tvivl beskyttelse fra et vist hold. I starten af �lmen er

der en scene, hvor hun bliver forsøgt  abductet  og a�ivet af en stak grå aliens. En rigtig shoot-out

theMatrix-lignende scene med Trinity i et lokale med �iser på væggene et sted i Rusland. En af de

stærke scener i �lmen. 

Kvinden, vi taler om, blev forsøgt overtalt af Marduk’en til et ægteskab men afslog. Han vidste, at hans

kontrakt var udløbet på planeten, men forsøgte at forlænge den. Hans a�ivning bestod i, at han

indtrådte i en koma. 

Kvinden, vi taler om, er virkelig og har et navn. Hun hedder Kimberley Ann Goguen. Hun er, hvad der på

engelsk hedder The Sole Sovereign (Your Majesty) over styresystemet og har tænkt sig at åbne det for

direkte kommunikation mellem systemkernen og det enkelte menneske. Hun har med andre ord

tænkt sig at forbipassere hele det megakompleks af parasitiske mellemled mellem trusten kaldet The

Unknown Country og du og jeg. Mellemledene er, hvad der har holdt herskerklassen af diverse kryb i
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live i årtusinder. De opgiver selvfølgelig ikke frivilligt deres privilegier, hvilket er den globale krig, vi er

vidne til på alle fronter. 

Det underlige er, at ALT falder på plads i forståelsesbilledet, hvis vi forstår denne bagvedliggende

struktur og dens interne opgør + eksterne tiltag.

Hvis man ønsker at møde hende i egen ligefremme person, så tap ind i The Speak Project. De �ndes

selv på YouTube. Download evt. app’en  LifeForceWatch  og ansøg om medlemsskab. Der er ting og

sager i gang for tiden.

—– o —–
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Der �ndes et land, der har været og stadig er styret af ma�a. Det er ét blandt mange, men størrelsen

og betydningen gør, at vi er nødt til at forholde os til det. Du havde gættet det, vi taler om USA.

Først, de�nér ma�a. Ordet er taget fra den organisation af kriminelle familienetværk, vi kender fra fra

Sicilien, men som også �ndes i den klassiske forventelige form i Napoli, Albanien, Chicago, Colombia,

Ma�a
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drugkartellerne i Mexico, den russiske ma�a Bratva, de kinesiske Triader, den japanske ma�a Yakuza,

den jødisk-khazariske ma�a. Deres aktiviterer indeholdes i en lang liste bestående af prostitution,

narkohandel, menneskehandel, organhandel, pengeafpresning, distriktskontrol på tværs af

myndighederne, våbenhandel, bestikkelse, mord, Casino-virksomhed, pengevaskeri, og vi kunne

fortsætte. ALT, der giver penge i større stil og som kræver ulovlige tiltag kunne kaldes for

ma�avirksomhed, men så udvander begrebet, for der er også tale om en organisation styret af et

familieoverhoved eller en stammehøvding af en slags. Fagforeningsvirksomhed drevet af pampere, er

det ikke ma�a? Bare sig Jimmy Ho�a.

Et stykke hen ad vejen fungerer familierne som klaner, der tager vare på deres klanmedlemmer,

levninger fra et traditionelt stammesamfund. Men grænsen er tynd, for hvad sker der, det øjeblik et

medlem af en klan bliver forulempet af medlemmer fra en anden klan? Så siger det ældgamle

moralsæt, at overgrebet skal hævnes. Og selvtægt er som bekendt ikke lovligt.

Hvis vi taler om USA, tænker vi straks på de klassisek ma�a-godfathers fra 20’er – 30’erne, Al Capone.

Men stilen og organisationsformen er så vidt forgrenet, at den dukker op overalt. Er Banditos og Hells

Angels ikke ma�a? Er Sverige ikke blevet et paradis for indvandrerma�a pga årtiers laden-stå-til-politik?

Man kunne måske indvende, at vi blander ma�a- og gangsterbegrebet sammen, men organisatorisk er

der ingen væsentlig forskel. 

Vi kunne gå videre. Er Den Danske Bank ikke blevet en slags ma�aorganisation med dens mega-

pengevaskerier i Baltikum? Er Rothschild-dynastiet ikke bare et stykke beskidt ma�a i ekstra stor skala?

Karteldannelse og syndikatvirksomhed, er det ikke ma�a? Er EU ikke en form for mega-

bureaukratma�a? Er Goldman-Sachs ikke en �nansma�a, der korrumperede medlemmer af den

danske regering i DONG-Energy-sagen? Er WHO ikke blevet til en ma�a ejet af medicinalindustrien, Bill

Gates og det kinesiske kommunistparti? 
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Jamen lille Danmark da, vi er både for små og pæne til den slags. På ingen måde. Det danske landbrug

er kørt af en landbrugsma�a med hovedsæde på Axelborg. Spørg bare Lars Lykke. Den danske

byggebranche har en lang ma�avirksomhed bag sig. Spørg bare Kaj Wilhelmsen. De danske hospitaler

og sygehuse har en kraftig styring fra medicinalbranchen via svingdøren til Sundhedsstyrelsen. OK, der

ramte jeg måske ved siden af, for det er ikke ma�avæsen, det er fascisme. De�nér fascisme: Når

private virksomheder æder Staten, så Staten ikke længere beskytter borgerne mod deres overgreb.

Eller rammer vi ved siden af? Husk ma�osoen og fascisten Licio Gelli, der kørte P2-logen i Italien.

Jamen hvad så med den Katolske Kirke, eller rettere: Det Hellige Hav = Vatikanet = Curien? Well, er der

nogen, der endnu ikke har hørt om sammen�etninhgen af Banco Ambrosiana, Vatikanbanken og den

italienske ma�a? 
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Der tales om ma�ametoder, når man ikke har mod til at stemple en organisation som egentlig ma�a. En

af metoderne er hvervning af unge, usikre, identitssvage personer ved at tilbyde dem en letkøbt

selvrespekt. Hvornår var det, street-ordet sejt kom på mode? Selvrespekten er særdeles skrøbelig, for

det indebærer altid en form for kompromittering. Man skal begå en forbrydelse for at vise sig værdig

til ‘respekten’. Så fanger bordet, og den næste grundprincip træder i værk: Omertà, tavshedsløftet. Hvis

det brydes, er man dødsdømt, eller udstødt hvis man er heldig. Er frimurervirksomhed så ikke en form

for ma�a? I hardcore-logerne er det ensbetydende med døden at røbe logens hemmeligheder eller

tale imod dens medlemmer o�entligt. 

Er det ikke netop den hvervemetode, som Je�rey Epstein brugte til at indfange det amerikanske jetset?

Når de først de havde givet efter for deres liderlighed og stod listet i hans sorte bog som pæderaster

og optaget på video, så rokkede de ikke med ørerne længere. 
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I USA for tiden �nder vi tre prominente ma�afamilier, som man ikke i daglig tale kalder for ma�a. Det

gør vi ikke, fordi de har opereret fra og misbrugt deres politiske poster. Vi taler om Bush, Clinton og

Biden-familien. De alle har opereret som ma�a i et halvt århundrede, og deres dystre familiehistorie

går århundreder tilbage. Clinton-parret startede tilbage som guvernørpar i Arkansas. Der var ingen

grænser for, hvilke former for tung kriminalitet og svindel, der allerede dengang var i omløb. Bortset

fra at Bonnie & Clyde i amerikansk politik endnu ikke kunne gøre det fuldtud fra det Hvide Hus. Bush-

familien blev vi opmærksomme på efter 9/11 især pga George Bush’s mistænkelige adfærd ved samme

lejlighed. Venstre�øjen havde ingen problemer med at få øje på familiens skumle a�ærer. Det kneb

straks gevaldigt med at få øje på Clinton’erne, Obama’s og Bidens ditto, for de tilhørte jo deres  tribe,

deres  klan, deres  kult. Venstre�øjen blev under Obama-administrationen  indlemmet  i denne

ma�avirksomhed, og i Trump-æraen er de trådt fuldstændig ud af skabet som hangouts  til hardcore

ma�osi. Nu hylder de globalfascismen i alle dens udtræk.

Var det rødfascistiske pampervælde i de såkaldte socialistisk-demokratiske republikker under den

kolde krig ikke ma�avirksomhed? Var politbureau-pamperne i Sovjet, Østtyskland, Albanien,

Rumænien osv. ikke ma�osi? Klanen var blot udvidet til at omfatte en hel nation, og Godfather var

landefaderen, Lenin, Stalin eller Enver Hoxha. Var det anderledes end fascistjuntaerne i Grækenland,

Italien, Chile og Argentina? Hvad med den kommunistiske pamperboss, Maduro, der har kørt sit land

Venezuela i bund? Rød eller sort, same-same. Er det kinesiske kommunistparti ikke en mega-ma�a

dømt efter både organisation og metoder? Triaderne eller dragefamilierne er indbegrebet af ma�as,

og det kinesiske kommunistparti er blot en frontorganisation for disse familier. Er CIA ikke en mega-

ma�aorganisation, siden de opfylder samtlige krav til titlen? It walks like a mobster, …

Intern terror er et grundprincip i ma�aer og ma�øse organisationer. Hvad med Saudiarabien, en hel

stat ejet af én familie, og hvis udenrigspolitik har bygget på terrorvirksomhed? 
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Den måske kommende præsident via storsvindel møder den siddende præsident via kommunistfa�aens

jerngreb.

Af de to kandidater i 2020-valgkampen i USA er den ene af dem en ma�aboss. Det vælter ud for tiden

med snavs om Joe Biden og hans familie. Demokraterne, deres demagoger og deres korrupte

propagandamedier slynger om sig med beskyldninger mod Trump for det samme. Det er desværre for

dem sådan, at de aldrig føler trang til at dokumentere deres beskyldninger, for de mener, at det er nok

at udslynge dem. De smider en stinkbombe og stikker halen mellem benene. Når stanken har fortaget

sig, smider de bare en ny uden at rydde op efter den første. Kan de efterhånden holde stanken af sig

selv ud?

Biden-familien har en lang, hæderskronet tradition for … slaveri. Hvis man spidser ører til Sleepy Joe’s

udtalelser, skinner hans foragt for sorte igennem (If you don’t vote for me, you ain’t black). En anden

familietradition er pædo�li. Der er dusinvis af videoklip derude med Creepy Joe, der ikke kan lade være

med at rage på små piger for åben skærm? Og så er der deres korruption med milliardbeløb i Ukraine

og Kina. Alle medlemmer i familien har en bunke snavs på lager, og senest er der pinlig fokus på

Hunter Biden’s a�ærer med drugs, mindreårige ludere og industrispionage/pengevaskeri. Han har

modtaget store beløb for at formidle betalt ind�ydelse på sin far – pay-for-play. Joe for sin del har på

den mest usympatiske facon ladt sin forpinte og inkompetente søn i stikken, og han påstår bare, at

han aldrig har diskuteret business og politik med sønnen eller de andre familiemedlemmer. Altså lige

indtil crackhovedet glemte en computer i en repair shop med bunker af snavs på, deriblandt emails,

der blankt røbede sin fars beskidtheder. 

Det var så her, de herlige BigTech-selskaber, der censurerer løs på de sociale medier, trådte ind og

prøvede at jamme historien, men da var katten ude af sækken, og Google-Gestapo fremstår som
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de digitale ma�osi og pimps, som de er. Ligesom de store ma�a-syndikater opfører de sig nu som selve

Staten i forhold til borgerne. Og staterne har vist sig magtesløse overfor dem.

Det er ret beset utroligt, at demokraterne for anden gang i træk har kørt en stangkorrupt ma�oso-

politiker i stilling mod Trump. Har disse typer INTET lært i samfulde �re år? Det viser, at den

amerikanske venstre�øj nu er direkte relateret til ma�aorganisationer. Man kan også sige det på en

anden måde: det demokratiske parti blev kuppet af ma�osi, der brugte dem som frontorganisation  og

dækbillede for deres aktiviteter. Beskidte politifolk som tidl. CIA-direktør, John Brennan, James Clapper

og James Comey og Robert Mueller, der kørte en fake undersøgelse, en Adam Shi�, en Nancy Pelosi og

en mr. Penguin var de centrale operatører i det nye statskup – der slog fejl gang på gang, men

medierne dækkede over dem og undlod at beskrive, HVOR galt det gik. De prøver nu efter valget igen.

Og mens vi taler om beskidte politifolk, blev der kørt en lysebrun kvindelig beskidt politikvinde i stilling

som vicepræsident for den korrupte tidligere vicepræsident. Kamala Harris var i sin tid som

politiadvokat berygtet for at smide sorte i fængsel med livstidsdomme baseret på falske anklager og

uden mulighed for appel. Minsandten om ikke  også hendes  familie har en �n tradition som

slaveejere! You can’t make this up!

At Kamala Harris er kørt ind i baghjulet på Joe Biden og er udset af Deep State som den næste

præsident er bekræftet af, at amerikanske skolebørn – i hvert fald i skoler i New York, der er

domineret af det blå mindset – allerede har lært, at præsidenten hedder Kamala Harris, at hun er 56 år

gammel og født i … Hun er udset, fordi hun er villig til at være deres luder. Hun er styrbar og

hjernevasket, hun griner overgearet som en hest på de rigtige steder. Hun er en Hillary-light-

model, the globalist girl.
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Det var selvfølgelig aldrig meningen, at Biden skulle være præsident, for han er dement. Så det var

hele tiden meningen, at Kamala skulle smugles ind og overtage lige efter valget. Men det ville kun

kunne lade sig gøre ved omfattende valgsvindel og manipulation med informations- og valgapparatet,

hvilket viser, at det var en del af planen. Jo mere de skaber sig åndssvage, jo tykkere de lyver og

svindler, jo mere de manipulerer, jo mere populær bliver den præsident og -kandidat, der kalder dem

ud af hullerne. De mørke magters blinde øje.

Så der var ikke andet tilbage end at svindle. Allerede på valgaftenen og i løbet af natten begyndte de at

stoppe med at tælle i de demoraktisk styrede svingstater, så de kunne køre lastbilfulde ind af falske

stemmesedler, der allesammen var for Biden. De blå kurver knækkede helt kunstigt opad, og de røde

kurver stagnerede, mens medierne straks udråbte Biden til vinderen. Selv TV-stationen Fox News, der

ellers har haft en vis nøgternhed, skiftede pludselig stil? Hvem har sat en pistol for panden af dem? Ud

med Fox News!

Hele venstre�øjen er altså blevet til en korruptions-kult kørt af ma�osi, der bruger statsapparatet til at

skovle magt og moneter ned i egen lomme. Deres netværk af BigTech-hajer, Hollywood-pædoer,

medieløgnere, beskidte afdelinger i efterretningsvæsenerne, abort-kødindustrien, det fake-news-

industrielle kompleks, det militær-industrielle kompleks, dele af Wall Street, den kinesiske 5. kolonne

og alle de andre operatører i den politiske Sump har endnu engang sat alle sejl til. Har disse folk i

deres sammenspiste kliker så lært noget i de forløbne �re år? Altså det gik helt galt for dem sidste

gang. Det gik galt for dem i mellemtiden. Og hvad gør de så nu? De resonnerer: Det gik ikke sidste

gang – det må søren-skisme-da betyde, at vi bare skal have NOGET MERE af samme slags, for vi smurte

åbenbart ikke tykt nok på!



29.12.2022 15.02 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 1137/3124

Wokeness-kulten, cancel-kulturen, identitetspolitikken, Tech-selskaberne, mediefascismen og den nye skinre

venstre�øj har genindført o�entlige lynchninger på markedspladsen.

Der må virkelig være noget om snakken. Had gør blind. Korruption ligeså. Venstre�øjen har skabt en

hadkult. De har glemt, hvad de mente, at de satte ud efter dengang. De har intet politisk mål andet en

helt-hen-i-luften utopier, der aldrig bliver en realitet af den simple grund, at hvilket som helst samfund

vil bryde sammen socialt og økonomisk forinden. Tilbage har de kun følelsesenergien, tilbage er der

kun hadet. Hadet er det første, man ser i spejlet om morgenen, hadet er en projektion af os selv, for

venstre�øjen har mistet sin selvrespekt i takt med, at den mistede grebet om virkeligheden. De troede

og tror til det sidste, at virkeligheden er noget, der kan skabes ifølge det kort, de har anska�es sig over

virkeligheden. De er ikke engang pragmatikere længere, for de tilpasser sig ikke virkeligheden. De og

deres medier kræver retten til at voldtage virkeligheden.

Italien havde deres korrupte præsidenter – igen en �n, lang tradition fra det romerske imperium. En af

dem hed Silvio Berlusconi. I nyere fransk politik har der som minimum været to korrupte præsidenter,

Nicolas Sarcozy og Emmanuel Macron. Jeg ville også regne Francois Hollande med grundet hans

ageren i Charlie-Hebdo svindelterrorsagen. England har en Great tradition for korruption, og mon ikke

Tony Blair sidder med førertrøjen. Interessant i øvrig, at han efter at være blevet smidt ned fra stolen,

�yttede til Albanien og hang ud med den største europæiske ma�a. Var han på et tidspunkt nervøs for

retsforfølgelse for sine krigsforbrydelser?   Den norske statsminister, der var dybt indfedtet i Utøya-

massakren, �k senere en �n lakkasket som generalsekretær for udført ugerning. Og hans søn var med

på søen den dag – en Joe + Hunter-ting? NATO er intet andet end the mobster goons, der bliver sat ind,

når der skal bruges muskler hos globalisterne. De er en terrororganisation, sig bare navnet: Operation

Gladio. Hvad lever ma�aen bla af? Drughandel. Hvad har NATO og CIA bedrevet i Afghanistan? Det er

ingen statshemmelighed. Men de dumme danske politikere, der stillede soldater til rådighed for

virksomheden, så de kunne rende og snuse hale på amerikanerne i Bush- og Obama-æraen og rydde
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op efter deres endeløse kæde af aggressioner mod lande i udkantsverden, har ingen anelse. Hvad

med Anders Fogh Rasmussen, vidste han det ikke? Selvfølgelig gjorde han det, for Anders kunne godt

li’ dametøj og små drenge i Ørstedparken efter mørkets frembrud, så Anders var kompromitteret på

den særlige Epstein-måde, du ved. Anders’ politiske forbillede var ikke en hæderskronet skikkelse fra

sit eget partis fortid men manden, der ødelagde den britiske arbejderbevægelse, skabte New Labour

og som Anders Fogh førte sit land ud i krige baseret på løgne.

Hvor går grænsen mellem ma�a og alle de andre former for organiseret misbrug af mennesker? 

Vi ved det næsten ikke længere, for det hele er sammenvævet. 

Hvad vi til gengæld burde vide, er at vi ikke kan stole på, at nogen kommer og frelser os fra det hele. 

Nepote

Ma�a på højeste plan er de gamle familier, der har fået lov til at køre verden i millenier. Man blev født

ind i disse familier, opdraget til at udføre deres magthandlinger og underkaste sig deres ritualer. Der

er talt om det såkaldte  Sorte Adelskab  (the black nobilities). Man kan roligt se scener fra Stanley

Kubricks Eyes Wide Shut for sig. På det seneste er der dukket nye navne op for dem: Order of the Black

Sun og Chinese Elders + Rothschild-syndikatet. Disse har både rivaliseret og holdt hinanden i skak. Der

er gjort rede for deres system i Det globale �nansielle system forklaret. De var selv tjenende ånder i det

helt store spil og refererede til den svævende trekant med det altseende øje. Denne trekant �ndes

ikke længere, som den var. Den er blevet brudt og dens ledelse er a�ivet. Det er derfor Det er derfor,

at familierne er røget i direkte krig med hinanden.

https://www.nedersteetage.com/det-globale-finansielle-system-forklaret
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Deres plan var at ‘rydde op’ blandt de 7 milliarder ubrugelige grovædere ved en storstilet eugenisk

aktion. De mente, at de selv gik fri, for de havde bygget store byer under jordens over�ade, hvor luften

var ren, hvor der spækket med hi-tech, hvor man levede i luksus, og hvor en skare af tjenende ånder,

der var blevet ‘fjernet’ fra over�aden, vartede dem op. Byerne var forbundet af højhastighedstoge, så

man på et par timer kunne dukke op ved en af udgangene til oververdenen, der befandt sig i

nærheden af centrale storbyer i verden. Deres undersåtter på over�aden, som de var afhængige af,

indtil de kunne hive stikket, var blevet stillet i udsigt, at de ville få plads i det underjordiske Utopia som

tak for tjenesten. Hvilket var falske løfter, for de ville være blevet a�ivet sammen med alle andre.

Hvordan ville de rydde op? Denne ma�øse slyngel har et bud på det.
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Insider-info vil vide, at der dannede sig en veludstyret og velunderrettet koalision mod de

underjordiske og deres over�ade-dwellers. Slangens hoved blev hugget af, og lederskabet af the black

nobility blev a�ivet. Det skete tilbage i 2012. D. 17 september i år blevet toppen af The Black Sun, den

ene af de to tiloversblevne faktioner for Global Deep State, likvideret. For helt nylig – oktober 2020 –

blev den tunge beslutning taget at udslette de underjordiske faciliteter. I dag er der kun bunker af støv

og skrot, der danner gigantiske sønderbombede sarkofager. Det gælder både de priviligerede beboere

og deres tjenerskab, da sidstnævnte aldrig ville kunne integreres blandt jordover�adens mennesker

igen. Beslutningen tog udgangspunkt i undergrunds-breakout-civilisationens forskellige praksis’er, der

har været fuldstændig uacceptabel for menneskeheden, men som har fået lov til at fortsætte i meget

lang tid. Den omfattende forsvinden af millioner af børn overalt på jorden er direkte forbundet med

disse praksis’er. Vi vil i takt med udslettelse af kilden til det sataniske projekt gradvis se den forsvinde

på over�aden.

Jeg ved ikke, om du har bemærket det eller tænkt over det? Men de korrupte tjenende ånder på

over�aden har altid opført sig på en bizar arrogant og selvsikker måde, som om intet kunne skade

dem, og som om de var uovervindelige, ja nærmest udødelige. Nu ved vi, hvor denne arrogance

stammede fra. Det var via deres sikre forvisning om, at de ville få plads i Underworld Utopia blandt de

frelste og udvalgte. Den mulighed har de ikke længere. Hvad vil de nu stille op, og vil deres arrogance

forlade dem omsider? Det skal vi nok ikke gøre os forhåbninger om. Men med slangens hoved bidt af,

vil der være en vis chance for, at de vil fjerne sig fra o�entligheden og gemme sig af vejen i deres �ne

mansions, penthouses, tropiske skattely og lystyarchts. 

Lad dem leve deres dekadente, glædesløse luksusliv i deres enklaver bare mure, ståltråd og

overvågning. Det er dem, der er i fængsel nu. Men lad dem aldrig mere arbejde sig tilbage på magtens

tinder, når kontraoperation en dag – forhåbentlig inden længe – er fuldført. 

It ain’t over till it’s over.



29.12.2022 15.02 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 1141/3124

*

Ma�a II
undlæggende og overordnet set er der kun to fraktioner:

Dragefamilierne

Den Sorte Sols Orden

Hvad man ellers kan hive op fra kælderen, og som katten har slæbt ind, er forgreninger, �lialer,

supportere, hangouts, håndlangere, netværkere, contracters, lejesvende, wannabes.

Nogle har karakter af loger, andre er blodbånd, klan-netværk, mødefora, syndikater, karteller,

hemmelige samfund, efterretningsvæsener, sekter, kulte, kirker, foreninger med særlige medlemskort,

nepoter/nepotister, paraplyorganisationer.

De be�nder sig alle steder, du kan forestille dig, og en del steder, du endnu ikke har forestillet dig.

Nogle gange �ndes de ikke længere, for de er morfet til noget andet. Ma�a �ytter sig og skifter ham og

hudfarve som en kamæleon, når der er brug for det. Til gengæld kan man �nde deres

efterladenskaber som den usæd, de har plantet, de giftige strukturer, hvormed de styrer verden.

Vi tager en hurtig �yvetur med stikprøver:

Chabad Lubowitch

Den Khazariske Ma�a

B’nai B’rith – JDL

Sanhedrin

Cosa Nostra – den sicilianske ma�a

Comorraen – den napolitanske ma�a

Den albanske ma�a

P2-logen

NATO – Otan (de 9 vinkler)

EU, FN, IMF, WTO

World Economic Forum

Det muslimske broderskab

Triaderne

Yakuzaen

Chicago Ma�aen

New York Ma�aen

Den russiske ma�a Bratva

Det fuldt intakte KGB-netværk

Jesuitterne

Zionisterne

Vatikanet

Venetianerne

Centralbankvæsenet
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US Deep State

CIA, Mossad, NSA, MI5, MI6

Pentagon

Diverse politiske frimurerloger eller

IRA

Rothschild-syndikatet

The Crown / City of London

Det er blot et par håndfulde i tilfældig orden, størrelse, karakter og betydning + estimeret eller åbenlys

relation til én af de to overordnede ma�a-grupperinger. Der kunne skrives – og der ER skrevet digre

værker om alle på denne hurtige og ufuldkomne liste.  Den opvakte læser = du har mindst fem

tilføjelser til listen. Når du tilføjer, så overvej en placering i fødekæden, for det vil være en interessant

øvelse.

The Big Pretenders

De siger alle sammen, at de vil gøre noget godt for verden og menneskeheden.

Nogle af dem tror rent faktisk på det, for psykopater mener ikke selv, at de gør noget galt.

De undskylder alle sammen, hvad de gør af ondt, for som de siger: Målet helliger midlet.

Når de lyver, hvilket de gør 24/7/365, så kalder de det for den ædle løgn.

Når de fornægter sandheden siger de: Det er fordi, I ikke kan håndtere sandheden.

Alle sammen vil de kun én ting: Beherske verden.

Da ingen af dem har position, format eller beføjelser til at beherske den samlede verden,

har de indgået aftaler om at dele beherskelsen af verden – kaldet del-og-hersk.

Det er sådan ma�a opererer i forhold til rivaliserende ma�a.

Ma�a har et ufravigeligt i forhold til dens medlemmer: Omertá

Det betyder: Hvis du som medlem nogen sinde taler om, hvad du medvirker til,

så betyder det tilintetgørelse af dig, dit liv og karriere, din familie, fremtid og eftermæle.

Omertá går hånd-i-hånd med nepotisme. Vi gør noget for dig, vi ska�er dig en position, vi ska�er dig

del i magten, vi sørger for, at de tjener penge og kan tilfredsstille dine begær. Du gør noget for os, når

vi kalder på dig. Du stiller ikke spørgsmål om det legale eller etiske i, hvad vi beder dig om, for det har

vi afklaret på forhånd. Og du taler ALDRIG til nogen om det.

Nihilisterne

Vi har på dansk ordet fornægtelse.

På germansk hedder det Vernichtung.

Det betyder tilintetgørelse.

Det er interessant, at tilintetgørelse er det speci�kke påbud ifølge Talmud,

efter hvilket de vantro, hedningerne eller som de kalder det: Goyim skal behandles. 

De skal ifølge teksten og påbudet tilintetgøres.
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Det er dobbelt interessant, da Holocaust ifølge det verdslige sideskud på Talmud kaldet zionisme

konstant hævder, at jøderne er blevet udsat for netop tilintetgørelse,

mens de selv som kernen i deres såkaldt hellige skrifter prædiker tilintetgørelse.

Zionister er talmudister/kabbalister i hverdagstøj.

Jøder generelt bør ikke føle sig fornærmet over, at den mega-parasit, der har gemt sig iblandt dem,

bliver hevet frem fra mørket og skalkeskjulet. Jo før, de får taget om nældens rod, jo bedre.

Fænomenet med at smøre egne ugerninger af på sit o�er er et andet kernebegreb ifølge Talmud eller

kabbalisme, og det hedder håndspålæggelse.

Det består i vha. et ritual, en magisk handling, at overføre et morderisk overgreb på et o�er

til o�eret selv, så dette o�er nu bærer skylden for overgrebet.

O�eret er nu bødlen og den skyldige, bødlen er nu o�eret, der som bekendt altid har ret.

Forfatterne til Talmud er af særdeles tvivlsom herkomst.

Der er stor forskel på den ‘tone’, man �nder i denne skriftsamling og blandt orthodokse jøder og deres

Torah, som vi kender som det Gamle Testamente.

Det næsten sataniske islæt er udpræget visse steder i Talmud.

Talmudisterne er de satanistisk-kabbalistiske kupmagerne i jødedommen.

Den khazariske ma�a, azkhenazim, chassidim, sabbatæerne, Sanhedrin-rådet,  Chabad Lubowitch er

deres opfølgere og videreførere. 

Zionismen er deres verdslige ideologiske arm. 

Hvilket NB! ikke betyder, at de politiske zionister og dem med slangekrøllerne bryder sig om hinanden,

nærmest tværtimod, de kan ikke fordrage hinanden. 

Et lignende religiøst statskup fandt sted i Kristendom og Islam.

Islam er i sit udgangspunkt en sekt indenfor jødedom.

Kristendom er jødedom-light og har INTET med Jesus at gøre men ALT med Paulus at gøre.

Who-ever-that was … (prøv med Josephus Flavius).

Vatikanet er vært for et skummelt hovedkontor for en centralstyret verdensreligion.

Kontorets hensigter og aktiviteter er af en ganske anden natur end den tro 

og det åndelige liv, som menigheden bedriver. Der er INGEN sammenhæng!

Menigheden tror = de ved ikke. Kontoret ved = de ved, at de ikke tror.

Verden er et kompleks af lukkede rum

Disclaimer:
Når vi bruger begreber som fx Vatikanet, så betyder det ikke, at hele Vatikanet er én stor rede for
sumprotter. Det betyder, at der �ndes visse og særlige kredse og operative netværk, der har til huse
her. Det samme med FN, der som organisation er så stor, at der sikkert foregår noget
livsfremmende et eller andet sted, fordi der sidder idealistiske mennesker, der intet aner om, hvad
der i øvrigt foregår.



29.12.2022 15.02 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 1144/3124

Det samme princip bruges, når nogen ønsker at producere dødbringende våben og sende dem på

tværs af landegrænser. Et avanceret våben består af en række forskellige komponenter. De bliver ikke

produceret det samme sted. I Danmark bliver der produceret en række komponenter til

militærindustrien, mekanisk, elektronisk og kemisk, men der ruller aldrig et fuldt stykke færdigt,

samlet og funktionsdygtigt våben ud af en fabriksgarage et sted nord for Søllerød. Derimod bliver der

hentet en stak kasser med indpakkede komponenter, der har en eller anden uigennemskuelig

betegnelse, eller måske en betegnelse for et stykke civilt udstyr til fx. medicinalindustrien. Katjump!

blåt stempel og hurtigt videre. Kasserne lastes på en container og udskibes til et sted i verden, hvor

myndighederne ikke ser så nøje på det. Måske er det netop myndighederne for den regering, der har

købt våbnet, der modtager de resterende komponenter fra andre steder i verden. 

Jeg har for nylig skrevet, at der produceres biologiske masseødelæggelsesvåben i Danmark. Det har

jeg, fordi jeg regner kilden for pålidelig, og fordi jeg regner det for højest sandsynligt. Jeg har imidlertid

det hængeparti at �nde ud af helt præcist, hvem det er, hvor det foregår, og hvad de producerer. Det

kommer.

Case study – Operation Nedlukning

Folk kan være medlemmer af en ma�a, uden at de selv ved det. De kan godt fornemme, at der er rare

onkler, der kommer og går, og nu holder de bestyrelsesmøde igen, og pludselig kommer der noget

lusk op i pressen, men det kender vi ikke noget til, og det er da besynderligt, at ham chefen også dukker op

i visse sammenhænge … men ellers er alt, som det skal være. Det kan også være en politisk organisation,

hvor alle indretter sig efter en bestemt linje, mens partilederne og deres spindoktorer får direktiver

udefra-ovenfra, som de menige medlemmer ingen anelse har om. Deres rolle er bare at klappe i

hænderne og blåstemple. Tag fx et kig på Medicinaldemokratiet og Slette-Mette.

Vi har lige haft lejlighed til i de forløbne to år at studere, hvordan politisk ma�a opererer. 

Her en elevatorversion:

Hovedkontoret i Basel, World Economic Forum, indkalder ultimo 2019 til konference i New York (Event

201), hvor alle interessenterne og deres håndlangere er inviteret. Der afvikles en simulationsøvelse,

hvor en ny coronavirus bryder løs, og der erklæres pandemi. Øvelsen giver nøje direktiver i, hvordan

regeringer, myndigheder og medier skal agere, for at kontrollere scenariet og lukke det internationale

samfund inkl. nationalstaterne ned via inddragelse af alle civile rettigheder og etablering af militær

undtagelsestilstand. 1-2-3 dette er en øvelse, men i marts 2020 blot et par måneder senere sker

nøjagtigt det, som øvelsen gennemspillede. Hvilket udelukker tilfældighed eller Det vidste vi sørme ikke

noget om eller Så var det sørme godt, vi øvede os i tide. Bullshit – I vidste det hele på forhånd, for det var

aftalt spil!

Til stede var et nuværende medlem af den danske regering.

Verden og dets fordækte styresystem er kompartmentaliseret = opdelt af rum med lås på dørene
og skodder for vinduerne, og de, der be�nder sig i et rum, har ingen eller kun kontrolleret
forbindelse med de, der sidder i rummet ved siden af.
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Herefter malkede global-ma�aen ligesom under Finanskrisen i 2008-09 løs på det nedlukkede

verdenssamfund og blev rige endnu engang, mens 100.000’er af små virksomheder lukkede ned.

Da historien så var slidt op, og dens rådne og absurde interiøre strittede til højre og venstre, så

skiftede global-ma�aen fokus natten over, for nu skulle alle se bort fra fallitboet co-vanvid 19 og hidse

sig op over Ukraine. Virus-varianten kommer, vi skal alle dø = vax-vax-vax blev pludselig til russerne

kommer igen-igen = frygt-frygt-frygt. Den Kolde Krig er genstartet, og nu skal der lukkes ned for

internettet, kommunikation, handel, �nans, olie, øst-vest-relationer. 

Igen: De vidste det hele på forhånd, for det var aftalt spil!

Ma�aen opkræver beskyttelsespenge. Hvis du ikke betaler, så kan vi ikke garantere for, at din butik ikke

bliver smadret i morgen, kan vi vel? Du frygter, vi leverer ‘sikkerhed’. Er det ikke smukt?

Her er links til en af de mest dybdegående videoproduktioner til kortlægning af den globale ma�a.

Afsnit 1

Afsnit 2

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.richplanet.net/richp_genre.php?ref=296&part=1&gen=99
https://www.richplanet.net/richp_genre.php?ref=296&part=2&gen=99
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Nøiij, hun er så empatisk, hvor er det �ot med al den medfølelse, det må vi have noget mere af, for det er

vældigt oppe i tiden og smadder-buddhistisk, og det kan vi godt li’!

Her er skriveren nødt til at være partykiller:

Medfølelse over en kam er grundlæggende en gang misforstået bullshit!

Så er jeg også sikker på, at der er et par stykker derude, der kommer op af sofastykket eller som

minimum spidser ører og øjne, for hvad bilder jeg mig ind at komme og anfægte den ultimative feel-

goodness på markedet? 

Empatisk elendighed
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Karpmans dramatiske trekant

Det skal jeg gerne gøre rede for og med største fornøjelse.

Medfølelse/empati kan meget vel være noget møg, fordi det er meget nemt kan blive undertrykkende

og fastlåsende for o�eret for ens medfølelse.

Ih, jeg føler sådan med dig, for det du fortæller om, kender jeg vældig godt.

Det kan du tro, det gør jeg!

OK hr. eller fru verdensmester i indføling, jeg har et par spørgsmål til dig.

Det første spørgsmål er: 

– Mener du, at det kommer sagen ved? 

– Mener du, at staklen, som udsættes for din medfølelse, har brug for at vide, hvad du har oplevet i samme

kategori?

– Mener du, at dit eget forkvaklede følelsesliv eller social-økonomiske ditto kvali�cerer dig til noget som helst

indenfor genren support til medmennesker?

– Mener du, at et menneske, der mest af alt har brug for at få styr på sit liv, har brug for oven i hatten og

roderiet at få at vide, at der �ndes nogen = dig, der er i stand til at genskabe og efterligne både hatten og

roderiet?

– Mener du simpelthen, at mennesker, der har brug for at få styr på deres liv, kan få nogen til at gøre det for

dem?

Disclaimer 1
Her bliver der ikke sagt, at mennesker ikke har brug for at vide, at de ikke er isolerede, og at
der �ndes andre, der har det på samme måde.



29.12.2022 15.02 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 1148/3124

Der �ndes i realiteten kun én situation og ét forhold, hvor betingelsesløs medfølelse er garanteret

livsfremmende. Det er mellem moder og barn i barnets første halve leveår. Barnet har brug for at

være i den forlængede livmoder, som det skrøbelige skvat af en menneskeunge er afhængig af i dette

halvår. Herefter begynder barnet af udforske verden, og så er det fra naturens hånd meningen, at

moderen gradvist træder tilbage og ikke forhindrer barnet i at gøre sine erfaringer, så afkommet med

tiden lærer at beherske sin omverden og begå sig i den.

Det er hele problemet med den curling-kultur, der har dannet sig i sidste halvdel af forrige århundrede

og med tiltagende styrke = svaghed frem til i dag. Der er skruet op for alle medfølelses-parametre, så

lille Bimmer og Bimmeline aldrig skal føle smerte, ubehag og udsætte sig for det, der på gammeldags

hedder lidelse. Der bliver hældt tøndevis af socialpsykologisk glidecreme og mentalt uhygiejnisk valium

på bimmernes løbebane, hvorved de voksne med deres misforståede empati stjæler barnets

muligheder for at gøre livsvigtige erfaringer.

Problem: Det løser imidlertid ikke deres problem. Det kan allerhøjest opmuntre dem til at tage hul
på bylden og ikke sidde med hænderne i skødet iført tudefjæs og o�erolle. Hvis de ikke gør det, kan
al tåredryppende empati i hele universet ikke hjælpe dem.

Disclaimer 2
Her bliver der ikke sagt, at moderen eller hendes mandlige partner – hvis hun er så heldig at have
en sådan i en verden af feministisk partner- og familiedestruktion – ikke for enhver pris skal
forhindre det udforskende barn i at gøre alvorlig skade på sig selv. Barnet har brug for at lære,
hvad der er farligt, og hvad der gør ondt, og hvis det ikke mærker det, så lærer det aldrig noget.
Det har selvfølgelig ikke brug for at kravle udover klippekanten og omkomme.
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Skovbørnehaven  er en genial op�ndelse. Her er der ikke BUPL-certi�cerede legepladser med

smertestillende gummibelægninger under alle gynger og karousseller. Her er der faldne træstammer,

som nødvendigvis skal bekravles og faldes ned af. Til gengæld er der ikke hård beton og asfalt at falde

ned på. Her er der irriterende skov�åter, som man lærer at håndtere ved at pille dem af igen … hvad,

var det ikke sværere? Her er der brændenælder, der lærer kræene, at de brænder og klør, og at man

ikke dør af det. Her er der måger og duer, der skider én i hovedet, vandhuller, som man kan falde i og

få våde sokker, grene der svirper en i hovedet, hvepse og bier, der passer sig selv, hvis man ikke

dasker løs på dem, grøntsager man kan putte i munden og andre, man skal være med at putte i

munden, is der kan bære og is, der knækker, vejr der bare er vejr og ikke nødvendigvis dårligt vejr +

frisk luft og motion i så store mængder, at forkælet kræsenhed er utænkelig, for nu er

man satanædeme sulten og spiser, hvad der er på madpakke-menuen.

Naturen er non-empatisk. Til gengæld er den en uovertru�en læremester. Metodikken hedder kontant

afregning ved kasse 1. Det hedder også loven om tiltrækning eller loven om aktion-reaktion. Du ligger

som du har redt, du får, som du giver. Hvis du gør skader andre, vil du en eller anden dag opleve den

samme skade på dig selv. 

Mnjææ – men skal man da ikke hjælpe mennesker i nød, er det dét, du siger, er det, er det …?

Er det det, jeg siger? Hvilken hjernedød og hjerteløs idiot hjælper ikke en gammel dame op, der er

faldet eller en fætter, der er faldet i vandet? Det behøver du ikke medfølelse for, for det er et naturligt

instinkt at beskytte liv. Hverken du eller den faldne person har brug for, at du først sætter dig i

vedkommendes sted og  mærker efter  – et tyndslidt og klamt coaching-management-udtryk – hvor

ubehageligt, det ville have været, hvis du selv var faldet. Drop dit klamme føleri og agér prompte.

Disclaimer 3
Der bliver heller ikke sagt, at det skal gøre ondt, for så er det sundt. Ejheller at forældre har ret til
at udøve vold mod deres børn. De knubs og ‘tæv’, som barnet skal have, får det helt af sig selv i
mødet med tilværelsen. Det er som forælder en pligt at kende grænsen for, hvornår knubs går over
til at blive traumatiserende.
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Har tiggeren på gaden brug for, at blive forsørget og underholdt af forbipasserende på daglig basis,

forever? Han har reelt brug for at yde noget for at få noget igen og dermed genvinde egen-respekt og

respekt fra andre. Den omgående indvending er selvfølgelig, at han er udstødt af samfundet og aldrig

får mulighed for at gøre noget. Der kan være noget om den sag, men hvad man sjældent taler om, er

at han på et tidspunkt i sit liv har tru�et nogle valg, og et af disse valg var fravalget af insisteren på at

være selvopretholdende, for samfundet tilbød at gøre det for ham. Det andet valg er gjort af det

samfund, der har valgt at betale sig fra sit ansvar med at involvere mennesker, der er faldet af pinden.

Denne involvering kan kun ske ved at stille kontante krav mod kontante kontanter. Det var for

besværligt. Det er derfor, at social bistand gør mere skade end gavn. Staten er dobbeltmoralsk. Den

ønsker på den ene side, at undersåtterne skal være dybt afhængige af statens ydelser og autoritet.

Ellers er de ikke rigtige undersåtter. Når de så opfører sig som nogle undersættende og hjælpeløse

skvat – var det ikke det, der var meningen? – så betaler staten sig bare fra det og lader de hjælpeløse

rådne op i krogene. 

Er det urealistisk at hjælpe de hjælpeløse? På ingen måde. En fransk pater modbeviste det engang i

forrige århundrede. Hans navn var Abbé Piérre. Når han så en hjemløs, forhutlet bums på gaden,

sagde han til ham: Du kan hjælpe mig med noget. Hjælp mig med at ska�e brugte og kasserede ting og

sager og tøj, som vi kan sælge på et loppemarked, så sørger jeg for, at du selv får noget tøj, et tag over

hovedet, en seng at sove i og mad hver dag. Løn kan jeg ikke give dig, for der er andre, der har det endnu

værre end dig, og overskudet bruger vi til at hjælpe dem – så de kan hjælpe os med at hjælpe endnu

�ere. Han skabte en hel klunserbevægelse med den �loso� og hjalp tusindvis af hjemløse i Paris’ gader

ud af elendighed. Ikke ved at belønne dem for deres uduelige elendighed men ved hjælp af et

indsigtsuldt pædagogisk trick at vise dem, at de selv kunne gøre noget ved det. HER kom empatien så

på banen, for disse folk vidste med hud og hår, hvad det ville sige at være miserabel, så når de hjalp

andre og havde det som formål, var det dem selv, de hjalp.
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Men hvad var egentlig munkens �loso�, hvad bestod hans strategi i? Den bestod i at fratage folk deres

o�errolle og dermed deres undskyldning for at være forhutlede. Den pladder-socialistiske �loso�

består i, at folk, der har held til at hævde en o�errolle, per automatik har ret til, at blive forsørget og

tilmed forsørget oven i hatten. 

Disse såkaldte ‘markedskræfter’ er såmænd ingen andre end vore egen folkevalgte politikere og deres

inkompetente + korrupte valg. For disse penge kunne folk, der ønskede at leve på lavt blus uden at yde

voldsomt meget have undgået den ydmygende bliven-trukket-gennem-systemet og sølet. Incitamentet

til at gøre bare noget eller lidt mere havde til gengæld været langt større. Det havde været totalt win-

win.

Jeg har sagt det før og siger det igen: Al socialisme opererer på en elendigheds�loso�. Elendighed er

nødvendig, for at social-pusherne kan tilbyde deres undertrykkende medfølelse og udnytte segmenter

med en påklistret o�errolle. Man får lyst til at omskrive et af de marxistiske

dogmer: O�errolleindehavere i alle lande – forener eder! I har ikke andet end jeres o�errolle at tabe.

Mnjææ – men hvad så med ulandsbistand da. Skal vi nu heller ikke hjælpe alle de fattige i ulandene, er det

det, du siger, er det, er det …?

Disclaimer 4
Har jeg sagt noget om, at der ikke være et socialt sikkerhedsnet for folk, der på grund af
markedskræfterne er blevet skubbet ud af arbejdsmarkedet? 

Selvfølgelig skal der det. Men hvis du siger markedskræfterne. Så kunne du passende overveje at
adressere løbende regeringers politik – socialistisk-socialdemokratisk-liberalistiske, same-same –
der har bestået i fej duknakkethed overfor de globalistiske karteller og bankstere, der har fået
hundredevis af gratis milliarder i rigmandsbistand hvert år på grund af samme regeringers feje,
duknakkede politikere. 
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Hvornår har du sidst oplevet, at fattige i ulandene rent faktisk er blevet hjulpet af penge, som du og

andre har betalt? Hvis du havde gjort et lille stykke hjemmearbejde og tjekket, hvad pengene er gået

til, ville du opdage, at en stribe større eller mindre bistands-organisationer med hjælp fra stribevis af

NGO-grupper har opsuget størstedelen af pengene til ‘administration’, hvilket betyder, at de har puttet

dem ned i egen lomme. FN er det mest glimrende eksempel på det. Dernæst vil du opdage, at det

meste af resten af beløbet er røget ned i lommerne på disse organisationers ‘samarbejdspartnere’ i

form af korrupte mellemhandlere i den del af verden, hvis befolkninger skulle have haft gavn af

pengene. 

Der er altså skabt en hyklerisk og korrupt empati-industri. Empatien be�nder sig i front-operationen

rettet mod regeringer og landes befolkninger. Empatien forsvinder imidlertid som dug for solen, når

de opsugede midler er trukket udenfor søgelyset af medierne i de lande, hvis befolkninger er forført

via empati og efterfølgende feel-goodness. Som i middelalderen betaler vi a�ad ved at spytte i kassen

for at få syndsforladelse. Har vi så samtidigt hjulpet folk i u-landene? Det er lige netop det, vi ikke har,

for vi har belønnet deres uduelige ledere for at være uduelige, for det eneste de duer til er at rage til

sig – inklusive den hjælp, du troede du sendte til deres befolkning. Vi har blot dulmet vores indbyggede

dårlige samvittighed ved at leve et sted, hvor vi ikke falder om på gaden af sult. Og skal vi overhovedet

have dårlig samvittighed over det?

Der er mange problemer med o�erroller. Vores forlorne empati med o�eret er kun et af dem. O�eret

har ofte forelsket sig i sin egen rolle og er blevet afhængig af den. Vi er blevet o�erets medmisbrugere

og elendighedspushere og har ‘hjulpet’ o�eret med at forblive i sin rolle. Jeg kender folk med

indvandrerbaggrund, der, selvom de har fået mulighed for et godt job, der kan forsørge hele deres

voksende familie, stadigvæk hænger i o�errollen som indvandrer og hvor synd det er for dem og hvor

meget de grimme, hvide racistiske danskere er ude efter dem og hele udtrækket af klicheer.
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Der er HELE TIDEN nogle politiske opportunister, der står på spring for at hælde benzin på den klichee.

Empati-hajerne ligger og lurer i vandskorpen efter den mindste dråbe blod, der røber et byttedyr i

farvandet. Problemet med empati er, at det er en pushervare, et misbrugsobjekt. 1-2-3 EMPATÈR –

eller du er stemplet som en slet person og udstødt af kulten/partiet for politisk ukorrekthed.

Behov versus begær

SÅ, hvad skal der til, siden empati ikke �ytter en femøre? Eller sagt på en anden måde: siden empati

muligvis kan være OK som afsæt, men hvis det strander ved empati, så bliver det sidste værre end det

første. Medmindre empati fører til handling, så bliver det til undertrykkelse. Det er ligesom forelskelse.

Med mindre det fører til kærlighed og venskab, så fører det til hurtig skilsmisse. Mennesker har ikke

brug for empati. De har brug for kærlighed og venskab.

Igen, naturen er non-empatisk. Men den er ikke ondsindet. Naturen understøtter, hvis man er i stand

til at  lade sig understøtte på den rigtige måde og selv at understøtte, når der er brug for det.   Naturen

har en særlig form for kynisk kærlighed. Nogle gange er det gavmild kærlighed, andre gange er det

kærlig afstra�else. Naturen er selvregulerende og går altid efter balance. 

Min nabo har hængt en kasse op på sin ladegavl, hvor der er plads til en natugle-familie. Uglemor

sørger for sit afkom og fodrer dem med mus, til de næsten kan �yve. Så bliver de smidt ud af reden,

for der er heller ikke plads længere. Her vil empatiker-ideologen straks fare i �int og skælde uglemor

ud for sin brutalitet. BEEP, uglemor er en kærlig mor, men hun ved, at det er på tide, og hvis hun IKKE

smider kræet ud, så vil det dø af både sult og pladsmangel, for det er ikke

længere bæredygtigt og fremtidssikret – bemærk de helt rigtige buzzwords her – bare at fodre løs på en

forslugen pivskid. Så �apser det dunede kræ ned på jorden, hvorefter det kravler op i et træ. Så kan

ræven og katten heller ikke komme efter den. En ugle kan faktisk gå op af en træstamme med sine

kløer. Så sidder den lidt dér et par dage og tuder-piver. Den beslutter sig dog til at �yve lidt frem og
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tilbage, og dens mor stikker den stadigvæk en mus, men nu er det meningen, at den selv skal fange

dem. Det lærer den så, og kunne den have lært det i hullet i uglekassen? Nej vel. Hvis den ikke lærer

det, omkommer den. Det er naturens  tough love. Naturen og uglemor elsker sit afkom, men hun

kvæler det ikke i  omsorgsimperialisme. Hun giver afkommet, hvad det behøver og ikke, hvad det

begærer.

Empati-dyrkelsen blandt mennesker er blevet omsorgsimperialistisk. Vi kvæler de elendige i

misforstået og ubegrænset omsorg, så ungerne aldrig kan �yve fra reden. Vi fodrer dem forever, når

de skriger på mad. Naturen tillader ikke, at afkommet udvikler sig til tyranniske sociopater. Det gør

mennesker. Vi fortrænger behovet og fremmer begæret. Den forlorne empati har sneget sig ind i

medier og politik og bruges som skyts til at overtage dagsordener og fremme agendaer. Den samme

forlorne empati har fundet vej i skolesystemet. Den bruges som påskud til at fremme laveste

fællesnævner. De bedste hoveder keder sig røven ud af bukserne, fordi de grundet påtvungen empati

er nødt til at vente på den tunge del af klassen. Excellence er ikke længere mulig. Resultatet er

skræmmende, for det går også ud over den tunge del af klassen, der nu ser niveauet sænket som en

kæmpe sovepude. Ingen grund til at tage sig sammen.

For to timer siden i skrivende stund hører jeg i det lokale supermarked stemmen fra den enlige

mor: Hvad for en slags rugbrød kunne du tænke dig, lille skatter? Jeg vender mig om og ser et 4-års barn i

indkøbsvognen, der har lidt svært ved at træ�e den beslutning, som den usikre, kon�iktsky,

behagesyge mor skulle have tru�et. Måske et dårligt eksempel, for alt supermarkedsrugbrød har intet

at gøre med ægte rugbrød, da det ikke er bagt på surdej, og da der er meget andet end rug i det. Det

smager af det, det er: forkert franskbrød. Men blot det faktum, at industrien har opfundet forkert

franskbrød er et eksempel på misforstået behagesyge = misforstået empati. Vi forstååår vores kunder,

så de skal da have, hvad de vil have. Men hvad vil kunderne have? De vil have det, der nemmest glider

ned, og som vækker mindst modstand hos de institutionsbørn, de lige har hentet i børnefængslet =
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institutionen/skolen. Jeg føøøler sådan med dig, lillle skatter, når du skal spise rigtig mad, så vi køber da en

pappizza.

Hvad skulle den ansvarlige mor have gjort i stedet. For det første skulle hun have ladet være med at

fodre sig selv og kræet med junkfood. Det er en historie for sig. Dernæst skulle hun have præsenteret

ugleungen for rigtig mad, som hun i sin voksne ansvarlighed havde valgt, og hvis ungen vrængede af

det, så var der ikke mad den dag. INTET barn sulter sig selv. Det vil ret hurtigt spise det, der kommer

på bordet, hvis det er seriøst sulten. Problemet med kræsenhed og forkælelse ville være løst up front i

løbet af meget kort tid for aldrig at vende tilbage.

Så ankommer de overbeskyttede kræ til skolen. I USA gik de så vidt – det var under Bush-regimet

(2000-08) – at de iværksatte No Child Left Behind-programmet. Det betød for eksempel at den svære

matematik blev gjort forsimplet. Det betød desværre også, at skolerne producere udgående elever,

der var inkompetente og ude af stand tl at håndtere opgaver, hvor den rigtige og svære matematik var

påkrævet, for det havde man  af empatiske årsager  forskånet dem for. Det producerede et kuld

af imbecile morons. Uglemor lærte ikke sine unger at klare sig selv, så nu er de en klods om benet på

samfundet. På de højere læreanstalter sneg marxistisk ideologisering af viden sig ind, hvilket

producerede en historieløs generation uden evne til selvstændig tænkning, hvoraf tilstrækkelig mange

blev villige til at skabe sig åndsvage i gadebilledet. Det sker lige nu.  Nogen  skabte en kulturkrig via

fordummelse for at nedbryde systemet. Nogen begærede og forberedte en revolution, som der ikke

var behov for, men fordi disse nogen formåede at hælde benzin på begærets bål, så blev den udrullet.

Vent blot til 3. november, når præsidenten bliver genvalgt, så bryder det iscenesatte helvede løs.
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Når helten i historien forfølger sit begær fremfor sit behov, har vi en  tragedie. Hvis helten kommer

overens med sine behov og overvinder sine indre fjender – i fortællingen antager de altid ydre former,

for mennesket er et projicerende væsen – så har vi en  komedie. Tragedie og komedie er dårligt

forståede begreber. Især komedie, der bliver opfattet som falden-på-halen, noget der er fjollet-sjovt.

Komedie betyder happy ending i den forstand, at det gode i mennesket �nder vej via hovedpersonens

valg og besindelse. Komedien er i den forstand dybt dramatisk, for den indre-ydre modstand, der

træder i karakter som hovedpersonens opponenter, er i stand til at vælte hele historien og vende den

til tragedie.

Det duer ikke i historien om Helten med de tusind ansigter (Joseph Campbell), den arketypiske historie

om os alle som hovedpersoner i vores eget liv, at der interveneres med forloren empati, fordi det er så

søøøønd  for staklen. Det er det, der forsøges i den medieskabte  krænkelseskultur. Det er det, der er

essensen i curling-kulturen. Det er derfor, vi har alle de snow�akes, der går i stykker ved den mindste

modstand. Det er nemmere at stille op med buhuu og tudefjæs og how-dare-you-forargelse og pege

�ngre. Det er samfundets skyld og aldrig min egen. Det er det, der gemmer sig i cancel-kulturen, der

a�yser-ustøder al modstand og modsigelse. Men hvad tudefjæsene aldrig har forstået er, at de

udtuder den dårlige nyhed for dem selv. Når deres elendighed aldrig er deres egen skyld, kan de aldrig

gøre noget ved deres liv men er dømt for tid og evighed til at være afhængige af, at nogen kommer og

redder dem. Det er mentalt usundt og menneskeligt umodent at være afhængig af en o�errolle.
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Empati er benspænd i enhver udviklingshistorie. Uden modstand, ingen fremgang. Der er dømt

tragedie. Hele venstre�øjens begreb om det progressive er forlorent, det er et falsum. Derfor var den

Russiske Revolution en total regression og ikke en progression, og derfor var den det 20. århundredes

største tragedie. De, der begærede denne tragedie, var de Wall Street �nansoligarker, der betalte for

bolsjevismen (bullshit’ismen) for at kunne plyndre Rusland for ALLE ressourcer, høj og lav og midt

imellem. De betalte også for at få omskrevet verdenshistorien, så menneskeheden ikke opdagede, at

dette var agendaen, og at operatioen blev gennemført. Venstre�øjen har stadigvæk ikke forstået, at

det var deres afsæt, og at de stadigvæk render rundt med 300 millioner lig i lasten + et par milliarder

miserable menneskeliv, der med yderste anstrengelse holdt sig i live i generationer og under x-antal

dysfunktionelle elendighedsregimer. Illusionen er lige så sejlivet som elendigheds�loso�en. 

I USA bliver der kogt tynd suppe på en sten for tiden. 

I Kina spiser de hunde og �agermus.

Narcissisme og dens modgift

Empati er narcissismens holdeplads. Narcissister faker følelser for andre, men de er tomme

indvendigt. De har ikke for fem �ade ørers medfølelse for andre. Deres postulerede empati har aldrig

konsekvenser og fører aldrig til handling. De misbruger andre, mens de gemmer sig i deres postulat.

Deres indføling har udelukkende at gøre med måden, hvorpå vampyrer snuser sig ind på deres bytte,

før de suger blodet ud af det. Fef-�-�-følelse. Vampyrer er meget empatiske, for de føler angsten fra

deres ofre i udsugelsens øjeblik. De beruser sig i den. De indtager den adrenachrome, der indeholder

den boostede angst, som barnet lukker ud i dødsøjeblikket. De smager på kemisk empati. Du lider, jeg

lider med dig, jo mere du lider, jo mere liderlig bliver jeg.
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En depressiv person har ikke brug for, at du er deprimeret sammen med hende.

En fattigrøv har ikke brug for, at du føler dig fattig i hans selskab.

De undertrykte har ikke brug for, at du solidariserer dig med deres undertrykthed.

Man kan ikke give folk den livserfaring, de har til gode.

De skal gøre den selv.

Man kan ikke tage folks karma fra dem.

De skal selv løfte stenen fra deres skuldre.

Man kan ikke berige folk ved at stjæle fra de rige og give dem ufortjente goder.

Man kan ikke hjælpe mennesker, der ikke har noget modtageapparat for hjælp.

Hvis folk ikke ønsker at lære selvhjælp, så har de ikke fortjent hjælp.

Man kan ikke hjælpe mennesker, der forelsket sig i deres egen elendighed.

Man kan ikke gøre noget for mennesker, der er blevet narkomaner af en o�errolle.

Man kan give dem et los i røven, men skruer de bare yderligere op for o�errollen. 

Mnjææ, så kan man slet ikke gøre noget, ka man vel, ka man …?

Nemlig. Det er det første rigtige spørgsmål, du har stillet i dag.

Først når du har indset, at du ikke kan gøre en skid, kan du begynde at gøre en forskel.

Først når du har spurgt, OM du overhovedet skal gøre noget, kan vi snakke om det.

Man kan ikke løse et problem på problemets eget niveau. Det prøver vi hele tiden.

Man er nødt til at gå et niveau op. Hvorfor lærer vi ikke det i skolen?

Fordi der er rigtig meget, vi ikke lærer i skolen. 

Så hvad kan vi gøre? Svaret er uhyre simpelt.
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Vi kan lade være med at forhindre folk i at gøre noget for sig selv.

Vi kan lade være med at stjæle med arme og ben i de såkaldte udviklingslande og understøtte deres

egen korrupte overklasse, der også stjæler med arme og ben.

Vi kan – vel vidende at det ikke er du og jeg, der stjæler med arme og ben – lade være med

understøtte, undskylde og tillade vores egen korrupte overklasse at stjæle med arme og ben.

Vi kan lade være med at holde hånden over og under forbryderen, fordi det var så søøønd for ham, at

han havde sådan en dårlig barndom og en ond far.

Vi kan lade være med at fratage folk deres frie valg uanset om de er gode eller dårlige.

Vi kan beskytte andre imod deres dårlige valg, men lad dem endelig tage livet af sig selv.

Det handler med andre ord mindre om, hvad vi kan gøre men mere om, hvad vi kan lade være med at

gøre. 

Folk kan �nde ud af at leve i fred og fordragelighed og skabe velstand for sig selv, så snart vi stopper

udplyndringen og dermed grundlaget for deres egen misbrugeriske overklasse, der har været

udplyndringens hjælpere siden starten på klassisk imperialisme for 170 år siden.

Vi har valget og muligheden for AKTIVT hive stikket ud på systemet ved ikke at understøtte det og ved

at kræve systemets kerne�gurer og deres institutioner til ansvar. 

Først når det sker, vil al pladderhumanistisk snak om empati forstumme og virkelig trivsel ind�nde sig.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Disclaimer 5
Der bliver ikke sagt, at vi skal være passive eller defaitister. Det bliver sagt, at vi AKTIVT har valget
og muligheden for at afbryde understøttelse af menneskelig udnyttelse under dække af empati.
Der bliver sagt, at folk kan �nde ud af det hele selv, hvis de får lov til det. 

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Kan vi overhovedet huske, hvornår det skete?

Altså hvornår perverteringen og afstumpningen af samtaler i det o�entlige og efterfølgende i de

private rum om alt, der vedrører politik og etik, begyndte?

Husker vi hvornår egentlige samtaler om politik og etik forsvandt sammen med selvstændig

meningsdannelse om disse sager?

Jeg skal i hvert fald lige tænke mig om, og det er svært af komme i tanke om et startskud.

Det har nok aldrig været der.

Men hvis vi forestiller os fænomenet som en langsomt snigende gift, hvornår var der så nogen, der

hældte den i drikkevandet?

Hvornår var det, nogen stak kanylen ind og lagde et iv-drop, så der langsomt-langsomt kunne skrues

op for tilførslen?

Kom det ind via indtaget indstriel føde, eller har nogen sprayet luftrummet med det?

Vi har for så vidt selv indtaget giften, men har vi også selv valgt at indtage den?

Har vi overhovedet fået valget, eller forsvandt det sammen med det informerede samtykke?

Vidste vi, at vi ikke-valgte, og at nogen – der var dem igen – havde tru�et valg på vores vegne?

Hvornår skete det?
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Det er andre former for gift, vi taler om her, men det samme spørgsmål kunne stilles om dem.

Altså, hvornår begyndte nogen af forgifte det fysiske miljø?

Måske hænger det i virkeligheden sammen, men lad os lige holde fast i tanken:

Det er et svært spørgsmål, det her. Vi har selvfølgelig ikke bemærket, da det ankom, for hvis vi havde

gjort det, havde vi måske grebet os selv i det.

Deraf analogien med den snigende gift. 

Men når vi tænker tilbage så?

Der ankommer hermed et postulat om, at det engang har været anderledes, for det må være det

næste, vi må spørge os selv om:

Har det været anderledes?

Jeg skærer ALLE over én kam, for så kan DU, kære læser, selv manøvrere udenom generaliseringen.

Vi er nødt til at generalisere for at kunne udspeci�cere. Eller omvendt, men vi kommer ikke udenom

generaliseringer for at forstå, hvor vi og verden har bevæget sig hen.

Hvornår kunne vi mærke, at samtalerne gik i stå, og vi selv begyndte at tale i talebobler med
afstumpede, emotionelle one-liners, tegneserieagtige klichéer, sound-bites, karaktermorderiske
stereotyper og præ-sammenkogte destilater af noget, der engang har lugtet til noget, der måske
engang havde noget med sandheden og virkeligheden at gøre men ikke har det længere?

Jeg vil fastholde, at journalistikken har fandtes.
Jeg vil også fastholde, at samtaler om politik og etik har fandtes.
Jeg vil yderligere fastholde, at folk har været i stand til selv at danne meninger, engang.
Ikke alle folk og ikke til enhver tid men i væsentligt højere grad.
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Sproget

Det har noget at gøre med en  transformering af sproget. Der ligger en intention bag. Forgifterne af

sproget og destruktørerne af samtalerne / meningsdannelsen har deres intentioner. Aftagerne,

forbrugerne, abbonnenterne på det forgiftede produkt har deres intentioner. I nævnte rækkefølge, for

forgifterne/destruktørerne er producenter, og vi er deres kunder i butikken. VI har købt ind til den vare,

DE har leveret, så VI er blevet en del af DERES intentions-sfære. Vi er blevet til med-forgiftere og med-

destruktører.

Men hvornår skete det? Det er ligeså omstændeligt at svare på som: hvornår opstod

forbrugersamfundet? Det kræver en hel udfoldet historisk-kulturel analyse, og så bliver det nemt

æggehoved-agtigt og akademisk. Lad os prøve at undgå det, men lad os alligevel gå ned ad den vej.

Forbrugersamfundet er indtru�et som en glidende og langsom bevægelse og startede helt tilbage i

1800-tallet med den 1. industrielle revolution, hvor man pludselig kunne masseproducere som aldrig

før. Derfor kunne de, der havde råd til det – i første omgang ikke de samme som de, der sad i

fabrikshallerne og samlede sættet – købe produkterne i samme takt, som de blev spyttet ud. Det var

først Henry Ford – like him or not – der indførte, at også arbejderne på bilfabrikkerne skulle have råd til

at købe hans biler og gav dem lønforhøjelse. Var det bestikkelse? Måske, men han var også smart, for

han udvidede sit eget marked. Det fortælles, at han havde en vis sympati for nationalsocialisterne, og

de skabte som bekendt  folkevognen, som den menige tysker havde råd til at købe, hvis han sparede

op. Og det gjorde man, dengang. Forbruget �k måske et gok i nødden under krigen, hvor man brugte

pengene til at føre krig og holde hovedet oven vande og lige efter krigen til at komme på benene igen

efter den store destruktion.

Jeg tror, jeg vil sige, at det hele startede i slutningen af 1940’erne efter krigen. Ganske langsomt.

Jeg er ikke gammel nok til at huske det, selvom min salig far, der var gammel nok til det, i sin senilitet

en dag udbrød, da vi bladrede i gamle fotoalbums: Du var der da, var du ikke? Aarh far, jeg blev først

født, efter det hele var slut … og så grinede han og sagde, nånej det var du vel ikke  Han har bare syntes,

at når jeg nu snakkede med, så måtte jeg have oplevet det.

Efterkrigs-generationen, som jeg må siges at tilhøre – ikke helt babyboomerne men så deres

lillebrødre – lærte fra starten at acceptere det sprog og dermed den fortælling om WW2 og dermed

også WW1, som var stadfæstet som den o�cielle og autoritative bortforklaring. De gode vandt, og de

onde tabte, og nu var vi alle glade, bortset fra at det nu var russerne, der var de onde. Der dannede sig

et helt koldkrigssprog baseret på vedtagne antagelser (en ægte logisk fejlslutning) malet med den sort-

hvide palette. Afhængig af politisk observans var det os, den såkaldte frie verden, der var de gode og

sovjetterne, der var de onde – ELLER stik modsat, hvis man var kommunist eller en udvandet afart af

samme og var villig til at sluge en hel stak kameler, mens man satte kikkerten for det blinde øje. Den

Kolde Krig var en kulturel polarisering, hvorved sproget blev polariseret.

Den Kolde Krigs sprog var allerede en afstumpning og pervertering af samtalen, for der var kun  én

præmis, som man så kunne vende op eller ned efter forgodtbe�ndene. Det var i samme periode, at
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der dannede sig en unipolær verdensorden med USA som supermagt, som det hed. CIA var på banen fra

1947, og de bekymrede sig en del om styring af meningsdannelse. De var et efterretningsvæsen,  indtil

de havde tilstrækkelig med efterretning, hvorefter de var et  manipulations-væsen. Det er den

venetianske og jesuittiske model for  sindelags-manipulation. En amerikansk præsident slap i 60’erne

igennem deres manipulerende nåleøje, og hans navn var som bekendt John F. Kennedy. Han vendte

dem ryggen, hvorefter de likviderede ham. Hvem ‘de’ var, er en kompleks historie, men CIA var

bestemt med i  interessentskabet, som det hedder på business-lingo. Præsidenten havde anfægtet

deres business case. 

Efter mordet opstod et interessant eksempel på afstumpning af sproget. Der blev nedsat en

kommission til undersøgelse af mordet på JFK kaldet Warren-kommissionen. O�cielt var formålet

af udrede alle forhold i forbindelse med mordet. Uo�cielt var formålet at  forhindre al udredning, for

kommissionen var sammensat af alle de spillere, der var med i planlægningen og udførelsen af

mordet, så de havde allerede udredt alle forhold. Store dele af den amerikanske befolkning lugtede en

rotte, da kommissionen hvidvaskede sagen og smurte den af på én isoleret galning ved navn Lee

Harvey Oswald –  the lonesome patsy. Folk begyndte at stille ubehagelige spørgsmål angående CIA’s

rolle. I en samtale med daværende direktør for CIA og en konsulent i den paramilitære tænketank The

Rand Corporation �k direktøren følgende råd til at lukke munden på de spørgende: Ignorer dem og kald

dem for konspirationsteoretikere! CIA-direktør på det tidspunkt var ikke the master mind: Allan W. Dulles,

for ham havde Kennedy fyret, da han så, hvad de/han havde gang i af uhyrligheder. Dulles-brødrene

var de mest per�de DeepState-operatører i deres tid. Så det må være John A. McCone, vi taler om,

muligvis hans efterfølger.

Kennedy-mordet var  et statskup,  uanset hvad historiebøgerne kalder det. Efterfølgende bliver hele

statsapparatet udskiftet med kollaboratører i det overordnede projekt: undergravelsen af Føderal-

Staten USA. Retsvæsenet og administrationsapparatet, føderalt og statsligt, in�ceres af robotniks

indsat af statens bagmænd styret fra usynlige og ukendte baglokaler. Richard Nixon havde det ikke

godt med projektet og forlangte indsigt i forhold omkring sager som Operation Svinebugten,

Operation Northwood og mordet på JFK. Da det ikke så godt ud at myrde præsidenter på stribe,

karaktermyrdede de Nixon via medierne. Det kaldte de så for Watergate. 

O�cielt og forbudt sprog

Begrebet  konspirationsteoretiker  lå herefter på lager som en  sleeping terror cell, indtil næste store

operation blev skudt af: 9/11. Straks efter operationen dannedes en parallel til Warren-kommissionen

kaldet 9/11-kommissionen. De �k samme opdrag: at hvidvaske indspiste dele af den amerikanske

regering for medvirken til operationen. VUPTI! –  konspirationsteori-begrebet  sprang ud af

tryllekunstnerens høje hat og blev i �æng fyret af i fjæset på ALLE, der betvivlede den o�cielle

konspirationsteoretiske præfabrikerede fortælling om en turban-behængt mullah, der fra en støvet

hule i udkants-Afghanistan med en bærbar computer styrede en stank terrorister bevæbnet med

hobbyknive og nyligt erhvervede certi�kater til enmotorers Cesna-�y, der stilsikkert �øj tre Boing

747’ere med ultra-præcision ind i to højhuse + en �øj af Pentagon udenom verdens bedst bevogtede

militære rum, hvorved de sænkede to 100-etagers høje bygningsværker inkluderende 3.000



29.12.2022 15.03 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 1164/3124

mennesker, der ikke slap ud i tide. + en høj kontorbygning kaldet Bygning 7, der bare  faldt sammen

uden grund. ALLE, der betvivlede denne konspirationsteoretiske præfabrikerede fortælling, der set i

nøgternt lys gav ABSOLUT INGEN MENING, blev kaldt for konspirationsteoretikere.

Babylonisk sprogforbistring

Jeg tror, det var her, det for alvor gik galt for sproget. Der var nu et o�cielt sprog og et forbudt sprog, det

rigtige sprog og det forkerte sprog, og skulle de professionelle sprogbrugere, medierne, �nde på at

bruge det forkerte sprog, kunne man slå ned på dem, inden de nåede at sprede det forkerte sprog.

Men det afstod medierne duknakket fra, og i den krig, der fulgte umiddelbart efter aktionen, hvor USA

invaderede Irak, blev medierne tilbudt en rolle i form af embedment. Medie-menneskene blev våde i

bukser og trusser og lod sig  embedde, altså de blev inviteret til at være med i fronten på en

underforstået betingelse af, at de skrev den rigtige historie. Med andre orde: medierne indvilligede i

ikke at forholde sig kritisk til det, der foregik. De har ikke gjort det siden. De små kritiske pip, der slap

ud, blev hurtigt overdøvet af den massive frontlæsser af global-fascistisk løgn, der rullede 24/7/365. 

Meningsdannelse baseret på hjemmearbejde og selvstændig tænkning var nu bandlyst. Hvor ironisk i

øvrigt, at embedment og being in bed with er så beslægtede. Vi har det også i dansk journalistslang. Når

en spalte udgiver sig for at være et nyheds-indlæg og der med ultrasmåt i øverste venstre hjørne

står  ‘Annonce’, hvilket folk altid overser (hvilket er meningen), så hedder det  luderstof. Medierne har

prostitueret sig selv, de er blevet til ludere, der har spredt ben for ussel mammon.

George Orwell �k ret i sin beretning om nypsproget, det afstumpede sprog beregnet på de umælende

kvæg og nyttesløse grovædere, der tillader sig at kalde sig for indfødte på denne planet, når de retteligt

burde være uddøde fra denne planet. Ifølge de, der tillader sig at kalde sig for herskerracen på denne

planet. 

Husker jeg forkert, men var det ikke her, nysproget og den afstumpede samtale + udeblevne

meningsdannelse slog igennem? Var det ikke her, luderne kom til orde for alvor? Jeg kan i princippet

kun tale for mig selv, for jeg ved, at der var folk, der så det komme allerede i sidste halvdel af forrige

århundrede. Der er også de, der først lige har set det komme. Nogle så det netop for 20 år siden, da

de sænkede tårnene. Jeg så det først for ca. 10 år siden, hvilket tvang mig til at se baglæns. Vi har alle

vores erkendelseshistorie. 

I bakspejlet

Det er hele tiden muligt at gå et årti baglæns og se, at det allerede er forberedt. 10 år før 9/11 har vi

Kossovo-krigen – altså ødelæggelsen af Storserbien eller Jugoslavien. Det var lige i kølvandet på

murens og Sovjetunionens fald. Vi var mange, mig inklusive, der ikke anede et levende råd om, hvad

der egentlig foregik. Det var bare noget med en ond præsident, der bedrev etnisk udrensning mod

dele af sin befolkning, og som derfor skulle nakkes. Medierne var allerede på det tidspunkt hørt op

med at tjekke for facts og stillede blot op i kø for at fortælle Bill Clintons, USA’s-Pentagons og NATO’s

propaganda-historie. Den serbiske præsident var en skurk, og dø skulle han. Det gjorde han så i

arresten i Haag for egen hånd (eller �k han lidt hjælp?), mens domstolen kørte hans sag. Hvad
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medierne så ‘glemte’ at fortælle om 25 år senere, var, at han blev frikendt posthumt for SAMTLIGE

anklager for forbrydelser mod menneskeheden, og at de af NATO-Pentagon og vestens medier

påståede massakrer og massegrave i Pristina/Kossovo var ikke-eksisterende. Det hele var et  fucking

mediestunt!

Det er altså meningen, vi skal tale eller  ikke-tale  på denne måde. Medierne er en træningsbane for

indholdsløs ikke-samtale om en ubehagelig virkelighed, der har fået trukket alle tænderne ud, og hvor

intet hænger sammen. Det er netop de, der efterspørger sammenhænge, der bliver kaldt

konspirationsteoretikere – selv når de ikke teoretiserer men blot spørger.

Rigmandsklubben

I Basel, Schweitz �ndes mødestedet for en rigmandsklub af globalister kaldet World Economic Forum.

Det jonglerer med et �nt begreb kaldet den 4. industrielle revolution. De beskriver selv, hvordan det ikke

kun er ny teknologi, det drejer sig om, men hvordan denne teknologi forandrer vores

virkelighedsbillede og trænger dybt ind hjernen og rygmarven på os og langt ind i det menneskelige

genom. De taler om det, som om vi har bedt om det og ifølge dem vil elske det. De taler om det, som

om det var en slags naturlig udvikling og ikke et teknokratmonster, som de selv har skabt og vil

påtvinge menneskeheden. 

Det, de taler om, er selvfølgelig også teknologi, der har en plads i nutiden og fremtiden under alle

omstændigheder. Det er hele raden af kommunikative og kollaborative teknologier, mobiltelefoni,

internet, sociale netværk, overvågningskapitalistisk gear, smartgrids og smartmeters, 5G-netværk, AI

og robotteknologi. Allerede her lyser der et par røde lamper, for hvordan ser teknokrat-eliten i Basel

det, og hvorfor har de julelys i øjnene, når de taler om det? De ser der som deres store nye styresystem.

For dem er menneskeheden et management-objekt.

Læs, hvad de siger om det i Basel.

Det afstumpede perverterede sprog, fraværet af samtale og meningsdannelse og det etiske skred
har altså noget med en korrupt mediekultur at gøre.
Det har også at gøre med mediernes ejerskab. Hvad er det, medierne medierer, hvem be�nder de
sig midt imellem, og hvem er det, de formidler på vegne af? Who’s your daddy?
Tilfældighedsteoretikere kan med andre ord godt gå hjem og lægge sig, for der er intet, der er
tilfældigt her. ALT er intentionelt, alt har en hensigt og en vilje bag.

https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
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Mennesker er transporterbare og manipulerbare info-bytes ifølge Basel-teknokraterne og deres

økonomiske forum. Deres  4. industrielle revolution  er et  transhumanistisk  projekt, hvor mennesket

smelter sammen med deres maskine. For at dette kan ske, skal der først ske en afstumpning og en

pervertering af det egentlige menneske. Det er det, vi har gennemgået undervejs og med stigende

intensitet de sidste 20 år. Selve tanken fejrer 100 års fødselsdag, for den er opstået i 1920’erne. Det er

først i dag, tanken for alvor bliver til virkelighed. Der er også tale om en form for tekno-kommunisme,

og det er ikke tilfældigt, at den kinesiske præsident, Xi Jinpengs uannoncerede fremmøde ved et møde

i forum’et i Basel sidste år blev mødt med stående ovationer. Kina, mener man i forum’et, har den

rette model for  Den Ny Verdensorden, hvor man kombinerer e�ektiv produktion og globalistisk

dominans med en teknologisk underkuet og mikrohåndteret (micro-manangement) befolkning. 

Det nye normalmenneske i det mikrohåndterende styresystem fører ikke samtaler.
Der er ikke brug for samtaler, når alt er håndteret. Samtalen i demokratisk forstand er over�ødig.

Det nye normalmenneske bærer maske i mere end én forstand.
Det gemmer sig for sig selv og de andre, og det viser, at det har ladet sig underkaste.

Det nye normalmenneske har en perfekt signal-respons.
Det reagerer hensigtsmæssigt på givne stimuli, for det har det lært i sin opvækst via stimuli.

Det nye normalmenneske gør ikke livet besværligt for styresystemet og dets ansatte.
Mennesket er til for Statens skyld, Staten er ikke til for menneskets skyld. Det var dengang.

Det nye normalmenneske har et begrænset ordforråd, der svarer til dets begrænsede råderum.
Det vil i bedste fald være i stand til at simulere en samtale, men der udveksles ikke meninger.
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Filoso�er – eller nogle der kaldte sig �loso�er – begyndte i 1990’erne at tale om postmodernisme. 

De kaldte den ny tid for  ophøret af de store fortællinger. Alt var nu fragmenteret og relativt, der var

ingen mening, ingen egentlig sammenhæng med tilværelsen for mennesker. De kunne passende have

bekendt kulør og kaldt det, hvad det var:  nihilisme, men det lød for belastet. En økonomisk �losof,

Francis Fukuyama, taler om historiens ende. Transhumanister taler om singulariteten, hvor mennesket

er smeltet sammen med AI, den globale kunstige intelligens. Basel-forum’et taler om den 4. industrielle

revolution. Vi er i The Matrix- og Terminator 2-land her. Det er ikke science-�ction, det er skinbarlig

virkelighed. Det er ikke fremtid, det er nutid. Det er ikke virtuelt-potentielt, der er aktuelt. Globalisterne

taler om noget der allerede �ndes, og som de langt hen ad vejen allerede har været succesfulde med.

Kritik og kritisk masse

Så tilbage til det indledende spørgsmål: 

Hvornår skete det?

Svaret er: 

Det skete hele tiden. 

Det skete hver dag i dit liv, som barn, som voksen.

Det skete overalt i TV, radio, i skolen, på de højere læreanstalter, på arbejdspladserne, i foreningerne, i

organisationerne og institutionerne, på værtshusene, i Folketinget, i virksomhedsbestyrelserne, på

internettet.

Sidste spørgsmål: 

Er det uafvendeligt, er det irreversibelt?

Svaret er tvetydigt.

Hvis den kritiske masse af menneskeheden IKKE træder i karakter og trækker majoriteten i den rigtige

retning, så er svaret JA. Løbet er kørt.

Hvis den kritiske masse af menneskeheden TRÆDER i karakter, og der er noget, der tyder på, at det

sker, så er der håb forude.

Så hvem er den kritiske masse? 

Det er alle, der genopdager, hvad kritik er for en størrelse.

Kritik involverer altid og løbende  selvkritik. Ikke selvundervurdering, ikke selvundertrykkelse, ikke

Det nye normalmenneske er apolitisk og amoralsk.
Der er ikke brug for den slags anakronismer i en verden af teknologidrevet styrbarhed.

Det nye normalmenneske har afstået fra at forlange mening med tilværelsen.
Mening var noget, som mennesker i fortiden forlangte, nu �ndes kun normalmennesket.

Det nye normalmenneske har afstået fra at have meninger, selvom det stædigt påstår, at det
mener noget.
Meninger skal fortjenes, men normalmennesket mener, at meninger er gratis.

https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
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selvvalg coronakarantæne, navlepilleri, hengiven sig til skyld, skam og frygt eller selvvalgt afståen fra

tænkning.

Glem derfor alt om den betydning, som ORDET kritik �k i kølvandet på Frankfurterskolen /

kulturmarxismen, der har domineret læreanstalterne siden slut-60’erne. Kritik er �loso�en, sagde de.

Kritik er våbenet, mente de, det masseødelæggelsesvåben, der skulle nedbryde kulturen. Glem alt om

deres seneste tiltag, kritisk raceteori, der intet har med egentlig kritik at gøre men netop er et giftigt

våben og en måde til genindføre racisme på. Glem alt om ALLE deres tiltag, som de kalder for noget

med kritik. Det er ikke kritik men nedbrydelsesvåben. Kritiske etniske studier / indvandrerstudier er

bereget på at udradere europæisk/kaukasisk kultur. Feminisme var beregnet på at nedbryde

familiestrukturen i denne kultur. Antifa var ikke beregnet på at bekæmpe fascisme men på at

legitimere fascisme som politisk gadevold – igen for at nedbryde kulturen og samfundet.

Så begrebet kritik blev kuppet og perverteret af Frankfurterskolen og bruges i denne perverterede

form af skolens udøvere i dag.

Kritik/selvkritik er et løbende tjek på, om man har fat i den lange ende. Det er en kritisk vinkel på det,

der kommer ud af munden på magthaverne og medierne. Det er samtidigt en kritisk vinkel, en skepsis

om du vil på det, der kommer ud af munden på oppositionen vel vidende, hvor styret opposition kan

være. Eller bedraget, hvilket også er styret. Man ved ikke, når man bliver styret, hvilket er hele

hemmeligheden bag styresystemet, når det opererer, som det ønsker.

Egentlig kritik

Noget ganske andet er, når en repræsentant for det, der kaldes  kritisk psykologi, Jordan Peterson,

folder sig ud. Hans metode, der både har gjort ham berømt og berygtet – det sidste blandt folk der

aldrig udsætter sig selv for kritik – består i kombinationen af selvransagelse og ransagelse af omverdenen.

Se i det ydre for at se det indre vel vidende, at vi er projicerende væsener.

https://www.youtube.com/embed/daVjWUCIbAc?start=1837&feature=oembedMan tror, det er løgn,

men manden stiller her op til et interview,

der er 6 timer langt – uden et éneste dødt punkt!

Det, der pisser visse folk så meget af med Jordan Peterson, er, at han insisterer på og fastholder, at

ALT skal tage udgangspunkt i konstruktiv selvkritik før kritik, at forpligtelse kommer før krav om

rettigheder, at livet er fuldt af smerte og lidelse, at ondskab �ndes og SKAL håndteres, medfølelse er

ikke nødvendigvis en dyd, og at der ingen vej er udenom for at blive et menneske. Altså ALT det, som

de politiske korrekte prøver at slippe udenom.

Ifølge de politisk korrekte er selvkritik ikke-eksisterende, for man begår jo ikke selvmord med et våben

i hånden (kritik er �loso�en = våbnet). Når man har retten i hånden (våbnet) og kan kritisere

(�loso�en), har man ingen forpligtelser. Ifølge de politisk korrekte er man et stakkelse o�er og har krav

på medfølelse, hvorved man per de�nition ALTID har ret (ingen forpligtelser). Ifølge de politisk

korrekte gælder ALT i livet om at slippe for smerte og lidelse, og ALT bør være gratis (socialisme).

https://www.nedersteetage.com/identitetspolitik/


29.12.2022 15.03 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 1169/3124

Den uendelige historie

Hvornår skete det? Vi nærmer os en de�nition.

Skete det ikke simpelthen, da denne tanke, denne ‘�loso�’ (nihilismen) trængte igennem? Altså ‘�loso�’

i ‘anførselstegn’, for er det overhovedet en �loso�? Ifølge en af dens ypperligste udøvere, milliardæren,

�nansterroristen George Soros, ER det en �loso�, og han regner sig som en �losof med netop denne

�loso� som afsæt. Han regner også sig selv – og her bliver det bizart – som værende  Satan  i egen

person. Helt seriøst! Det er ikke noget, undertegnede skrivende person har opfundet eller kalder

manden, det er noget, han siger om sig selv.

Mnjææ, den der med Satan tror jeg ikke på …

Kære naive ven, det er ligegyldigt, om du tror på den-med-satan eller ej, når hr. Soros tror på det, når

han agerer på den præmis, og når millioner af mennesker, som han sponsorerer med sine

terrorpenge tror, at han er deres rare onkel og sugar daddy, og at hans ‘Open Society’-�loso� er

evangeliet. Som han selv siger helt præcist: Folk reagerer på information, hvad enten det er rigtig eller

forkert information.

Mnjææ, jeg tror ikke på Satan, for jeg er nemlig socialist …

Kære naive ven, så har du seriøst et problem, for din guru, socialismens skaber Karl Marx regnede

ligesom hr. Soros sig selv for Satan og skrev digte som hyldest til Satan, og så er det ligegyldig, hvad du

ellers mener, at du tror på. Det samme gjorde den nutidige elites guru Saul Alinsky omend ikke i

digtform, for Satan/Lucifer var ifølge ham den første og dermed den ypperste  oprører. Alinsky

de�nerer med andre ord – og tak til ham for det – oprøret = den revolutionære tanke som satanisk.

Så igen-igen og for sidste gang i dag: Hvornår skete det?

Det skete med nihilismens gennembrud.

Der er de, der kalder det for det moderne gennembrud. Det lyder mere sexet.

Har du også som barn eller voksen læst Michael Endes berømte Den uendelige historie? Hvis ikke så er

det ikke for sent, og den er ligesom H.C. Andersens eventyr ikke kun for børn. Det er det, der gør de

rigtige fortællere uendeligt relevante og universelle. I denne historie falder drengen Balthazar Bux, ind i

en koma-tilstand = bliver opsuget i en fantastisk virkelighed, hvor Verden er i færd med at blive opslugt

af …  Intetheden. Interessant ikke?! Verden er i færd med at blive opslugt af Intet = Nihil = nihilisme =

den sataniske tanke. Så forstår man godt, at han tog voldsom afstand fra Hollywood-�lmatiseringen af

historien, for Hollywood er om noget indbegrebet af satanisk-pædo�l voldtægts-nihilisme.

Michael Endes helt, drengen i dyb psykisk krise der lige har mistet sine forældre, havner i Fantasien,

den indre verden der er i færd med at blive udslettet af Intetheden. Ved at identi�cere Intetheden og

ved at gå igennem spejlet – det er meget okkult, og vi skal ikke fordybe os videre i dette stykke alkymi

for børn og voksne – stopper han  Intethedens opædelse  af Verden. Det er en dannelseshistorie. Vi

be�nder os midt i en global dannelseshistorie for både børn og voksne.

SÅ redder vi Fantasien = vores visionære indre verden og fremsyn fra udslettelse via Intetheden =

revolutionen = rullen-tilbage? Re-volo = rulle tilbage = Ctrl + Alt + Delete = nulstilling. Nul = Nihil =
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nihilisme.

—– o —–
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Jeg har ikke set �lmen af samme navn. Eller rettere �lmene. Det er lidt for Hollywood-teenaget for mig,

tror jeg. 

På den anden side har jeg spillet Rise of Toom Raider på X-Box, så tættere kommer man vist ikke. 

Det er bare for sjov, selvom der er en foruroligende og dyster undertone. Grundideen kan vel

formuleres som: Det isolerede menneske lukkes ud i vildmarken som en anden udsat fasan blot

udstyret med pil og bue og laset designerkluns. Det sidste er meget vigtigt, for selv svedigt, snavset

overlevelses-look er yderst veldesignet og først og fremmest sexet, når det er Hollywood, der bruger

det som rekvisit. 

Det dystre består i  plottet  – at jægerne er de rige og mægtige, der jager for sjov. De jager

menneskedyret. De har givet sig selv alle fordelene for at nyde deres magtfuldkommenhed, og vi ved

det som tilskuere. Herefter er det så meningen, at den halvt sønderskudte heltinde, den kvindelige

Rambo, mod alle odds klarer sig, mens vi som publikum sidder og hepper på hende. Det andet og

langt mere dystre består i selve  hunger-konceptet: de mægtige bruger sult som ødelæggelsesvåben

mod menneskene. Det er specielt dystert, fordi det er sådan, de gør – i virkeligheden. Tilføjet sultens

uundgåelige følgesvend: sygdom. 

The Hunger Game – sultens maske
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Ikke nok med, at de udsulter verdens børn og deres forældre.

Nu vågner verdens børn op med angst for at dø eller smitte andre.

Sult og sygdom

Sult og sygdom er de til enhver tid mest per�de masseødelæggelsesvåben, fordi de rammer

mennesker på deres fundamentale livsbetingelser. Vi er afhængige af 3-4 livsopretholdende faktorer:

vand, føde, helbred og tøj/tag over hovedet. Visse mennesker i varme lande kan leve med meget lidt

tøj og tag over hovedet, men for 99.xx% af jordens befolkning er det et must. Helbred, kunne man

mene, er a�edt af tilstedeværelsen af de andre faktorer, men når vi bliver syge, over-ruler helbredet

alt andet. Sammenhængen er konstant.

Som med alle andre livsfremmende faktorer kan de anvendes livsskadeligt, de kan blive til våben i

hænderne på de forkerte. En udsultet og tørstende befolkning er en svækket befolkning. Når man

sulter og tørster, bliver man syg. Man er ude af stand til at løfte sig, for der �ndes herefter kun simpel,

afstumpet overlevelse. Naturlige livsbetingelser kan vende sig mod mennesker, tørken kan sætte ind,

naturkatastrofer kan bryde ud, pesten kan ramme landet. Sværme af græshopper kan �nde på at

sætte vejen forbi, vandet kan bryde ind over dæmningen. Men vi taler om noget andet.
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Det, der gør iscenesatte katastrofer så per�de, er, at deres iværksættere er i stand til at dække sig bag,

at det jo blot er naturens egen kraft, og de havde ikke noget at gøre med det. Eller markedskræfterne,

der upersonliggøres til en slags natur med egen uforudsigelig vilje, som om markedet ikke var styrbart

med de rigtige-forkerte midler. The Hunger Game er globalisternes Great Game, der ikke er vendt imod

den ydre erklærede fjende men imod deres egen befolkning. Deres egentlige fjende har altid været

deres egen befolkning – eller deres erklærede fjendes befolkning, hvilket er underordnet.

Sandsynligvis begge. Menneskehedens egentlige fjende er ikke andre nationer, banditter med turban,

klimaet eller invasion fra det ydre rum. Det er ikke de derude med den anden tro, der er blevet

radikaliseret, og det er ikke en globlal forkølelse kaldet kovanvid-19 eller galskab-2020. Den egentlige

fjende er og har altid været de, der har formået at hævde deres status som folkets ledere i dag, men

som er rede til at forråde os i morgen.

Mønstret er ikke til at tage fejl af. Når man vil underkue en befolkning, enten udsulter man den, eller

også sender man biologiske landeplager efter den. Gerne akkompagneret af, at man stjæler deres

historie og giver dem et historisk papand i stedet. Hele civilisationer er gået under af sygdomme, som

de ikke kunne beskytte sig imod. Er det noget nyt, spørger du? På ingen måde. Storkulturerne i Syd- og

Mellemamerika forsvandt, da de spanske erobrere ankom med alle deres europæisk-asiatiske

sygdomme. I løbet af blot 100 år groede der jungle henover de store byer med før så frugtbare

terrasser, nogle af millionstørrelse i indbyggertal, for disse var bukket under, inden deres

immunsystemer kunne mobiliseres. 

Når horder af landsknægte i middelalderen belejrede en befæstet by, smed de pestbefængte

afhuggede hoveder indover byer med kastemaskiner og satte sig til at vente. Belejrerne havde god tid,

men i løbet af et par måneder var e�ekten til at mærke på den anden side af murene. 
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The Great Game

Et af det Britiske Imperiums standardvåben mod de lande, som de invaderede, var at sulte dem ihjel,

mens de plyndrede dem. De gjorde det mod inderne, de gjorde mod iranerne og de gjorde det mod

irlænderne – og så var de så uforskammede at kalde det irske folkemord for karto�elpest, som de

dumme irlændere ikke kunne håndtere. Halvdelen af Irland uddøde, havldelen af Iran omkom, og 50

millioner indere døde af sult. 



29.12.2022 15.03 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 1175/3124

Da bolsjevikkerne stormede ind over Rusland, startede de en æra af sult, fattigdom og elendighed. I

Ukraine blev de store gårde beslaglagt og deres ejere, og kulakkerne som de håndligt kaldte dem, der

havde skabt velstand for både sig selv og deres lokalsamfund via hårdt arbejde i mange generationer,

blev sendt til Sibirien eller a�ivet. Sibirien/Gulag var bortset fra undtagelser det samme som a�ivning.

Så gav man jorden og ejendommene til udkommanderede arbejdere, der intet anede om landbrug,

hvorefter sult og elendighed satte ind. Det var ikke bare inkompetence og dumhed, der var motivet og

årsagen, de gjorde det med vilje. Det var både et folkemord og en udradering af konkurrence for de

europæiske og amerikanske landbrug, der også led voldsomt under det, for nu lavede man

landbrugsfabrikker med slave-arbejdskraft og masseproducerede landbrugsvarer, der kunne sælges

langt under prisen. 

Set i bakspejlet vil det faktisk ikke være at gå for vidt at kalde det 20. århundredes industrialisering af

landbruget for et kommunistisk projekt. Det var den samme statsbrugs-stil med industriel dyrkning –

dengang uden den teknologi, vi har i dag – der frembragte, hvad man kunne kalde for det inkompetente

landbrug, hvor kvantitet og lav pris er produktionskriteriet. Når landbrug kollektiviseres og

korporatiseres, forsvinder forbindelsen mellem mennesker, jord, afgrøde og dyr. Det hele bliver én

stor fabrikshal uden tag, hvor selv dyrene er blevet til slaver. Den so�stikerede viden og forbindelsen

mellem jord, mennesker og dyr forsvinder, en viden der er så intim, at den kun kan viderbringes ved

en ubrudt tradition. Mordet på traditionen var det russiske folkemord, og kommunismen var stor-

foragter af tradition.
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Mindesmærke i Ukraine for Holodomor,

kommunisternes massakre på 12 millioner ukrainere, dengang russere.

Dødsårsag: iscenesat hungersnød.

De, der fastholdt deres tradition, og det galt også den religiøse orthodokse tradition, måtte �ytte til

fjerne egne af Rusland. Her �nder man i dag stadigvæk landsbyer med de såkaldte Gamle Troende (The

Old Believers), en slags russisk svar på de amerikanske Amish-folk eller kvækerne. Hvad det var for en

værdifuld tradition, de vogtede, ses i dag i Amerika ved, at den traditionelle Amish tømrer- og

snedkerkunst er højt værdsat. I Rusland i dag har der været så stor modstand mod GMO-afgrøder, at

selv Staten har bakket op om det. Rusland er i dag førende på verdensmarkendet med økologiske

produkter. De har set, hvad det er for globalist-virksomheder, der ankommer med deres

genmodi�cering. Hvad handlede i øvrigt det fascistiske statskup i Ukraine om? Det handlede om lige

netop det: at ska�e adgang for BigAgro til at overtage den sorte jord, verdens bedste landbrugsjord og

igen lave den om til det store hitech-fabriksgulv uden tag befolket af underbetalte slaver. For hvis man

først begynder på GMO-sæd, der er død/steril, så skal man hvert eneste år købe ny såsæd hos

mega�rmaerne. Spørg de 10.000’er af indiske landmænd, der har begået selvmord i fortvivlelse

herover … nånej man kan ikke så godt spørge dem længere, men spørg i nabolaget, hvorfor det sker,

og folk er ikke tvivl. Kun korruption kan have forhindret den indiske regering i at smide dyrkningens

dødskøbmænd på porten.
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Afrika, et helt kontinent med fattigdom, sult og sygdom gennem århundreder. De britiske darwinister,

pseudovidenskaben i det Britiske Imperium, har skamløst hævdet i halvandet hundrede år, at det var

fordi, at afrikanerne var for dumme og dovne til at skabe civiliseret velstand. Og fordi de er så

inkompetente, så måtte deres koloniherrer hellere administrere goderne i jordens mest ressourcerige

kontinent for dem. Herrerne bar jo på den hvide mands byrde.

Der er en kerne af sandhed i, at afrikanerne – men det gælder de �este steder i resten af verden –

kunne gøre det bedre, hvis de lærte sig at håndtere deres jord bedre. Der er helt sikkert plads til

forbedring. Men løsningen ville ikke være at snobbe efter og efterligne den form for monster-BigAgro,

som Vesten har frembragt. Ejheller at efterligne de mega-monokulturer, der fx har mejet millioner af

junglehektar ned i Østasien og Sydamerika. Deres historiske chance ville være, at udnytte den fordel,

der �ndes i befolkningsrige landdistrikter med mange hænder og fødder. Inderne er i fuld gang lokalt.

Dernæst at skabe dyrkningsdiversitet med tæt kontakt mellem mennesker, jord og dyr. Problemet har

ikke været deres manglende intelligens og kompetence, problemet har været, at de aldrig har fået lov

til det, for den slags initiativer blev altid smadret af kolonialisterne og imperialisterne. 

De store hvide byer i Sydamerikas jungler. De er beskrevet af de gennemrejsende, skriverkarlene der

fulgte i sporet fra conquistadorerne, præsterne, jesuitterne. De beskrev de kulturer, som de selv var

med til at udslette, og de beskrev byer i millionstørrelse. Eftertiden har undret sig over, om de

rejsende fortalte skrøner, for hvor blev byerne af? Men junglen er hurtig til at opsluge resterne og i

løbet af 100 år var de som sunket i jorden. De blev nedbrudt og overgroet af mange meter af
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vildtvoksende vegetation. Vi ved, hvordan junglen har kunnet skjule kæmpe bygningsværker, der først

i nyere tid er dukket frem, Ofte er folk passeret lige forbi dem uden at bemærke dem. Nu begynder

disse byer at dukke frem. En af de ting, der undrede, var hvordan denne nedsunkne civilisation kunne

opretholde sig selv, for man ved, hvor dårlig junglejord er, når man begynder at fælde træerne. Den

bliver til død jord, ørken, for alle mineraler skyller ud. Så var det, man begyndte af �nde

hemmeligheden: kullet. Der var meget kulstof i jorden, og det bliver i jorden i tusind år. Det binder alle

andre mineraler og gjorde, at disse byer ikke var afhængige af svedjebruget, hvor man bare brænder

et område af, dyrker det i fem �ove år, hvorefter rydningen allerede er udpint. Hvis denne teknologi –

og det er en teknologi, der har været glemt i de samme tusind år – kunne genindføres, ville den

håbløse fældning af skov af lokale farmere kunne stoppes. Tilbage er der så de multinationale

plantageejere og olie�rmaerne, der ødelægger skoven på hver deres måde. Det skal ikke være nemt.

Disse bygninger er synlige i dag. Ved hjælp af lidar-teknologi (earth penetrating radar)

dukker der byer frem, der har været skjult i 1000+ år.

Vore egne forfædre kendte til en lignende teknik. Ganske vist var Danmark i den yngre stenalder, hvor

dyrkningen af jorden og det egentlige landbrug startede, ikke jungle. Men det var en massiv og

vildvoksende skov overalt, hvor der der ikke var heder, moser og strandenge, de typiske danske

landskabstyper. Skoven blev også dengang ryddet ved nedbrænding, for trækullet er den bedste
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forberedelse. Så sendte man husdyrene ind for at græsse og gøde, og efter nogle år, var der klar til at

så og plante. Kombinationen af afgrøder og dyr danner i bedste fald et selvopretholdende system. Der

var en simpel visdom i den måde, som allerede stenalderbonden levede på, og som vi har glemt i det

monstermekaniske landbrug. Og nej, vi har ikke brug for at blive til palæo-mennesker igen for at

genskabe et sundt landbrug. Vi har brug for at forstå, hvorfor deres landbrug i al sin ue�ektive og

uforædlede primitivitet var bæredygtigt og grundlæggende sundt og så gøre det langt bedre. Det er

rent faktisk muligt at være e�ektiv og non-destruktiv på samme tid og sted.

Noget under opsejling

Vi har brug for at bevæge os i en anden retning end det mekaniserede, kemi�cerede og

monokulturelle landbrug. Men desværre er The Great Hunger Game ikke slut endnu. Vi er ved at

bevæge os ind i en ny runde. Hvor det i det 19. og især 20. århundrede var nationalt og regionalt, er

det i dag globalt. Det, de gjorde mod russerne i 1917 og gennem 70 år, er de i færd med at gøre mod

hele menneskeheden. Det er stadigvæk et kommunistisk projekt, men de bruger ikke det ord, for det

er for belastet. Hovedmålet lige nu er USA. Man skal have et meget dårligt syn eller være meget dårligt

orienteret, hvis man ikke på nuværende tidspunkt har opdaget den kommunistiske revolution 4.0 –

hvis 2.0 var den kinesiske og 3.0 var den europæiske kulturmarxisme.

Gennem de seneste 10 år har der eksisteret en form for  prepper-kultur. Altså folk, der praktiserede

ideen om at gå o�-grid, være selvforsynende og opbygge et lager af fødevarer nok til at kunne klare sig

i længere tid. Baggrunden for ideen var en formodning om, at der var noget i stil med det Store

Hunger Game i pipeline. Prepperne har ikke grebet deres formodninger ud af den blå luft men har

tappet ind i den interne kommunikation og de selvafslørende udsagn, som den globalistiske  elite  –

dårligt ord for en ryggesløs, storhedsvanvittig indercirkel – har ladet sive. Vi ved, at eugenikerklubben af

de ultrarige globalister ønsker at reducere jordens befolkning på 7.x milliarder til 500 millioner. Vi har

det, som englænderne siger, fra hestens egen mund, og når disse typer siger, at de vil gøre noget, så

skal de tages alvorligt, for sporene skræmmer. Deres begrundelse for at gøre det er, at de mener, at

det er det  rigtige  at gøre, og at de har  ret  til at gøre det på menneskehedens vegne og bekostning,

hvilket kun gør sagen værre.



29.12.2022 15.03 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 1180/3124

Prepperne er stort set blevet latterliggjort eller ignoreret hele vejen igennem, men der er meget, der

tyder på, at de for deres vedkommende bør tages alvorligt. Der er tydeligvis en operation under

opsejling. Vi har set, hvordan det er lykkedes for globalisterne at lukke ned for store dele af

verdenssamfundet ved hjælp af en fake pandemi folk til frivilligt at lukke permanent ned for deres små

og mellemstore virksomheder, underkaste sig forsamlingsforbud, iføre sig rituel mundkurv og vågne

op hver morgen med angsten for at dø. De laver nu fake lovgivning om, hvordan folk må opføre sig

indenfor hjemmets �re vægge. Det næste bliver – hvilket er det foreløbige mål for globalisterne – at

lade sig injicere med en vaccine, som de ikke har tænkt sig at udlevere varedeklarationen på. Det har

de ikke, fordi denne vaccine – og vi behøver heller ikke at gætte om det, for de siger det selv – vil

indeholde et hi-tech sporelement i nanostørrelse med potentiale for at sende oplysninger om

individers biologi, genetik, sundhedstilstand og desuden udføre såkaldt DNA-terapi på et givet individ.

Det vil også kunne aktivere sovende vira og lignende, og ultimativt vil man kunne a�ive folk via denne

nano-device. Lige nu bliver folk testet i milliontal via podning, og prøven bliver registreret og sendt ud

af landet og opsamlet af en database i USA. Befolkningen er ikke blevet spurgt om lov til et eneste af

disse tiltag, og den mediebårne skræmmekampagne har været af et historisk set uhørt omfang. 

De institutioner, der kunne råbe vagt i gevær er blevet kuppet eller ødelagt. I Danmark blev Statens

Seruminstitut solgt i god tid forinden til en ung saudiarabisk prins, der lige havde fået hår på

tissemanden, og til en pris, der undrede kommentatorer. Så SSI kunne ikke trække i bremsen.

Virologer og immunologer blev holdt væk fra taletid i medierne, og toppen af den danske regering har
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hemmelighold alle informationer om deres kommunikation med WHO – verdens muligvis mest

korrupte organisation – og det grundlag, på hvilket de traf deres totalitaristiske beslutninger. Et ondt

men vedholdende rygte er, at en omfattende række statsledere har modtaget et ‘godt tilbud’ af Bill

Gates, da han for nylig var på charmeo�ensiv verdensturne.  Hvad så, Mette, hvor meget �k du for at

lukke ned for dit land? Nævnte Bill også noget om vaccinerne? Nå, det vil du helst ikke svare på.

Den maskerede slavehær – så lavt er vi sunket

De Forenede Nationer for Globalister

Husk at sygdom er den anden komponent i The Hunger Game. De Forenede Nationer har

underafdelinger, der er dedikerede til disse sager. WHO, Unesco, Unicef. FN har kæmpe

lovgivningsprogrammer, hvilket er et regulært skred i beføjelser, for FN har ikke

lovgivningskompetencer. De er slået op som en samarbejdsorganisation for nationerne og med

nationernes godkendelse, ikke en verdensregering, der kan  diktere  nationerne. De har langsomt

tiltaget sig disse kompetencer, som om de var en legitim overstat og har fået nationer til at skrive

under på erklæringer om både det ene og det andet med store konsekvenser. En af disse var den

infamøse  Codex Allimentarius, der rammer lige ind i agendaen om The Hunger Game. Et kæmpe

regulativkompleks, der, når det først er underskrevet og har fået tilslutning fra korrupte og

intetanende politikere i et givet land, bliver håndhævet som bindende. Codexet giver globalisternes Big

Business ret til at bestemme, hvad der skal leve, og hvad der skal dø i international handel, og hvad

folk har lov til at købe og sælge. Det samme skete med klimaagendaen, et mega-stunt baseret på

kuppet videnskab, som statsledere på stribe har bundet sig til at gennemføre. Det samme skete med

Agenda 21 / Agenda 2030. FN opfører sig som den verdensregering, de ønsker at være ved at

postulere, at der er den. INGEN taler eller skriver om eller spørger ind til, at FN er beboet af samtlige

parasitiske elementer på kloden, og at man måske skulle forholde sig kritisk til det. ALLE går ud fra, at
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de har rene intentioner, og at deres 100.000’er af ansatte er af en uantastelig moralsk standard. INTET

kan være fjernere fra virkeligheden!

Korporatisterne/globalisterne har ædt sig dybt-dybt ind i FN og opererer under dække af den alment

accepterede formodning, at vi taler om en humanitær organisation med rent mel i posen. FN og dets

accepterede renomé er de fåreklæder, der dækker ulven. Den uldne og lækre fårepels har navne

som  Menneskerettighedserklæring  og  FN’s 17 Verdensmål. Sprogbruget i disse erklæringer har altid et

religiøst-ophøjet anstrøg af hellig uantastelighed. Hvem kan være uenig med disse fåre-uldne og vagt-

tvetydige udsagn, og skam få den, der måtte mene noget andet! 

Er det ikke kuppet moralitet, virtue signalling på højt niveau og feel-goodness i storskala?

Er det ikke politisk korrekthed sat i system og institutionaliseret?

Elendighed er �loso�en

Et af FN’s verdensmål er selvfølgelig at afska�e al sult og elendighed. Hvis det VITTERLIGT var et seriøst

verdensmål, så ville de have adresseret det, der gennem århundreder har skabt al denne sult og

elendighed: det styresystem, som FN opererer på vegne af og har elendigheds-�loso� som grundlag. 

Uden elendighed, intet styre

Uden elendighed, intet påskud for intervention

Uden elendighed, ingen velmenende mega-stat, der skal frelse os fra elendigheden

Uden elendighed, ingen BigBusiness

BigBusiness opererer altid med mangelvaren. Når noget er sjældent, er det kostbart. Et sted i det

sydlige Afrika �ndes der skarpt bevogtede lukkede områder med bjerge af diamanter, der bare venter

på at blive solgt langsomt. For diamanter er ikke et sjældent mineral. For at holde en høj pris har de
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�rmaer, der har monopoliseret udvindingen og forarbejdningen af mineralet, spærret det inde. Det

samme skete med olie, som man har bildt folk ind er levninger af døde dyr og planter og

dinosaurusser, der har skidt i bukserne. Der er kun så meget af det, og lige om lidt har den grådige og

slemme menneskehed brugt den sidste uddøde øgleklat. Men olieselskaber og videnskabsfolk ved, at

når de efterlader en oliekilde i længere tid, er den fyldt op igen når de vender tilbage. Olie er altså ikke

et såkaldt fossilt brændstof, det er en �ydende, sort substans, der bliver produceret i jordens indre.

Men fordi det er solgt som værende sjældent, holdes prisen oppe for storproducenterne. Det var en

anden grund end den o�cielle til, at USA på opfordring af Saudiarabien smadrede Irak for snart 20 år

siden og satte ild til oliefelterne i Basra – og forurenede regionen med radioaktivitet, for man brugte

også beskidte bomber. Det var ikke for at stjæle olien, som visse kritikere mente, hvilket var per�dt

nok. Det var for at ødelægge irakernes mulighed for at producere olie, hvilket var en torn i øjet på

Saudiarabien og deres monopol på prissætning. Det var af samme grund, at saudiaraberne bestilte

mordet på Gadda� og ødelæggelsen af Libyen: for at stoppe produktionen af den reneste olie i verden.

Hvorfor ødelæggelsen af Syrien med til lejligheden udkommanderede jihadister? For at stoppe

etablering af den olieledning, der skulle gå fra Irak gennem Syrien og udskibes derfra.
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Der kan være gode grunde til at se sig om efter seriøse alternativer til olie. Mangel på olie, forurening

og klimaforandringer er ikke en af disse. Det er fake årsager baseret på kuppet videnskab. Så hvorfor

denne udskamning af afbrænding af olie via en fake klimateori om, at vi ødelægger luften og at

dommedag er nær? For på den ene side at skabe en blokering for olie, så den stadig er sjælden og i høj

pris, og på den anden side lægge en dæmper på initiativer fra mindre virksomheder og erhvervsliv i

den tredje verden, MENS globalisterne tjener kassen på den første globale beskatning af

menneskeheden i historien. At stoppe dette globalist-svinere kunne være en af grundene til at afska�e

afbrænding af olie. Men det ville ikke hjælpe noget, for globalisterne vi straks forsøge sig med en

monopolisering af ethvert alternativ.

The Philosophy of Scarcity, mangel�loso�en skinner igennem. BigBusiness gør sig kostbar. Grundene til

at komme videre end eksplosionsmotoren er ikke, at olie er sjældent, men at måden at producere

energi på er forældet og ine�ektiv. Eksplosion udnytter energi i ringe grad. Implosionsenergi er

fremtiden, men den bliver tilbageholdt, selvom den er udviklet. Altså det, som man misforstået har

kaldt for fri energi. Intet er frit, og slet ikke fri energi, da den ikke er frit tilgængelig. CO  i atmosfæren

er ikke en skid farligt for klimaet, men det egentlige problem er, at der er for lidt CO  bundet i jorden

pga landbrugets forkerte brug af animalsk og syntetisk gødning, så planterne ‘glemmer’ deres

naturlige evne til at binde kulsto�et via fotosyntesen, hvorved vi er tæt på at skabe ørkener i ellers

frugtbare landskaber. 

Der hører et storforbrug af lodret løgn med til at etablere The Hunger Game. Kombineret med oceaner

af dumhed. Men løgnerne og dumhovederne er ikke de samme personer, selvom de arbejder på det

samme projekt. Storspillerne, løgnerne kender spillets præmisser og virkemidler, de dumme sætter

det i værk. Direkte adspurgt fortalte Henry Kissinger os, en af storspillerne i globalismens gyldne ære,

hvad der var det vigtigste middel til at kontrollere menneskeheden: FOOD! Hvilket i hans mund

betød mangel på føde eller militariseret fødevarepolitik. Når storspillerne bedriver handelskrig i verden,

dør folk af sult i verden. Medspillerne i hungerspillet sulter ikke, selvom deres befolkning gør det. Lige

nu sidder der et overhoved for Verdenssundhedsorganisationen WHO, der myrdede et par millioner i

sin egen befolkning i Ethiopien – de tilhørte ikke hans stamme. Mandens marxistiske organisation i

Afrika står på terrorlisten, så det måtte vel kvali�cere ham til topposten i en postuleret

velgørenhedsorganisation. Hvilket den så ved nærmere eftersyn ikke er, men vi lader som om, mens vi

spiller vores statistrolle i hungerspillet. Måske den skal omdøbes til World UnHealth Anti-human

Nations, forkortet til WUHAN, for det kinesiske kommunistparti ejer WHO sammen med Bill Gates og

medicinalindustrien.

2

2
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Der er de globalistsmarte.

Der er det teknoratdumme.

Og så er der alle de, der bliver trukket rundt ved næsen.

Som du og jeg.

Investering i elendighed

Problemet med elendighed er, at det er så vanedannende. Det lyder absurd, men det er ret simpelt.

Det drejer sig om investering og afkast. Elendighed skaber handlingslammede befolkninger. Man kan

ikke løfte sig selv op ved at hive sig i håret. Elendighed skaber afhængighed, for nogle andre eller noget

andet må derfor hive i håret. De elendige er afhængige, og de, der har skabt elendigheden er

afhængige af de elendige, der er afhængige af dem. De tjener kassen på elendighed, så hvorfor lave

om på det. 

Medicinalindustrien tjener kassen på, at folk er syge og har det elendigt. Når de propper sig med

medicin, bliver de i stand til at udholde elendigheden, men hvis de blev helbredt, ville det være et stort

problem for en industri, der er afhængig af elendighed. 

Olieindustrien og den teknologi, den leverer brændstof til, ved, at det er en forældet teknologi.

Problemet er, at vi er vant til den, og der er så meget af den i omløb. Hver husstand kunne i dag – 100

år efter at Nicola Tesla viste os, hvad der skulle til – have en bil, der kørte på elektrolyseret vand (kaldet

kold fusion), de kunne have deres egen minireaktor, der producerede strøm og varmede huset op,

men industrien har investeret så meget i noget, der siger bang, at de ser udveje i form af ren

energiteknologi som livstruende for deres businessplan.
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Der er skabt en hel verdensomspændende politisk ideologi baseret på elendigheds�loso�en. For dens

tilhængere er elendighed så vanedannende, Elendighed er SÅ meget en forudsætning for deres

politiske praksis og deres identitet, at de konstant er medskabere og vedligeholdere af elendighed. En

hel ny bølge af iscenesat racisme er et eksempel. I USA var racisme stort set afska�et, men så ankom

de marxistiske akademikere med deres kritiske raceteori, hvorefter vi alle med et ideologisk trylleslag

blev til racister igen. Påstod de. Hoppede alt for mange på. De er nu i fuld gang med at uddanne børn

og unge til, at de skal føle sig konstant krænkede, føle skyld, skam og frygt, pege �ngre ad hinanden,

foragte deres kultur og alt, hvad den har skabt og skabe splittelse og elendighed, hvor de går og står.

De har sendt Black Lives Matter og Antifa på gaden for at terrorisere. De har gjort højere læreanstalter

til templer for deres kult af fascistoid hjernevask og politisk korrekthed. Det tog blot én generation at

skabe disse horder af apocalypse-zombies. 
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De taler hele tiden om racisme. Det gjorde Martin Luther King også men på en fuldstændig anden

måde. King havde en vision om en dag, hvor der ikke fandtes racisme, hvilket inspirerede folk til at

afska�e racismen. Det var et stort problem for de marxistiske ny-racister, for så var der jo ikke

elendighed nok, som de kunne ride på ryggen af. Og da de kun kan trives i et giftigt miljø af kulturel

opsplitning og had, måtte racismen genindføres. 

Agenda 21 / 2030 er et marxistisk elendigheds-projekt (marxisten Maurice Strongs livsværk). Det

indeholder alle ovennævnte elementer under samme hat. The Hunger Game er kernen i �loso�en bag

agenda-programmet. Den går ud på, at vi er for mange mennesker på Jorden, og at vi udover at

reducere dem kraftigt – altså seriøst kraftigt! – skal ensrette dem kraftigt, stuve dem kraftigt sammen i

metropoler, fratage dem alle civile rettigheder og selvstændige handlingsmuligheder og ejendom og

mulighed for at dyrke deres egne fødevarer, osv. osv. for ellers går jorden under. Og det kan vi jo godt

forstå, ikke. Det giver såå meget mening, så den køber politikerne da bestemt. Minsandten, det gjorde

de!
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Hungerspillet i etaper

Dette er �loso�en bag den for tiden udrullende aktion, The Hunger Game. Hvordan kommer det til at

udspille sig? Her kan det kun blive science-�ktion-teoretisk, kvali�ceret gætværk.

Corona-operationen var det første trin i en global nedlukning. Det var også en test for at se, hvor langt

man kunne gå, og hvor meget man kunne få folk til at æde af tyranniets spændetrøje. Det var kun den

ene del af hungerspils-komponenterne: sygdom. Det næste bliver et lockdown for forsyninger og

fødevarer og vand. Man vil nu hævde, at vand er den store mangelvare. Det er allerede forberedt i

Agenda 21 / 2030, hvor der står at læse, at vand ikke længere kan tilhøre den, der bebor et stykke land.

Det tilhører Staten. Land tilhører også staten og ikke menneskene. Allerede i dag kan man ikke lave sin

egen brøndboring uden at opfylde en række krav, som ingen privatperson har råd til. Man er

simpelthen nødt til at etablere sit eget vandværk.
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Det næste bliver, at der bliver drejet om for hanerne mht. fødevareforsyning. Det kan lade sig gøre,

fordi få men gigantiske fødevare-syndikater har sat sig på markedet. Man vil �nde et påskud og en

sørøverforklaring på, at menigmand og små virksomheder ikke længere må dyrke, forsyne,

transportere og sælge varer. Det er i dag allerede så godt som umuligt at køre et lille familielandbrug,

som man kunne for et halvt århundrede siden. Rentabiliteten er saboteret af regeringer og

lobbyorganisationer for BigAgro vha et kvælende bureaukratisk kontrolapparat, som kun de store

virksomheder har mulighed for at leve op til. Man vil også forbyde privatpersoner at dyrke grøntsager i

deres egen baghave med et eller andet påskud om, at det er sundhedsskadeligt. Man vil vanen tro

�nde en enkeltstående absurd sag og derudfra lovgive over en kam – for vores alle sammens

sikkerheds skyld, selvfølgelig (violinmusik…).
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Dette fødevaresyndikat har sat sig på næsten al handel med frugt og grøntsager fra Mellemøsten og

Nordafrika. Ekstrem monopolisering betyder, at én person i toppen af en korporation kan dreje om for det

store håndtag.

Corona-operationen har mange ligheder med false-�ag-operationen 9/11. Der var en øvelse forinden.

Mediekampagnen var på plads med alle deres beskidte tricks. Fjenden var usynlig, selvom man straks

havde et navn for denne. Efterfølgende et storstilet cover-up og en hetz mod alle, der stillede

nærgående spørgsmål. Der er store økonomiske interesser sideløbende med terroreventen.

Statsledere og regeringer bliver presset til at vedtage drastiske indgreb mod civile rettigheder.

Intetanende befolkninger gør ting, de aldrig ville have godtaget uden at være skræmt fra vid og sans.

Der er en hel masse selvmodsigende information og huller i narrativet, der alle bliver udeladt og

fortiet. 

Slutspillet

The Hunger Game i 2. fase bliver værre end den første. Målet er stadigvæk reduktion af jordens

befolkning til 1/15-del. Målet er en total a�olkning af landdistrikterne, der skal laves om til store

naturparker – undtagen der, hvor landskabet fortfarende skal ødelægges med udvinding af mineraler.

Ideen om, at verden er overbefolket af nyttesløse undværlige grovædere er ikke ny, for den er

beskrevet i detaljer af etablissementet i det Britiske Imperium.

Vil de gøre det, og har de magt til at gøre det? Svaret er dobbelt ja. Der er dog et spørgsmål til, der skal

besvares: Slipper de afsted med at gøre det, og �ndes der noget, der kan stoppe det? Svaret er måske

og ja. De slipper måske afsted med det. På den anden side er der råbt vagt i gevær. De er set og
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gennemskuet. Der �ndes kræfter, der besidder en magt, der matcher op med globalisterne i dag. Lad

mig viderebringe et stykke insiderviden.

Verden har været styret af to grupperinger indtil for nyligt. Den ene var Rothschild’erne og

deres  dragon families. Det andet var  Order of the Black Sun. De har holdt hinanden i skak og delt

beføjelser, privilegier og ressourcer. Så røg Rothschild’erne ud i kulden, og til det årlige møde, der i år

fandt sted i Bonn, Tyskland var der kun Black Sun-medlemmer, der festede og hoverede over deres

sejr. Mente de. Mødet er altid meget okkult-ritualistisk sat op mellem fuldmåne og Harvest Moon. Her

sker der menneskeofring, bloddrikning og andet festligt, og her vælges deres nye Pindar, deres okkulte

leder (pindar betyder efter sigende dragens penis Den tidligere pindar var … Barack Obama.

Men ind på mødet træder pludselig deres nye opponenter, The Life Force, og stiller dem et ultimatum.

Enten går de med til en restaureringsplan for verdensøkonomien til menneskenes fordel, eller også …

De ønsker ikke at medvirke, hvorefter de bliver likvideret. Tilbage er der kun to ledende skikkelser

(efter sigende kendte personer), der med sved på panden fremlægger deres plan. Den indeholder

intet om restaurering, hvorefter de også bliver likvideret. I forlokalet var der forskellige folk, generaler

og andre militærfolk vanen samlet. De får at vide, at medlemmerne af the dragon families vil blive

fundet, hvor end på kloden de er, og det samme vil ske med de udeblevne og øvrige topmedlemmer af

netværket, med mindre de samarbejder. Dernæst får de besked på, at de skal gå ind i lokalet og rydde

op efter svineriet.

Der bliver en hel masse telefonaktivitet, hvor der i panik bliver givet besked om, at penge skal frigives,

som de har blokeret for i længere tid. Hovedet af slangen er bidt af for en tid. Disse folk er ikke af en

støbning, så de giver op. De vil slikke deres sår og reorganisere og vende tilbage. De kender kun deres

egen plan, de kender ikke andet, de har aldrig kendt og fulgt andet. Man skal ikke forvente sig noget
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godt fra dem. Men nu står det i det mindste klart, at de reagerer på frygt. Og muligvis kun på frygt. De

er ikke frygtløse og usårlige, som de har fremstillet sig selv, og som vi har anset dem for.

Tjek: Det Globale �nansielle system og hør/læs om den struktur, det system, de har opereret efter.

Deres panik-plan hedder  The Sunrise Strategy. Der er måske nogle, der kan huske, hvordan tidligere

pindar Barack Obama lod sig portrættere på plakater med en sol + stråler i baggrunden. Solen, der

står op, er Den Sorte Sol fra den Sorte Sols Orden. Dette var ordenens overtagelse af

verdensherredømmet. Det var det, der blev forhindret i Bonn. OG ved en håndfuld efterfølgende

møder af lignende karakter ugen efter. Udfaldet var det samme: ordensmedlemmerne forlod ikke

møderne i opretstående tilstand, for Life Force Enforcement Unit mødte op.

Planen var et globalt magtovertag i kølvandet på Covid-19. FN-tropper var stand-by til at rykke ind i

nøglepositioner. Glem alt om fredsbevarelse og alle de andre buzzwords, som FN strør om sig med. FN

er en globalfascistisk mega-organistation. Det er sagt, så det er til at forstå, af Henry Kissinger

(Bilderberg-møde i Evian, Frankrig):

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Det, menneske frygter mest, er det ukendte. Nå de bliver konfronteret med det ukendte, vil de være
villige til at udskifte frihed med sikkerhed og overgive dem selv til en verdensregering.

https://www.nedersteetage.com/det-globale-finansielle-system-forklaret/
https://www.nedersteetage.com/det-globale-finansielle-system-forklaret/
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Begrebet er skabt af den engelske teosof Alfred Percey Sinnett og videreudviklet af �loso�en Rudolf

Steiner – eller hvilken titel man har lyst til at give til denne blandt �loso�er marginaliserede skikkelse

og multitalent. De kunne ikke fordøje Steiner, for han spillede ikke efter reglerne. Begrebet den 8.

sfære blev introduceret i to foredrag, Steiner gav i 1915 under titlen  Den okkulte bevægelse i det 18.

århundrede og dens relation til moderne kultur.

Den 8. sfære
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I listen over sfærer bliver man klar over, at der på ingen måde er tale om almindelig astronomi:

Saturn

Solen

Månen

Jorden

Jupiter

Venus

Vulcan

og

Den ottende sfære

I astronomien mangler Merkur, Uranus og Pluto, og hvad er Vulcan for en størrelse?

Der er i stedet tale om evolutionære stadier i menneskets udvikling.

Steiner er ikke nem at forstå. Alting bliver meget indviklet. Den 8. sfære er noget, der er blevet tilovers

fra det, han kalder  den gamle måne. Det antyder noget arkaisk og regressivt. Dernæst siger han, at

sfæren ikke har en fysisk fremtræden og ikke be�nder sig udenfor Jorden. Den �ndes indkapslet i

Jorden, og har at gøre med, at Ahriman og Lucifer har bundet Jorden i en kunstig tilstand.
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  Allerede her er du, der ikke er blot begynderagtigt indforstået med Steiners �loso� og terminologi

hægtet af. Men hæng lige ved.

Den 8. sfære er altså noget, der har lagret sig i Jordens sfære og som holder os tilbage som

menneskehed. Ahriman er det me�stofeliske princip (Goethe), modsigeren eller Satan, som Steiner

lånte fra den ariske eller iranske urreligion, Zoroaster og Avesta, de iranske visdomsbøger. Han siger

selv, at han downloadede det fra de akashiske optegnelser (universets store database), hvilket muligvis

er rigtigt, men mon ikke manden også har studeret et par bøger? 

Kort beskrevet er Ahriman vores tendens til at blive fanget i ydre bedrag. All that glissens is not gold,

som pseudonymet Shakespeare skrev i en berømt sonette. Lucifer er vores tendens til at blive opslugt

af indre bedrag og hallucinationer. Ahriman er videnskabens faldgrube, Lucifer er mystikkens

sidespor. Mennesket svinger fra den ene ekstremitet til den anden, indtil det lærer at skabe balance.

Grækerne kaldte denne balance for Den Gyldne Middelvej, Buddha lærte sine disciple at undgå

ekstremer, daoisterne kaldte det for Dao. 

Lucifer  inkarnede på Jorden ifølge Steiner for 5.000 år siden. Efter sigende i Kina. Det svarer også

tidsmæssigt til historikken for den jødiske gud Yahweh. Noget kunne tyde på, at der på det tidspunkt

blev byttet rundt på Gud og Satan, så Yahweh blev til Gud, og Gud blev til en dæmon eller en falden

engel. Det er sådan, Yahweh senere beskrives i jødedom light alias kristendom. Man kan ikke undgå at

bemærke, når man læser det Gamle Testamente, at Yahweh’s psykologiske pro�l er meget tæt på det,

vi forstår ved en psykopat  (jf Joseph P. Farrel og Thomas de Hart: Yahweh, the Two Faced God). Noget

andet kunne tyde på, at visse hemmelige selskaber bevarede det dualistiske koncept om Gud i den

form, det havde før ombytningen. 

Hos Steiner �nder vi ikke et lighedstegn mellem Satan/Djævelen og Lucifer. Lucifer er  lysbringeren. I

kristne Maria-hymner beskrives og besynges den hellige jomfru som Lux Lucifer Oriens. Der synges i

pietistisk kirkepoesi om O, Jesus Morgenstjerne. Så hvad er det? Det er intet andet end reminiscenser

af gudindekulten, for morgenstjernen er Venus, den lille sol. Stå op en tidlig morgen før solopgang og se

i retning af det sted, hvor solen er i færd med at stå op. Her ses der på en ikke-overskyet morgen en

klar stjerne, der ikke er en stjerne men en planet: Venus. Venus hed Afrodite i Grækenland, Astarte i

Fønikien, Ishtar i Babylon, Isis i Egypten. I kristendommen blev hun til Himlens Dronning. Skulle du vove

dig indenfor i operaen og høre Mozarts opera  Trylle�øjten, så vil du se en teaterfremstilling af

frimurernes indvielsesritual, hvor Himlens Dronning i skræmmende skrigeri som en anden Galadriel,

en blanding mellem Afriodite og Medusa, deltager i indvielsen af �øjtespilleren. De østrigske frimurere

var efter sigende ikke glade for, at den musikalske idiot røbede deres hemmeligheder … så han døde

ung.

Lucifer er måske i det steinerske koncept det samme som  hedenskab. Lysbringeren var den

oplysningskultur, der fandtes i antikken og præantikken, og som kristendommen bekæmpede. Det var

den gamle verdens videnskab. Før Paulus’ kristendom var der urkristendom, hvilket var nazaræerne

(Jesus var nazaræer, den 4. sekt i jødedommen), essenerne, kopterne, gnostikerne + alle de mange

vidsdomsskoler og mysteriekulte, der befolkede antikkens verden. Romerne, de første fascister,
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korporatiserede religionen og skabte en ny statskult, der med Konstantin den Store blev til kristendom

og den katolske kirke. 

Ahriman træder ind i verden for alvor i vor tid. 

Kan vi få øje på Ahriman i dag? 

Be�nder vi os midt i den 8. sfære?

Ifølge Steiner er det videnskabens bedrag. Men det er ikke præcist nok, for hvilken videnskab taler vi

om? Vi taler om det samme, som en anden stor visionær skikkelse, René Guenon kaldte

for kvantitetens herredømme. Vi taler om en videnskab og et verdenssyn, hvor alt måleligt og vejeligt i

fysisk forstand er eksisterende og alt andet (kvalitativt) er dømt ude. Hvis du ikke kan tygge og bide i

det og komme det på reagensglas, og hvis det ikke har været i fjernsynet mellem kl. 18-22, så �ndes

det simpelthen ikke. Det er det materialistiske, relativistiske univers, som opstod i Oplysningstiden.

Det er den nye religion efter religionen. Det er rationalismen, positivismen, nominalismen – og

nihilismen. Det er skepticisme, ateisme og modernisme. Det er en videnskab og fysik,

hvor bevidsthed  simpelthen ikke �ndes (the big problem of science). Alle disse isme-ord beskriver det,

som Steiner kaldte for det ahrimanske ind�ydelsesfelt.

Den 8. sfære er det store bedrag, den store illusion, den store forførelse. 

Det er en verden af Google, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram når de er værst

Det er hver mand-kvinde-dreng-og-pige sin mobil-dildo

Det er Prison Planet Earth, no escape, vaccines coming

Det er globalistisk kontrol med alle mennesker helt ned til DNA-niveau

Det er satanisk ideologi, der vender alle værdier på hovedet

Det er en forfalsket mediekultur med systemisk løgn og propaganda

Det er false-�ag-operationer, hvor folk og fæ løber i folden til slagtning

Det er Hollywood, perversioner, amoral og nedbrydelse af samfund og civilisation

Det er systemisk korruption, ma�astyre og globalfascisme

Det er evindelige krige, folkemord, del-og-hersk

Det er et globalt bankvæsen, hvis hovedsag er forgældelsens slavelænker

Det er globalt teknokrati, hvor hele mennesket er kvantiserbart og manipulerbart

Det er det nye normale, hvor vi underkaster os med med mundkurv og meningsmåling

Men �loso�en Steiner er ikke dystopiker. Han dumpede en �askepost til eftertiden. Han så dengang

for 100 år siden, at der var et hul i den 8. sfære, en håbets og mulighedernes tidslomme. Han så også,

at tidslommen blev lukket mellem 1910-14, hvor helvede brød løs med revolutioner, verdenskrige,

imperiers/kejserdømmers fald og afsporing af videnskulturen. 

Men han profeterede med sit klarsyn, at der 100 år senere ville komme en ny tidslomme, en ny åbning

for menneskeheden. Det er lige nu! Hvis det lykkes menneskeheden at gribe chancen, dagen og

muligheden, så vil vi være i stand til at rykke os fri fra den 8. sfære. Hvis ikke … ja så er løbet kørt for

ever! Tidslommen er på ca. 25 år startende i 2012.
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Der er næsten gået 10 år, og uret tikker. 

Der er sket meget, men der mangler endnu mere.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Det kræver en forklaring. Problemet er, at der ikke undervises i denne forklaring på hverken business-

skoler, militærakademier eller politstudier. Det er ikke beskrevet i historiebøger eller teoretiske

afhandlinger. Det er ikke desto mindre blevet tilgængeligt i de seneste få år, hvilket skyldes, at det

�nansielle system, der herunder skal forklares, er ophørt med at eksistere, og at �nanssektoren ikke

har meldt ud om det af frygt for at fremstå som en samling inkompetente klaphatte og for at miste

den kontrol, de har haft i årtusinder. Som vi skal prøve at skitsere, har de i virkeligheden aldrig haft

denne kontrol.

Mange har forsøgt at forklare det men har været henvist til at studere det udefra med kvali�ceret

gætteri. Men der har manglet et sammenhængende overblik og forståeligvis en indsigt i, hvordan det

virker indefra, for det har været et strengt lukket system. Dette system undergår for tiden et

Det globale �nansielle system forklaret
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sammenbrud og en radikal forandring, hvilket gør, at oplysninger om dets funktionalitet er blevet

tilgængelige.

Først i dødsøjeblikket afslører dragen sine indre organer.

NB! Dette system er i dag medio 2022 afgået ved døden og er nu erstattet af et nyt. Det opererer

allerede bag facaden, men da �nansinstitutionerne ikke ønske at tabe facade, så er det ikke nået

mainstream endnu.

En medalje har altid to sider

Det totale globale �nanssystem har to sider.

Der er backend-systemet, der kan symboliseres ved den opretstående pyramide.

Den er topstyret, og spidsen kaldes for Controll & Command niveau 9. Indehaveren af dette niveau kan

se alt og styre alt. Øjet er altseende. Nogle har kaldt det for The Global Black Budget eller The Shadow

Financial/Monetary System. Det sidste er mere dækkende, da det er langt mere end et budget. Det er en

monstermaskine, der er altomfattende.

Dernæst er der  frontend-systemet, der er den omvendte pyramide, hvor bunden/spidsen er niveau 9.

Bagsiden af systemet kaldes også for Alpha (begyndelse), hvor frontsiden kaldes for Omega (slutning).

Det er formodet, at Rothschild-dynastiet befandt sig i toppen af bagsidesystemet og styrede det hele.

Men de var aldrig højere end niveau 8. Deres farve var den blå farve fra The Blue Dragon-families. Den

britiske dronning og hendes nærmeste bærer et blåt bånd. Kun de drakoniske væsener, de usynlige

herskere i bagsiden af verden, var i besiddelse af backend niveau 9-kontrol. Det samlede
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kontrolsystem har eksisteret i en eller anden form i alle de 16.500 år, hvor de drakoniske herskernes

globale-militære undtagelsestilstand har været på plads.

Det er vigtigt at forstå begrebet skærm  (screen). Det er evnen til at se. Det, man ikke ser, er usynligt,

ugennesigtigt, uigennemskuelig, okkult. På den hvide skærm eller sølvskærmen ser man alt. På den

sorte skærm ser man det, man får lov til at se.

Backend-systemet

Der var altså 9 niveauer bag skærmen i backend-systemet.

På niveau 1 har man adgang til systemet, men man kan kun se en meget begrænset skærm, og det

man kan se, er uanvendeligt. Man kan se kontonavn og indestående beløb på kontoen. Hvis der er en

bestemt bank tilknyttet kontoen, ser man navnet på den bank.

Disse oplysninger i sig selv er ubrugelige, for der er også brug for kontonummer, allokeringsnummer,

historicitet bag fondsmidler og hvorfor disse midler var tilstede. Dette ses ikke på niveau 1.

På niveau 2-skærmen vises navnet på underskriver (signatør), vedkommendes pas, dato for

indtrædelse på posten som signatør og alle relevante beviser for vedkommendes antencitet og

autoritet. På dette niveau vil man aldrig se medlemmer af  Dragon-familierne,  Order of the Black

Sun eller Chinese Elders eller andre enheder med særlige privilegier. Derom senere.
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På niveau 3 får man adgang til forbindelsen mellem backend-systemet og front-systemet. Her

oversættes penge fra bagsiden til forsiden. Først her får man adgang til kontonummer,

allokeringsnummer, kvota, historicitet bag fondsmidler og hvorfor disse midler var tilstede. Adgangen

gives af backend-systemet, og uden disse oplysninger er penge ikke reelle.

På niveau 4 er alle midlerne indekseret.

På niveau 5 �ndes overførselsskærmen (transfer). Herfra kan midlerne downloades til enten en Niveau

3 eller en Niveau 6 institution.

Niveau 6 er skærmen beregnet til centralbankvæsenet. Dette var et globalt bankvæsen og ikke et

nationalbankvæsen, som en ansat i Danmarks Nationalbank vil forsøge at bilde os ind – afhængig af

ansættelse i banken. Low-level-ansatte ville ikke vide det, hi-levels vil ikke ud med sproget. Direktøren

er fuldt ud klar over, at han ikke arbejder for den danske stat men for en globalistisk struktur.

Niveau 7 er for uber-bankmænd og familieoverhoveder. Her vil man se medlemmer Woo, Lee og

Wang-familierne, Rothschilderne, Rockefellerne og medlemmer af de andre store industri- og

�nansdynastier i verden, adelige eller ej + deres nyrige hangarounds som the Clintons og deres

familiema�a.

Niveau 8 er institutioner som BIS (Bank of International Settlements, centralbankernes centralbank),

IMF, WTO og Verdendensbanken, World Economic Forum i Basel, Rothschilderne.

Niveau 9 er toppen af hele backend-systemet. Det er Controll & Command.

Niveauet 9 kontrollerer og befaler over:

1. Det totale �nansielle system i alle platforme både front- og back

2. Efterretnings- og militære systemer

3. Telekommunikation

4. Internettet og indeksering (gælder også bankvæsenet)

5. Stargate

6. Starnet

7. Brainwaves

Ved punkt 5 bliver det grænseoverskridende for vores normale forståelse af jordisk liv. Der �ndes en

måde at koble sig til et universelt system, hvilket er  Stargate.  Starnet  er hologra�sk kommunikation

med andre lokaliteter udenfor Jorden. Det projekt, som fx den amerikanske regering kalder for Space

Force, skal anmode om adgang til dette system.

Brainwaves  har at gøre med mentale kontrolsystemer. Vi kender dem fra projekter som MK Ultra.

Dette system kan få direkte adgang til den menneskelige hjerne og kontrollere den.

Systemerne 5, 6 og 7 er nu blevet lukket ned.
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Derudover er der punkt 8 og 9, der havde at gøre med kontrol over The Dragon Families, der reelt blot

har været uber-håndlangere for verdensherskerne på niveau 9, selvom de udadtil gav folk det indtryk,

at de var selve herskerne.

Frontend-systemet

Systemet blev kørt af en organisation / orden kaldet Den Sorte Sol (Black Sun). Den �ndes og opererer

stadig, men dens mulighed for at agere er stærkt anfægtet. Den sammenhæng, hvor vi har set

ordenen stikke hovedet frem i historien med navns nævnelse, er Det Tredje Rige. De er ikke identiske

med nazisterne, de er den bagvedliggende orden eller instans, for hvem  nazisterne var aktører. Det

var også dem, der sørgede for, at alle væsentlige midler blev trukket ud af Tyskland ved afslutningen af

WW2 og som via BIS bragte dem tilbage igen og videre. Med disse nye perspektiver er der en masse

spørgsmål, der melder sig og en masse, der ikke er tilstrækkeligt kortlagt. Når det sker, vil mange ting i

verdenshistorien falde på plads – den verdenshistorie, som aldrig er blevet skrevet, fordi den ikke

MÅTTE skrives.

På niveau 1 i frontend-systemet be�nder sig menigmands bankkonto.

På niveau 2 be�nder sig banksystemet for de store efterretningsvæsener, NSA, Nine Eyes, GCHQ. Hvis

man spørger sig selv om, hvad bankvæsen og efterretningsvæsen har at gøre med hinanden, er det

bedste eksempel det britiske MI5, kronens efterretningsvæsen. Det startede som efterretningsvæsen

for Britisk East Asian Company. NSA har kørt et stykke software i form af bagdørs-

spionprogrammet  Promise, der blev afsløret Richard Grove (tragedyandhope.com) umiddelbart efter

https://tragedyandhope.com/
https://tragedyandhope.com/
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9/11. Han så lige pludselig som insider, hvad forbindelsen mellem �nans og terror var og talte ud om

det. Stingray-systemet hører hjemme i det niveau. Det er en videreudvikling af det spionsystem, vi

hørte om i 80’erne kaldet Eschelon. 5G-spionsystemet hører hjemme her.

På niveau 3 be�nder bankernes back-o�ce sig også kaldet VTX-systemet. Det er kontrolleret af CIA –

igen et direkte link mellem bank- og efterretningsvæsen. I alle centralbanker sad der folk fra

efterretningsvæsenerne CIA, NSA og Mossad i baglokalet, der styrede deres �nanssystemer via

softwarekontrol. Det samme var tilfældet med medierne (jf. Udo Ulfkotte). Der løber tykke kabler

under verdenshavene, der transporterer data med lyslederhastighed, der har tilladt CIA real-time at

monitorere og kontrollere alle banker i hele verden.

Niveau 4 – Her �nder vi BigTech, Oracle, IBM, Microsoft, m.m + SWIFT-systemet. Så hvad har fx

Microsoft o.a at gøre med SWIFT? De har skabt den �nansielle softwaren, der kører bankerne? Der er

bagdøre fra det ene til det andet, ligesom styresystemet på din computer er fuld af bagdøre til Bill

Gates – the Gatekeeper og hans ligesindede.

Niveau 5 – Pentagon og det engelske GCHQ og �ere militære systemer. De var oprindeligt vogterne af

det �nansielle system og var lokaliseret i Berlin. The Order of the Black Sun var den okkulte deep state

i Nazityskland. Så Pentagons kontor i Berlin var �rewall for �nanssystemet. Igen: hvad har nazister at

gøre med Pentagon og CIA? CIA’s forgænger hed OSS og var importerede Operation Paperclip-nazister,

tidligere Gestapo-folk. Gestapos netværk var enormt og døde selvfølgelig aldrig, men gik blot under

jorden, tog navneforandring og hængte uniformen ind i skabet. Som en russisk o�cial udtalte, da

statskuppet i Ukraine stod på det højeste: We are not worried about the nazis i Kiev, we worry about the

nazis in Washington D.C.

Niveau 6 – The FED, den amerikanske ‘nationalbank’, der ikke var national efter kuppet i 1913, hvor

centralbanksterne overtog den. The FED har 12 afdelinger i hele USA + hovedkvartet. At The FED har

en særstatus i centralbankvæsenet er antydet via de gnidninger, der har været i de seneste år, hvor

europæiske lande har forsøgt at repatriere deres guldreserver, der skulle be�nde sig hos The FED, og

hvor de viste sig, at de enten var forsvundet, eller hvor de blev nægtet overførsel. Forestil dig, at du

havde en bankboks med et par guldbarer i en bank og gik ned for at åbne den, hvorefter du med et

skuldertræk �k at vide, at den var nedlagt og at indholdet var beslaglagt – uden gyldig grund.

Niveau 7 – banker drevet af familier, ma�aer, klaner, de såkaldte Ældste (The Elders). Altså alle forhold,

hvor én familie styrer en større bankkæde. The Clintons styrer City Bank, Rockefellers styrer Chase

Manhattan (alle petrodollars gik indenom Chase), Lee’s styrer Wells Fargo, J.P Morgan-familien styrer

Morgan-Stanley, osv. Der er en direkte forbindelse mellem et Niveau i backend-systemet og samme

Niveau i frontend-systemet.

Niveau 8 – BIS, IMF, Verdensbanken, FN. Altså de store globalistiske netværksorganisationer, der skulle

danne rygraden i The New World Order. 
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Afhængighed

Niveau 8 er dybt afhængig af Niveau 1, som er … dig!

De er intet uden dig. Interessant. 8+1=9.

På Niveau 7 er man dybt afhængig af Niveau 2 (7+2=9). Man havde brug for både access code og

renumeration code. NSA-Nine Eyes-GCHQ havde brug for en signatør, en underskriver for at fungere, og

uden en sådan kan ma�abanksterne ikke bevæge sig en millimeter.

På Niveau 6 er man dybt afhængig af niveau 3. Federal Reserve kunne intet udrette uden det CIA-

styrede VTX-system. The FED havde en adgangskode og en nøgle, men uden en datakode fra Niveau 3,

fungerede de ikke.

På Niveau 5 er man dybt afhængig af niveau 4. Deres �rewall fungerede ikke uden adgangskoder fra

indekserings- og allokations-software styret af software-giganterne.

Summa-summarum: Alle forbindelser fra backend til frontend krævede dette kryds-og-tværs-net af

forbindelser i frontend-systemet. Systemets aktører var bundet på hænder og fødder af hinanden, og

ingen kunne røre sig og agere, uden at spørge deres modpart om lov. De udgjorde hinandens

sikkerhed og tog sig betalt for det. Systemet udgjorde også en sikkerhed for Command & Controll, for

ingen kunne overtage det.
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Fortid-nutid-fremtid

Der er talt i både datid og nutid i den overstående. Det kan virke forvirrende. Det skyldes, at systemet

er under ombrydning. Bunden er faldet ud af toppen, om man så må sige. Der er sket et slags modkup

i toppen af backend-systemet, hvilket gør, at de underliggende og gensidigt afhængige niveauer nu

kæmper for at bevare deres status quo. Det drakonisk-globalistiske magtapparat er blevet rystet i sin

grundvold, og de bruger alle midler. Det vil sige ALLE midler! De er blevet tilbudt en overlevelsesrolle

med visse privilegier, men de ønsker ikke at samarbejde, de ønsker fuld og eksklusiv kontrol, som de

mener, der hidtil har haft – hvilket de paradoksalt-ironisk nok ALDRIG har haft. Men nu ønsker de den i

hvert fald.

Det er svært at forstå, hvis vi kun ser tumulten på over�aden. Hvordan skulle vi også andet? Men det

kan vi nu. Vi behøver ikke at teoretisere længere, for der åbnet for en forståelse af strukturen via

direkte insider-info. Den rammer ikke et mainstream TV-set i en by i nærheden i nærmeste fremtid

men med de rigtige kilder og henvisninger er det nu tilgængeligt.

Gatekeeper

Hvorfor er det overordnede �nansielle system skabt som Kong Salomons Segl? Fordi det er skabt til at

suge penge ud af alle mennesker. Der ligger ikke noget anti-jødisk standpunkt i det faktum, men

Salomons Segl er en okkult-magisk struktur, et stykke praktiseret kabbalisme, der – anvendt på denne

måde og med denne intention – udfører et stykke sort magi i praksis. Kabbalisme er skabt af en

indspist jødisk elite i Babylon baseret på en kombination af babyloniske og egyptisk magi med det

formål at ska�e sig magt. Det system, de a�urede var allerede eksisterende i Marduks Sumer og

Babylon.

Backend var  Det Andet Tempel  – dæmonernes tempel. Frontend var  Salomons Tempel  opkaldt efter

Salomons slægt (egyptisk). Måske har du bemærket noget af det hype, der kører om etableringen af

det Tredje Tempel i Jerusalem og den nye verdenshovedstad. Du kan være helt sikker på, at den

jesuittiske paves ide om en ny designer-verdensreligion er linket op til denne våde globalistdrøm. Det

er her, man kan have betænkeligheder ved mr. Trumps tiltag med anerkendelsen af Jerusalem som

hovedstaden i Israel + hans zionist-forbindelser. Hvad går de egentlig ud på? I modsætning til andre

mere fanatiske kommentatorer på nettet, vil jeg imidlertid ikke konkludere utidigt om den slags men

afvente med skepsis. Men hele tempelbegrebet er meget dårligt forstået og forklaret ligesom

forbindelsen mellem religion, kosmologi, videnskab og �nans. Templet i Babylon var statens

�nanscentrum OG statens kultiske centrum (jf. den bibelske lignelse om kræmmerne i templet). Det

var der, hvor videnskab blev bedrevet, men fordi vi i Vesten er ude af stand til at forstå videnskab

skabt før Oplysningstiden og rationalismen, kalder vi det for religion. Fordi astrologi er astronomi +

bevidsthed, kaldes det for overtro. Fordi historieskrivning indeholder ikke-menneskelige elementer og

fantastiske hændelser, kaldes det for mytologi = fri fantasi. 

Hele låsesystemet med nøgler og koder kaldes  GateKeeper. For at få penge igennem fra backend-

system til frontend-systemet og en almindelig bankkonto skulle en overførsel tage hele turen fra
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niveau 5 til niveau 4 til niveau 6 til niveau 3 til niveau 7 til niveau 2 til niveau 8 og ENDELIG til niveau 1,

den lokale bank, hvor pengene kunne bruges til at betale med. Bemærk igen regnestykket: 5+4=9, …

Hele processen skulle pendulere mellem adgangskoder på den ene side og identi�kationskoder og

nøglekoder på den anden side – mellem Dragon-familierne på den ene side og The Black Sun på den

anden side. Dette er den dybere betydning af begrebet del-og-hersk. Systemet var beregnet på, at

magtstrukturerne holdt hinanden i skak og aldrig kunne omstyrte og overtage hinanden.

Systemet afgik ved døden december 2019, men koderne er stadig i omløb i frontend-systemet.

Apparatet befandt sig fysisk under byen Tel Aviv og bestod af multi-fodboldbaner-størrelse af

undergrundsfaciliteter med monitorer og serversystemer. Portvogterne har nu mistet adgangen til

backend-systemet. VTX-systemet er også lukket ned og hedder nu VTN – Virtual Trusted Network også

kaldet KIMS eller Key Integrated Monetary System.

Magtstrukturerne har hele tiden og især på det seneste højlydt fablet om at indføre en ny global-valuta

og ævlet om TRN, Amero, Asiar, Dinar osv. De har også promoveret deres kryptovalutaer som det nye,

der skulle demokratisere og reformere verdensøkonomien. De venter stadig på, at nogen skal komme

og frelse dem, og at deres drakoniske slaveherrer skal vende tilbage og forny deres forældede koder

og nøgler. Det kommer ikke til at ske, for der er indgået en bindende fredstraktat mellem indbyggerne

på planeten Jorden og andre civlilisationer – hvilket ikke skal uddybes nærmere her. Endvidere har de

hidtil herboende slaveherrer – efter sigende med lidt hjælp – taget livet af hinanden og sig selv, den

ældgamle undtagelsestilstand er afsluttet og kommer ikke igen. Magstrukturerne anerkender ikke

deres tab af privilegier og agerer, som om den nye traktat ikke har fundet sted. De lever i en

tidslomme mellem fakta og fantasi, implementering og erkendelse. Fordi systemet var globalt og

altomfattende, så er det ikke en overnight sensation af ska�e det af vejen.

Det nye system er ikke formet som Salomons Segl med som det liggende 8-tal, symbolet for Evighed.

Der er nu kun én Control & Command og ikke et gensidigt sammenlukket system af afhængighed.

Hvad betyder det? Det betyder, at der stadig �ndes folk, instanser, institutioner og familier m.m

placeret i backend og frontend, men The Flow, strømmen bevæger sig i en stadig loop formet som et 8-

tal, så de kan ikke fastholde og kontrollere fra deres niveau. Medlemmerne af The Dragon Families

leder nu forgæves efter deres ret fra backend til at trække midler ud af systemet (drawing rights).
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I 2007 �k alle disse kontrollanter stadig tildelt deres koder fra backend niveau 9, så de kunne trække

deres midler ud. Backend-kontrollanter �k konstant 10% af hver eneste ny $-£-€-RMB-rubel-rand-

whatever, der kom ind i systemet, hvilket genererede enorme summer af spendérbar rigdom for dem.

De sagde, at de �k deres betaling for at skabe indbyrdes sikkerhed. Deres rigdom blev selvfølgelig

taget fra alle de mennesker på planeten, der sideløbende mistede deres livsgrundlag og blev

forarmede. Al fattigdom på planeten kan forklares alene ved det faktum, at det globale �nansielle

system var én stor malkemaskine, tappeapparat, sugerør, et sort hul, hvor midler forsvandt og gæld

stod tilbage som usynlige men særdeles mærkbare slavelænker. På samme måde kan alle krige på

planeten forklares med den samme businessmodel.

Systemet var skabt alene med det formål at trække energi ud af systemet. Hvis det havde været tænkt

som et livsfremmende system, ville det have været skabt og indrettet til at  tilføje energi til systemet.

Det første er et drakonisk system, det andet er et menneskeligt system. Det første er under afvikling,

det sidste er under etablering – derfor al den besynderlige tumult, som vi ikke skal forvente belyst af

de, der har pro�tteret af det første, det gamle system = de, der ejer vores medier og kontrollerer vores

politikere og institutioner. 

Hvis man opfatter verden som en dødsmaskine, som medlemmerne af dødskulten gør, så er energi en

endelig størrelse. Jf. begrebet fossilt brændstof – når den sidste forkullede dinosauruslort er brændt

af, er der ikke mere tilbage, og Jorden går under. Jf. det termodynamiske begreb entropi = kosmos

bevæger sig mod en termisk død. Jf. det �nansielle bebreb rente, eng. mortgage  = dødsgreb. Jf. den

jødisk-kristne-islamiske eskatologi om Dommedag og verdens undergang. Jf. �nans�loso�en

Fukuyamas koncept om historiens ende. Men dødskultens paradigme er et falsum, for det bygger på

udeladelsen af halvdelen af kosmos, den anden del af uendelighedssløjfen. Energi bliver ikke

destrueret, energi bliver transformeret og recirkuleret. I vikeligheden ved fysikken det godt, men fordi
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den jødiske fysik (Einstein) og matematikerne overtog styringen af kosmologien i starten af forrige

århundrede, så er det dødskultens mekanik, der dominerer vores verdensbillede.

Det nye system

Hvis man vil bryde Gatekeeper-låsen og forhindre alle disse parasittiske aktører backend og frontend

at rave til sig med arme og ben, mens de selv er låst op i deres eget guldbur af et rave-til-sig-fængsel …

hvad gør man så? Man gør koden  transaktions-speci�k. Koden skal tilknyttes  overførslen  og ikke en

kæde af  overførere  /  transaktører.  Ingen mellemhandlere, ingen pushere, ingen monopolkapitalister,

intet præsteskab. Sammenligningen mellem �nans/bankvæsen og religiøse institutioner, hvor et

præsteskab har skudt sig indover og hævdet, at mennesket ikke kan tale direkte med GUD, er yderst

relevant. For hvem siger, at Niveau 9 = Control & Command ikke kan tale direkte med Niveau 1 = dig er

udelukket? Eller omvendt. Hvem siger, at alle niveau-pusherne skal indover og suge al saft og kraft ud

af transaktionen? Hvem siger, at de priviligerede parasitter, der aldrig har gjort dagens gerning rent

produktivt men blot har �yttet rundt på papirer, tal og digitale størrelser, har ret til at skumme �øden?

Altså c’mon, en bankmand har ALDRIG produceret noget som helst af reel værdi! Så hvem siger, at helt

ordinære og hårdtarbejdende, produktive mennesker skal tigge og be´ en stak blodsugere om at få

adgang til de værdier, de har været med til at skabe, og som helt naturligt-automatisk burde være

tilgængelige for dem?

Et nyt system bygger på, at transaktionen er ‘gift’ med allokationen som mand og kvinde. Sorry,

begrebet er blevet forurenet af LGBTQ-whatever-ismen – så meget desto mere grund til at genindføre

begrebet. Afsender og modtager i transaktionen er en-og-samme kode, de kender hinanden, de er i

samme familie, de er af samme kød og blod. Så ideen med BitCoin er for så vidt god nok, for hver

mand og kvinde er nu sin egen bank, og ingen parasitisk uber-bank kan trække midler ud af

transaktionen eller forhindre den. Problemet med BitCoin er, at den underliggende algoritme,

BlockChain, er ganske ude af stand til at håndtere omfanget af det samlede globale

transaktionsbehov. Det samme gælder QFS og Google, der hævder at være i stand til at gøre det

samme. Hele systemet ville bryde sammen på én dag. Et andet problem er, at BitCoin og BlockChain er

opfundet af CIA, hvilket betyder skjulte bagdøre. Behøver vi også at forklare, hvem der skabte Google

og med hvilket formål?

Et nyt system er under opbygning. Niveau-9-kuppet er ikke et egentligt kup, for ordet antyder en form

for voldtægt. Det er en overtagelse, der fandt sted, fordi nogle meget gamle kontrakter udløb i 2007 og

2012. Jorden tilhører fremover menneskene og ikke en drakonisk invasions-klan og deres

kompromitterede og korrupte håndlangere. Fredskontrakten, der ophæver den drakoniske

undtagelsestilstand, og som blev bragt i stand, fordi en enkelt af de oprindelige stammer indvilligede i

en afgivelse af suverænitet på bekostning af de �re andre oprindelige stammer, er indgået af samtlige

beboere af planeten og deres repræsentanter. Hvilket IKKE vil sige håndlangerne for det drakoniske

herredømme og deres kontrolsystem, som er beskrevet ovenfor.

Det nye system vil være et system for mennesker. 
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Man skulle tro, at en international fredspris var beregnet på folk, der seriøst havde udrettet noget for

verdensfreden. Altså udmærkede mennesker, hvis intentioner og bedrifter var i smuk harmoni med

hinanden, og som havde bragt menneskeheden nærmere til fred på jord for mennesker (der har Guds

velbehag) – for nu at blive helt bibelsk.

Her er der nok en vis chance for… at man må tro helt om igen. En sådan pris har omgående politiske

implikationer, der rager ind over interessentskaber, hvis interesse for verdensfred kan ligge på et

meget lille sted, selvom de har vældig travlt med at hævde det.

Nobels fredspris – en politisk joke
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Var det i et anfald af bondeanger, at våbenfabrikanten Alfred

Nobel testamenterede sin formue som krigens kræmmer til

fredens sag?

Når man kaster et blik nedover de skikkelser, der har modtaget denne prestigiøse pris, så er der et

stigende antal op gennem forrige århundrede og til i dag, der får visse hår på hovedet og andetsteds

til at rejse sig. Hvad pokker laver de i det selskab? Hvordan kan de overhovedet komme i betragtning til

den højeste hæder indenfor verdensfred?!

Det kunne være interessant at foretage en tilbundsgående studie af samtlige modtagere af prisen

siden 1901. Her var to personer delte prisen. Den ene var Henry Dunant, der var stifteren af

Internationalt Røde Kors og Frédéric Passy, stifter af den europæiske fredsbevægelse. Det vil sige, at

118+ personer har modtaget prisen, og det rigtige tal er 149 personer, hvor en del ikke er personer

men organisationer, så man kan sige, at mange tusinde har fået prisen.

Det fører for vidt her at vende alle brikker, men lad os tage et blik ned gennem tiden, og det

første hvad pokker er den amerikanske præsident Theodore Roosevelt, der modtog prisen i 1906. Han

vendte hjem som en krigshelt efter at have ledet et regiment kaldet Rough Riders i den Spansk-

Amerikanske krig. Krigen blev som bekendt startet ved, at amerikanerne via et falsk �ag sænkede

deres eget marinefartøj US Maine i bugten udfor Havanna og smurte den af på cubanerne, så der

kunne startes en krig. Det havde Roosewelt helt bestemt fortjent en fredspris for.
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Teddy sneg sig ind i bunden af Mount Rushmore

Woodrow Wilson, der modtog prisen i 1919, året hvor WW1 sluttede i al sin gloriøse beskidthed.

Manden bragte USA ind i 1. Verdenskrig, hvor de absolut intet havde at gøre. Hans infamøse

spindoktor, oberst Mandell-House prikkede ham dernæst på skulderen og præsenterede ham for en

måde, hvorpå USA og briterne kunne genstarte den krig, der allerede var tabt ved Bretsk-Litovsk-

freden og dernæst vende og vinde den. Midlet var et stykke biologisk krigsførelse udviklet ved et

militært laboratorie: The Army Flue, senere kendt som den spanske syge. Wilson �k stillet i udsigt, at han

= USA efter krigen ville kunne ommøblere Europa efter eget hovede. Det kom til at ske, og 100.000.000

mennesker totalt døde af dette ækle stykke krigsførelse. Alle statsledere efter WW1 vidste, hvad der

var sket, men i dag er der ingen, der taler om det endsige ved det.
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Wilson mandsopdækket af sin egen deep-state-operatør

Vi noterer os, at Mahatma Gandhi, der burde have været oplagt som modtager af en sådan pris, blev

totalt forbigået. Det burde fortælle med stor tydelighed, at prisen er politisk, og at stærke politiske

kræfter – i dette tilfælde briterne – er i stand til at påvirke udfaldet ved at lægge pres i baglokalet.

Så er der George Marshall i 1953. Vi kender Marshallplanen, der skulle være denne generøse plan for

at genopbygge det smadrede Europa efter krigen. Well. Først er de med til at smadre Europa, og så

kommer de med deres bedemandsfjæs og vil genopbygge. Mon ikke de snarere ville sikre, at det

europæiske økonomiske �ow gik just i deres retning som efter WW1? General Marshall var platoon-

leader i krigen mellem USA og Fillipinerne i 1902, hvor der blev massemyrdet et par millioner

�lippinere, hvis lig blev overhældt med læsket kalk og jord. Præsident Duterte mindede Barack Obama

om massakren, og det syntes Barry ikke om … så han a�yste sit besøg. Europæisk politiks absolut

dummeste svin, folke- og massemorderen Winston Churchill hyldede Marshall for sin indsats i WW2. It

takes one to know one.
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Prisen til Dag Hammarskjöld i 1961 virker til gengæld fuldt fortjent. Han var blot den 2.

generalsekretær for FN. Det kostede ham livet, og han blev fundet på jorden efter et �y-crash i

daværende Nord Rhodesia, i dag Zimbabwe. Ved hans lig var der strøet papirer med okkulte

meddelelser fra hans gerningsmænd. Piloten var den eneste overlevende, og han havde set, hvad der

foregik. Han overlevede ikke længe. CIA forsøgte at smøre det af på KGB – og indrømmede dermed, at

de udmærket vidste, at �yet var blevet skudt ned.

Det samme gælder Martin Luther King i 1964. Altså at han havde fortjent det og dermed anfægtede

krigsmagerne og ufredsstifterne. Også de, der ønskede racisme som del-og-hersk i de amerikanske

tilstande. Er det noget, vi genkender fra i dag? Det kostede ham som bekendt livet. Man skal være
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blind på begge øjne for ikke at få øje på et vist mønster. Når personer af betydning bringer sig selv på

tværs at interessentskabets kurs, så har de det med at omkomme.

Det lykkedes dem ikke første gang i 1958.

Herefter begynder det at blive absurd. I 1973 tilfalder prisen Henry Kissinger. Den var tildelt sammen

med Lê Đức Thọ, en nordvietnamesisk general og politiker, der dog afslog prisen som den første! Han

ville simpelthen ikke være i selskab med krigsmager og folkemorder Kissinger i kølvandet på

Vietnamkrigen. Han var selv kommunist og leder af Viet Minh fra 1945, hvilket der kan siges noget om.

Prisgivningen er imidlertid et eksempel på, at prisen er blevet uddelt under forventet efterbevilling, da

der ikke var underskrevet en fredstraktat på det tidspunkt. Hvad tænker de dum-snedige

kommittémedlemmer på, når de giver kage og sodavand til slagsbrødre i forventning om, at så bliver

de nok smigrede og gode venner igen?
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Vi ser det samme året efter i 1974 med Seán MacBride, en tidligere leder af IRA. Der kom bestemt

ingen fredsløsning på kon�ikten i Nordirland, for den britiske regering havde ingen egentlig interesse i

en løsning, ej heller IRA. Det ville betyde, at briterne skulle anerkende, at Nordirland var en del af …

Irland. Og at IRA skulle holde op med at smide bomber i hovedet på briterne.

Flere absurditeter i 1978, da man giver prisen til Anwar Sadat og Mehacham Begin. De leverede

absolut ingen vare i form af fred mellem Israel og Egypten. Alle såkaldte fredsforhandlinger, som Israel

har ført med sine skamskudte naboer, har været rene skinforhandlinger, rent trækken i langdrag og

rent hykleri.

I 1979 bliver det decideret ondskabsfuldt. Mother Theresa bliver tildelt fredsprisen. Hun blev endda

kåret som helgen. Vi ved i dag, hvad der foregik på de børnehjem, som hun var ansvarlig for.

Mishandling, misbrug, udpining, underkuelse. Endog pædo�li. Hun blev kåret som en helgen, men hun

var en perverteret børnemishandler og psykopat.
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Adolfo Perez Esquivel var en argentisk forfatter, der bekæmpede fascistjuntaen, og som �k prisen i

1980. Jeg har en formodning om, at den siddende pave, jesuitten fra Buenos Aires, ikke var helt vild

med manden, siden hr. Bergoglio var på hjertelig hænge-ud-fod med juntaen og dens hemmelige

politi. Mon ikke Paven vil blive indstillet til fredsprisen? Læs: Den sorte pave. Det ville falde fuldstændigt

i tråd med den linje, som kommitéen har kørt.

Alva Myrdal �k prisen i 1982. Hun var gift med Gunnar Myrdal og begge var maoister. Behøver vi at

præstere endnu en analyse af, hvad det vil sige? Hvordan har Mao og det kinesiske kommunististparti

bidraget til verdensfreden?

Så har vi minsandten Elie Wiesel i 1986. Elie-the-weasel, jøden der svindlede med sine Holocaust-

memoirer.

I 1993 går prisen til F. W. de Klerk og Nelson Mandela. Det har selvfølgelig at gøre med afviklingen af

appartheitstyret i Sydafrika. Hvad der bliver fejet ind under guldtæppet er the dark side of mr. Mandela.

Vi er også nogle, der husker, hvordan hans kone Winnie beordrede folk henrettet med brændende

bildæk om halsen.

https://www.nedersteetage.com/den-sorte-pave/
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I 1997 sker der to markante ting. Den ene er, at International  Campaign to Ban Landmines  og Jody

Williams får Nobels Fredspris. Den anden er, at prinsesse Diana, der deltog i kampagnen, bliver

myrdet. Og nej hvis du ikke allerede er klar over det – hun kørte ikke bare galt i en tunnel under Seinen

i Paris. Læs: Mordet på en prinsesse.

I 2007 er det så globalistisk-fascistisk-politisk, som det overhovedet kan være. Kommitteen tildeler

prisen til svindleren, globalisten og klimamilliardæren Al Gore sammen med FN’s Klimapanel. 30.000+

videnskabsfolk skrev under på en protest over den måde, han havde stjålet, perverteret og politiseret

et bestemt studie fra en af deres kolleger. Den korrupte presse var tavse om det.

I 2009 bliver det stinkende absurd. De tildeler prisen til  Barack Obama!  Manden havde ikke leveret

noget, der bare lignede fred, før han modtog prisen. Og efter modtagelsen gik det helt galt, for ingen

anden præsident i nyere tid har startet krigshandlinger som ham. Libyen, Ukraine, Syrien, Yemen. Syv

nationer blev hærget af dronebombninger på hans påbud. Fredsprisen er simpelthen blevet til en

perverteret krigspris.

http://nedersteetage.com/mordet-paa-en-prinsesse/
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Efter at bunden er nået, falder gulvbrættet ud og røber, at der er endnu en bundskjuler. Kommitteen

falder helt til globalist-patten og tildeler i 2012 prisen til … EU! Don’t get me startet here …

—

Efter Obama-fadæsen er det, som om kommitteen holder lidt lav pro�l og forsøger at reparere sit

dårlige omdømme. De padler, der træder vande. De vælger personer og projekter, der ikke vækker

opsigt, og som ingen kan være imod. Men så bliver det på det allerseneste sjovt igen, for en norsk

politiker og medlem af kommitteen har indstillet … Donald Trump til prisen! Her bliver det enten

interessant eller absurd i hidtil uhørt grad.

Hvad har Donald Trump gjort for verdensfreden? Well. Det viser sig, at han har gjort ret

bemærkelsesværdige ting, hvilket medierne i den vestlige verden har undladt at berette om. Medierne

er som bekendt ejet og kontrolleret af globalisterne, der hader manden og har investerede

særinteresser i evindelige krige i denne verden. Og hvorfor hader de manden? Fordi han IKKE har

interesse i evindelige krige i denne verden. Så simpelt kan det siges.

Trump har været med til at stoppe ISIS-krigen mod Syrien.

Trump har trukket tropper tilbage fra Irak og Afghanistan og har tænkt sig at fortsætte, til der ikke

er �ere tilbage.

Trump har nægtet at eskalere krigen ml Saudiarabien og Yemen.

Trump har stoppet amerikansk engagement i ekskalering af krig i Ukraine.

Trump har indledt dialog mellem Nord- og Sydkorea.

Trump har formidlet en fred imellem De Forenede Arabiske Emirater og Israel. Emiraterne kan nu

også over�yve saudiarabisk territorium.

Trump har i modsætning til sine forgængere ikke indledt én eneste krig i udkantsverden.
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Har han så fortjent Nobels Fredspris? Eller spurgt på en anden måde: Ville Nobels Fredspris være godt

for ham?

For det første: han får ikke prisen. Dertil er kommitteens curriculum for betændt. Det ville være et

fuldstændigt stilbrud for dem. Enten har de belønnet krigsmagere for deres ugerninger, eller også har

de via prisen troet, at de kunne omvende folkemordere og vaneforbrydere-mod-menneskeheden.

Eller også – og det er den onde teori – består kommitteen af indædte marxister og globalister, der

klapper deres kammerater på skulderen for, at de endnu engang med skrålende hykleri

har  forhindret verdensfreden. Som de satanikere, de er, betyder alting det modsatte, alt er vendt på

hovedet, intet er som de siger. Fred betyder krig, og krig betyder fred.

For det andet: hvis jeg var ham, så ville jeg muligvis ikke have lyst til at få den. Så vil vi høre hele ulve-

pack’et hyle og tude derude i natten ved fuldmåne, halvmåne og nymåne. Så skal du bare se og høre

dem erklære, hvor korrupt prisen og kommitten er, sådan lige pludselig. Og så ville han også være i

selskab med sin forgænger, der �k den lige ned i lommen, uden at have udrettet andet end at være

lysebrun og lækker, hvorefter han sendte morderiske droner i hovededet på alle udkantsmenneskene

… derude. Eller var det the drone king, Brennan, der gjorde det, og Obama der bare var lysebrun og

lækker imens? Who cares?

Og who cares efterhånden med en pris, der er tilfaldes en bunke korrupte krigsgalninge og løgnhalse?

Desværre har disse personer skæmmet majoriteten, bestående af jævnt hen udmærkede personer

med ærlige intentioner om fred.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Lad os i dag tale/skrive om tro, religion og GUD. Er det, fordi undertegnede poetiske essayist og

kommentator er bekendende og troende? Så simpelt er det ikke. Jeg bærer ind imellem et guldkors om

halsen. Jeg skifter over til Thors hammer, når jeg har lyst. Jeg skifter til mit bio-geometriske

messingstykke med egyptiske urtegn skabt af Ibrahim Karim. Jeg kunne have båret dobbelttrekanten

eller Shivas segl, den horisontale nymåne, der i virkeligheden er Saturns ringe. Jeg kunne også have

båret det daoistiske tegn for universel polaritet og balance. Alle symboler indeholder en komprimeret

viden om universet og den menneskelige natur.

Jeg ved fra studier, at religiøsitet er en del af den menneskelige natur, der ikke kan fornægtes. Jeg har

ingen respekt for ateister og materialister, der er nogle af de mest ‘religiøse’ på-den-ufede-måde

mennesker, jeg møder. Jeg holder afstand til religiøse fundamentalister, der påstår, at teksten skal

læses bogstav for bogstav – som ateisterne bare omvendt. Det betyder – beklager at meddele – at

Islam er problematisk for mig, da der ikke tillades muslimer andet end bogstavelig læsning. Jeg holder

mig langt væk fra NewAge-�immer, for newagere har halvfordøjet og misforstået deres kilder. De

kender ikke deres egen kulturs spirituelle tradition, så de har importeret surrogat fra Østen eller

Syden, som de sandsynligvis aldrig kommer til at forstå til bunds.

Jeg nægter at hoppe på den bekvemme og nemme vogn med, at fordi der noget galt i toppen af den

katolske kirke – og det er der – og fordi kirken og religionen er blevet misbrugt til politik og

sindskontrol – og det er den – så er det hele noget korrupt bras, der skal forkastes. Det er vældig

populært blandt undergrundskritikere – de kalder sig selv for kritiske uden ret meget at have deres

såkaldte kritik i – at svine kirke, tro og religion til og dermed de millioner af troende, der hver dag

Den sorte pave
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investerer deres muligvis naive men helt autentiske engagement i deres tro i den årtusindgamle

institution. Over�adekritikerne demonstrerer manglende evne til at læse teksten kombineret med

åndelig dovenskab. Der er guld at grave frem i traditionen, men de vil bare kyle det hele ud med

badevandet.

Jeg forstår, hvorfor man kan komme frem til den hurtig-konklusion. Jeg er mere end villig til at vende

spørgsmålet, hvorvidt religion som institution tenderer mod at være systemisk korrupt, og at de

redder sig i land via netop det helt autentiske engagement, de fundamentale og ægte følelser og

menneskelige værdier, som menigheden ankommer med. Jeg er også villig til at diskutere det kup af

disse universelle værdier, som kirken har begået. Vi kan snildt diskutere omfanget af hykleri blandt de

skinhellige. Men jeg er ikke længere – det har jeg været – villig til at acceptere hurtig-konklusioner på

den baggrund. Kompleksiteten er for stor, lagene er for mange, og der er meget, MEGET mere i det.

De �este kender lidt til historien om Kirkens imperialisme i ældre tid. Jesuitterne var altid fortroppen

for en invasion. Missionærer var blødgørere af de gamle lokale kulturer, der skulle omvendes og

frelses – hvilket vil sige ødelægges og udbyttes. Vi kender alle til de sager i nyere tid, som den katolske

kirke har haft om pædo�li. Vi ved også, at de har forsøgt at lægge låg på dem. Vi ved til gengæld også,

at millioner af irlændere – for at nævne et førhen ærkekatolsk land – har afskrevet kirken på den

baggrund.

For øvrigt: pavens blodstænk under øjet og hans plaster er det vanlige tegn på brugen af ADRENACHROME, et

udtræk af adrenalinholdigt blod fra børn i dødsøjeblikket, hvor de be�nder sig i en ekstrem tilstand af rædsel.

For eksempel ved at få �ået deres ansigtshud af.

Jeg er født og opvokset som protestantisk kulturkristen. Den var der bare, man blev døbt og

kon�rmeret, og så gik man i kirke til bryllupper og begravelser og Juleaften. Jeg har senere befundet

mig meget i kirkekredse, for det var helt naturligt at tjene nogle penge som kirkesanger som
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musikstuderende. Jeg været medlem af menighedsråd, og jeg kender en vældig meget til teologiske

diskussioner – og til det internt politiske snavs, der foregår blandt gnidrede wannabe-politikere i det

lag. Jeg har komponeret meget musik til kirker, og noget er transmitteret af DR i �ere sammenhænge.

Samtidigt er jeg åbenbart en af de meget få danskere, der kender den egentlige historie om den

historiske person, de kaldte for Jesus, og det er IKKE den historie, der står i Det Nye Testamente. Den

er faktisk så radikalt anderledes, at teologer og kristne i det hele tale ville løbe skrigende bort. Jeg ved

med andre ord godt, at der er foregået et svindelnummer. Kender du historien? Nå ikke, så bør du

læse: Kongen der forsvandt. Den er ikke nem at komme igennem, og den er lang, men dette er historien

om en skikkelse, der forsvandt i historien og genopstod som en mytisk solgud, en ny Mithras. Hvem

var nazaræeren, hvorfor alt det påstyr, og hvor forsvandt han hen? Og hvem var kupmageren Paulus,

der sneg sig ind af sidedøren og forsvandt ud af bagdøren?

Kirken under angreb

Vi er nogle, der opsøger nyhedskilder, der ikke i skæmmende grad er forurenet af globalfascismens

lortebrune ud�åd af disinformation. 100% uforurenet er der intet og ingen, der er, for alle har en død

vinkel, og ingen kan være fuldt velinformeret om alt i en stærkt mental-forurenet tidsalder. Vi behøver

dog ikke at være 100% på linje, for at have tillid til god intention, for ellers bliver vi til isolationsceller i

vidensrummet, og alt �ow af information forstummer.

En af disse kanaler er startet af Glenn Beck, en af de alt for få seriøse journalistiske kommentatorer

derude. Kanalen hedder Blaze TV. GB modtager for nylig et brev fra en katolik, der har fået et chok.

Han har vovet sig ind i en af de større katolske kirker i New York. Her bliver han mødt at store

fotostater af George Floyd, den sorte junkie med en stribe grove og voldelige forbrydelser bag sig, der

nærmest er helgenkåret af Black Lives Matter og brugt som påskud til at terrorisere gadebilledet i

byerne i USA og senere i Europæiske storbyer. Manden døde ikke af politivold, det var ham, der var

voldsmanden, og han døde af det heftige drug, han havde pumpet sig med, som gjorde, at han ikke

kunne trække vejret. Men har medierne ikke berettet om, for deres historie var scriptet fra starten Det

viser sig, at denne katolske kirke er hoppet full-scale på vognen med BLM, systemisk racisme, white

privilege, social justice war og alt det propaganda- og designerideologiske skrot, som den

nyradikaliserede amerikanske venstre�øj kører frem med – med røven fuld af Soros-penge.

Den intetanende kirkegænger bliver mødt med en omskrevet trosbekendelse, hvor  ‘vi tror på …’ og  ‘vi

forsager …’ er erstattet af politisk korrekte marxistiske udsagn i stil med ‘vi forsager systemisk racisme…’.

Kirken er simpelthen blevet kuppet og har lavet knæfald (take a knee) for social-terroristerne. Hvordan

kan sådan noget ske? Hvordan kan de IKKE se, at et knæfald for de neomarxistiske og rent ud

sagt sataniske  terroristhorder er at lukke deres absolut værste fjende indenfor? Ikke for at omvende

dem men for at forære dem nøglerne til det allerhelligste og hovedkontoret på én gang. Denne

lokalafdeling af Kirken har ladet sig røvpule af en politisk agenda. Når en kirke, der burde beskæftige

sig med med tidløse sager i tiden lader sig overrende af et tidsfænomen, så er den i kraftigt forfald.

Det var den muligvis i forvejen, men nu har den slået et ekstra søm i sin egen ligkiste.

https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
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Agendaen

For at forstå, hvordan det kan ske, uden at det lokale præsteskab får en reprimande fra ledelsen, er vi

nødt til at tage et skridt baglæns. Eller opad. Vi er nødt til at spørge: Hvem er for tiden ledelsen i den

katolske kirke? Og især: hvem er den pave, der er placeret som kransekage�gur i toppen af ledelsen?

Det er en  jesuit, og hans navn er Jorge Maria Bergoglio. Det er første gang i nyere tid, at en jesuit

beklæder den stilling. De kalder ham  Pave Francis  opkaldt efter  den Hellige Frans af Assissi. Siger de.

Allerede her går det galt. At pr. de�nition semi-helgenkåre en pave er en lodret udvanding af

helgenbegrebet. De siger, at det var fordi, han som biskop i Buenos Aires var åh-så-fattig – som Frans

af Asissi – og kørte i sporvogn i stedet for egen bil. Han solidariserede sig åh-så med de fattige. Det var

rent show-o�. Jesuitterne i Buenos Aires var dybt indfedtede i den fascistiske junta mellem 1976-83, og

jesuitternes hovedkvarter var også hovedkvarter for det hemmelige politi i Argentinas hovedstad. Vi

ved, hvad de typer foretog sig under Den Beskidte Krig og Operation Condor. Folk forsvandt. De smed

dem i �yvere, dopede dem, bandt en sten om benet og dumpede dem i Atlanterhavet, hvor de blev

ædt af hajer og krabber på bunden af havet. Alle spor var slettet – bortset fra de angrende politi- og

militærfolk, der dengang var tvunget til at levere den beskidte vare. Bergoglio er personligt heftet op

på ‘forsvinden’ af to unge jesuittermunke, der lavede socialt arbejde i fattigkvartererne. Så meget for

hans sympati for de fattige.

Det var disse typer, som jesuitterne hang ud med i Argentina

Munke med mordvåben

Jesuitterne, Jesusordenen (Society of Jesus), er en krigermunkeorden. Deres o�cerer har en helt

anden viden om, hvad det hele går ud på end de unge munke, der forsvandt, og som blot gerne ville

ofre deres liv for at hjælpe de fattige. O�cererne har en anden agenda og afsværger en ganske særlig
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ed, når de opnår deres status. Det er skræmmende læsning. Deres leder bærer titlen general, og onde

tunger kalder ham for Den Sorte Pave. Den nuværende general hedder Arturo Sosa – fra Venezuela.

Derom senere.

Jesuitterne har et ry for at være blandt de fremmeste videnskabsfolk. De beskæftiger sig også med

skolevæsen for at formidle deres viden. Deres intellektuelle kapacitet er formidabel, men deres

egentlige virke og formål ligger et andet sted. De ønsker herredømme over menneskers sjæl, og deres

akkumulering af viden og for�nelse af videnskab er et redskab til det formål. Af samme grund har de

in�ltreret og perverteret magtinstitutioner, videnskabelige institutioner og uddannelsesvæsen. De har

forfalsket verdenshistorie og været manipulerende medskabere af samme, for det var dem, der

opfandt den franske revolution. Adam Weisshaupt, den illuminerede intrigant var opdraget af

jesuittere. Weisshaupts Bayriske Illuminati var afsættet for jacobinerne, de per�de revolutionære.

Jacob Franck, kabbalisten, gav navn til jacobinerne og Franck gav Weisshaupt ridderslaget til sit

projekt. Det foregik i Frankfurt, hjembyen for Rothschild-dynastiet. De kendte alt til hinanden,

projektet var et fælles anliggende.

En jesuittisk o�cer sværger, at han til enhver tid vil bekæmpe og ombringe fjenderne af den rette tro

med alle tænkelige midler. Deres yndlingsmetode er giftmordet, for det er det sværest beviselige. Der

�ndes andre metoder i dag, der er endnu sværere at bevise, så jesuitterne har uden tvivl fulgt med

tiden. De kalder sig The Society of Jesus, men de tror hverken på Kristus eller GUD, Universets Skaber.

Deres gud er en lidt anden størrelse og hedder snarere Lucifer, Satan, Djævelen (LSD). Eller Baphomet,

der hornede dæmon alias Baal, dæmonen til hvem der ofres børn og jomfruer (sig bare pædo�li og

adrenachrome). Deres aner går tilbage via tempelridderne. Stifteren af ordenen, Ignatius Loyola, var

en krøbling, en masochist og en wannabe-tempelridder ude af sin tid.

Så hvorfor opkalder Loyolas efterkommer sig efter Sct. Francis? Det siger han selv, men med blot et

over�adisk kendskab til jesuitterne ved vi, at de aldrig kunne drømme om at fortælle sandheden om



29.12.2022 15.03 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1226/3124

deres intentioner. Vi er nødt til at gætte, helst kvali�ceret. Det kunne være efter Francis Xavier, der var

den anden medstifter af ordenen. Men det er langt snarere Francis Borgia, det magtfulde overhoved

for en af de ældste og mest magtfulde europæiske familier, der på et tidspunkt også besad pavetitlen.

En vaskeægte  Illuminati. Francis Borgia var den mand, der bestilte Loyola til at stifte sin militære

munkeorden, så den kunne være den katolske kirkes Gestapo, KGB eller CIA. Heraf ordenens mange

likvideringer, deres mange psyops, dens mind-control-projekter, dens hjernevask af børn og

studerende, dens historieforfalskninger, dens bankvæsen og dens pervertering af fyrster,

statsoverhoveder, ideologer og politikere gennem næsten 500 år. Francis Borgia blev selv den

tredje General Superior efter Loyola.

Kan vi få øje på et gammelt mønster? Sct. Francis-mærkatet er et salgstrick. Manden er jesuit for Christs

sake!  Vi kunne ligeså godt sige: manden er marxist, kommunist, nihilist, satanist, for det er han.

Jesuitternes ambition er en ny designer-verdensreligion, katolicisme 2.0. Hvad betyder katolsk egentlig?

Det betyder ‘almindelig’. Det står skrevet og afsynges i trosbekendelsen:  ‘Vi tror på én hellig, almindelig

kirke’  (credo in unam sanctam, catholicam et ecclesicam apostolicam). Det er altså én kirke, der  ‘gør alle

folkeslag til mine disciple’. Denne ene kirke er aldrig blevet realiseret, for Verden er opdelt i forskellige

religioner via forskellige historiske traditioner. Så hvordan gør man det? Man smadrer og

kompromitterer alle eksisterende religioner og tilbyder en ny, der lyder lækker og opdateret. Man

verdsliggør alt åndsliv og skaber et dødlignende vakuum, hvorefter man tilbyder en ny designer-

åndelighed. Det sker efter reklame- og salgspsykologiens metodik: disrupt-then-reframe.

Den nye mega-religion

Den katolske kirkes inderkreds i Vatikanet har længe båret på ideen om at yde deres bidrag til den Nye

Verdensorden. De ser sig selv som en del af lederskabet, og deres bidrag ligger i forlængelse af

begrebet  økumeni. Det er en dialog mellem forskellige trosretninger også ikke-kristne. Det kan

umiddelbart synes som en sympatisk ide på samme måde, som De Forenede Nationer og en en dialog

mellem nationer synes som en sympatisk ide. Men som de, der har har haft FN i kikkerten for svindel

og korruption og diverse skjulte agendaer, således er det også med kirkens svar på FN. Den endelige

tanke bagom deres udtrykte bekymring om verdensfred og folkelig forståelse er at skabe en

ny verdensomspændende designerreligion som det åndelige bidrag til New World Order.

Er det ren pragmatik og strategi? Er det bare fordi Vatikanet ved, at hvis de ikke følger med, når

globalisterne rykker, så bliver de bare hægtet af i svinget? Altså de vil gerne være med ved bordet, de

vil gerne have del i magten. Jeg tror, det stikker langt dybere, og at det er grunden til, at der er indsat

en jesuit som pave. Det er en meget politisk beslutning at indsætte et medlem af en munkeorden, hvis

ideologi – fordækt som den er – svinger synkront med socialismen. Vatikanet har altid været politisk,

for det er som bekendt en stat, og en stat fører statens politik. Derfor har Vatikanet også en

centralbank, Banco Ambrosia. Den er der ikke meget godt at sige om. Vatikanets status som stat blev

frataget dem i 1870 men givet dem tilbage af ingen mindre end Mussolini i 1929. Det

nationalsocialistiske parti i Tyskland kom til magten vha. en valgalliance med de tyske katolikker, og de

førende nazistiske topledere var alle opdraget af jesuitter. Himmler opretter sin egen version af

jesuittordenen kaldet Va�en-SS, og hitler udtaler om ham: ‘Jeg ser i Himmler vores egen Loyola’.
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Jesuitterne er ekstremt udspekulerede folk. Dertil er det ligeså ekstremt disciplinerede. Deres scope

rækker udover deres personlige liv og har et for dem højere formål. Meget få jesuitter har været

whistleblowers, og selv ved folk som Malachai Martin, excorcisten der talte ud, kan man have sine tvivl

om, hvorvidt han så taler fuldt ud. Som i visse frimurerloger – og i ma�aen – er det ensbetydende med

døden, hvis man gør noget, der skønnes at være til skade for ordenen og sagen.

En historisk dokument vækker til eftertanke. Vi har hørt om det infamøse brev fra Albert Pike til

Mazzini, hvor han beskriver de tre verdenskrige, og hvad de går ud på. Brevet er fra 1871, altså længe

før, at projekt verdenskrig rulles ud. Illuminati-whistleblower Leo Zagami argumenterer for, at det ikke

var Pike, der skrev dokumentet men en jesuittisk agent ved navn Leo Taxil. I den tredje verdenskrig

beskrives der, vil jødedom, kristendom og Islam ødelægge hinanden og de sataniske horder vil blive

sluppet løs. Til sidst vil denne verdens sande herrer træde frem i lyset og Lucifer vil ophøjes til den

sande guddom. Det er som bekendt en af tegnene, som man ifølge profetien vil kunne kende

Lucifer/Satan på: Det vil blive sagt om ham, at han er gud, og han vil acceptere udsagnet og titlen. En

sidebemærkning: Jesuitterne driver et stort rumteleskop i Arizona, der bærer det sigende navn: Lucifer.

– en forkortelse af  Large Binocular Telescope Near-infrared  Utility with  Camera and  Integral  Field Unit

for Extragalactic Research.  Først laver man akronymet, og så får man den lange titel til at passe. Det

hedder branding.

Altså,  disrupt-then-reframe. Vor tid er den store disruptionstid, og vi be�nder os lige nu midt i den

tredje verdenskrig, hvor verdensreligionerne ifølge profetien – der ikke er en profeti men et blueprint –

vil ødelægge sig selv og hinanden, og hvor de sataniske horder vil fylde gadebilledet. Var der andre

end mig, der kom til at tænke på antifaer og black lives matter-terrorister? Andre og mere godartede

menneskemængder vil også fylde billedet, men her er det meningen, at der skal ske et sammenstød

mellem horderne. Var der andre end mig, der tænkte den Amerikanske Borgerkrig 2.0? Var der andre

end mig, der tænkte på horder af indvandring i kølvandet på Syriens-angrebet fra horder af ISIS-

terrorister? Disruption af den europæiske national-identet og europæisk national kultur + implantation

af terrorceller.

Disrupt-then-reframe

Så jesuitterne kender til  Den Store Plan  om ommøblering af verden og menneskeheden, for de er

medforfattere til planen. Er der andre end mig, der har visse betænkeligheder ved den verden, som de

forestiller sig, og som de er i fuld gang med at skabe? Jeg ved, at der er mange, der har STORE

betænkeligheder.

Lidt mere info om den mærkelige orden, hvis medlemmer over et vist niveau ikke tror på GUD men på

en anden skikkelse. Det minder for øvrigt om Assassiner-ordenen, hvis nytilkomne medlemmer

troede, at de blot var fromme og hellige krigere. Ved femte niveau af indvielse �ippede det hele rundt,

og de var pludselig aktører i en meget ondsindet agenda. Da var det for sent.

De jesuittiske generaler, de sorte paver var i starten altid spaniere. Det giver mening, da det var en

spansk orden. Men de var ikke blot spaniere, de var også kryptojøder. De havde skiftet navn og
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personhistorie og var gået undercover. Senere ser vi en stribe italienere, polakker og nederlændinge.

Seneste general, Arturo Sosa, er som nævnt venezuelaner. Altså paven er marxistisk ex-

fascistkollaboratør fra Argentina, og den sorte pave er fra Venezuela, et tidligere velstående og smukt

land, der i dag er kørt fuldstændigt social-politisk-økonomisk i sænk af deres kommunistiske ledere,

senest pamperen Maduro. De har som et af de efterhånden få lande tætte forbindelser til

kommunistpartiet i Kina, om hvem vi heller ikke kan �nde noget godt at sige.

EU-netværket

Jesuitterne placerer sig ifølge. deres oprindelige skema/strategi klods op af magten og de håndtag, der

kan drejes på, for at svinge historien i deres retning. Præsidenten for Det Europæiske Råd fra 2009-14

var jesuit og tidligere belgisk premierminister Herman van Rumpoy. Han kom i 2012 med nogle

interessante udtalelser, der giver visse hints om den underliggende agenda, og som formidles i en

artikel af  Derk Jan Eppink fra London Center of Political Research. Rumpoy annoncerer, at  ‘Vi er alle

jesuitter’. Han refererer til de europæiske ledere, som han samarbejder tættest med for at udvikle

arkitekturen for fremtidens Europa. Han siger  ‘Det skaber ubrydelige bånd. Der �ndes et jesuittisk

Internationale’.

Her bør der straks lyse et par røde lamper –  Socialistisk Internationale, Jesuittisk Internationale.

Tydeligere bliver det næppe. De samarbejdende jesuitter i EU beklæder allesammen topposter: Jose

Manuel Baroso (præsident for EU-kommissionen), Jean-Claude Juncker (formand for Euro-gruppen),

Mario Draghi (præsident for den europæiske centralbank, tidl. Goldmann-Sachs), Mario Monti

(italiensk premierminister, tidl. Goldman Sachs), Mariano Rajoy (spansk premierminister). Jesuitterne

kaldte sig for  avantgarden  i den katolske kirke, og nu er de avantgarden i EU-Imperie-projektet

(avantgarde, endnu et marxistisk kernebegreb). Van Rumpoy benævner sig selv tilhørende en elite, der

er hævet over ordinære mennesker. Han og hans ligesindede lader sig ofte se ved pavelige audiencer.

https://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits
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Denne mand ligner ikke en rar onkel

EU-projektet er en uigennemsigtig hybrid af et nazistisk projekt – fremlagt første gang ved et møde

blandt nazistiske topfolk i 1944 på Hotel Maison Rouge i Strassbourg – et romersk katolsk/fascistisk

projekt – det startede som bekendt med  Romtraktaten  og er et sovjetlignende totalitærprojekt med

planøkonomi som i Sovjet. Jeg hæfter mig især ved det sidste. Kommissærvældet er et bolsjevikkisk-

sovjettisk koncept, hvor aldeles-ikke-folkevalgte har alt at skulle have sagt og det såkaldte parlament

er en gang glidecreme, de bruger til at legitimere sig med. Det er et globalistisk projekt, og et synonym

for globalisme er just det  Internationale, som sovjet-socialisterne stod for, og som jesuitten van

Rumpoy karakteriserer sin jesuittiske elitær-klub i EU med.

One World, One Religion

Den jesuittiske pave ønsker én verdensreligion. Han opfordrer folk til at bakke op om en ny globalistisk

verdensregering. Flere og �ere mennesker i verden er kommet til en form for erkendelse af, hvad det

vil sige, når de høje herrer og damer taler om en verdensregering. Det betyder, at deres ind�ydelse på

deres verden, deres skæbne, deres nation og deres familie – og deres fremtid bliver minimeret endnu

en gang. En sådan verdensregering vil betyde en hidtil uhørt grad af centralisering. Afstanden mellem

herskerklassen og jordens befolkninger vil være de�nitiv.

Den siddende pave ser sig selv som den nye leder af denne neo-økumeniske one-world-religion. Han

bliver altså en slags mega-super-pave med en powerbase uden historisk sidestykke. Som det er vanlig

praksis for den katolske kirke, har de igen et skræmmebillede. Pave Frans udtaler:  Vi bygger en ny

fremtid sammen, eller der bliver INGEN fremtid. Oversat fra paveligt globalistsprog:  Hvis ikke i alle

underkaster jer, så er I fortabte. Har vi hørt den slags før fra det hold?
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Det bringer os tilbage til den ovenfor omtalte kirke et sted i USA, hvor den lokale præst for tiden lader

sig overrende af social-terrorister. Uden at blinke, uden modstand, ren underkastelse. Vi så under ISIS-

kampagnen mod Syrien, hvordan terroristerne gik direkte efter kristne samfund i området. Det er

nøjagtigt, som der stod skrevet i Pike-Mazzini-brevet (skrevet af jesuitten Leo Taxil). Husk i den

forbindelse, at Syrien er stedet for de ældste kristne samfund. Ligesom globalterroristerne gik efter

Ukraine, hvor hovedstaden Kiev er selve Ruslands fødested, så gik de efter Syrien, der er fødestedet

for ur-kristendommen. Ligesom de gik efter Armenien for 100 år siden, det andet sted med de ældste

kristne samfund. Hvad denne urform så er for en størrelse, kan du stadig læse i Kongen der forsvandt.

Hvor var Pave Fryns henne, da de nakkede de kristne samfund i Syrien og omegn? Måske sad han i

sine forgyldte gemakker i Vatikanet og talte salvelsesfuldt om verdensfred. Det kan enhver fusentast i

dametøj komme og gøre sig hellig over, uden at det koster noget. Og hvor er Pave Fryns henne, når

katolske menigheder underkaster sig intern terrorisme i USA – op til det kommende præsidentvalg?

Den siddende amerikanske præsident, der arbejder på sit genvalg, har ikke sagt særligt pæne ting om

den marxistiske globalist-pave, så et angreb fra paveligt hold via et angreb på kirken som lokal

institution får nu, om man så må sige, visse mørke undertoner.

Her tror jeg så, at Pave Fryns har forregnet sig i al sin kyniske beregnethed fra sin stol i Rom, Det

Hellige Hav. Han får han ikke et overvældende �ertal af katolikker i USA eller resten af verden med på

en afviklingen af kirken i sin politiske korrektheds navn. Når selve kirkens hoved forråder

kerneværdierne i troen for at promovere en globalpolitisk agenda, så vil der blive sagt fra. De ved det

allerede i ledelsen, så de vil forsøge at lade fuldstændigt hån om protester og kritik. Det er HER, de for

alvor får problemer.

Appendix med retrospekt

I 2015 fandt der en episode sted i Derna ved den Libyske kyst. Et tyrkisk skib fuld af våben blev

bombet. Våbnene skulle sejles til Tyrkiet og sendes videre til ISIS. Våbnene var stjålet fra libyerne efter

ødelæggelsen af landet, mordet på Gada� og lands�ygtiggørelsen af 1.2 millioner libyere. Hvem der

bombede skibet, kan vi have vores formodninger om.

Hvad der imidlertid blev tydeligh var, at NATO og Tyrkiet samarbejdede om et fælles projekt, en

terrorhær med et islamisk varemærke beregnet på at destruere en række lande, som det var sket med

Libyen og før Libyen med Irak. Deres øvrige samarbejdspartnere var Israel og Saudiarabien. Som

europæiske halehæng havde de ex-imperierne, England og Frankrig, to lande hvor demokratiet syntes

at være sat ud af spil på daværende tidspunkt. Vel at bemærke de samme to lande, der for 100 år

siden �åede Mellemøsten fra hinanden og opbyggede den efter deres egne hoveder med Sykes-Picot-

aftalen.

Alt dette var ikke længere nogen hemmelighed, bortset fra at medierne i Vesten havde fået streng

besked på ikke at bringe den dårlige nyhed, hvorved den folkelige erkendelse kunne udsættes – ikke

for evigt, for en så stor løgn kan aldrig holde for evigt – men så længe det tog for projektet New World

Order, den globale superstat, verdensregeringen, det totale kontrolsystem at bide sig så fast, at det var

https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
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et uigenkaldeligt faktum.

Libyens anden rolle i spillet var som udskibningshavn for horder af indvandrere, deriblandt

terrorceller for at destabilisere Europa så meget, at en totalitær europæisk politistat kunne

iværksættes – og accepteres af folk, fordi de ikke turde andet, og fordi de ikke forstod, hvad der var i

færd med at ramme dem!

Blot at skrive ovenstående blev dengang forbudt i Frankrig. Websites, der formidlede historier, der

ikke passede regeringen og NWO, blev lukket og skribenterne blev stra�et. Franskmændene blev ramt

af terror udført af deres egen regering.

Islam spillede den rolle, som den var castet til at spille: den rabiate aggressor, der skulle skræmme

livet af Vesten, invadere og destabilisere Europa, starte det store sammenbrud, WW3-scenariet, der

blev forudsagt af Vatikan-Jesuit-insideren, jesuit-agenten Leo Taxil, manden der fakede det famøse

brev fra Albert Pike til Giuseppe Mazzini i slut-1800-tallet, hvor de tre verdenskrige blev beskrevet. At

brevet var fake er dog ikke ensbetydende med, at dets indhold ikke bør tages endog meget alvorligt.

Den 12. Iman var allerede ankommet, og hans navn var Fethullah Gülen. Med uendelige �nansmidler i

ryggen, med CIA til at beskytte ham, med tyrkerne på limpinden og med millioner af tilhængere og 500

hjernevasker-koranskoler og madrassaer både i Vesten, Mellemøsten og Centralasien, arbejdede hans

organisation på indførelsen af Kalifatet. Derfor var tyrkerne så villige til at deltage i projektet, for de

blev grebet af en lummer nostalgi over fordums storhedstid, hvor osmannerne  var  Kalifatet. En

gammel taktik fra Det Britiske Imperium, der snød både Saudiarabien og Irak i starten af forrige

århundrede, da de sammen med Frankrig skar Mellemøsten ud som en stor fødselsdagskage, som de

serverede for sig selv. Kalifatet, som Gülens zombiehær og ISIS er instrumenter for, havde ingen lighed

med fordums tiders Kalifat, men blev 100% kontrolleret af Vesten og dens forlængede arme.
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Tyrkiets højesteret udstedte formelt en arrestordre mod Gülen. Men den var uden betydning og ville

aldrig blive e�ektueret. Hvis han modarbejdede Tyrkiet/NATO’s agenda, ville han nemt kunne

arresteres og deporteres, men han boede beskyttet af CIA et sted i Pensylvania. Han havde i 2015

endvidere support fra Hillary og Bill Clinton, af hvem han blev kaldt for en moderat muslim. Hvor havde

vi lige hørt det udtryk anvendt �ittigt i �ere år? Om banditter, lejemordere og terrorister af den værste

sku�e, der var endestation for den våbenladning, der blev ødelagt i Derna, Libyen.  Udtrykket blev

decidret skamridt under hele CIA’s Syrien-operation og sprøjtet ud i medierne.

Jeg er en hellig mand. Og CIA-agent, javist,  jeg ser ingen problemer i det.

Jeg vil også gerne udtrykke min til Thomas Michel, sekretær for jesuitternes interreligiøse a�ærer, for at skrive

forord til min nye bog. NWO har min velsignelse. Det samme har Da’esh.

Samtidig kan vi tænke tilbage på Hillary Clinton’s involvering i Bengazi-a�æren, hvor hun måtte tage sig

et par måneders sygedage bagefter. Rygtet siger: et mordforsøg. Hvad skal man sige? Den, der lever

ved sværdet, risikerer at dø ved sværdet. HC vidste, hvor meget folk hadede hende, for hun var en

yderst usympatisk person med en mærkbar giftig aura omkring sig. Hendes eneste chance var, at folk

valgte hende som det mindste af to onder. Eller simpelthen glemte hvor fæl hun er. Det er i den

sammenhæng vi skal se hele balladen omkring fusentasteren og damp�øjten Donald Trump. Han var

personlig ven af Clinton-ma�aen og havde før støttet deres kampagne. Han sagde dengang yderst

rabiate ting som: Vi skal bombe alle perkerne sønder og sammen, og det er snart på tide, at vi også gør det

samme med deres koner og børn! … Alle muslimer skal forbydes adgang til USA … osv. Altså ting, som visse

amerikanere selvfølgelig tændte på, men som i sidste ende var beregnet på at smide vælgerne over til

Hillary.
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Pludselig var det dog, som om Trump blev ‘omvendt’ og begyndte at tale på en helt anden måde.

Hvad skete der lige her?

Hvor var Vatikanet?

Der var før valget i 2016 kraftige bestræbelser på, at Jebb Bush skulle vinde. Hvorfor? Fordi det

passede bedre med den agenda, der udgik fra et af de virkelige magtcentre i Verden:  Vatikanet  og

deres Gestapo-milits, jesuitterne. De ønskede deres mand i toppen i USA. Jebb Bush var ridder af den

katolske Columbus-orden, en af de eksklusive korridorer hos Magten i den Nye Verdensorden. Hans far,

farfar og oldefar var alle Skull & Bones-medlemmer, en anden eksklusiv og yderst per�d korridor hos

Magten. Vi minder om, at det var hans farfar, der annoncerede New World Order 9/11 1990. De er

vældig glade for visse datoer i korridorerne … Jebb bush refererede direkte til sin overordnede,

stormesteren Carl A. Anderson, der var placeret i ledelsen af Vatikanbanken.

Denne bank, Banco Ambrosia, har gennem årtier kanaliseret penge fra drug-ma�aen, farmaceut-

ma�aen, våbenma�aen, �nans-ma�aen eller bare: Ma�aen og vasket dem rene som  pennies from

Heaven. De hævder nu at have ryddet op i forretningerne og at defald nu er transparente. Men intet er
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transparent i Vatikanet, og intet er, hvad det synes at være. De løj, stjal og svindlede i forgårs og i går,

og i dag er de små barok-engle med hvid samvittighed, der fortæller sandheden. Jebb Bush vil være i

godt selskab med sin egen Bush-ma�a-baggrund. Hans hovedmodstander i den amerikanske pseudo-

valgkamp kommer fra den anden ma�a-familie: Clinton-ma�aen. Men hun er kun nødvendig for at

skabe tegneseriedrama. Ligesom med al-Qaeda og 9/11 vil der med stor sandsynlighed blive viftet

med et nyt falsk �ag med ISIS som boogieman. Spørgsmålet er, om de hyrer Mossad denne gang.

Ungen nyder det, kan man se.

Som Jesus sagde: Lad de små børn komme til mig, MIG skal ingen hindre …

Paven er jesuit, den første pave i kirkens historie, hvilket er meget signi�kant. De færreste ved, hvad

det indebærer. Personligt kender jeg et par danske katolikker, der udmærket ved, hvad det vil sige, og

heller ikke har så meget godt at sige om paven i øvrigt. Men de regner sig stadig og støt som katolikker

– de kan altså skelne. Hvilket viser, at vi også med fordel bør skelne mellem katolikker generelt og

Vatikanet. Vi skal ikke her komme ind på Bergoglio’s / Francis I’s skumle fortid under Den Beskidte Krig,

hvor jesuitterne arbejdede direkte sammen med juntaens undertrykkelses-apparat i Argentina. Han

kører sig for tiden i stilling som aktiv politisk aktør og dukker op i diverse globale topmøde-

sammenhænge. Han kører også sig selv i stilling som front�gur i Den Nye Verdensreligion, der er tænkt

som en samlet hat for de eksisterende religioner, Islam, Jødedom, Buddhisme, Hinduisme og

Kristendom og Ortodoks Kristendom. Rygtet vil vide, at sammensmeltningen allerede er sket, og at det

global-økumeniske projekt allerede er implementeret, selvom det ikke er o�entligt bekendtgjort. Det

vil det blive efter visse afgørende events, hvor folks villighed til at acceptere det er tilstrækkelig

etableret. 

Pavens rejse til USA i 2015, hvor han talte til kongressen og i FN var i virkeligheden kulminationen på

300 års hårdt og systematisk arbejde fra jesuitterne på at overtage kontrollen med Vatikanet. De har

kun været ude af Vatikanet i en kort periode mellem 1773 og til Napoleons død – en mand der til fulde

forstod deres farlighed. Med den magtbase, vil intet kunne stoppe dem i at etablere deres New World
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Order. Mente de. Vatikanet som institution har meget lidt med religion at gøre og alt at gøre med

politik. Religion for dem er blot et redskab og en dragt, de har iført sig. Og hvilket parti, tror du, at

paven tilhører? Manden er kommunist, selvfølgelig. Jesuitterne opfandt kommunismen. Den Franske

Revolution var proto-kommunisme. Kommunisme 2.0 er den perfekte NWO-religion – kommunisme

1.0 var allerede en religion – og samtidig er den ikke en distinkt og traditionel religion, men et

pseudoreligiøst styresystem.

Vi har før beskrevet det globale loge-netværk, ligesom dets orientalske oprindelse i Sabbatæisk

Kabbalisme er beskrevet. Her vil vi se på dets kontrolrum, som skal �ndes i Vatikanet og hos

Jesuitterne-Zionisterne. Og det med hjælp fra insider-whistlebloweren,  Leo Zagami, og hans direkte

kilder i Vatikanet. Man er ikke i tvivl om, at der er tale om ægte insiderviden, for præcisionen i hans

name-dropping og analyser er markante. Selvom folk fra Vatikanet forudsigeligvis har taget afstand fra

hans bøger og medieforedrag, sidder der mange i Vatikanet, der rent faktisk nærlæser hans bøger, da

de i lang tid har følt afsky og væmmelse ved korruptionen af denne institutionen.

Der skete visse rokader i Vatikanet i forbindelse med paveskiftet. Lige så usædvanligt med en jesuit

som pave, lige så usædvanligt var det med en aldrende, men på ingen måde senil pave, der pludselig

tog sin afsked. Der skete altså sket noget usædvanligt, der foregik en magtkamp. Den udløsende faktor

var, da Benedict XVI / kardinal Ratzinger’s bil gik i stå en aften i Vatikanet. Alle deres biler har en

indbygget mekanisme, der slår alarm, når den slags sker. Her blev Ratzinger fundet sammen med sin

elsker, en ung dreng. Det blev efter en stribe skandaler i kirken med pædo�li den dråbe, der �k det

hellige bæger til at �yde over, hvorefter han måtte gå af i utide. Men han regnedes af mange stadig for

at være den ‘rigtige’ pave, og opererede en tid fra sin egen magtbase og bolig i Vatikanet med sine

egne faste støtter. Der skete et statskup i Vatikanet som i en simpel bananrepublik, blot på et vældigt

højt og destingveret niveau, selvfølgelig. Og den person, der var instrumental i dette statskup, var

tidligere biskop af Milano, Cardinal Martini.
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Martini, shaken not stirred. Lederen af det jesuittiske statskup.

Manden, der ønskede at blive begravet i Israel, hvor han nu ligger. Jesuit-Zionist, same-same.

Efter pavens abdiceren, blev spiret af Peterskirken ramt af et stort lyn. Tilfældigt? Når energier samles

på den måde, de gør i Vatikanet, så kan der forekomme den slags synkroniciteter. I hvert fald var folk

ikke sene til at lægge en betydning ind i det. Yderst apropos er det, at den kult, der dyrker Jupiter – Ju-

Peter, Sankt Peter – bliver ramt af Zeus’/Jupiters tordenkile som taget ud af græsk mytologi.

Gud zappede dem, s’gu! 

Der er en tæt sammenhæng mellem satanisme og pædo�li. Hvad andet kan man forvente, når man

ved, at Peterskirken er bygget ovenpå et tempel for den Døende Gud, Mithras, Baal, der kræver

menneskeofre, allerhelst ungt kød.

Der var på et tidspunkt en praksis, hvor pædo�listerne i Vatikanet havde fake ambulancer til at holde

foran Terminaen, hvor de samlede unge rumænske gipsy boys op og kørte dem direkte ind i Vatikanet.

Altså en del af de sex-kulte, der residerer i Vatikanet. Vatikanet har deres egen bøsse-lobby ligesom

Washinton DC. Pædo�liens hovedcentre er Vatikanet, City of London og Wall Street, de tre kontrolrum

i den vestlige verden. Og hvis nogen tror, at den for-forrige mimrepave, Johannes Paul II, var sådan en

hellig og god mand, så kan det nævnes, at det var ham, der sørgede for, at pædo�listen, nekro�listen

og morderen, Jimmy Saville, best-buddy med Prins Charles, blev udnævnt til katolsk ridder og �k

adgang til katolske børnehjem, hvor han kunne tage for sig af retterne.
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En amerikansk �lminstruktør sneg sig til at �lme i Peterskirken. Da hans �lmhold endelig blev smidt

ud, protesterede han og sagde:  Jamen jeg tror på Jesus! hvorefter der blev svaret: Vi er ligeglade med

Jesus her, dette er Vatikanet.  Altså en direkte indrømmelse fra en Vatikan-o�cial, at det er en anden

gud, der dyrkes her end den Gud, de fromme katolikker tror på. 

Roms fald 2.0

Kalifatet-in-progress arbejder på en omstyrtelse af Rom. ISIS har o�cielt proklameret det. Disse loger –

og husk at de var zionistiske loger, De Unge Tyrkere, Dönmeh, Jacob Franks elever, der for 90 år siden

tilvejebragte Kalifatet’s, Det Osmanniske Rige’s fald – ønsker i dag Psyop-Kalifatets tilbagevenden. Det

er de samme loger, der har presset Erdogan til at udløse masseindvandrings-horderne ved at smadre

Mellemøsten med ISIS. Hvem fabrikerer det nye fake-Kalifat? USA, emirerne og Israel.  Sunnierne  har

altid været �kserede på Kalifatet. På den anden side er der  shiaerne, der indtil videre har været

blokerede fra at slå ned på ISIS via tovtrækkeriet omkring sanktioner mod Iran, mistænkeliggørelse for

atomvåben, udsigten til en deal med USA alligevel – underforstået at de hellere må afstå fra at gribe

ind, hvis de vil bevare deres skrøbelig deal, som zionisterne til enhver tid kan smadre.

Som vi har set i Den Døende Gud og Kabbalah, er anvendelsen af hemmelige loger i den islamiske

verden som kontrolapparat for Vestens magtelite særdeles fremtrædende, fx Det Muslimske

Broderskab. Da Brzezinski startede al-Qaeda i Afghanistan indviede han personlig Osama bin-Laden i

den transnationale Monte Zion-loge. De de senere måtte afvikle al-Qaeda-showet, fordi folk begyndte

at gennemskue det, måtte de re-vampe en ny bussemand, ISIS. Her viderebragte de initieringen til en

anden skikkelse, bin-Laden 2.0, al-Baghdadi og optog ham i Hathor Pentalpha-logen – beskrevet af den

italienske frimurer og historiker, Gioele Magaldi i hans bog Masons Illimited Responsibility Company. Al-

Baghdadi var en meget populær skikkelse hos amerikanerne, og hver eneste gang, de havde

problemer i et af fængslerne i Baghdad, så ringede de bare til al-Baghdadi.

http://www.movimentoroosevelt.com/news/18-news/58-free-masonry-shocking-book-of-the-italian-grand-master-gioele-magaldi-the-discovery-of-the-ur-lodges.html
http://www.movimentoroosevelt.com/news/18-news/58-free-masonry-shocking-book-of-the-italian-grand-master-gioele-magaldi-the-discovery-of-the-ur-lodges.html
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Tjek Magaldis bog ud, hvis du vil vide noget om sammenhængen i det internationale frimureri som

netværk for New World Order. Han taler om  ur-loger, et forum hvor et transnationalt netværk af

politikere og beslutningstagere vender alle politiske, �nansielle, kulturelle beslutninger, før de når

frem til de institutioner, vi normalt-mainstream opfatter som de besluttende. Ur-logerne er det

egentlige styresystem, det altseende øje ovenover pyramiden, hierarkiet. Som en af hans

samtalepartnere i sin bog og medlem af en af disse ur-loger, Frater K, udtrykker det:

Historikeren, hvis research har bragt mindst én italiensk præsident til fald.

Går det hele så efter planen? Både ja og nej, for der er visse dark horses i spillet. Saudiarabien føler sig

desavoueret af USA og bliver mere uforudsigelige. Irak har brudt deres aftale med USA og bedt

amerikanerne om at forsvinde. De har indgået aftaler med den seriøse dark horse i spillet, Rusland.

Hvad havde amerikanerne troet? De har jo fuldstændig smadret landet, skulle irakerne så være loyale

overfor dem? Syrerne er på ingen måde slået endnu, hvilket de skulle have været for længst efter

planen. Den tyrkiske befolkning er ikke glade for Erdogans svindelnumre, og de kan ikke have undgået

at bemærke, at hans søn er involveret i oliehandel med stjålne råvarer fra ISIS. Kina, Iran, Egypten og

Kina er store spillere, der alle gennemskuer spillet og er imod. Yemen er et problem for saudierne, og

shia-ind�ydelsen er grundfæstet – og de ludfattige yemenitter har intet at tabe i forhold til de

stinkende rige saudier. En hel række modtiltag mod NWO �nansielt, økonomisk, politisk,

infrastrukturelt og militært giver Imperiet problemer.

For at få folk til at acceptere sådanne idiotiske og upopulære (= ikke i deres interesse) reformer må
man skræmme dem, som man gør med små børn.



29.12.2022 15.03 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1239/3124

En af de mere komisk-groteske NWO-udfald ankom, da hr. Erdogan blev fortørnet over en tyrkisk journalist,

der sammenlignede ham med Gollum. Journalisten, der fornærmede despoten – der i øvrigt aldrig havde hørt

om Gollum før og var nødt til at indkalde eksperter i Ringenes Herre-universet for at få afklaret, om Gollum

var en ond skikkelse, og om han derfor kunne være behørigt fornærmet – står til fængsel for sin udåd. Hvad

siger du? Jeg synes, at ligheden har noget på sig. Især efter nævnte hændelse.

Hvordan skal Rom styrtes eller erobres? Tripoli be�nder sig blot 400 km’s sejltur fra Italien. Eller 50 km

fra den nærmeste italienske ø i Middelhavet. Der står millioner af indvandrere på spring for at

medvirke til det 21. århundredes ‘mongolske’ invasion. De aller�este ved ikke selv, hvad de reelt

medvirker / skal medvirke til, men de kommer til at gøre det alligevel. Der er dog �ere lag i indvandrer-

horderne. Der er de passive indvandrere, dem med de falske forhåbninger om det Lykkelige Vesten, og

så er der de skumle passagerer i toget: terrorcellerne, der efter et stykke tid og på given foranledning vil

blive aktiveret. Det er meget svært at tro, at de europæiske myndigheder er så stupide, at de ikke ved,

at der er et seriøst problem her.

Konklusion: det sker per design efter ordre ovenfra og med et bestemt ikke-godartet formål.

Det hele sker i overensstemmelse med selve fundamentet for EU beskrevet af projektets stifter,

Richard Nicholaus von Coudenhouve-Kallergi. 
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Manden, der beskrev med anbefaling og applaus, hvad vi oplever i dag: den store kultur-ødelæggelse.

Kallergi som en af EU’s fædre og stiftere skrev, hvordan han ønskede at  ødelægge alle europæeres

etnicitet. Derfor skubber hans efterkommere og tilhængere i dag horderne over grænserne.

Initiativtagerne sidder højt placeret i det magtapparat, han selv skabte, i EU og de ur-loger, der styrer

maskinen. Og de giver sig ikke til kende, men forbliver i skyggerne i European Deep State. 

Kon�ikterne vil ganske uundgåeligt blive så store i de Europæiske byer, at der vil opstå egentlige

borgerkrige, hvilket vil stå på frem til 2020-25, hvor Den Ny Verdensorden efter planen skal være fuldt

implementeret. Til den tid vil alle, der ankommer til Europa, få injiceret mikrochips, så de kan

kontrolleres. Der vil blive brugt andre metoder til at chippe europæerne. De vil fx blive beskyldt på

forhånd for at være potentielle terrorister og fare for samfundet. Epidemier og vacciner vil igen blive

forsøgt taget i brug. Chipningen vil samtidig ske med en lokkeand om, at de nu kan spare

betalingskort, pas og sygesikringsbevis, for det hele sidder jo i �æsket på dem. Ikke-fysiske chipninger

vil ske via mobiltelefoner, �adskærme, smartgrids, mobilmaster. Vejret vil blive mere og mere

mærkeligt. Betalingskort ligeså. Internettet vil blive mere eller mindre lammet, for der sker for tiden

lidt for meget afsløring af NWO til, at de kan leve med det. Den Ny Verdensorden er et samfund, hvor

der ikke længere vil �ndes ytrings-, informations- forsamlingsfrihed. Alt der siges, tænkes, skrives vil

blive a�yttet og lagret, hvilket vi allerede ser ske for fuld skrue. 
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Fethullah Gülen var instrumental i at skabe den besynderlige fake-kalif, al-Baghdadi. En teaterparodi,

der døde, genopstod, døde igen og genopstod igen. Altså en bin-Laden 2.0, der døde i 2001,

genopstod ni gange som ni forskellige skuespillere og døde igen i et teaterstykke i Islamabad.

Hvorefter han blev smidt i vandet … hvorefter han blev brændt i den Afghanske ørken. Operationen

var at gen-brande sæbeoperaen fra al-Qaeda til ISIS. Nogle foretrækker at kalde dem IS, da ISIS er et

israelske sikkerheds�rma med hovedkvarter i Washington, der leverer usikkerheds-ydelser til bla.

regeringen.

Ifølge Leo Zagami’s forudsigelser kan vi forvente et angreb på Rom i 2016, muligvis en beskidt bombe.

Andre slags angreb kan dog være lige så e�ektive, så hvad er værst? Masse-indvandring som masse-

ødelæggelsesvåben. Flere EU-ECB-IMF-angreb på nationaløkonomierne. Terroraktioner. Ghettoisering

og borgerkrig. Drakoniske lovgivninger og fjernelse af civile rettigheder. Lammelse af ikke-

kontrollerbar information. Og løgn over hele linjen – masser af løgn!
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Researcheren, der ikke giver op

Ole Dammegård kom i 2015 på sporet af en serie planlagte terrorevents. De blev annonceret via en

underlig postkort-�yer med slogans som: Dublin next, Paris next, Copenhagen next og Firenze next – alle

med et umiskendeligt zionistisk budskab. Dublin kiksede, men blev forsøgt. Paris lykkedes. København

lykkedes. Firenze har ikke fundet sted endnu og kan være re-scheduled til Rom i mellemtiden eller har

blot fået forlænget lunten. Eller skulle det heldige være sket, at Ole D’s spotlights rent faktisk har

forhindret planen? I ingen af de afviklede hændelser, inklusive den anden hændelse i Paris, står det

klart, hvorvidt der overhovedet kom folk til skade, da de alle har været særdeles afskærmede og

kontrollerede – dog uden at en stribe slaskede selvmodsigelser har kunnet undgå researchere som

Ole D’s skarpe øjne. I alle tilfælde har der været terror-lovpakker påfaldende fuldt forberedt i forvejen

til en markant optrapning af politistaten samtidig med en markant stigning af regeringernes support til

krige i kanten af Europa. I de �este tilfælde uden befolkningernes opbakning som i England for nylig, i

visse tilfælde med befolkningernes tøvende accept, da frygtkampagnen har været massiv. 

Se osse en meget afslørende og som sædvanlig detaljemættet gennemmgang af Breivik-a�æren, en

meget belastende sag for den norske regering, politi og tidligere statsminister med tonsvis a fortielser

og selvmodsigelser:

When terror struck Norway

De såkaldt oplyste

Gruppen fra 1700-tallet, Illuminaterne, som folk tror blot er en Dan Brown-op�ndelse, startede i

Universitetet i Ingolstadt på initiativ af Adam Weisshaupt, en elev af jesuittere med en jødisk rabbiner

som far. Allerede fra starten var zionisme, illuminisme, kabbalisme, sabbatæisme og frimureri altså

blandet til en dødelig cocktail. Første hovedresultat: den Franske Revolution. Andet hovedresultat: Den

Amerikanske Borgerkrig. Tredje, fjerde og femte hovedresultat: Første Verdenskrig kombineret med

Den Russiske Revolution kombineret med opløsningen af Det Ottomanske Rige og etableringen af det

del-og-hersk-Mellemøsten, der stadig �ndes i dag. Sjette, syvende …

https://www.youtube.com/watch?v=JC4OWCKlF1Q
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Til den dag i dag ønsker jesuitterne ikke at diskutere dette link til Ingolstadt. Ved deres comeback til

den katolske kirke efter Napoleons død (deres pain-in-the-ass, hvorfor krigen med briterne, der førte

til hans Waterloo) efter udstødelsei alle lande i hele verden på forordning af pave Clement XIV i 1773,

adskilte de billedet, så de ikke var knyttet til det, de før havde udøvet: korrumpering, in�ltrering og

subvertering af regeringer, monarker og nationer. Bemærk ligheden med udstødelsen af de jødiske

ågerkarle fra alle lande i Europa i århundrederne forinden og deres comeback til business-as-usual

under Cromwell. Bemærk ligheden med fordrivelsen af de venetianske intrigemagere fra bystaten

Venedig ved Cambrai-ligaen og deres comeback som bankdynastier i Amsterdam og London og

starten på 30-årskrigen – en anden venetiansk svinestreg i den helt store skala. De venetianske

efterkommere ønsker ikke at diskutere dette historiske link, ligesom de zionistiske bankfolk ikke

ønsker at vedgå sig skadevirkningerne af det centralbankvæsen, de indførte, og som har misbrugt

Verden med åger/usura lige siden. Fællesnævneren for disse tre korridorer for magt og menneskelig

udnyttelser er, at de intet vedgår sig.

Jesuitterne indrømmer aldrig deres afgørende ind�ydelse på Jacobinerne, den Franske Revolution og

Stuart-familien, som de åndede i nakken. Folk bliver forvirrede, når de prøver at anskue denne

kamæleon. Så hedder de Allumbrados i Spanien, så hedder de Jesuitter, så er de protestantiske

grupper (Luther, Calvin) med støtte fra Venetianerne. Så er de Rosenkreutzere. Så hedder de

Frankister, Jacobinere, Illuminati … de op�nder hele tiden nye navne og nye forklædninger. Så stå dog

stille og kald jer ved ét navn!! Så opererer de som riddere af den ene orden efter den anden, der burde

være tabt i historiens støv, men som viser sig at være særdeles levende. Så dukker de op som

formænd for EU-Kommissionen eller IMF, så �ndes de i det Britiske Monarki. Så har de krammet den

amerikanske præsident, den cubanske, den tyrkiske præsident, generalsekretæren for NATO. Så

opkøber og styrer de universiteter, observatorier, laboratorier og fremstår som seriøse

videnskabsmænd. Det er næsten umuligt at danne sig et samlet overblik over en af de mest

hemmeligheds-kræmmende organisationer, en militær munkeorden med 40.000 veltrænede, aktive

medlemmer i et vandtæt hierarkisk system, Gestapo i Vatikanet.

Interessant er i øvrigt den nazistiske forbindelse til jesuitterne. Gestapo-sammenligningen er ikke helt
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tilfældig. Hitler sagde med stolthed i stemmen om lederen af Va�en Schutzsta�el, SS: Vi har i Heinrich

Himmler vor egen Loyola. Himmler havde opbygget SS over modellen fra Ignatius Loyola.

Ordo Equestris Sepulcri Hierosolymitani  – ridderordenen for den hellige grav – er Vatikanets

magtcentrum. Den hellige grav er simpelthen vel forvaret. Det er også Schweitzergardens hovedkvarter.

Ved Det Andet Vatikanerkonsil 1962-65 mistede kirken en hel del magt. Hvad har det at gøre med NWO?

Ignatius, som han ønskede at se sig selv:

optændt af den hellige ild.
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Hoveddøren til Magtens Centrum. En stat i staten – i staten.

Det allerhelligste. Vatikanet i Vatikanet.

Vi er tilbage til det før omtalte forfalskede dokument af jesuitter-agenten Leo Taxil, hvor hele NWO-

programmet fremlægges som en tidlig hovedskitse. Dokumentet er falsk, indholdet derimod er

særdeles påtrængende og virkeligt. Hvorfra kendte Taxil disse påtrængende skitser/planer med

detaljer om, hvordan tre verdenskrige ville starte og med hvilket formål? De kommer fra jesuitternes

hovedkvarter i Rom,  Compagnia di Gesu, Curia Generalizia. Taxil var mere end blot en højttalende

frimurer, faktisk blev han anerkendt i Vatikanet af selve paven som en, der i 1890’erne afslørede

frimurerne som en af de første. Colombus-ordenen (Jebb Bush …) er en orden stiftet af katolikkerne

som modspil mod de andre frimurerloger. Han blev dernæst tvunget til at tilbagekalde sine skrifter og

synspunkter, hvilket skabte en stemning af svindel omkring ham. Ikke overraskende bliver han i

zionist-disinfo-organet Wikipedia stadig beskrevet som en svindler. Hovedpointen er, at profetierne,

eller hvad vi skal kalde dem, lækket af blueprintet for det næste århundrede+, er så præcist og har holdt

så meget stik, at Taxil må have kendt til det fra de folk, der hyrede ham, hvilket er jesuitterne.

Jesuitterne har altså in�ltreret de amerikanske frimurere.

En hel række spørgsmål kommer selvfølgelig op, hvorvidt det så er jesuitterne der har plantet ideen

hos frimurerne, om de udgør et øvre organ i logerne, hvad jesuitternes ambivalente forhold til Den

Katolske Kirke går ud på, osv. Altså hvor disse mestre i dobbeltspil og bedrag egentlig be�nder sig, og

hvad deres egentlige forhold er til zionisterne?

Vi ved, at en af hoved�gurerne omkring Det Andet Vatikanerkonsil var Kardinal Bea, der var in�ltrator,

jøde og Mossad-agent. Her blev Vatikanet og Israel/zionismen fusioneret ved en aftale. Vi samtidig

samtidig forstå, at alle efterretningsvæsener er opbygget som hemmelige selskaber med de samme

hierarkier, sluser, �ltre og sikkerhedssystemer. Hvis vi siger CIA eller Mossad eller MI5, siger vi samtidig

hemmelige selskaber, loger. De rævekager, der skabte Første Verdenskrig og Den Russiske Revolution

var bagt i franske, engelske, amerikanske og russiske frimurerordener, der alle var tæt forbundne som

efterretnings-netværk.
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Vi mangler bare hugtænderne, så har vi Nosferatu.

Kardinal Bea, en snu djævel, en krypto-jøde, der sugede blod i Vatikanet for

zionisterne.

Da Bilderberg-gruppen var i Rom i 2014 (?), var der som sædvanlig lukket omkring dem. De mødtes i

Vatikanbiblioteket af alle steder. Udover at være stedet, hvor romernes og katolikkernes krigsrov af

verdenslitteratur, der forsvandt under den serie af biblioteksbrande, der hærgede den antikke verden

– og som der ikke udstedes o�entlige lånerkort til – be�nder sig, så var det stedet, hvor spionerne

mødtes under den kolde krig. Hvis man ville have hemmelig information langet under bordet, så var

det her.

Ifølge Taxil/Pike vil WW3 blive en krig mellem zionisterne og Islam, hvor disse vil ødelægge hinanden

for at skabe plads til den endelige Verdensregering. Undervejs vil helvede blive sluppet løs i form af

psykopater og dæmoner (ISIS), kristendommen vil blive udslettet og Lucifer, kommunismens gud, vil

blive den sande guddom. Hvilket svarer nøjagtig til Samuel Huntington’s  Clash of Civilisations  –

minus Lucifer, som han ikke �k besked på af sine opdragsgivere at nævne i sin bog.

Gammeldags diktatorer som Saddam Hussein, Hosni Mubarak og Muammar Gadda� var nyttige for

NWO frem til et bestemt punkt. De var korrupte til en vis grad, men havde også deres egen integritet,

Gadda� i særdeleshed. De betød stabilitet i deres område. Dette galt også for Bashar al-Assad og

Syrien, der som intet andet land via dets centrale placering i Mellemøsten kunne garantere stabilitet.

For at NWO kunne bringes til dets næste fase, måtte al stabilitet fjernes. Første trin var 9/11 og krigen

mod Irak og Afghanistan. Næste skridt var Det Arabiske Forår. Der var nu brug for kaos-tyranni og ikke

længere despot-tyranni. Næste skridt var angrebet på Libyen. Somalia og Sudan gik ubemærket hen.

Næste mod Syrien. I mellemtiden Mali og Nigeria. I mellemtiden Rusland … og her gik det så galt! NWO

overspillede og begik hybris i den tro, at Rusland var et stykke kage, der kunne spises. 
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¨

De har også regnet med, at sædvanlige spil med at splitte nationer og befolkningsgrupper ville virke i

forholdet mellem Kina, Rusland + Indien, … BRICS. De regnede med at Ukraine kunne ordnes let, at

russerne frivilligt ville opgive deres sortehavsbase på Krim, at økonomiske sanktioner ville udsulte

russerne. I stedet blev sammenholdet stærkere, de nye tiltag til en dollar-alternativ og en SWIFF-

alternativ og en asiatisk investeringsbank – en ægte investeringsbank vel at mærke i stedet for

verdensbanken og IMF, der blot er sugerør ned i nationaløkonomierne og en del den amerikanske

dollar-ma�a – blev til realiteter. I stedet for at handle med europæerne, som de ikke måtte for

amerikanerne – hvornår �nder europæerne ud af, at EU udelukkende er til for at USA kan kontrollere?

– så fandt de ny handelspartnere. Rigtig mange ting går ikke efter planen, hvilket giver en smule lys for

fremtiden, der ellers er designet af NWO til at blive kulsort.

Men andre ting går desværre efter planen, for ur-logerne, den uo�cielle verdensregering har plan B

og C i sku�en. I løbet af de næste �re år er det meningen, at alle den mindre krige, der koger overalt i

verden, skal samle sig til én stor som beskrevet i blueprintet. 

Her hiver vi foreløbig stikket ud.

Indtil videre: halløj på badehotellet såvel som i Vatikanet.

Absurditen i Vatikanet og NWO overgår noget, Monty Python eller John Cleese kunne komme op

med. Nobody expects the Spanish Inquisition!

Appendix 2

Der �ndes en del folk i Vatikanet af konservativ observans – og hvis du er kulturmarxist og elsker den

kommubistiske pave Francis I og hans skinhellige ræv-bag-øret-kulturmarxisme, bør du høre godt

efter: folk der ikke gik ind for de kompromisser, der fandt sted i det Andet Vatikanerkoncil. De er en

ældre struktur i Vatikanet end jesuitterne: Dominikanerne. De er middelalderens lærde. De har bestemt

også deres mørke sider, for det var dem, der stod for Den Spanske Inkvisition og Modreformationen. 
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Men der er altså både konservative og reformative kredse i Den Katolske Kirke (paradoksalt nok det

samme), der ikke accepterer, hvad jesuitterne, kommunisterne gør ved kirken lige nu. Relativismen,

nihilismen har invaderet kirken, den destruktive tolerance. Retninger indenfor kirken, der ikke

hylder  relativismen  – hvilket reelt er luciferianisme, satanisme – bliver nu udstødt. En katolsk

gruppering i ex-Jugoslavien, der dyrkede den hellige jomfru, og som sagde, at kirken var i forfald, er nu

ude i kulden. En Ny Middelalder har indfundet sig, en Ny Inkvisition, en ny kætter-forfølgelse og hekse-

afbrænding �nder sted. En ny Modreformation er trådt i kraft. Et kommissær-vælde som i

kommunismens Rusland er mødt op. Er det i øvrigt ikke sjovt, at begrebet  kommissær  er fælles-

terminologi for lederne af både Sovjetstaten og EU? Com-missiones, ud-sendinge. Hvem er de udsendt

af? Well, i mellemtiden har vi så lært om ur-logerne …

Konservatisterne ønsker at bevare det, som nihilisterne ønsker at ødelægge. Reformisterne ønsker at

forandre det, som nihilisterne allerede har ødelagt. Begge �øje har set det komme.  Den Nye

Verdensreligion og Verdensorden designet af jesuitterne, og dens navn er RELATIVISME – et andet ord

for Nihilisme. Deres gud hedder NIHIL, INTETHEDEN. Et uddateret navn er Satan eller Lucifer.

Diskussionen om Lucifer-Isis-Venus i myto-historisk sammenhæng er totalt irrelevant, vi taler om

Mørkets Fyrste, Antikrist, Mammon, fucking-alien-non-humanity! Transhumanisternes gud, robot-

slavekulturens komme. Molok, Baal, Kali-Ma. Intet godt intet ondt, ingen værdier, ingen historie, ingen

hukommelse, ingen etnicitet, ingen samvittighed, ingen frihed, ingen dyder, ingen samtaler, ingen

familier, intet-køn, ingen nationer, ingen menneskelighed, ingen kærlighed. 

Manden der vidste, hvad han talte om.

Han havde fået lov til at kigge i manualen.

Han grinede ad os, fordi vi troede – dengang – at han ville
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advare os.

Fagre Nye Verden er her for længst.

Appendix 3

2021:

En katolsk ærkebiskop taler ud og løfter �ngeren i stærk anklage mod korruptionen i sin egen kirke og

mod den siddende globalist-pave.

Interview med Carlo Maria Viganò, italiensk katolsk ærkebiskop, 11. sept 2021

New World Order-Paven

Krisen i den katolske kirke

Verdenspandemien og magtmisbrug

Blot en smagsprøve

Biskop Viganò:

Pandemien er brugt som et falsk påskud for at gennemtvinge vacciner i mange lande i verden. Det
er sket på en samtidig og kordineret måde. Kirken har fejlet med at fordømme de, der har
misbrugt magten. Ikke blot har magthaverne støttet de globalistiske magtmisbrugere, men de har
endog fordømt de, der nægtede at lade sig indsprøjte et eksperimentelt genmanipulerende serum
med ukendte og uoplyste bivirkninger og tilstedeværelsen af materiale fra aborterede fostre,
hvilket for en katolik burde være mere end grund nok til at nægte at lade sig vaccinere.

Vi er i krig, en krig der ikke er åbent erklæret. Denne krig bliver ikke udkæmpet med konventionelle
våben men er ikke desto mindre en krig med aggressorer og ofre, standrette og tilfangetagne.
Volden foregår under et dække af legalitet vendt mod både borgere og troende. Det er en
epokekrig ved indgangen til de sidste tider, som der tales om i skrifterne.

Alliancen, som involverer kirke og stat, er i virkeligheden en alliance mellem Deep State og Deep
Church, en degenereret komponent tilstede i begge institutioner. Det er indlysende, at disse
degenerater ikke ønsker det gode for menneskene, når de udsætter dem for sådanne
eksperimenter, især når der lades hånt om vaccinernes åbenlyse ine�ektivitet og de skader, der
rammer modtagerne. Det er tydeligt, at det kirkelige hierarki i det omfang, det byder sig til som
støtte for en plan om massakre på globalt plan, er medskyldig i en forbrydelse mod
menneskeheden og ikke nok med det:
Er medskyldig i en alvorlig synd mod Gud.

Bergoglio’s Sanhedrin et tydeligvis aktører i planen om Det Store Reset. For det første forfølger det
mål, der intet har at gøre med den katolske kirke. For det andet håber det på, at dets medvirken
kan medføre en form for politisk og økonomisk fordel i forhold til Den Nye Verdensorden.
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*

Dette er et afskrivningen af blot de første 11 minutter i interviewet.

Allerede her står det klart, at denne kommentar er noget helt unikt.

Interviewet kan ses her: xxx

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Alle kan se denne kriminelle medskyldighed, og det ses særligt tydeligt i Bergoglios
vaccinationskampagne. For nylig er han gået så langt som til at involvere kardinaler og biskopper
fra Nord- og Sydamerika, deriblandt biskop Gomez fra Los Angeles, leder af kirken i USA. De bærer
også ansvaret for en alvorlig forbrydelse mod menneskeheden.

https://rumble.com/vmclv7-archbishop-carlo-maria-vigan-full-interview-planet-lockdown.html
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Vi så dem på gaden. Det var både et sørgeligt og foruroligende syn. Da undertegnede dengang

droppede at bruge o�entlige transportmidler, mødte jeg dem ikke dér, for jeg vidste, at synet af

mennesker i massiv �ok med mundkurv ville gøre mig aldeles rasende.

Maskeballet
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Den globale coronakampagne har gjort noget ved mange mennesker, som ellers burde have været

umuligt: det har gjort dem villige til frivilligt at udføre en  underkastelseshandling. Det har gjort

folk dummere, end de ellers er, og for en alt for stor del af menneskeheden er bunden ved at være

nået – med mindre vi forestiller os massive operative, kemiske eller elektroniske indgreb, hvilket

desværre ikke er utænkelige. Er det ikke det, der varmes op til?

Hvornår og hvorfor har mennesker brugt maske? Set ned gennem historien, er masker altid brugt af

folk, der enten vil begå et overgreb på andre, eller som tillader, at andre begår et overgreb på dem.

Masken er et funktionelt symbol på umenneskeliggørelse og afskrivning af menneskelig værdighed.

Indbrudstyven bærer maske for ikke at blive genkendt. Landsknægten bærer sin jernmaske for at

beskytte sit ansigt, mens han a�iver folk. Karnevalsgæsten bærer maske for at kunne begå sig

grænseoverskridende og uterligt. I den maskerede folkemængde foregår der altid visse operationer

(Eyes Wide Shut, Kubrick 1999). Antifaerne, de røde gadefascister bærer masker for i anonymitet at
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kunne smadre løs på civil og o�entlig ejendom og på folk, der mener noget andet end dem. I

stammekulturen smurte man sig ind i ansigtsmaling, når man gik i krig med en anden stamme. Den

spedalske og den pestramte bar maske i oldtiden og middelalderen af skam over sit vansirede ansigt.

Hannibal the Canibal får en jernmaske på, så han ikke skal æde folk. Det samme gør underhunden,

der ikke er velopdragen.

Når vi maskerer os, træder vi ud af den rolle, vi normalt spiller. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for,

hvad den maskerede person har gjort, når vi bagefter tager masken af, for det var jo ikke os, der

gjorde det. Masken tillader os en bekvem split-personlighed.

Der er lige nu sket en bevidst sammenblanding, for der �ndes brug af masker, der udelukkende har et

beskyttende formål: støvmasker, luftmasker, svejsemasker, slibemasker mod skarpe stumper, der

�yver rundt, operationsmasker mod dråbesmitte og -visir mod sprøjt, når man skærer i patienter, osv.

Det er den sidste type, der via coronakampagnen er blandet sammen med overgrebs- og

underkastelsesmasken.

Der �ndes mere subtile former for ansigtsmasker. De folk, der har iværksat coronakampagnen bærer

disse masker. De har maskeret sig som folkets velgørere, som oprigtigt bekymrede rare onkler og

tanter, der bare vil os det bedste. De lægger deres ansigter i bekymrede folder af alvor. De signalerer

faglighed og ekspertise. De fremstår som autoriteter, der ved alt om, hvad de udtaler sig om.

I det følgende bringer vi en oversat artikel fra det engelske online-magasin The Critic af Patrick Fagan

28. juli 2020. Det er en fremragende artikel, der som bagland har en sværm af kildehenvisninger til

videnskabelige studier. Dem kan man så springe over, for det ville tage dage- og ugevis at læse sig

igennem, men artiklens store styrke er, at forfatteren har gjort det for os og viser, at der er tyngde bag.
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Titlen på artiklen er: Face masks make you stupid. Why face masks are a form of dehumanisation. Læs

den, NU!

———– o ———–

Ansigsmasker gør dig dum

– hvorfor ansigstsmasker er en form for umenneskeliggørelse

I Joost Meerloos analyse af falske tilståelser og totalitære regimer,  The Rape of the Mind, mønter

de�nerer han mordet på evnen til kritisk modstand som  menticid. – jf  genicid  for folkemord.  I det

totalitære regime,  skrev han,  skal det tvivlsomme, nysgerrige og fantasifulde sind undertrykkes. Den

totalitære slave har kun lov til at huske og savle, når klokken ringer.  Jf Pavlovs forsøg med hunde og

madklokker.

Det neolitiske menneske havde et lignende problem med at håndtere sit husdyr. Homo sapiens succes

har i betydelig grad været afhængig af kvæg og deres mælk, kød, læder og gødning. Alligevel var koens

forfader, uroksen, aurochen, et helt andet dyr. Det var hurtigt, aggressivt og farligt – og næppe villig til

at underlægge sig forudsigelige adfærdsmønstre. Så for omkring 10.500 år siden begyndte mennesket

bevidst at opdrætte de mest docile, de mest føjelige urokser og tæmme dem som husdyr.

Note: den sidste urokse døde i 1627 og var således det første nedskrevne eksempel på udryddelsen af

en dyreart.

Nøgleordet her er  docilt, der kommer fra det latinske  docere, hvilket betyder at undervise (som i

doktorgrad og dokument). At være docil betyder at være lærenem og følge kommandoer, hvilket

betyder at underkaste sig et tankesystem.

https://thecritic.co.uk/face-masks-make-you-stupid/
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Mens dyr imidlertid typisk skal opdrættes til et højere niveau af ræsonnement for at blive undervist i

kommandoer, skal mennesker, der allerede er ret smarte, dæmpes ned. Du overtræder ikke en ordre,

hvis du mangler den kognitive evne til at sætte spørgsmålstegn ved den. Dette er især relevant for den

smidige drift af et moderne samfund, der er afhængigt af, at millioner af individer hver med deres

egen nuancerede livshistorie og perspektiv tænker og handler på samme måde.

Den empiriske litteratur har vist, at lydighed er negativt relateret til intelligens (fx Gudjonsson, 1991). I

forbrugerpsykologi er der endda en teknik kaldet  disrupt-then-reframe: forvir folk først, og de vil

sandsynligvis købe det, du sælger (Davis & Knowles, 1999). Midlerne til at øge graden af lydighed

består i at slukke for den udøvende funktion i den præfrontale cortex, hvilket betyder deaktivering af

superegoet, samvittigheden og den interne monolog. Uden Jesper Fårekylling på skulderen ville

Pinocchio aldrig være blevet en rigtig dreng, han ville for altid have været en dukke. Det moderne

samfund er gennemsyret af ting, der gør os lignende dumme (bogstaveligt talt ude af stand til at tale –

jf. engelsk dumb, der både betyder dum og stum).



29.12.2022 15.04 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1256/3124

E�ekten af fjernsyn for eksempel, som Meerloo skrev, er at fange sindet direkte og ikke give folk tid til en

rolig, re�ekterende samtale med deres eget sind.  Den sindsbedøvende, irrationelle e�ekt af visuel

kommunikation er blevet anerkendt gennem historien. Ikke for ingenting talte religioner om Guds ord

og forbød udskårne billeder. Det er ikke overraskende, at empiriske undersøgelser viser, at

fjernsynskiggeri gør dig dum både på kort og lang sigt (Hoang og andre, 2016; Lillard & Peterson,

2011). For ikke at nævne pornogra�, som nu forbruges af 98% af mændene, men som vides at hæmme

den del af hjernen, der beskæftiger sig med samvittighed og bevidsthed, den præfrontale cortex (Kuhn

& Gallinat, 2014).
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At give folk cirkus som brød – giv dem underholdning, så gør de ikke oprør – kombineret med alkohol

reducerer selvfølgelig kognitiv funktion på kort sigt (Hindmarch & Sherwood, 1991). Selv ved moderate

mængder fremskynder det kognitivt fald for ældre (Topiwala og andre, 2017). Junkfood gør det

ligeledes sværere at tænke på kort sigt (Barnes & Joyner, 2012) og skader kognitiv evne på lang sigt

(Reichelt & Rank, 2017).

Fluor er blevet noget af en kliche af konspirationsteoretikere. Ikke desto mindre er det et faktum, at

det tilføjes til den o�entlige vandforsyning i �ere lande rundt om i verden, tilsyneladende for at

mindske tandforfald. Imidlertid er de studier, der understøtter de tandmæssige fordele ved �uoriseret

vand, dårlige, mens mange undersøgelser har vist, at det kan skade tandæstetik via �uorose

(McDonagh og andre, 2000). Mange �ere undersøgelser har fundet ud af, at �uoreret vand sænker

befolkningens intelligens (f.eks. Borman & Fyfe, 2013; Green og andre, 2019; Lu og andre, 2000; Rocha-

Amador og andre, 2007; Wang og andre, 2008 ).

Hvilket bringer os til ansigtsmasker.

Ansigtsmasker kan nu føjes til listen over påbud, der gør dig dum. Som om det, at Piers Morgan (kendt

britisk TV-guru) febrilsk promoverer dem, ikke var bevis nok, er her fakta om, hvorfor du absolut,

kategorisk ikke burde bære en ansigtsmaske. Den gør dig suggestibel; den gør dig mere tilbøjelige til at

følge en andens retning og gøre ting, som du ellers ikke ville gøre. Kort sagt slukker den din udøvende

funktion, din samvittighed.
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Et godt eksempel kommer fra en undersøgelse foretaget af Mathes og Guest (1976), der spurgte

deltagerne om, hvor villige de ville være, og hvor mange penge de skulle have for at bære et skilt rundt

på universitetets cafeteria med titlen ‘Onani er sjovt’. Det var 1976, hvor den blev betragtet som pinligt;

i disse dage vil det sandsynligvis give dig et eksamensbevis! Resultaterne viste, at når folk havde en

maske, var de mere tilbøjelige til at bære udsagnet og krævede færre penge for at gøre det (200 kr.

sammenlignet med 350 kr. i gennemsnit).

I mellemtiden præsenterede Miller og Rowold (1979) børn under Halloween for en skål chokolade og

fortalte dem, at de kun måtte tage to hver. Når børnene troede, de ikke blev overvåget, ravede de bare

til sig. Børn uden maske overtrådte reglen og tog mere chokolade 37% af tiden sammenlignet med

62% for maskerede børn. Forfatterne konkluderede, at masker fører til lavere begrænsninger på

adfærd.
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E�ekten er ligeledes fundet online: online-desinhiberingse�ekten henviser til tendensen for

mennesker til at handle antisocialt, når de er anonyme online (Suler, 2004). Der er endda en trolling-

bevægelse, der kalder sig Anonymous og bruger en maske som symbol.

De hæmmende virkninger af at bære en maske er beskrevet af psykologer i form af en suspension af

superegoets kontrolmekanismer, der tillader underbevidste impulser at overtage. Saigre (1989) skrev,

at maskerer kortslutter bevidste forsvarssystemer og tilskynder massiv regression til en mere primitiv

tilstand; Castle (1986) skrev, at maskerader fra det 1700-tallet tillod maskebærere at frigive deres

undertrykte hedonistiske og seksuelle impulser; og Caillois (1962) skrev ligeledes om europæiske

maskerede karnevaler, der involverede libidinale aktiviteter, herunder uanstændighed, mobning,

provokerende latter, blottede bryster, efterligning af tåbelig adfærd, en permanent tilskyndelse til

optøjer, fest og overdreven snak, støj og bevægelse. I det 12. århundrede forbød pave Innocentius III

masker som en del af hans kamp mod umoral; og i 1845 gjorde New York State det ulovligt for mere

end to mennesker at bære masker o�entligt, efter at landarbejderne bar masker, når de angreb deres

gårdejere.
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Fra et neurologisk kortlægningsperspektiv vides det, at masker hæmmer identitet og impulskontrol –

begge forbundet med udøvende funktion i den præfrontale cortex (fx Glannon, 2005; Tacikowski,

Berger & Ehrsson, 2017). Med andre ord dæmper masker Jesper Fårekylling i hjernen.

Det er ikke så underligt, at det at dække vores mund vil lukke os psykologisk. Undersøgelser har vist, at

tøj har en stærk e�ekt på, hvordan vi tænker (eller ej), via et princip kaldet indkapslet kognition: iført en

lægekittel øges den kognitive funktion (Adam & Galinsky, 2012), iført en sygeplejerskekittel øges

empati (López- Pérez og andre, 2016), og at bære falske mærkevarer øger sandsynligheden for snyd i

en test (Gino, Norton & Ariely, 2010). Tilsvarende er en person, der lægger hånden over munden i



29.12.2022 15.04 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1261/3124

kropssprogets verden, et tegn på, at de lytter opmærksomt: de er klar til at modtage information

og ikke stille spørgsmålstegn ved den.

Selvom ingen undersøgelser har kigget på e�ekten af masker på verbal ræsonnement, er det ret

sikkert at antage, at fremmelse af en hold kæft-tilstand ville have en kognitiv e�ekt. For eksempel er

udadvendte personer mindre lydige end end indadvendte (Cohen og andre, 2004; Gudjonsson og

andre, 2004); samvittighedsudviklingen hos mennesker er stærkt knyttet til sproget (fx Arbib, 2006); og

indre monolog er stærkt forbundet med kognitive funktioner (Alderson-Day & Fernyhough, 2015).

Afgørende for, at verbalt ræsonnement er stærkt forbundet med  moralsk ræsonnement  (fx Hayes,

Gi�ord & Hayes, 1998): at være ude af stand til at tale gør én mindre i stand til at udlede, hvad der er

moralsk og umoralsk adfærd.
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Der er også en mere direkte årsag til, at masker kan gøre dig dum: faldende iltstrøm til hjernen.

Ansigtsslør reducerer ventilationsfunktionen på lang sigt (Alghadir, Aly & Zafar, 2012), og kirurgiske

masker kan reducere iltning i blodet blandt kirurger (Beder og andre, 2008): tro det eller ej, at dække

din mund gør det sværere at trække vejret. En gennemgang af N95-ansigtsmasken konkluderede i en

undersøgelse fra 2010 (Roberge og andre), at  kuldioxidniveauet var væsentligt over, og iltniveauet var

væsentligt under de omgivende arbejdspladsstandarder  inde i masken. En post-COVID-undersøgelse

viste, at 81% af 128 sundhedspersoner, der tidligere var i god form, udviklede hovedpine som følge af

iført personligt beskyttelsesudstyr (Ong og andre, 2020).

Ansigtsmasker gør det ikke kun svært at trække vejret, men beviset for, at de skulle medvirke til at

stoppe spredningen af coronavirus, er i bedste fald begrænset. Et populært mærke af masker bærer

endda en advarsel på emballagen om, at det  ikke giver nogen beskyttelse mod COVID-19; hvad angår

forhindring af bærere i at sprede sygdommen, så konkluderede en metaanalyse, at i seks ud af otte

randomiserede kontrolundersøgelser var der ingen forskel i overførselshastigheder mellem kontrol-

og interventionsgrupper, mens en enkelt fandt, at en kombination af masker og håndvask var mere

e�ektiv (var det så håndvask, der gjorde udslaget), og en anden fandt, at N95-masker var mere

e�ektive end standard kirurgiske masker (bin-Reza og andre, 2012). Ikke-kirurgiske masker, såsom

tørklæder og klude, er næsten ubrugelige (Rengasamy og andre, 2010). Masker kan endda være

usunde og forårsage ophobning af bakterier omkring ansigtet (Zhiqing og andre, 2018).
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Det faktum, at masker sandsynligvis ikke engang fungerer, bringer os til den endelige grund til, at iført

maske indprenter dumhed og lydighed: gennem et bombardement af løgne, modsætninger og

forvirring overvælder staten din evne til at resonnere klart. Som Theodore Dalrymple (kulturkritiker,

fængselslæge og psykiater) skrev:

Pointen med ansigtsmasker er ikke at beskytte mennesker, men at nedgøre menneskeheden – at

fratage folk deres ego, deres identitet og deres autonomi. Masker bæres af billige horror�lm-skurke og

ligegyldige baggrundsdansere; de gør folk mindre end menneskelige.

I min undersøgelse af kommunistiske samfund kom jeg til den konklusion, at formålet med
kommunistisk propaganda ikke var at overtale eller overbevise, ikke at informere, men at ydmyge;
og derfor, jo mindre det svarede til virkeligheden, jo bedre. Når folk tvinges til at tie stille, når de får
at vide de mest åbenlyse løgne, eller endnu værre, når de tvinges til at gentage løgne selv, mister de
en gang for alle deres sans for sandhed. At acceptere åbenlyse løgne er på en eller anden måde at
blive ond selv. Ens evne til at modstå noget er således udhulet og endda ødelagt. Et samfund med
ubesværede løgnere er let at kontrollere.
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Umenneskeliggørelse fører sjældent til noget godt. Ansigtsmasker er endnu et bekymrende tegn på,

hvad der skal komme sammen med et seismisk skift i den almindelige diskurs. I en analyse af det

rwandiske folkedrab var en af de første sproglige tegn tendensen til at se baglæns, at skyde skylden på

og fokusere på tidligere ugerninger og uretfærdigheder (Donohue, 2012), hvilket lyder velkendt for

alle, der er uheldige nok til at have læst The BBC eller The Guardian for nylig. Tilsvarende, hvor

tutsierne blev omtalt som kakerlakker af hutuerne, og nazisterne afbildede jøderne som rotter, lovede

Nancy Pelosi for nylig at ryge præsident Trump ud af Det Hvide Hus.

Det er svært at forudsige, hvordan livets hjul vil dreje i de kommende år, men alle tegn peger på

problemer. I kriseårene i en generationscyklus kan kun én ting garanteres: vigtigheden af et klart sind.

Tillad dig selv værdigheden, identiteten og den logos, der bør kendetegne et menneske –  og aldrig

aldrig bære en maske!

—– o —–
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De taler ind imellem om  fri energi. Der er stort set to holdninger til begrebet, og ingen af dem giver

mening.

Den første holdning er mainstream-videnskab, altså fysikken, der blankt afviser fænomenet baseret på

deres model af fysikken med afsæt i Newton og Einstein. Den understøttes af bevilgende myndigheder

og medier, der, fordi deres medarbejdere selv er  blevet undervist i det 20. århundredes fysik i skolen,

ikke �nder grund til hverken at efterforske eller understøtte andet. Det giver ingen mening.

Skepsis er nødvendigt. Men der er to former for skepsis: konstruktiv og destruktiv. Her er der tale om

den sidste. Der er en afgrund til forskel på: Vent lige et øjeblik, det vil jeg godt lige tjekke ud, før jeg tror på

det  – og så gør jeg det! og så: Det der kan bare ikke lade sig gøre, det ved enhver, så det gider jeg ikke

beskæftige mig med.

Den anden holdning er en undergrunds-modtrend, der er på sporet af … noget, men som kalder det

for fri energi, der bare er lige til at hive ud af æteren, hvis bare vi �k lov. Det sidste er der en pointe i,

det første er stærkt forsimplet. Der er ikke noget, der er ‘frit’ i betydningen gratis. Det er heller ikke frit

tilgængelig, for hvis det havde været det, ville det ikke have været så svært at komme op med

demonstrationer af dets eksistens og anvendelse. Drop venligst ordet ‘fri’ og lad os tage en snak om

emnet. Lad os få det til at give mening.

Energimaskinen
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At denne energiform ikke er fri og gratis at få adgang til, er kraftigt antydet ved de enorme

økonomiske midler og videnskabelige anstrengelser – under radaren vel at mærke – der er gået til at

udvikle teknologien OG til at holde den skjult for o�entligheden. Det er svimlende beløb, vi taler om,

som nationernes skatteydere på ingen måde hverken har godkendt eller fået tilbage igen. Beløbet har

så mange trilliard-nuller, at det er uforståeligt for hjernen, og pengene er tyvstjålet ved på snedig vis at

hive dem ud af systemet. Alene i USA er der konservativt dokumenteret 21 trilliarder dollars, der ikke

kan gøres rede for (prof. i økonomi Mark Skidmore), og mindre konservativt mangler anslået det

tredobbelte beløb. Hvad det beløber sig til samlet på verdensbasis overstiger fantasien.

Foregår det ikke i Danmark, så? Der foregår ikke som big-scale militærteknologisk forskning mig

bekendt. Til gengæld forsvinder der omkring 300 milliarder kr. ud af statskassen hvert år, fordi den

danske regering ikke har mod til at holde de multinationale ansvarlige for at betale skat. Så det må

danske skatteydere klare for de stakkels mega-fortagender, der ikke mener, at de har råd til det …

Det andet, der mere end antyder, hvad pengene er gået til, er den vedholdende og stigende aktivitet af

utilgængelige undergrundsfaciliteter, tingester, der �yver rundt i luften med høj hastighed og glimtvis

brug af energivåben, som ikke kan forklares som konventionel teknologi. Og som kun glimtvis er

nævnt i medierne og da sandsynligvis som signal og advarsel til de, der er blevet udsat for teknologien

og til lignende magter, der måtte besidde det.  Når det nævnes i medierne, bliver det kun omtalt

over�adisk og aldrig med navns nævnelse. Medierne har ikke noget navn for det, og selv når de har,

vælger de ikke at bruge det. Da NATO smed en taktisk atombombe på en militær installation under

krigen i Kosovo, kaldte de den bare for ‘en stor bombe’. Vi taler ikke om atomvåben her.
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Der er altså en sammenhæng mellem fraværet af denne teknologi i det o�entlige rum og

tilstedeværelsen i det rum, der er hemmeligstemplet af regeringerne. Folk, der er placeret på

tilstrækkeligt højt niveau, er udmærket klar over, at der er foregået og stadig foregår et cover-up. Hvis

vi en stund ser bort fra skyklap-videnskaben, der ikke har fået lov til at lege med teknologien,

medierne der er for dumme eller for feje til at efterforske det og politikerne, der er afhængige af begge

og ikke aner en døjt (bortset fra ganske enkelte, der holder deres kæft), så er der to forklaringer på,

hvorfor det hele er så hemmeligt.

Den ene forklaring er, at teknologien er militariseret, og avanceret militær teknologi er altid klassi�ceret

for ikke at forære den til fjenden. Det er både rigtigt og urigtigt, for man skal være naiv for at tro, at

fjenden – altså en af de andre større nationer, som man ikke er bonkammerater med, ikke allerede har

deres udgave af den samme teknologi. Det eneste, man kan holde hemmeligt, er ens særlige

applikation af teknologien. Vi taler heller ikke om laservåben her, for det er efterhånden konventionalt.
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Den anden forklaring, der supplerer den første, er, at de bestående magter, der er i besiddelse af

teknologien, ikke ønsker, at folk i almindelighed skal have adgang til den. For hvis de havde, ville deres

magtpositioner forsvinde under fødderne på dem. Vi taler om energisystemer, der overfødiggør

brugen af olie og i øvrigt det, som vi i dag forstår som alternative energikilder, sol, vind, vand, osv.

Biobrændsel kan godt pakke sammen. Her er problemet det samme som med al teknologi, der har

opnået masseudbredelse. Der er skabt et marked for det, og markedskræfterne vil gøre alt for at

bevare dette marked. Vi taler om olie- og energiselskaber, men vi taler i sidste ende om det

internationale bankvæsen. ALLE penge, der �yder gennem bankvæsenet er i første og sidste ende

energipenge, for alt koster energi at producere, transportere, anvende og genbruge. 

Her er er vi så tilbage til misforståelsen om, at eksotisk teknologi vil være gratis at masseudbrede. Hvis

der er et besparende aspekt til det, vil den først være mærkbar i anden omgang, og så kan vi muligvis

endda tale om en besparelses-revolution. Det vil koste enorme summer at omlægge produktionen til

et nyt apparatur. Afhængigt af, om det kommer til at ske ovenfra eller på en helt anden måde. Derom

senere.

Frigivelsesscenariet

Lad os forestille os – og det er der forlydender om, når man lytter til banken på vandrørerne – at den

amerikanske præsident frigav teknologien i et eller andet omfang, hvad ville der så ske? Først og

fremmest vil det være i tråd med andre tiltag fra hans side – og vil af samme grund møde indædt

modstand fra hans politiske modstandere, der alle repræsenterer globalistiske interesser.
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Manden i midten er John Trump, præsidentens onkel.

Han sad med Teslas papirer og det andet, de havde taget fra ham.

Her skal man vide og forstå, at præsidenten er en af de få statsledere, der er fuldt klar over

eksistensen af denne teknologi. Donald Trump ved en hel masse om, hvad der gemmer sig i

undergrunden og bag facaden, for de, der har gemt og brugt teknologien, be�nder sig i baglandet for

hans politiske modstandere. Det er deres men in black, som journalisten Daniel Liszt har kaldt for X-

Protect, der har a�ivet løs på tusindtal af de folk, der ifølge gruppens mindset har truet

monopoliseringen og den fortsatte hemmeligholdelse af X-teknologien . Det er i dette obskure

segment, man �nder det hemmelige rumprogram, der har eksisteret siden slutningen af 2.

Verdenskrig – og før omend i nazistisk regi. Projekt  Die Glocke  var et eksempel, og det overføres og

videreføres efter krigen i den tyske koloni i sydlige Argentina med den daværende præsidents

bevågenhed og godkendelse.
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Der en ingen, der skal komme og påstå, at Elon Musk og Je� Bezos har tænkt sig at sende forvokset

nytårsraket-teknologi i retning af Mars. Musk mere end antyder det via navnet på hans selskab Tesla.

Og hvad med de påståede månerejser og -landinger fra 70’er, var der overhovedet tale om

nytårsraketter med ild i røven? Apollo løfteraketterne var af den type, men hvordan kom

landingsfartøjerne og kapsler så hjem igen? Der var ingen billeder af stik�ammer og støvskyer på

månens over�ade. Er der ikke en ærlig rumfysiker, der for en gangs skyld kan forklare, hvordan løfte-

og styreraketter med et lufttryk fra en jet-raketmotor har nogen som helst e�ekt i et lufttomt rum? Går

hele jet-raketmotor teknologien ikke ud på, at man �ytter luft i en vis fart? 

Her hører jeg en mindre hær af �at-earthere og månerejsefornægtere i en gospelagtig korsang

af mnjææ det er også bare fordi, at … så lad det være sagt, den køber jeg ikke! I tror selv på det, men

det bliver det ikke mere rigtig af. Konklusionen er forkert. Fordi der er noget uldent ved de billeder, vi

er blevet vist, er det ikke ensbetydende med, at der aldrig fandt noget sted (logisk fejlslutning). Der er

intet, som NASA-svindlerne hellere vil have os til at tro på. For hvis jorden er �ad, og hvis månen er

ubetrådt, så er der jo ikke noget at stikke næsen i og forlange svar på, er der vel? Folk får et meme at

sutte på, og så er de så dejligt tilfredse med deres indbildte indsigter og halve sandheder. Som

journalisten Richard Hoagland har argumenteret detaljeret for, så blev der taget billeder af ‘noget’ på

månens over�ade, strukturer som man ikke kunne vise publikum. Da visse snushaner kom på sporet af

det via whistleblowere, SÅ var det, at memet ankom. Senere ankom der billeder af strukturer på

månens bagside. Find dit gamle Pink Floyd-album frem igen.
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Hvad hedder det?

Hvad teknologien, vi taler om, skal kaldes, og hvordan den skal forstås, er en anden sag. Vi hører

navne som  propulsion, plasma, zero point, kold fusion, rødt kviksølv, anti-gravitet, længdebølger. Nicola

Tesla havde tilsyneladende hul igennem til både forståelse og anvendelse af teknologien. Han skrev

aldrig egentlige teoretiske afhandlinger, men i hans notater er der hentydninger nok til at forstå, at

han holdt i det lange strå, og at han allerede havde udviklet en helt anden fysik end den einsteinske.

Han havde i øvrigt meget lidt til overs for Einstein og kaldte ham for en langhåret idiot (fuzzy haired

crackpot). Tesla var beyond teoretisk fysik, han anvendte den allerede. Og det var en anden fysik.

Det mente både olieindustrien, bankvæsenet og militæret også, at han gjorde – altså holdt i det lange

strå – så derfor lukkede deres interessentskab hans forskning ned og stjal, hvad de kunne af hans

teknologi med tegninger, notater og fysiske installationer. Der er forlydender om, at de regulært tog

livet af ham, da han nægtede at medvirke til deres militære forskningsprojekter. Tesla var klar over

forinden, at de bare ønskede at misbruge det til en ‘dødsstråle’, og hans egen vision var netop ‘fri

energi’ til hele menneskeheden, så han forærede den ene halvdel forinden til amerikanerne og den

anden halvdel til russerne, så de var nødt til at samarbejde i stedet for at sende det i hovedet på

hinanden. En del havnede hos serberne og kroaterne (Tesla var serbo-kroat) og dermed hos

nazisterne. 
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Efter krigen ser vi – eller rettere, vi ser meget lidt og er derfor nødt til at rekonstruere ved indsamling

af fragmenterede og klassi�cerede oplysninger – at både stormagterne og udenomsstatslige netværk

og korporationer har fuld gang i netop at samle og videreudvikle Teknologi-X. Det militær-industrielle

kompleks er inde over (Lockheed-Martin og Skunk Works) og CIA er inde over. Celler i universiteternes

laboratorier er inde over (Stanford, MIT). 

Det skal også nævnes, at mainstream-fysikken godt ved, at de har et problem. Så de kalder ‘det’ noget

andet, fx dark energy og dark matter. Niels Borh Instituttet har en etage i Rockefeller-bygningen () som

de kalder for Dark Cosmology Center. Så hvad skal al den mørkelægning til for? Den skal til for at

skjule, at de padler, at de træder vande, mens de vrider deres æggehovedhjerner med, hvordan de

skal åle sig ud af deres århundred-gamle paradigme, der ikke giver mening men til gengæld bliver

mere og mere komplekst og uforståeligt. Det er, hvad der sker, når matematikere overtager fysikken

og kosmologien.

Et mørkt interessentskab

Interessentskabet, der mener, at teknologien tilhører dem – og samtidigt mener, at befolkningen

selvfølgelig skal betale for, at den tilhører dem – er hysterisk hyperaktive gennem hele

efterkrigsperioden, den kolde krig, den post-kolde-krig = nye-kolde-krig og frem til i dag for, at

befolkningen ikke skal vide og forstå, hvad de har haft gang i. Et frigivelsesscenarium vil være

tæppefald for dem, apokalypsis. Har den simultane hyperaktivitet før det kommende amerikanske

præsidentvalg noget at gøre med det? Det har ALT at gøre med det! USA er i dag tilbage på

førstepladsen som olieproducerende nation. Desværre foregår en del af produktionen via fracking, der

er ødelæggende for jordskorpen. Men frigivelsen af energetisk hi-tech, der ikke kører på en eller

anden form for petrobrændsel, ville give den amerikanske økonomi et gigantisk boost.



29.12.2022 15.04 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1273/3124

Det ville det  petro-industrielt-�nansielt-militære kompleks  være meget uinteresserede i. Hvad nu, hvis

scenariet også indeholder en afbrydelse af den uhellige pagt mellem dollaren og oliesheikerne kaldet

petrodollaren? Som Henry Kissinger implementerede dengang. Hvad nu, hvis det medfører, at det

bliver langt sværere at retfærdiggøre og starte krige i regionen og andre steder i verden, som skiftende

korrupte regeringer styret bagfra af globalfascisterne i The Deep State har gjort så rigeligt frem til og

med Obama-regimet?

Men hov, jer det ikke lige netop en sådan ny kurs, som den seneste præsident har haft gang i?

Scenariet er allerede under udrulning, og det er globalisternes værste mareridt. Hele deres store

drakoniske plan er seriøst truet. Hvis man ikke evner, orker eller tør se sammenhængen mellem

scenariet og den kæde af desperate og absurde tiltag fra præsidentens politiske modstandere, der

samtidigt er forsøgt udrullet siden 2016, så er man intellektuelt impotent. Det gælder selvfølgelig ikke

dig, kære læser, for ellers ville du ikke læse dette. Det gælder politikere, medier og kommentatorer,

der ABSOLUT ikke kan få øje på sammenhænge, selvom de bliver serveret lige for næsen af dem.

Dårlige og gode grunde

Kan der være andre grunde til, at eksotisk energiteknologi ikke for længst er frigivet, selvom den har

eksisteret i mere 100 år? Vi er nok ikke i tvivl om hovedårsagen for  Misundelsens Imperium, hvilket

er misundelse, deraf navnet. Grådig raven til sig er ikke nok, hvis andre har noget, skal de frarøves det,

for enhver pris. Det var årsagen til de to verdenskrige + de store revolutioner. Det Østrig-Ungarske

kejserrige, det Tyske Kejserrige, det Russiske Zardømme og det Ottomanske Rige var en torn i øjet på

hovedsædet for misundelsen, det Britiske Imperium. Ned med nakken skulle de. Vi genkender

strategien med før, under og efter at skyde skylden over på o�eret. Deres såkaldte Great Game førte

ironisk nok også til ned-med-nakken for det dem selv efter 2. Verdenskrig, for en af historiens mest

modbydelige og megalomane politikere, Winston Churchill, havde kørt Imperiet og dets økonomi totalt

i sænk ved sin krigsførelse. Tyskerne kom sig, for det gør de åbenbart altid, men britisk storhed var
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borte for evigt. Det eneste, de havde tilbage, var de selvforherligende historiebøger, som de som

formelle sejrherrer havde ‘retten’ til at skrive. Tilbage var nostalgien over deres fordums storhed.

Den anden årsag er som nævnt og som opsummering hemmeligholdelsen af krigsteknologi, da X-Tech

er blevet militariseret.

Den tredje årsag er monopolisering, for hvis det gik hen og blev hver mands eje, hvad så med de

stakkels globale energiselskaber? Hvordan skulle stakkels Goldman Sachs have tjent kassen på at

spekulere i DONG-Energy, og hvordan skulle stakkels Bjarne Corydon ellers have fået free-ride til sin

fortsatte karriere som globalistlakaj?

Den fjerde årsag er den skjulte eller i hvert fald svært forståelige sammenhæng mellem energi og

sundhed. I virkeligheden er den ikke så svær at forstå, hvis man forinden har forstået, at

medicinalindustrien fra starten af var en �lial af olieindustrien. Det var John D. Rockefeller og Edwin

Carnegie, der skabte medicinalindustrien vha de penge, som røverbaronen Rockefeller havde tjent

gennem Standard Oil. Og her havner vi også ved petrodollaren, da det var gennem Rockefellers bank-

hovedsæde i New York, at alle oliepenge blev kanaliseret. Ved salget af hver eneste olietønde tjente de

penge i Chase Manhattan, selvom de hverken havde udvundet, ra�neret eller udskibet tønden. Så

smart! Havde scenariet i 1910-13 været et andet, havde energien taget en anden retning, havde Tesla

fået lov til at vise Verden, hvad der var muligt, så havde vi heller ikke haft en medicinalindustri og en

lægevidenskab som vedhæng – sørgeligt men sandt – som lever af at proppe petroproduceret gift i

kroppen på folk i stedet for at kurere dem. 
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Der er en dyb og skjult (okkult hedder det vist) sammenhæng mellem universel energi =

bæredygtighed og menneskelig energi = sundhed. Bæredygtig er blevet et udhulet og misbrugt

buzzword beregnet på virtue signalling. De er da f…… ligeglade med egentlig bæredygtighed! Sundhed

er et stort set fraværende begreb i lægevidenskab, for en læge i dag er ude af stand til at de�nere

sundhed som andet end  fravær af symptomer på sygdom. Hold øje med det, for det er på

trapperne: energimedicin. Det blev introduceret af en anden af de banebrydende op�ndere, der blev

nakket af de globalistiske syndikater: Raymond Royal Rife. Han opfandt et avanceret og mærkeligt

mikroskop, der var meget mere end et mikroskop, vha hvilket han fandt frekvensen på alle kemiske og

biologiske enheder i den menneskelige krop + enhver ubalance/sygdom. Hans succesrate for kurering

af kræft var tæt på 100%. Det måtte ikke �nde sted ifølge den �lial indenfor medicinalindustrien, vi

passende kan kalde for cancerindustrien. 

At der er en sammenhæng mellem det Elektriske Univers og den elektriske menneskekrop, demostrerer

dr. Jerry Tennant her:

Der �ndes i dag bio-feedback-udstyr, rekonstuktioner af Rife’s mikroskop, der analyserer alle dele af

den menneskelige organisme og �nder dens ubalancer. De kommer endog op med homøopatiske

formler, råd til kosttilskud og endog medicin i samme forbindelse. Deres analytiske succesrate er på

mere end 95%, og de har �øjet så meget under radaren, at de er godkendt og brugt på hospitaler. For

nylig har kineserne købt 50.000 af dem – deres pris på markedet er 175.000 kr. for modellen Quantum

Bio-FeedBack – for at bruge til deres egen elite. Fuck befolkningen, de kan krepere af coronavirus!

Er vi klar?

En femte årsag bringer os over i en anden genre. Det kunne være en ærlig og redelig bekymring for,

hvorvidt menneskeheden er klar til den ultimative teknologi. Det er rent faktisk et godt spørgsmål.

https://youtube.com/watch?v=pm-Ia6vI4PA%3Ffeature%3Doembed

https://www.thunderbolts.info/wp/
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Bekymringen går på, at den teknologi, der kan kurere, også kan slå ihjel. Den teknologi, der kan

producere konstruktiv energi, kan også ødelægge byer og landskaber. 

Tacoma Bridge kollapser

En bestemt historie om Nicola Tesla demonstrerer det. I en samtale nævner Tesla, at det ville være

muligt at få en bygning til at ryste og ultimativt falde sammen, hvis man kendte dens egenfrekvens.

Fænomenet er kendt af enhver hær-deling, der får besked på ikke at gå i takt, når de går over en bro. I

større skala så man det med Tacoma-broen, der var bygget så uheldigt, at den via sin egenfrekvens i

høj vindstyrke gik i selvsving og faldt fra hinanden. Tesla tog det et skridt videre. Han demonstrerede

efterfølgende, at han vha et frekvensgenererende apparat på størrelse med en mindre ku�ert kunne

få en etagebygning til at ryste. Det er bevidnet af folk i bygningen, at den svingede som under et

jordskælv. Havde han ikke afbrudt frekvensgeneratoren, ville bygningen muligvis være faldet om.

Politiet ankom og arresterede ham for det.

Begrebet teslabølger eller longitudinalbølger omhandler en særlig form for svingninger, der ikke bare

er den kendte pythagoræiske streng, chordofonen, der viser sammenhængen mellem talforhold og

frekvens/tone. Altså 2:1-underdeling af strengen giver oktaven, 3:2-underdeling giver kvinten, 4:3 giver

kvarten, 5:4 den store terts + læren om partialtoner, overtoner, altså den normale akustik.

Længdebølger er noget andet, og de har ingen forsinkelse, da de ikke kræver direkte fysisk

forbindelse, hvor lyden bliver forsinket på forskellig vis i luft og vand i�g. mediet. Det er teslabølger,

der ligger til grund for installationen HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program), der

o�cielt var et forskningsprojekt men i realiteten var en militær installation beregnet på at manipulere

vejret. Det var Teslas eksperiment med højhuset opskaleret til globale dimensioner, hvor man

bouncede frekvenser op i stratosfæren og var i stand til at kalibrere deres re-bounce og målrette dem



29.12.2022 15.04 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1277/3124

til et bestemt område på jordover�aden. Deres rækkevidde bliver ikke afbrudt af jordkloden, de går

tværs igennem. 

Der er spekuleret meget om anvendelsen, og hvorvidt det er muligt at skabe orkaner, tsunamier,

jordskælv, o. lign. Hvis teslabølger og HAARP-teknologi efterlader et særligt spor tværs gennem

jordkloden, er det også muligt at afgøre, hvorvidt en orkan eller et jordskælv er et manipuleret

fænomen eller et naturligt. Der er ikke bare muligt, det er gjort, men man skal ikke forvente, at disse

fænomener bliver omtalt af DMI, der heller er villige til at forklare, hvorfor himlen i perioder er

sprøjtelakeret af striber på kryds og tværs. Efter længere tids bombardement med kritik, har CIA i det

mindste indrømmet, at der er tale om ‘vejrmodi�kation’. Her må man så spørge: I hvilken international

aftale er det godkendt, at private �rmaer og efterretningsvæsener har lov til eksperimentere med jordens

atmosfære på bekostning af livet på jorden uden at spørge om lov? Men det mener man ikke, at man er

forpligtet til, og de hjernedøde og mundlamme regeringer føler ikke lige, at de skal spørge ind til,

hvorfor luftrummet over nationerne bliver brugt som et destruktivt eksperimentarium. 

Observatører har bemærket særlige regnbuefarvede lysfænomener i atmosfæren over den lokalitet,

hvor HAARP-teknologien bliver anvendt. Det gjorde man fx. i forbindelse med det jordskælv af styrke

7.0 på Richterskalaen, der ramte Haiti i 2010. Det slog mellem 46.000 og 316.000 mennesker ihjel og

derudover udløste en kolera-emidemi, der som minimum slog 3.597 mennesker ihjel og gjorde

340.000 mennesker hundesyge. Det var ved samme lejlighed, at Clinton-ma�aen kanaliserede

milliarder af $ via den Dominikanske Republik til deres svindelnummer, The Clinton Foundation, penge

der skulle være gået til haithianerne og genopbygning af landet. Haiti er også stedet, hvor bla Clinton-

ma�aen høster deres materiale til human tra�cking – alt sammen under dække af velgørenhed. Som

deres protegé David Rockefeller, er de åh-så �lantropiske på papiret og i munden, men private

velgørenhedsfonde i den kategori handler udelukkende om skatteunddragelse og pengevask. Mens vi

taler om tesla-tech, så berettede den daværende japanske udenrigsminister om, at hans regering før
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Fukushima-eventen blev truet med et  jordskælvsvåben, hvis ikke de indrettede deres økonomiske

politik efter centralbankvæsenets og Rockefellernes ønske. Og hvem lovpriste japanernes værste

fjende og efterhånden det meste af verdens fjende, Kina = de kinesiske kommunistparti, i høje

vendinger? David Rockefeller! 

Lad os gå videre med ‘den gode grund’ til at tilbageholde eksotisk teknologi fra o�entliggørelse.

Altså  at menneskeheden ikke er moden. For der kan meget vel være en kerne af rimelighed i

bekymringen og argumentet. Er vi modne til at administrere kræfter, der har potentiale til at ødelægge

i samme omfang, som de gavner? Vi kan godt forstå white-hat-argumentet, for hvad nu, hvis der var en

særlig ondsindet gruppe, der kom i besiddelse af teknologien og besluttede sig til at … udradere det

meste af Europa? Eller bare udradere en hovedstad et sted i verden inklusive regeringsbygningen +

det kød- og blod, der befandt sig i den på anvendelsestidspunktet? Det må da forhindes, og det kan

kun ske ved, at ingen kommer i besiddelse af teknologien, men at vi venter med at lancere den, til vi

har styr på den og … kan monopolisere den. For menneskehedens skyld, selvfølgelig.

Og så er vi der igen? Hvor blev den hvide hat af? Denne verdens oligarker har ALTID legitimeret sig selv

med, at de vidste bedre og gjorde det for menneskehedens skyld. 

Vi har til gengæld en stak spørgsmål til dem:

Rockefeller = søn af en snake charmer  svindler = olieindustri = medicinalindustri = petrodollar =
take-over-fordummelse af det amerikanske uddannelsessystem = velgørenhedssvindel, pengevask
og skatteunddragelse = anvendelse af hi-tech vendt mod deres modstandere og forhindringer =
lovprisning af kommunisme og folkemord = dannelsen af diverse globalistiske tænketanke og
mega-loger. Findes der noget reelt godt at sige om denne familie af røverbaroner og deres
forbrydelser mod menneskeheden? Næppe. Åh, glemte jeg at sige, at de har indrømmet, at de
skabte feminismen for at ødelægge familieinstitutionen, ska�e billig arbejdskraft på markedet og
få børnene i statslige institutioner, så man kunne hjernevaske dem. Khazarisk ma�a med et
jesuittisk mindset.
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Hvem er I, der siger, at I har ret til at vælge på menneskehedens vegne?

Hvordan vil I retfærdiggøre, at I har ret til teknologi, som I ikke selv har opfundet?

Hvordan vil I påstå med rette, at I har håndteret denne stjålne teknologi på ansvarlig vis?

Var I selv klar til denne teknologi, da I stjal den og anvendte den?

Var I med andre ord af højere moralsk standard end resten af menneskeheden?

Vi kender godt svaret, og oligarkerne nedlader sig yderst sjældent til at svare på spørgsmål.

Svaret er selvfølgelig et larmende NEJ, for de har aldrig administreret teknologien ansvarligt. De vil til

enhver tid, når banen er klar, bruge den imod menneskeheden og dem, som de anser som deres

forhindringer. Fjender er ikke ordet,  forhindringer er mere beskrivende altså alle, der står i vejen for

dem og deres frit-tag-selv-bord. 

Argumentet er lige så tyndbenet og forlorent som argumenterne mod at indføre forbud mod

skydevåben i USA. Hvem er det lige, at forbudet aldrig rammer? Gangsterne, for de kan altid ska�e sig

våben. Til gengæld bliver den afvæbnede civilbefolkning, der IKKE går rundt og skyder hovedet af

hinanden, pludselig ude af stand til at forsvare sig. GREAT!

Ønskescenariet

Lad os herefter tale om det scenarie, der burde �nde sted, men som er forhindret af ovenstående

årsager. Årsager af hvilke 90% er rent egoistisk bull-crab og 10% er af tvivlsom karakter med potentiale

for ansvarlig bekymring.

Den stjålne teknologi er udviklet af geniale op�ndere. Som Nicola Tesla. Tesla var udover at være et

geni også vidende om denne verdens magtmisbrugere. Behøver vi at genfortælle hans forhold til

bankmogulen J.P. Morgan, der slog hånden af ham som mæcen, da han fandt ud af, at Tesla havde

tænkt sig at forære sin teknologi til menneskehenden, og at der ikke var noget måleapparat på

forbruget, så J.P. kunne tjene kassen. Tesla var måske naiv i starten som alle op�ndere, hvis fokus er
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deres op�ndelser og deres videnskab, men han lærte lektien. En stribe andre op�ndere deriblandt

genier døde af deres naivitet. De blev lokaliseret, spottet ud, deres op�ndelser blev stjålet og stuvet af

vejen, og de selv endte deres liv. De havde lagt klatten, og så var de undværlige. Og hvad der var mere

påtrængende for X-Protect-gruppen: de måtte for enhver pris ikke komme frem til den erkendelse, at

de som Tesla skulle ønske at forære deres genistreg til menneskeheden. Det skønnes, at der �ndes

noget i retning af 10.000 stjålne patenter af banebrydende teknologi, der er stuvet af vejen. De

internationale patentorganisationer er ikke kun beregnet som beskyttelse af op�nderne og deres

frembringelser men i speci�kke tilfælde som forhindring af, at op�ndelserne ser dagens lys.

Organisationerne er et mega-�lter for, hvad der må realiseres, og hvad der ikke må.

Ønskescenariet er, at op�nderne indser, at deres op�ndelser aldrig vil se dagens lys med mindre de

går OpenSource. Det er psykologisk forståeligt, at en op�nder, der har brugt hele sit liv på at udvikle

noget, der har hul igennem til at være banebrydende, ønsker at tjene de penge, som er brugt ud af

egen lomme ved at tage patent. De er nørder, de er ikke politikere, efterretningsagenter eller

businessfolk. Det er her, de ryger i fælden. Deres blueprints forsvinder, og de møder en dag en

jakkeklædt person i en sidegade, en gorilla for globalist-agendaen, der skyder dem en kugle for

panden og stikker af. Det er nøjagtigt den samme måde, som medicinalindustrien a�iver læger og

forskere, der ikke følger deres business-model. 

Hollywood solgte det som sci-�-comedy-guys.

I realiteten var det kyniske lejemordere:

Måden at gøre det på er at smide det ud i det o�entlige rum i replikérbar version. Kom ud med

tegningerne, kom ud med the blueprints, kom ud med hele teorien bag. Når det først er ude, er katten

ude af sækken, og I er uinteressante som likviderings-ofre. Alle med indsigt og viden kan gentage og

genoptage projektet. Sørg for ved hvert eneste fremskridt at dokumentere det og gemme en backup,

der i form af en aftale vil eksplodere ud i det o�entlige rum, hvis der hænder noget med
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ophavsmanden, og sørg for, at dette også er o�entliggjort på forhånd. Skab en livsforsikring mod, at et

genialt livsværk forsvinder i form af et attentat ved at sørge for, at et attentat vil føre til et attentat på

attentat-mændene. Vær jeres egen whistleblower, beskyt jer selv, brug jeres ufuldendte viden som et

værn mod jer selv. Træd ud i det o�entlige rum og bliv synlige. 

Når Teknologi-X dukker op med eksplosiv fart og i milliontal i det o�entlige rum, er løbet kørt for X-

Protect. Globalisternes lejemordere har ikke længere ben at gå på. De kan ikke følge med, de røber sig

selv, de bliver magtesløse. Gennembrudet vil ske i lille skala men i stort antal. Der vil være tale om små

anlæg beregnet på at levere strøm til en enkelt eller �ere husholdninger. Statslige kontrolinstanser vil

forsøge at forbyde det, men de vil få et forklaringsproblem overfor o�entligheden. Staten vil fremstå

som syndikaternes og kartellernes beskytter og røbe sig selv som fasciststaten. Folk vil omsider se det,

for hvis en nabo har udraderet hele sin elregning ved at installere en X-Tech-generator, og

elselskaberne med Statens understøttelse går ind og nakker ham, så er der noget rivende galt, og så er

der tale om et statsligt-privat korruptions-kompleks. Hvilket det hele tiden har været, men nu er det

blot tydeligt.

Stater har et samarbejde via deres fælles deep-state-strukturer, det globalistiske interessentskab. Men

da deres kontrol for tiden er i defensiven via et antiglobalistisk modspil, så vil der være stater, der

kunne tænkes at tillade et gennembrud. Det vil give en sådan stat en kæmpe fordel, hvilket ikke kan

ignoreres af andre stater. Hvis fx Indien – hvilket ikke ville være urealistisk – eller Taiwan, Malaysia,

Indonesien, Phillipinerne, Japan eller andre lande i Fjernøsten frigav teknologien, så ville den sprede

sig som en steppebrand. I løbet af blot et årti ville den underminere olieindustrien. Som sidegevinst

ville den slå benene væk under den korrupte korporatistiske klimaagenda, hvis eneste formål har

været at indføre en global beskatning med et påskud, som ingen forstod sig på: klima. En ung

videnskab blev kuppet og politiseret/�nansialiseret.

2
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De ævler om kli-i-ima. Jamen så lad dem dog ævle og hold dem fast i, at hvis de vil nedbringe CO  i

luften, så har de bare at spytte ud med al den teknologi, de har stjålet, gemt af vejen og misbrugt til

militære formål, og som netop IKKE producerer CO . Så kan vi tage den med klimaet bagefter. Ville det

ikke være en fantastisk ide, hvad siger I? Ud med isenkrammet … nå, så var det lige pludseligt ikke en

god ide længere. Den rigtige forklaring til de store og jævnlige klimaforandringer ligger i solens cykler,

men det synes klimaforskere, metrologer og astrofysikere lige pludseligt ikke var en god ide at tage en

snak om. Det menneskeskabte bidrag til CO  i luften skyldes, at landbrugsindustrien har ødelagt det

frugtbare jordlag ved at overgøde med kemisk gødning og ufermenteret dyrepis- og lort, så planterne

ophører med at trække kulstof ned i jorden og op i sig, som det er meningen, men det synes

landbruget så lige pludseligt ikke var en god ide at tage en snak om. ALLE SNAKKER UDENOM!

Det kommer til at ske

En dag inden længe kommer scenariet med den  virkelige alternative energi  til at �nde sted.

Altså  virkelige, ikke den midlertidige destruktive alternative energi, vi har nu. Vindmøller, der

destruerer landskaberne og derefter destruerer sig selv i de mægtige vindkræfter. Solenergi, der

destruerer landskaberne permanent og radikalt i de områder af verden, hvor de sjældne mineraler

udvides. Og vandenergi, der destruerer landskaber, �odsystemer og dyreliv. Se lige, hvad de har gang i

ved Yangtze�oden i Kina. Når dæmningen revner lige om lidt, så er fanden og Mao løs. Jamen

bioenergi da. Globalisterne ævler også om, at vi nu skal til at slagte alle husdyrene og spise grøntsager.

De synes så lige pludseligt ikke, at det er en god ide at snakke om, hvorvidt verdensbefolkningen så

skal dyrke biobrændsel eller grøntsager på de udpinte jorder, inden de bliver til ørken. Mere

udenomssnak.

Hvor det kommer til at starte, er svært at spå om. Vi tager det for givet, at far og mor = regeringerne

giver os lov til det, når vi ber dem om det. Undskyld et øjeblik: hvem siger, at vi er nødt til at bede

2

2

2
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regeringerne om noget som helst? Skal de ikke efterhånden have udtrykkelig og umisforståelig besked

om, at det er på tide, de holder deres kæft? Javist, det kunne da være helt �nt, hvis den amerikanske

eller den indiske præsident tog teten og løb med staven. Og i øvrigt sked hul i, at globalisterne kom

helt op at køre med skræmmekampagner om, hvor farligt og frygtelig det var. Globalisterne har for

længst fortabt retten til at belære os om, hvad der er farligt og frygteligt via deres uansvarlige omgang

med teknologi og miljø. Først sviner de miljøet til, og så siger de med uhørt frækhed, at det

er vores skyld, og at vi skal betale for det.

Men vi skal ikke vente på, at far og mor eller ma�aen giver os lov. Vi i betydningen menneskeheden skal

selv tage teten og løbe med staven. Vi skal bare ikke være naive – belært af bittert bekendtskab. Vi skal

organisere os og tage vores forholdsregler. Patentvæsenet er en egofælde. Den skal brydes. Der skal

skabes eksempler på, at teknologien virker og kan betale sig at distribuere. Den tilhører

menneskeheden og skal være frit tilgængelig for menneskeheden. Hvilken op�nder har glæde af at

blive a�ivet, før hans livsværk bliver til virkelighed? Lad evt. regeringerne om at lovgive om misbrug at

teknologien. Lad dem evt. monitorere, hvem der bruger den og hvordan, men de skal ikke tillades

hverken at forbyde eller stjæle teknologien eller stikke halen mellem benene og se den anden vej, når

de store drenge gør det. Deres fejhed har nået et maximum.

Jeg ser det for mig. Det hedder tusind-muldvarpe-maskinen. HVAD? siger du. Du kender den godt. Den

�ndes i Tivoli og lignende fjollede steder. Det er en kasse med x-antal huller og en gummihammer i en

snor. Når du har smidt mønten i, gælder det om at nakke den muldvarp, der popper op fra et tilfældigt

hul, inden den forsvinder, og det går stærkt. Det er et reaktionsspil, og det er ikke for senile oldinge

med langsomme reaktioner. Skalér maskinen op med tusinder eller millioner og erstat muldvarpene

med folk nede om hjørnet eller et sted i udkantsverden, der pludselig kører en energimaskine, de

enten selv har skruet sammen eller købt i samlesæt. Energiselskabernes strømpoliti får lige pludseligt

travlt. Ikke så snart de har nakket en indisk bonde i Utar Pradesh, så er der en cykelsmed i en forstad

til Rio, en pensioneret fysikprofessor i Cairo og en 15-årig gymnasieelev i Frederikshavn, der har

installeret en lignende device. 
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I starten vil energiselskaberne og globalisterne slå ned på enhver, der dukker op af muldvarpehullet.

Det har de gjort indtil videre på systematisk og ofte bestialsk vis. Menneskeliv er intet for dem, for

deres sag er en ‘højere og nobel sag’, ligesom de kalder deres omgåelse af sandheden for ‘den ædle

løgn’. Javel ja. De vil forhindre folk i at anska�e sig teknologien. Folk kunne som modtræk anvende den

samme strategi som våbensmuglere. Én forsendelse indeholder komponenter til en ventilator. En

anden forsendelse indeholder reservedele til en havetraktor. Den tredje forsendelse er digital og

indeholder opskriften på, hvordan man kombinerer de to forsendelser med supplerende

komponenter, der kan købes hos enhver isenkræmmer. Tilsammen og rigtigt samlet er de en

energistation, der kører på magnetpropulsion eller elektrolyse af vand, og som producerer elektricitet

nok til at forsyne en husstand. Folk har måske et solcelleanlæg i forvejen, og nu kobler de bare

anlægget fra og erstatter det med deres energistation. Den overskydende elektricitet sælger de

baglæns i systemet, for de skinsyge monopolselskaber ved ikke, om det er det ene eller det andet.

Well, de har så installeret smartmetere, så det gør de måske og af samme grund. Skulle vi ikke se at

ska�e os af med dem i øvrigt, for ingen har givet selskaberne lov til at installere spionudstyr i vores

boliger? Eller også pak måleren ind i tredobbelt staniol, lav en sølvpapirhat på dit smartmeter. Vidste

du, at oplysningerne bliver indsamlet af en modtagerdims på skraldevognene? Så smarte er

smartmetermålermændene. Outsmart dem! Smid en gang GDPR i hovedet på dem, hvis de brokker

sig. Fang dem med bukserne nede i hykleri og dobbeltmoral. 

Når tusinder og millioner af muldvarpe udøver civil ulydighed, så kan smartmændene fra

smart�rmaerne i deres smartuniformer ikke stille noget op. Teknologien vil eksplodere i fjæset på

teknologityvene. Her vil de selvfølgelig forsøge et andet af de mange beskidte trick fra deres taske, fx

Statens yndlingstrick: En person et eller andet sted i en eller anden sammenhæng har misbrugt andre

på en eller anden måde, hvorefter Staten slår ned på HELE befolkningen og forbyder-lovgiver over en

kam. Her vil Staten – på foranledning af de nationale eller globale energiselskaber – �nde en person og

en sag, hvor de kan hævde, at der er sket et misbrug. Hvis de ikke kan �nde en sag, er selskaberne
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bestemt venligt behjælpelige med at arrangere en sag, så medierne kan skrive om det, hvorefter Staten

med sindsro kan lovgive om det. 

Der er altid en forberedende mediestorm før en lovgivning, det er derfor vi har terror-events. Pludselig

er der en sag med nogle gutter i en kælder på ydre Nørrebro, der har istalleret en energistation, der

har fået hele ejendommen til at ryste, som Tesla gjorde. Eller snarere, der er en påstuleret terrorcelle

med hovedsæde i en forstad til Nakskov, der har ombygget energistationen til en strålekanon og

nakket naboens hund. Hvorefter og lige efter bogen Staten – der skulle have beskyttet borgerne mod

overgreb fra private interesser –   forråder borgerne og træder ind og forbyder SAMTLIGE

energistationer i hele landet med den begrundelse, at de jo-skam-sørme-helt-sikkert vil beskytte

befolkningen, for befolkningen kan jo nok forstå, at det bla-bla er for deres eget bedste. Staten

beskytter her i virkeligheden energiselskabernes mod borgernes grundlovssikrede rettigheder, hvilket

teknisk set er vaskeægte fascisme. It walks like a duck, it quacks like a duck …

Et eksempel, siger du? Bare sig coronavirus. Først planter de en simpel forkølelse, som de blæser op i

medierne som den nye sorte pest. Derefter inddrager de befolkningens civile rettigheder og kalder det

for det nye normale. Til sidst sidder de overskrævs på folk og stikker giftkanyler i dem.

Det er på de tider, hvor verdensbefolkningen er moden til at sige sige fra. Og så er den også moden til

at implementere den teknologi, som den har ventet på i de 100 år, hvor globalisterne havde travlt med

at stuve den ned i kælderen. 

Vent ikke længere, forlang!

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Pandemonium A-Å

Ahrimanske algoritmer til afbenyttelse

for aristokratiets almenvoldelige afsind

og Aftenlandets amoralske afmontering

Pandæmonium A-Å
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Bestialsk beregning i bureaukratisme

bebuder bankerot for bankstervælde

betalt bestilling af bondefangeri

Citronsure citadellers centralisering

Civilstatens cyanidbefængte cirkusmanege

Corona i cykliske cirkler

Dårernes deliriske dagdrømmerier

Dummkopfenes degeneredede dydsignalering

Drakonisk dekonstrueret dagligdag

Egomanernes endeløse elendigheds�loso�

Ejendomsranernes erigerede epicenter

Eskalering af eurokratisk egennyttighed

Finansielt fribytteri i frihjul

Frimurernes fraterniserende frizoner

Folkenes fratagne frihedsret

Grådighedens gargantiske galleri

Gribbegebyrer, gældsætning og globalisme

Galge, guillotine og gabestok?

Herskerklassens hedonistiske høstfest

Hyklernes hoverende højrøvethed

Hjernedød, hovedløs hjerteløshed

Indspiste iglers ideologi

Indavlede idioters indkøbsliste

Infame illuminatiske implantater

Jordslåede jernnævers jubelscener

Jackpot for jokere og justitsmordere

Jasigernes og juntaernes Jerusalem

Kannibalers og kabbalisters karneval

Kommissærvældets korrupte konsekvensløshed

Kinas knusende kommunisme

Lige lovlig lovløs

Likvid-liderlig liberalistlakaj

Lokumsaftalernes lobbyland

Management af millionernes muligheder

Minimering af menneskemasserne
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Makulering af medbestemmelse for menigmand

Nihilisternes negerende narrativ

Nullo, nihil, nada

Nix, njet, nemo

Ordmanipulatorernes ominøse ondskabsfuldheder

Ordensmagtens odiøse omstruktureringer

Oligarkernes oldgamle omertà

Pandemiens pandæmoniske pandoraæske

Papnæser og platugler i pandelampelys

Pralende pædo�le på prøveløsladelse

Qualmende, qualitetsløse quizprogrammer

Masser af Q men ingen A

Quid pro quo og quick-�x

Rovdyrkapitalistisk, røvpulerisk råddenskab

Regeringstro, ritualiseret rygklapperi

Røverbaroners ryggesløse røgslør

Satanisk, sodomistisk sindskontrol

Skinhellig, skabagtig socialmanipulation

Skingre skrighalses simulationsfest

Tonedøv, transhuman tidsmaskine

Tonsetungt, totalitært trusselsscenarium

Tag-selv-bord for tusindårsrigets talmagikere

Underverdenens undslupne uhyrer

Utopismens og umulighedernes undfangelse

Uterlighedens uspiselige undskyldninger

Venstrekultens verdensfjerne virkelighedsforstyrrelser

Vanetænkningens vildførte voldsorgasmer

Videnstab og voldtaget videnskab

Wå war det, wi started? 

Won ær’et, wi har det?

Wa will de, de smarte?

Xklusiv Xpropriering af Xistensen

Xpanderende Xeno�l Xpatriering

Xit, BREXIT, perplexit
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Yderligtgående, ynkværdige ydeevner

Yrsas yversvingende yndlingsperversion

You-too, mee-too, Y2K-too

Ætsende æddike på Æsopstængel

Ærkebiskoppens ækle ærindedrenge

Æggehoveder i æresløs æblekrig

Ødselhedens øjensynlige ønskebrønd

Øgleynglets øredøvende øvrighed

Ødelæggelsens østrogenforstyrrede økofascisme

Århundredelang åleglat ågerkarlevirksomhed

Ådselsædernes åbenlyse åbenbaringer

Åndløse åreladninger ved åstedet

Stream of consciousness

Selvfølgelig kan det lade sig gøre at sætte sig ned og bare skrive det, der dukker op hovedet lige her og

nu. Ikke at det bliver til James Joyce af den grund, men han skrev heller ikke via sin egen

bevidsthedsstrøm, han genskabte �ktive personers bevidsthedsstrøm.

Spørgsmålet er, om det umagen værd at prøve at fange sin egen bevidsthedsstrøm, før den bliver

censureret. Det vil jeg nok sige, at det er, men det handler i så fald om at undgå den selvcensurerende

overdommer, der hele tiden stopper og anklager dig for at vrøvle. Lad vrøvl være vrøvl, og vend så

tilbage som din egen dommer i anden omgang. Der er censur nok på de sociale medier, lad være med

at være din egen Google Gestapo. Du er ikke til eksamen, når du er kreativt skrivende. Elsk dit værste

vrøvl, som en forælder elsker sine børn og opdrag på dem senere.

En del af metodikken må være ikke at se sig selv over skulderen. Du kører på vejen, der var et bump på

vejen, kom videre, der løb et pindsvin over vejen, skid hul i det og fortsæt, det overlevede alligevel ikke.

Vi taler i billeder her, og jeg vil ikke tilråde det, hvis det var en hund eller en ældre dame i

virkeligheden, der selvfølgelig fortjener lidt mere empati end i Grand Theft Auto.

Måske går du død. Lad være med at forvente, at strømmen er ubrudt og lad være med at blive angst

over, at der ikke hele tiden ankommer noget nyt og spændende. Læg det hen og vend tilbage. Rejs dig

op og gå en tur. Det siges, at Søren Kierkegaard skrev �loso�ske værker i hovedet på sig selv, mens

han gik tur i byen, og at Mozart komponerede symfonier, mens han spillede billiard. Mindre end det

geniale kan vel gøre det, tænker jeg.

Orangeblå time

Der er noget fuldstændigt enestående over solnedgange.

Ikke at der er noget galt med solopgange.



29.12.2022 15.04 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1290/3124

Hvor skønne de end måtte være, så er vi som regel på vej et sted hen.

Vi har ikke tid til dem, for morgenstunden har en anden energi end tilbagelænet nydelse.

Det er en sådan orange-blå aften. Jeg sidder i halvskygge under mit halvtag.

Jeg må have siddet meget stillet i et tænksomt øjeblik.

Pludselig lander den på gelænderet blot et par meter væk.

Det er et af de øjeblikke, jeg husker efterfølgende.

Den har ansigtet i min retning, men den synes ikke at have bemærket mig.

I selve øjeblikket er jeg ikke klar over, hvorvidt den har set mig eller ej.

Det er meget usædvanligt, for de gør ikke den slags.

Jeg taler om en stor rovfugl. Et majestætisk dyr, et smukt dyr.

Et lidt foruroligende dyr, men det er kun fordi, jeg ved, hvad det er i stand til. Pludselig bliver det lidt

mere foruroligende, for den letter fra gelænderet og �yver lige imod mig.

Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænker i det sekund.

Noget i retning af: sidder der et sæt dræberkløer i parykken på mig i næste sekund?

Men så får den øje på mig, og så vender den på en meter midt i luften og �yver hen til mit

valdnøddetræ, hvor den lander. 

Så er det, jeg kommer i tanker om, hvad det er for en fugl.

Det er min nabos tårnfalk. Eller rettere: det er en af dens store unger.

De har forladt reden, men de hænger stadigvæk ud.

Den er ikke heltvoksen, så den er ikke erfaren nok til at undgå situationer med mennesker.

En voksen tårnfalk ville have scannet området med sit falkeblik og set mig.

Mens jeg skriver, går det fra orange til blå time. Ikke et blad rører sig.

Emojimennesket

Det er næppe muligt.

Altså at føre en egentlig samtale med emojimennesket. 

Men det er sådan set heller ikke meningen.

For det er emo, det hele handler om.

At give det indtryk, at man har et udtryk, så man kan efterlade et aftryk.

At gøre sig selv læselig for a�æserne. Hvem er de i øvrigt?

Hvordan har du lige nu, skatter?

Det menneskelige udtryksregister som tegneseriefjæs.

Hvordan har du lige nu, skatter? Det ryger ind i databasen

Akronymmennesket har forstået lidt om, hvad det handler om.

Det har at gøre med reduktion af alt det, der tager tid.

I stedet for at tale færdig og skrive ud, 

kan vi reducere titler, navne og begreber til alfabetstumper – hvis vi kan �nde ud af det.
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Vi skal herefter kende koden for at lukke den op.

Det giver akronomisterne en sorteringsmekanisme for de indviede og de udstødte

Soundbitemennesket, en lignende vanskabning.

Der er ikke tid længere, lydstumper er rigeligt.

Lydstumper er afstumper. Meningsfragmenter er ikke-meninger.

Informationsfragmenter er non-information.

Et samlesæt, der aldrig bliver samlet, en dannelse der aldrig �nder sted.

Journalistik på dåse, pølsesnak i skiver, tungetale på tube.

Det fører os direkte til SMS-mennesket.

I stedet for at vente til det rette øjeblik til at føre samtalen,

Så smider vi den og løber fra den – akronymmennesket kan ikke længere huske, hvad SMS betyder,

men tilføjer lige en lol og en asap 

Soundbitemennesket bruger en MMS i stedet – og kan heller ikke huske, hvad det betyder.

Emojimennesket husker lige at tilføje en smiley, en blinkey og en thumbsup.

Det kønsløse menneske, hen’en eller skal vi bare sige den’en,

tingesten på to ben, mennesket der hverken smager eller lugter af hun og han,

det hormonforstyrrede soyamenneske

aka det transhumane forsøgsmenneske,

har også en soundbite at indskyde – hvad er emojien for ‘nu er jeg virkelig krænket’

…ahr honey, kan du ikke lige droppe ‘virkelig’, for det mener du nok ikke – ‘i virkeligheden’,

du er ikke reelt krænket, men fordi du er kønsløs, er du så tyndhudet, at det ikke længere er

muligt ikke at krænke dig.

Socialmediemenneske vil gerne bekræftes.

Og gerne elskes og gerne have et lille klap på skulderen,

og hvad pokker, det vil alle jo gerne en gang imellem,

men er der også et stabilt liv mellem alle bekræftelserne?

Altså er det nødvendigt at blive bekræftet hele tiden, 

kan du ikke bare stole på, at du er god nok?

Mobiltelefonmennesket, et sært studie i det o�entlige rum.

Det var forstudiet til det socialdistancerede menneske.

Vi kan nu jaywalke i tra�kken med hovedet i dimsen.

Vi kan nu sidde i S-toget uden at tale med nogen.

Vi kan endog sidde til middagsselskabet, i mødelokalet og på cafeen

med hver sin mobilbamse-sut-dildo-dims og ikke-tale med hinanden,

og sende kønsløse emojier, soundbites, akronymer over de asociale sociale medier.

Maskemennesket, det seneste ynkelige skud på stammen.

Det ansigtsløse menneske, mundkurvsmennesket, det kneblede menneske,

karantænemennesket i husarrest, mundlænke fodlænke,
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det forsamlingsforbudte menneske, det håndsterile menneske

eller måske bare det sterile menneske, for det kan heller ikke få børn længere.

Måske vi bare skal kalde det for umennesket. 

Mennesket under afvikling, ude på sidesporet, i grøften.

Mennesket ved vejs ende som menneske i menneskelig forstand.

Menneske som komponent og a�aldsprodukt i en industriel maskine

skabt af hårde og bløde industrier, materiel-personel.

Mennesket som et programel i et gigantisk softwareprogram

Mulebinds-Mette

Så ankom den. Den globalfascistiske statsminister har på sin egen charmerende måde udgivet

påbudet: hvis du kører med o�entlige transportmidler, skal du have mundkurv på. Du skal medvirke i

dette stykke virkningsløse symbolpolitik, hvis hovedformål er at signalere underkastelse. Du er

tvangsindlagt til mundble og pottetræning for voksne. Du er indrulleret i de ansigtsløse og

udtryksløses rækker.

Statsministeren har dermed valgt at synke i knæ for globalisterne. Hun er herefter di�nitivt ikke

længere herre eller frue i eget hus, og Danmark er solgt til lavestbydende, DONG Energy 2.0. Jeg er

sikker på, at der venter hende en højtlønnet stilling i det private, når sædet bliver for varmt. Spørg

Helle og Bjarne.

Boykot det o�entlige, op på cyklen eller køb en bil og brænd noget benzin af. Danske

automobilforhandlere har i hvert fald ladet champagnepropper springe, da de hørte nyheden, og

cykelbutikkerne får kronede dage. Velkommen til det nye iltfattige, bakterieophobende Danmark.

Jeg har et bud på nærmeste fremtid. I mulebinds-Mettes regeringstid vil danskerne blive

tvangsvaccineret (tvangssteriliseret) med Bill Gates’s giftsprøjte.

Institutionsscener

Jeg ser det for mig, og jeg kan ikke lade være med grine i skægget.

Social distancering i vuggestuer og børnehaver – jeg siger held og lykke, for der bliver brug for det.

Altså held og lykke. Den globalist-le�ende danske regering har nu skabt et absurd problem, som jeg

godt gad se dem prøve at løse. De kommer nu til at stege i eget fedt.

Naarj Alexander, du har bare at blive siddende på din stol derovre på to meters afstand og ikke hive Jose�ne

i �etningerne, og nu har du bare at gå ud i tissehuset og desin�cere hele din lille socialt

grænseoverskridende krop med 92% afspritningsvæske og gurgle din mund i klorin. 

Den hennabehårede pædagog taber sit mundbind af bare be�ppelse. Med den normering for

kvadratmeter i daginstitutioner og krav til social distancering er der ca. 4,18 cm for hvert barn at

bevæge sig sidelæns på.
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Og hvordan løser den globalist-pikslikkende regering sit dilemma med gennem årtier at have proppet

33+ individer ind i klasseværelser i folkeskoler og gymnasier m.m., når de nu skal holde 2 meters

afstand? Nåja, det betyder så, at de uterlige poder kun skal i skole hver tredje dag for at give plads –

seriøst! det er, hvad der bydes ind med!  Det skal nok hjælpe på statistikkerne for eskalerende dårlig

standard i skolesystemerne.

Så held og lykke, siger jeg bare.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Babel

Når man tænker over det

Så er det ikke kun, at samtale er blevet sværere

eller helt er holdt op med at eksistere

Babel
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Der �ndes stadigvæk simuleret samtale

Det er fornemmelsen af uvirkelighed

Hvem smed bomben, hvem spredte smitten,

så al samtale blev uvirkelig?

En dag åbnede de en dør i tårnet, og så gjorde de det

Jeg hører, hvad du siger

Men jeg forstår ikke en skid af, hvad du siger

Jeg kan lade som om, jeg kan simulere

Jeg kan snakke dig efter munden

Når ord ikke betyder, hvad de betyder

Hvordan kan det egentlig lade sig gøre?

Altså ikke at tale nysprog, for det er til at forstå

Jeg mener, hvordan får de folk til at tale babelsk?

Døren åbnede sig, �re formummede �gurer

frembærende �re forbrændende fakler

Hver med sin røg og fæle �ms

faktaforurenede forbandelser, fake �loso�

Samme aften havde røgen sænket sig i landskabet

Tårnets top var ikke længere synligt

Folk nedenfor tårnet talte i tåger og vildelse

Det dunkle tænkte er det dunkle talte

Vi taler ikke længere om det, vi skulle tale om

og det vi taler om, burde være ligegyldigt, over�ødigt

De talende organer, kanalerne, mellemstationerne

taler kun om sig selv – der er udsigt til tåge i de sydvestlige egne …

Sikkerhedspolitik

Ingen kan føle sig sikker, siger de

Mit svar til dem er:

Jeg vil hellere have min frihed i usikkerhed

end jeres sikkerhed i ufrihed

Javel, I sælger sikkerhed, siger I

I sælger antipatiske antisto�er

I sælger antifatisk fascisme

I sælger antiracisk racisme
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Hvad koster det, spørger jeg?

Det er helt gratis, er svaret

Det er bare at hoppe med på vognen

Det er bare at sprede ben og bøje over

Jamen, hvad koster det, spørger jeg igen?

Det er helt uden ansvar

Der er frit ta-selv-bord

Der er udsalg på alle hylder

Og hvad koster det så, spørger jeg til sidst?

Nåe, det koster bare din mentale sundhed

Din fremtid og dine børns fremtid

Dine civile rettigheder, din frihed

Din samvittighed, dit moralske kompas

Et skud rottegift i venstre røvballe med nanobots, intravenøst

og det billige skidt, der hedder din sjæl

Nå, var det ikke andet

Så vil jeg godt have fem af dem

Ko

En ko er et ganske særligt dyr.

Jeg føler mig beriget over at have stået midt i en stak økvæg,

en gammel dansk husdyrrace, der ulyksaligvis og grundet en blanding af uforstand og ondsindethed

fra den danske landbrugsma�a er næsten udryddet, en bestialsk utaknemlighedshandling mod de dyr,

der skabte vores landbrugskultur med deres ganske særlige egenskaber og evne til tilpasning til det

land, vi kalder vort på en strandeng kronet klynger af århundred gamle ege.

Jeg føler mig beæret over den nysgerrige tillid, som de smukke dyr yder den uventede gæst iført et

tåbeligt monster af et kamera med diverse udhæng og beskruninger beregnet til at fange �lmiske

scenarier i perfekt blænde med glidende manuel fokus. Jeg mærker, mens jeg stiller skarpt på en

særlig smuk �rbenet dame i den rette belyste vinkel og position, den bløde mule og varme pust af

hendes familiemedlem, der lige skal tjekke bagfra, om mit tøj er spiseligt – det skal så tilføjes, at disse

dyr er iført horn, hvilket enhver ko burde være, men hvilket også betyder, at de til enhver tid kunne

stange og �ænse mig sønder og sammen.

Jeg føler mig benovet over blot for en stund at være accepteret gæst i deres �ok på en varm august

eftermiddag – hov jeg jokkede lige i en kage, hvilket de siger betyder lykke – og så står jeg ansigt til

ansigt close encounter af 3. grad med et halvt ton muskler, hud, yver, �uesmækkende hale og

syslespidse horn med store, runde, sorte øjne, mens hun snuser til mig og beslutter med sin sanseligt
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suveræne dømmekraft, at jeg er venlig og tillader, at jeg rører ved hendes våde mule og klør hende på

siden af den behårede gumlekæbe.

Jeg føler mig berørt over på nærmeste hold at have bevidnet ustressede, ikke industrielt-voldtagede

sunde dyr i deres årtusindgamle rette habitat placeret direkte i et landskabsmaleri af Otto Bacher fra

den danske guldalder. Vidste du, at Troels Triers bedstefar også hed … Troels Trier og var … komaler,

en specialiseret underafdeling af landskabsmaler? Han malede simpelthen ikke andet end køer. Han

kørte det danske landskab tyndt på sin knallert, stillede sit sta�eli op og … malede køer! Hvorfor gør

man af egen fri vilje den slags, med mindre man ønsker at ære et i nærmest indisk forstand helligt dyr?

For en ko er et ganske særligt dyr.

9. august

Er det noget særligt over den dag? Hvorfor skal den bemærkes i annalerne?

Har den overhovedet gjort sig fortjent til nogen form for opmærksomhed?

Den har i enhver henseende gjort sig bemærket. 

For netop denne dag allerede allerede fra solopgang har betydet,

at en større �ok landsvaler har samlet sig i mit store birketræ 

for med opspeeded kvidder og fnidder at aftale,

hvordan de skal �akse rundt på marken ud for min altan

på jagt efter �yvende kræ med seks ben.

Det er vigtigt at være i topform, for snart bliver det efterår,

og så har de tænkt sig i �okke at fortrække til deres vintersted,

som er – og hold da helt ferie! – det sydlige Afrika,

hvilket altså vil sige, at de uden at blinke tager en svuptur på ca. 5-6000 km.

Jeg for min part har den fornøjelse at få besøg af et par eksemplarer

om ca. otte måneder, når de vender tilbage,

for så synes de lige, at de skal �yve ind ad min dør for at tjekke,

om det skulle være et egnet sted til at bygge rede – det er det så ikke ifølge mig.

En anden fornøjelse er, at jeg kan slukke for min vejrstation,

for når de �yver lavt er det tegn på, at det bliver uvejr.

For at det ikke skal være løgn, så har den lokale koloni af stære i dagens højtidelige anledning besluttet

sig til at holde et lignede o�entligt diskussionsforum på min grund. Jeg kan fortælle, at bølgerne går

højt, og at samtlige 100 medlemmer af �okken skræpper i munden på hinanden, og så er det man

under sig over, hvorvidt der er tale om kommunikation, hvor man ikke kan få ørenlyd, eller om der

snarere er tale om en slags koncert, en lydinstallation, et resonansfænomen, en terapeutisk,

lydgymnastisk event? Ja, hvad tror man lige?
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Stærene laver kun mellemtræk, som det hedder, de gider ikke �yve helt til Afrika, men nøjes med

Holland, Belgien, Frankrig og England. Sku’ det være bedre, tænker man lige? Altså jeg ved god, at der

gror palmer i Dorset i Sydengland, men det er altså ikke Rivieraen. Nå, dem om det, og så længe det

varer, har jeg fornøjelsen af mini-sort sol fra min altan.

Jeg må indrømme, at fuglelivet er gået op for mig på mine gamle dage.

Forleden så jeg havørnen på Sydvestfyn og for første gang de tilbagevendte ravne.

Jeg så også en vandrefalk på en pæl på en afsides markvej.

Var du klar over, at den er indehaver af verdensrekorden i styrtdyk?

Der er målt hastigheder i dens styrtdyk på op til 320 km/t. Wow!

Den danner en pileform med sine vinger, svarende til den form, som jager�y har. Det stakkels individ i

en stak trækfugle, der pludselig mærker et sæt kløer i ryggen, har ikke en levende chance og aner ikke,

hvad der faldt ned fra himlen med 320 km/t.

Ravnen, der sorte fugl, Odins følgesvend, er en mægtig og lidt grum fugl. Den er for det første lynende

intelligent. Men det gælder for alle ravnefugle, krager, råger, alliker, skader. Den er dernæst en

blanding af ådselsæder og aktiv jæger, og det er her, det lidt grumme kommer ind i billedet. Stedet var

ikke tilfældigt. De sad på hegnspæle i nærheden af en stor indhegning for frilandsgrise af den gamle

danske sortbrogede art, den holsteinske gris. Fuglene er på udkig efter grislinger. Hvis de små kommer

væk fra �okken, er de der straks. De starter med at prikke øjnene ud på dem, så de ikke kan undslippe.

Dernæst æder de dem levende. Well, der er ingen, der har sagt, at naturen er børnevenlig og stueren.

Vi skal i øvrigt ikke holde os for gode som mennesker. Set udfra vores tandsæt er vi hverken rovdyr

eller vegetarer. Vi er ådselsædere. Sagt lidt pænere: vi er til lidt af hvert og omstillingsparate. 

Odin

Den enøjede nordisk/germanske gud med de to ravne, en skrøne fra det oldnordiske? Ikke hvis man

spørger Snorri Sturlasson, skjalden der skrev de norske kongers historie og slog sig ned på Island. 

Ifølge Snorri er Odin slet ikke en gud men en historisk skikkelse. Dengang for lang tid siden – vi kender

ikke det eksakte tidspunkt – boede han og hans folk ved udmundingen af de store russiske �oder ved

Sortehavet. Odin var en kongeskikkelse. Han benævnes en præstekonge, for han besad synske evner.

Han så fremmede magter og trange tider ankomme og profeterede med sit klarsyn, at fremtiden for

folket fandtes et sted mod nord. Dernæst førte han sit folk som en bibelsk Moses væk fra stedet. De

tog ruten mod nord. Det betyder uden tvivl, at de har sejlet op gennem det netværk af �oder, som

gennemstrømmer Rusland, og som efterkommerne i vikingetiden vendte tilbage ad. Floderne �etter

sammen �ere steder, bla. i området omkring det nuværende Moskva. Her løber �oder både mod syd

og mod vest. Udvandrerne slog sig ned i Rusland for en tid.

Dernæst gik turen vestover. Hvor lang tid tog det at transportere sig selv over det stykke land, der

befandt sig mellem de to �odsystemer? Vi ved det ikke. Det næste, vi læser, er, at de sejlede rundt i

Østersøen og lander i – slag på tasken: nuværende Flensborg Fjord. De slog sig for en tid ned i

området. Det er det gamle land for anglerne, stammerne der senere emmigrede til Angelland =
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England. Men de blev ikke boende her, for de sejlede ind mellem de danske øer og landede i …

Odense, Odins-vig. Man kunne dengang som i dag sejle hele vejen ind til Odense via fjorden, der går

gennem Gabet. På det sted, der i dag hedder Bolbro Bakke, fandtes der et såkaldt hedensk kultsted

tilskrevet Odin. Der stod også det danske Ei�eltårn, Odinstårnet til 1944, hvor nazisterne sænkede det

for at belære de danske modstandsfolk om, at de ikke skulle komme for godt i gang. En tåbelig,

kortsigtet og utaktisk operation af tyskerne, for Odin var en fællesnordisk-gemansk skikkelse. Tyskerne

ville jo gerne genoplive deres ariske fortid, og så burde de vel ikke jævne det datidige udtryk for denne

fortid med jorden. Rigets blinde øje, bare en strøtanke.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt Odin endte sine dage i Odense, eller om han førte sit folk

videre og i så fald hvorhen. Er det de spor, udvandrerne har efterladt, der har givet navn til gotere,

gotisk, guderne, Götaland/Göteborg/Götakanalen? Hvad var ‘de fremmede magter’, som Odin førte sit

folk væk fra? Er vi helt tilbage i for-fordums tid, eller var det måske det voldsomme assyriske

imperiums ekspansion, og taler vi da om en af det forsvundne stammer fra området kaldet Dans

stamme. Danmark, Danube (Donau), DanJepr/Djrepr-�oden, Tuatha deDan’an, Gedansk + en række

navne, der indeholder ‘dan’ i etymologien? 

Det sidste ville forklare, hvorfor det fønikiske skib og vikingeskibet har så stor lighed, for Fønikien var

dengang placeret i og omkring nuværende Libanon, og dets grumme nabo var netop den assyriske

supermagt. Skibet var hyper-�eksibelt og kunne både besejle verdenshavene og de lavvandede

strækninger, �oder, kyster og fjorde. Dets form er den perfekte skibsform. Hvor kom de gamle sejlere

fra i tidernes morgen? Tør vi sige Atlantis, hvilket ville forklare den form for havneby, som fønikerne og

deres efterkommere byggede med koncentriske cirkler. Tænk Karthago, tænk Venedig, tænk

Amsterdam.

Gør rent i dit hus

Jordan Peterson har en pointe. Blandt andre, for han har mange pointer. Den canadiske

psykologiprofessor er i stand til at anvende sin psykologiske forskning, sin enorme viden, sin

kombination af psykologi og �loso� og politisk tænkning samt sit studie af gamle skrifter og

nærlæsning af Bibelen med tilsyneladende helt dagligdags fænomener. 

Betydningen af dagligdagens gøremål bliver pludselig vigtig. En af disse pointer, hvor han løfter, er

udsagnet: Hvis du vil have styr på dit liv, så start med at bringe orden i dit hus. Manden har ret. Man

kunne også sige: Vis mig dit interiøre, og jeg skal sige dig, hvem du er. Eller i hvert fald: og jeg skal sige

dig, hvordan du har det for tiden. 

Oprydning og rengøring bliver herved til et stykke terapi. Jeg taler ikke her om det rengøringsvanvid,

der kan gribe hysteriske husmodertyper, hvor der går renhedstyranni i den. Blot et krumme eller en

nullermand, der har ramt ved siden af skraldespanden er en dødssynd. Det er det stik modsatte af

mentalt sundt, det er klassisk neurotisk.

Jeg taler om, at man ikke stuver ragelse sammen, som man ikke har brug for. Jeg taler om, at ting har

deres plads, så man kan �nde dem hurtigt, hver gang man har brug for dem. Jeg taler ikke engang om
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Feng Shui her, for det ved jeg ikke nok om. Det giver bare intuitivt god mening, at man ikke skal falde

over en masse lort allerede, når man prøver at kæmpe sig ind ad sin hoveddør. Eller bagdør for den

slags skyld. Det er et hus med åndenød og    forstoppelse, og du er dit hus. Mr. Peterson kan sikkert

fortælle os, at når vi drømmer om huse med rum i, så er det et sindbillede.

Man kan lære meget af håndværkere. I et professionelt køkken har alle ting deres plads og funktion.

Der er ikke plads til slinger, for gæsterne sidder og venter utålmodigt på middagen. Der skal ryddes op

og skylles af med det samme, man er færdig med et remedie. I et værksted har hver dims sin faste

plads, og alle løsdele bor i sku�er, kasser, hænger på kroge. Man har faste vaner med, hvor man

lægger ting fra sig under arbejdet – hvor faaen er nu den tommestok? Det duer ikke?

Men vi kender alle sammen, når det ikke fungerer. Det er bare et helvede, og vi står os bedst i at

indrømme det. Tænk på, hvordan dit arbejdsbord ser ud. Ligger der papirer og skriveredskaber og

�yder overalt, også dem man ikke bruger lige nu? Og hvad laver de halvspiste ostemadder + den ene

af to sure sokker sammen med kasket, som du ikke har på … på bordet? Eller hvad med dit virtuelle

computerskrivebord. Mange smider alt deres mappe- og �l-ragelse direkte på skrivebordet. Sæt det i

system. Det er beregnet til mellemlanding ikke som permanent lagerplads. 

At rydde op er at tage stilling. Ikke at rydde op er at udskyde stillingtagen. Udskudte stillingtagen’er

akkumulerer. Det skaber karma = bindinger, skyld (i betydningen ‘jeg skylder at gøre …’).

Er det pedanteri? Mnjææ, jeg er så kreativ, og så kan jeg ikke også være systematisk … Bullshit! Hvis du

ikke konstant falder over dit eget ragelse, frigør du netop din kreativitet. Der er intet, der forstyrrer dig.

Og ja, jeg ved det, for jeg har det på samme måde. Jeg er ufattelig god/dårlig til at vænne mig til mit

eget rod. Jeg er fuldt ud i stand til ikke at se det. Men jeg mærker ikke, hvordan rodet og snavset æder

af min skarphed. Man skal have en ren røv at trutte i – hver dag.

Jeg har lige overstået et 5-6 ugers projekt med min ejendom og mit hus bestående af renovering af

facader og træværk, vinduer og sokler. Der står 5 bygninger på min grund, og alle �k den store tur.

Træer og buske groede helt vildt, så de �k også turen. Det sidste ragelse fra de foregående ejere, to nu

pensionerede kunstnere med bogstaveligt talt tonsvis af lort blev smidt på en trailer og kørt på

genbrugspladsen. Det er trailerlæs nr. 20 af slagsen siden overtagelsen, hvilket siger noget om

omfanget.

Dernæst har jeg opbygget gear for at kunne starte et produktionsselskab til �lm. Alt kan være i tre

�ightcases bortset fra stativer. Det kræver inventarlister over de 74 specialdele, der alle skal fungere

sammen for at showet kører. Der skal skæres rum i skumgummi, for at det hele ikke ligger og rasler

rundt i transporten. Udstyret er professionelt, så der skal bygges to rigs med kamerahus + cage +

adaptorer + monitor + skinner og plade til v-mount-batterier … du er sikkert allerede stået af. Pointen

er, at hvis der ikke er totalt styr på udstyr, så fucker det produktionen op, og der skal blot et enkelt

missing link til. Jeg taler af nylig og bitter erfaring, og hvis jeg ikke tager det til efterretning, er jeg en

torsk.
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Bilen er bygget om til en camper for at kunne tage en Danmarksturne med optagelser og interviews.

En platform i bunden til en madras, en anden platform ovenover til �ightcases m.m. Gardiner der kan

trækkes for og fra. Et system så højre forsæde bliver til et skrivebord til redigering. En ny laptop i

øvrigt, der kan klare det tunge arbejde. Det er fascinerende, hvordan man med små midler kan

omdanne en simpel gammel stationcar, WV Caddy årgang 2009 ved at hive fem ud af syv sæder ud og

smide nogle brædder og plader ind. Når bilen er kørt ud, skal den skrottes, så jeg har ingen skrupler

med at skrue huller i inderbeklædningen.

Det hele handler altså om: Gør rent i dit hus. Dit rod må aldrig være en klods om benet i øjeblikket, for

så er du ikke et skabende menneske. 

Så kommer de næste trin i oprydningen: økonomi og personlige relationer. Økonomi er meget i familie

med dit interiøre, dit fysiske rum. Det bliver mit næste projekt, for det er mit svage punkt. Relationer

har jeg en konsekvent måde at løse på: Alle, der ikke bidrager positivt i mit liv, er der ikke plads til.

Folk, der oven i købet misbruger, lyver, skaber kon�ikter for at få opmærksomhed, belemrer med

politisk korrektheds-tyranni, ikke overholder aftaler eller manipulerer, er der absolut ingen plads til.

Howto

Så hvad gør oprydningen? Den er frigørende. Den skaber luft. Den dæmper støj og uro. Den tillader dig

at tænke. Den slanker. Den fjerner unødvendig afhængighed. Jeg har i �ere omgange været i en

situation, hvor jeg – også ufrivilligt – har måttet skille mig af med mine personlige ejendele. Det bør ske

frivilligt, ellers kommer man bagud for sig selv. Jeg ved, at mange mennesker har et meget opbundet

forhold til deres ting, og at skære fedtet væk kan være meget svært. 

Her er metoden til at rydde et tætpakket loftsværelse/kælderrum for skrammel. Det kan være

nemmere sagt end gjort. Åbn en �yttekasse og tag tingene op hver for sig, mens du spørger dig selv

om, hvornår du sidst tænkte på denne genstand. Hvis svaret er: mere end to år siden, så se

overbærende på genstanden, sig pænt farvel til den og kasser den.

Kære post-studerende: hvorfor pokker gemmer du på alle dine notater til dit universitetsspeciale

fra 10 år tilbage, som om du havde tænkt dig at skrive makværket igen, og som om du �k et eneste

job på baggrund af dette stykke obligatoriske referatstil niveau 2?

Bøger: Har du tænkt dig at læse denne bog igen, eller står den bare på hylden for at signalere

belæsthed? 

Tøj og sko: Går du reelt i klunset, eller var det et mode�ip? Har du reelt – den er mest til kvinderne –

brug for 130 par sko i lag i dit walk-in-closet? Det hedder vistnok fetichisme, og det virker ikke

umiddelbart mentalt sundt.

Elektrogear og sjove ledninger: Hvorfor gemmer vi mandfolk stadigvæk på ledninger, der virkede på

gear for 20 år siden? Vi har det med elektrodimser, som kvinder har det med sko.

Ladeskrammel. Jeg bor på landet, og jeg si’r dig: de har skrammel i laderne! Fordi vi har så meget

lagerplads, har vi a�agt skrammel, der svarer til pladsen. 

Her føler jeg så lige trang til at indskyde, at genbrug er en vældig sund ting. Jeg smider aldrig et stykke

træ væk, der stadig er brugbart. Jeg ved, at jeg en eller anden dag får brug for det til et gør-det-selv-
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projekt. Alt er en balance. Jeg har �ere bokse med søm og skruer og beslag og spændebånd m.m. Jeg

ved ikke på forhånd, hvad jeg får brug for, men jeg holder det i bokse, i reservater, hvor jeg ikke falder

over dem.

Jeg har et på mange måder misundelsesværdigt værksted. Som min nabo siger: Du går da ikke ned på

gear. Men så kommer han alligevel luskende en eller anden dag: Den der …, du ved, kan jeg ikke låne

den? Der er selvfølgelig et par fejlkøb. Eller blot noget, jeg ikke har brugt – endnu. En vandpumpe fx.

Men hvad med den dag, der ryger et vandrør? Et svejseapparat. Jeg har �ere projekter, som jeg ikke er

nået til endnu. Men hvad med en kapsav? Ku’ jeg ikke nøjes med håndholdt sav? Jeg siger dig, det går

hurtigt og er 100% præcist at afkorte 20 planker. Jamen skal du så have både en kapsav og en

håndholdt rundsav OG en bordrundsav. OK, det sidste kunne jeg have undværet, men har du prøvet at

save en bjælke igennem på langs? Det er jo et mini-savværk, vi taler om. Og du skal være en virtuos

med den håndholdte for at gøre det. Har du nu også brug for en tykkelseshøvl, kan det ikke gøres i

hånden? Igen, respekt for det gamle håndværk, men det er fanderme smart og går stærkt. Her opstår

der så et nyt rodeproblem. Er du klar over omfanget af savsmuld og høvlspåner i et værksted? Men jeg

kan ikke undgå at bemærke, at der sidder en udsugning på �ertallet af powertools, som aldrig bliver

brugt, så derfor er det næste på ønskelisten: en cyklon-udsuger. 

Det materialistiske paradoks

Vi taler om, at orden i det materielle rum påvirker alle ikke-materielle rum. Eller omvendt, hønen og

ægget. Her er et paradoks, jeg altid har undret mig over. Jo mere materialistisk, man erklærer sig –

marxistisk historisk materialisme – jo større foragt har man for det materielle + jo mere afhængig er

man af det materielle. Simpel materiel omsorg var et kæmpe problem i det kommunistiske samfund,

for der var altid underskud og dysfunktion. Alle stod i kø for at ska�e sig materielle fornødenheder, for

der var en herskerklasse, der havde stjålet deres materialer ((psst! det var hele meningen med det

kommunistiske projekt: at stjæle med det blå stempel i ryggen). Herskerklasse … i det klasseløse

samfund, allerede her er der noget rivende galt.

Kulturmarxisterne kritiserede forbrugerkulturen, men de var selv de største forbrug-og-smid-væk’ere.

Deres forældre og bedsteforældre havde oplevet trange kår og havde stor omsorg for deres materielle

ejendele. De passede på tingene. Deres børn og børnebørn var ligeglade med tingene og lod dem

forfalde. Reelt set var de bare snotforkælede, men det indrømmede de aldrig.

Andre tog den tilsyneladende modsatte position: semi-buddhistisk afkobling fra det materielle. Sjovt

nok faldt de i den samme grøft og kom til at foragte det materielle. Det blev deres fjende. De havde

misforstået Buddhaen. De blærede sig med, at penge ikke betød noget, så de tog et quicklån og

brændte det af … og SÅ betød pengene lige pludselig noget, for nu var de forgældet på højrente. Den

forsmåede og foragtede materie tog en grum hævn.

I røven på feminismen

Det er et problem i tiden. Jeg har set det SÅ mange gange. At benægte det eller bortforklare det vil

være at spille det politisk korrekte spil, der er selve problemet i tiden.
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Problemet kan siges ganske kort: Bestemt ikke alle men markant for mange kvinder synes, at det er

helt OK at behandle mænd som lort. De mener nærmest, at de har pligt til det eller som minimum, at

det er nødvendigt og helt berettiget.

Hvordan giver det sig udtryk?

Hun bitcher ham for at få sin vilje.

Hvorfor tager hun ikke en forhandling i stedet for at køre den som en møgtøs?

Hun bagtaler ham overfor veninderne og andre?

Ville hun selv bryde sig om at blive negativt bagtalt?

Hun starter en kon�ikt for at få opmærksomhed, for en sikkerheds skyld. 

Hvilken sikkerhed giver det at have sin partner imod sig som udgangspunkt?

Hun opfører sig som hustyran. 

I sidste ende fører det til familiens opløsning, og så kan hun hovere som nybagt enlig mor.

Hvor fedt er det udover en kortvarig hoveringsfase?

Hun hiver ham rundt i manegen som en cirkushest. 

Så er han inde i varmen, så er han ude i kulden.

Var det en mand, du ønskede, eller var det en hund, en hest eller en dresseret abe?

Hun kræver af ham, at han skal opføre sig som et skvat, og hvis han gør det, kalder hun ham for et

skvat og dumper ham. De bløde mænd i røven på feminismen, dengang fra 70’erne og frem prøvede

det, for så blev hun nok glad. Det virkede ikke. 

Hun kræver, at han skal være efeminiset og blød, men hun roder sig ud i a�ærer med helt andre

sexede typer, hvorved hun uansvarligt foretrækker partnerere, der er af dårlig kvalitet, som bestemt

ikke er velegnede til at være far for hendes børn, og som forlader hende så snart, en ny hot event

melder sig.

Så var det noget helt andet, det handlede om – alt det feminist-præk? Selvfølgelig var det dét.

Man må spørge sig selv om, hvad det hele skulle til for set fra hendes synspunkt? Hun �k ALT det, som

hun IKKE ønskede, så hvor tomhjernet-selvoptaget-kontsynet kan man egentlig være? Der er

tilsyneladende ingen grænser for, hvor stor en gås, der kan gå på to ben.

Jeg ville ikke omtale problemet, hvis det var specielt og personligt. Jeg omtaler det, fordi jeg ser det

overalt, hvor jeg kommer frem i et eller andet omfang. Problemet er ikke specielt, det er generelt.

Måske fører det ikke til skilsmisse og ødelagte familier men blot til en kronisk forsurelse af livet for det

pågældende par og hele deres familie. Måske besidder han den HELT store og næsten umenneskelige

tålmodighed. Det har jeg set lidt for mange eksempler på. 

Min tålmodighed er noget mindre, tør jeg roligt sige. Jeg boede et par år med en person, der hele tiden

startede kon�ikter for at få opmærksomhed. De var helt unødvendige, for der var ikke noget i dem. På
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et tidspunkt lagde jeg kortene på bordet og sagde det ligeud: Du får et klippekort til dit iscenesætteri,

og når det er brugt, er der ikke �ere klip. Ret hård bemærkning i øvrigt, og det løste ikke problemet,

men det gav mig frihed efter et års tid med forgæves forhandlinger. Nåmmn, jeg troede da ikke, du

mente det, var reaktionen. Sorry honey, det skulle du ha’ tænkt på … dengang. Der var ingen børn i det

forhold og dermed ingen svære hensyn, så valget var helt enkelt. Friheden har jeg ikke sluppet siden.

Livet er for kort til umodne mennesker, der ikke spiller en positiv rolle i dit liv, og det kan kun

anbefales at ska�e sig af med dem.

Er det en hård dom, umoden? Det var alt det, som 60’er-70’er-feminismen lærte kvinderne: At de kvit

og frit kunne opføre sig som børn og samtidig kræve den voksnes privilegier. De lærte, at det var

mænd, der skyld i SAMTLIGE verdens problemer, og at de som kvinder var enooormt undertrykte, og

at det var søøønd for dem. Og fordi de var undertrykte og dermed kunne påberåbe sig en permanent

o�errolle, havde de pr. de�nition altid ret og kunne kvit-og-frit fralægge sig ansvar. Samfundet/Staten

bakkede op om deres o�errolle og tilkendte dem automatisk forældremyndighed ved skilsmisse.

Ingen spurgte børnene, om de havde lyst til at droppe deres far. Resultat: �ere generationer af børn,

der blev taget som gidsler i et politiseret magtspil, mistede deres tryghed, blev sparket rundt mellem

mor og far. Dobbeltmoral blev standardmoral. Der blev ikke sat sunde grænser i hverdagen, for uha-

uha, så røg kvalitetstiden på weekendbesøg. Helligdage og ferier blev til trækketove, og lille

grænseløse Alexander blev overdænget med julegaver fra hver halvdel af den smadrede familie.

Resultat: hypermaterialistiske brug-smid-væk-sociopater, curlingkugler på den store isbane af

kulturkrig.

Og vi taler ikke om skilsmisser med voldelige og misbrugeriske mænd, der ikke bør have lov til at se

deres børn eller være i nærheden af deres ex. Men feminismen formåede at stemple SAMTLIGE mænd

i HELE verden som voldelige og misbrugeriske. Psykisk vold udøvet af manipulerende kvinder var

fraværende i kataloget for misbrug og overgreb. Udvalgte individer i en hel generation af potentielt

herskersyge fruentimmere havde luret, at de kunne fyre falske beskyldninger om voldtægt og pædo�li

og andet fælt af uden at blive stra�et for det. Mænd, der �k en sådan beskyldning men blev frikendt

eller ikke-anklaget, havde beskyldningen siddende på sig hele livet, for: mnjææ, han er jo ikke stra�et,

for de kunne ikke bevise … det! 

Fri fantasi? Jeg selv og to af mine bedste venner blev anklaget af deres børns mor for pædo�li, så hun

kunne føre sig frem overfor forældremyndighederne. Personligt satte jeg hårdt imod hårdt og skrev et

meget udførligt brev til nogle eftergivende psykologer på Bispebjerg Hospital, der kort fortalt beskrev

hendes komplekser med anorexi/bulimi, hendes misbrugeriske stedfar, hendes svindelnumre med

eksaminer, hendes socialbedrageri og hendes øvrige stærkt manipulerende adfærd + en besked om,

at hvis jeg jeg �k �ere breve fra dem, så kørte det rettens vej. Det var ikke tomme trusler, for jeg havde

allerede ska�et en advokat. Så stoppede det … lige pludseligt. Den grænseløse eller grænsesvage

person blev stoppet i sine grænseoverskridelser, og så var der ikke mere at komme efter. Interessant

ikke?

Det er interessant som et stykke anvendt psykologi, for her er vi både ved kernen og løsningen til

problemet. Som alle andre overgreb på mennesker, bakker misbrugerne ud, lige så snart de får
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egentlig modstand. Deres hykleri og fejhed kan ikke holde til reel modstand. De både misbruger andre

mennesker OG det system, der er blevet svækket og eftergivende. Afsættet, den falske præmis er, at

fordi der �ndes visse mænd, der misbruger kvinder og børn – ligesom der �ndes kvinder, der gør det

samme – så må ALLE mænd være på den måde, og derfor har kvinder lov til at gøre antagelser,

generaliseringer og gøre alt det ved mænd, som de siger, mænd gør ved dem. Det hedder projektion

og er et narcissistisk træk. Voldtægtsforbrydere skal stoppes og stoppes hårdt og konsekvent som den

forbrydelse, det er. Men det, som feministerne og deres medløbere – sidstnævne kommer sjældent

med ideologiske udsagn, de sejler bare i slipstrømme som opportunister, der ønsker magt – har gjort

ved mænd og børn over en kam, er en kulturforbrydelse i sig selv. 

Og gjort ved sig selv, bør vi ikke glemme. De har kogt SÅ meget ris til egen røv. En af de aldrende

feministiske hoved�gurer fra 60-70’erne – navnet er smuttet – udtalte i en blanding af bitterhed og

selverkendelse på sine gamle dage: Nu har vi hele vort liv belært mænd om, at det var syndigt at

begære os. Nu er vi blevet ældre og visse kropsdele hænger nedad i stedet for at strutte … men nu

gider de ikke begære os mere! Selvmål, sørgeligt og spot-on. Feminismen var en

kærlighedsdræbermaskine. I et kærligt forhold kan hun blive lige så gammel, det skal være, og stadig

være smuk. Men nej, sådan skulle det ikke være. De betalte prisen men var ikke villige til at indrømme,

at de selv havde bestilt varen.

Feminisme er et stykke vaskeægte kulturmarxisme designet og beregnet på at ødelægge familien som

bærende institution i samfundet. Mænd har altid i menneskehedens historie været beskyttere af

familien og har været villige til om nødvendigt at give deres liv for kvinder og børn. Ideologerne

designede deres kultiske ideologi med manden som mål for kulturangrebet. Det maskuline som mod

og modstandskraft stod i vejen for deres overgreb, så de �k kvinderne til at gøre arbejdet for dem.

Herved �k Staten, og globalisterne fri adgang til børnene og kvinderne. Pludselig var det ikke et udtryk

for overskud, at både mand og kvinde var udearbejdende, det var en absolut nødvendighed for at

overleve, for lønningerne var langsomt blevet udhulet. Feministerne opdagede aldrig, at de

medvirkede til historiens største løntrykkeri, for det eneste, de kunne få øje på, var ligeløn her-og-nu.

Mens de pillede navle, forstod de ikke, hvad in�ation var for en størrelse, og at det var et instrument

anvendt imod dem selv. Det eneste, de fattede, var, at de nu havde fået et magtinstrument i hånden

og kunne undertrykke deres mænd og børn og familie – UDEN at det blev kaldt for undertrykkelse. 

At der skal betales lige løn for lige arbejde er banalt indlysende, og jeg kender ingen hæderlige

personer, der vil mene noget andet. Det �ndes i dag ikke længere på høj- og mellemlønsområdet. Der

er fagområder på lavtlønsområdet, hvor det stadig eksisterer. At der ikke �ndes lige så mange kvinder

i toppen af virksomhedslivet, bør kvinderne holde op med at brokke sig over. Det personlige o�er, der

kræver som kvinde at konkurrere med mændene på mændenes betingelser i jobs, hvor man er nødt til

at være grænsepsykopat for at følge med – familie, forget it! – er meget voldsom. Kvinden er nødt til at

fornægte sin egen natur for at klare det. Hun er nødt til at undertrykke sin egen kvindelighed. Mænd

skal ikke undertrykke deres mandighed, for det er en del af krigeren, jægeren, byggeren at skære sit

følelsesliv bort, når de træder i karakter. Bagefter vender følelseslivet tilbage – med mindre de er

blevet traumatiseret. Kvinders psykofysiske organisme er langt mere for�net end mandens, for hun er
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skabt til at give liv og skabe omsorg for liv. Kun de færreste kvinder i toplederstillinger er i stand til at

bevare denne for�nede organisme intakt, når de er tvungen eller lokket til at maskulinisere sig selv. 

Jeg arbejder selv i en organisation med iskold teknokratisk maskine af en kvindelig topleder. Hun er

vældig om sig med at simulere, at hun skam bekymrer sig åh-så-meget for de ansatte, og at alle skam

er velkommen til at komme og få en snak, hvor man kan sige sin mening, og der bliver lyttet – og alt

det ordgejl og dyds-signalering. I praksis har det efter blot et år i stillingen vist sig at være ren snak, for

virkeligheden har været meningsløse omstruktureringer, fyringer, irettesættelser af underledere for at

forholde sig spørgende-kritisk og større distance til ledelsen end nogensinde. 

Single- og singlekulturen er opstået som mangel på komplementær polaritet mellem mand og kvinde.

Den er en kulturel hormonforstyrrelse. Den er opstået, fordi familien er blevet kulturelt angrebet. Den

elitære hovedstrategi overfor pøbelen, undermenneskene er her som altid del-og-hersk. Vi ved det,

men når der sker lige for næsen af os, �ndes det pludselig ikke. Mænd og kvinder skulle adskilles, og

deres polaritet skulle blive til antagonisme. På den ene side. På den anden side skulle bøssi�ceringen

af mænd og lesbi�ceringen af kvinder nivellere kønnene og gøre dem uinteressante for hinanden. Det

hedder eugenik, for det uundgåelige og kalkulerede resultat er en faldende befolkning. Et samfund

med stærke familieværdier udgør til enhver tid det sikre værn mod Statens overgreb. En stærk familie

er en suveræn og selvforsynende enhed, og Staten ønsker svage individer, der er afhængige af Staten.

En hel del kvinder i velfærdsstaten har udnyttet systemet til at score gratis understøttelse. 

Feministerne så sig selv som ene-men-stærk. Enten var de åh-så-stærke midt i deres forhold, for de

kunne hundse rundt med deres familie. Eller også var de åh-så-stærke, når de svinede deres adskilte

partnere til i ‘søstersolidaritet’. En meget illusorisk og indbildt styrke, som at tisse i trusserne for at

holde varmen i vinterkulden. Hvor mange har ikke oplevet det stereotype scenarium med en enlig mor

og hendes umulige, grænseoverskridende drengebarn kl. 17 i supermarkedet? Drengebørn uden

mandlige værdier og forbilleder bliver små sociopater. De er dømt til resten af deres at søge og

overskride de grænser, de aldrig �k og de forbilleder, der blev frataget dem. Institutionsbarnet,

møgungen, lille nuttede Alexander �k heller ikke lov til at lege med krigslegetøj, for det var aggressivt

og ikke-kønsneutralt. De lærte aldrig at styre deres medfødte kræfter, så nu er de små og

opkommende destrutions-apparater og tikkende psyko-sociale bomber.

Gaslys

De�nition:

Psykisk manipulationsteknik, hvor en person gradvist og glidende begynder at opfatte sig selv som

sindsyg. Vha iscenesatte events skabes der et selvmodsigende og gognitivt dissonant spændingsfelt

mellem oplevet virkelighed og forklaret/fortolket virkelighed.

Gaslys  har altid anden- eller tredjepart som intervention. Denne syntetiske tilstand kan bedst

eksempli�ceres med en person, der oplever uforklarlige og skræmmende hændelser, mens andre

personer omkring personen hovedrystende og overbærende fortæller vedkommende, at disse

hændelser ikke har fundet sted. Ved konsekvent gentagelse af denne dissonans eller benægtelse
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bliver personen tvunget til at overbevise sig selv om, at det er noget, der er foregået inde i

vedkommendes eget hoved, hvorved grebet om virkeligheden skrider.

Ved at placere personer omkring o�eret for gaslyset, der isolerer vedkommende fra anden påvirkning,

ved at spille spillet med stenansigt og ved at etablere et tillids- og autoritetsforhold til o�eret, glider

o�eret ind i gaslysets slørede-sløve-ufokuserede stemning, en tilstand af halvt drøm, halvt lurende

mareridt.

Er det blot noget, som Hitchcock har opfundet som et snedigt plot i en psykogyser? Den virkelig gyser

er meget værre en �lmens, for teknikken er en del af manualen for sinds-manipulation i det 20

århundrede. Det største gaslys-fænomen for tiden hedder … coronavirus. Oplevet virkelighed svarer

ikke til fortolket og forklaret virkelighed.

Folk dør ikke som �uer på gaden, ingen oplever det, men medierne kører en konstant kværn om, at

det gør der.

Coronavirus er en forkølelse, men medierne kværner om, at det er Den Sorte Pest.

Simple remedier som helt almindelig malariamedicin kurerer virusen, men medierne kværner om,

at dette er mere dødeligt end den opskregede sorte pest selv.

Landet er påtvunget udgifter og tab i 100’er af milliarder-klassen, men medierne kværner på vegne

af regeringen om, at det er velgørende.

Det o�entlige rum er ét stort kognitivt dissonansfelt af oplevet versus formidlet og forklaret

virkelighed. 

En vinkel på klimaævlet

Er klimaagendaen et svindelnummer?

Absolut!

Er CO  et giftstof?

Absolut ikke!

Er klimaet menneskeskabt?

Nej – uden brug af ordet ‘absolut’.

Der �ndes en menneskabt komponent i tilstedeværelsen af CO   i atmosfæren. Dette er et element,

som der ALDRIG bliver talt om. Når landbruget har valgt at bruge kemisk gødning eller ufermenteret

husdyrgødning, så ødelægger de den naturlige proces, der bør �nde sted mellem jord og planter, så

planterne ikke længere trækker C0 ‘en ned i jorden, hvor den hører hjemme, og hvor der er brug for

den.

C er carbon, kul. Alt liv på Jorden er kulbaseret. Når planterne bliver tvunget til at afbryde deres

download af kul i form af luftens CO , så skaber vi et misfoster af en afgrøde, der mangler

størstedelen af dens livskomponenter i form af mineraler. Vi skaber også et skjult ørkenlandskab af

2
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2

2
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død jord, der kun bliver holdt kustigt i live en årrække endnu via misfostergødning. Og vi skaber

fødevarer, der i værste fald er giftsto�er og i bedste fald ganske utilstrækkelige for mennesker og dyr.

Så igen: Er klimaagendaen et svindelnummer?

Svaret er et dobbelt ja. 

Alt det, der er forkert i agendaen, ævler de løse om.

Alt det, der er rigtigt i agendaen, er netop ikke … agendaen, 

så det er de fuldstændigt tavse om.

Tyngde er ikke en kraft

Så begrebet tyngdekraft er noget vrøvl.

Det, vi kalder en kraft af tyngde, er derimod i allerhøjeste grad virkeligt.

At benægte tyngde som fænomen ville være tåbeligt. Prøv at springe ud fra 5. sal og benægt det, og se

hvad der sker. Jeg kender en kat, der gjorde med ved et uheld. Den brugte en hel uge på at komme sig

over det og brugte et af sine ni liv.

Så hvad er det så?

Det er æter torsion.

Vi har brug for torsions-fysik for at forstå, hvad tyngde(kraft) er.

Det, vi kalder tyngde, er ikke en kraft. Det er resultatet.

På samme måde som en paddehattesky fra en atomeksplosion ikke er energi.

Det er resultatet af energi, der udløses.

Problemet med dette er, at fysikken har afska�et æter = det, der be�nder sig imellem objekter i det

synlige og målbare rum, og har i mangel på forklaring kaldt det alt mulig andet. Sort materie, sort

energi, sorte huller. Problemets omfang er, at det er mere end 99% af Universet, der falder i den sorte

kategori, så fysikken som videnskab har en ret stort forklaringsproblem, hvor sort som bagdørsbegreb

er et synonym for ikke-forklaret.

Det samme problem har magnetisme. To magneter bliver ikke tiltrukket af hinanden. De bliver

tiltrukket af et nulpunkt, der be�nder sig midt imellem dem. 

Nicola Tesla forstod det. Og Kenny Wheeler har forstået det.

—– o —–
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Dette er en kybernetisk grundsætning – kybernetik = læren om styresystemer.

Det gør det hele meget nemmere. Vi behøver ikke at stole blindt på, hvad systemet og dets forfægtere,

salgsagenter eller manualer siger. Vi behøver ikke skue hunden på hårene og kan med sindsro skyde

en hvid pind efter glitter, glimmer og påståelighed. Vi kan glemme alt ævl om gode hensigter og

erklæringer om disse. 

Vi behøver blot at observere, hvad systemet rent faktisk gør, hvad der kommer ud af det. Hvad er

produktet, hvad er e�ekten/virkningen, funktionen, udbyttet? Hvis der uden på pakken står, at dette er

et køretøj til sikker transport, og det så sprænger i luften ved første prøvekørsel, så er det ikke et

køretøj, så er det en bombe. 

Et system er, hvad der gør
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Den morsomme sætning med at den går som en and, den skider som en and, den siger som en and, DET

ER EN AND  er kybernetisk sandt – vel vidende at biologiske organismer ikke er at betragte som

egentlige systemer, men vi forstår godt analogien. Det underlige er så, at mange biologiske organismer

og deres omgivelser kaldes for et økosystem. Det er et system, der er, hvad det gør: afballancerer og

opretholder liv.

Hvis din mobiltelefon  ved nærmere eftersyn viser sig at være en device beregnet på at overvåge din

færden og sende oplysninger videre til et bredt udvalg af industriparasitter, mens du selv mener, at

den er en kommunikationsdevice, et mini-TV, en butik og 82 andre applikationer på samme tid, så kan

den i din bevidsthed være alt, hvad du gør den til, men når dagen er omme, er den bare et stykke fælt

a�ytningsudstyr beregnet til at malke dig for data og penge og fucke med din hjerne.

Hvis  regeringen og Staten påstår, at de tilsammen er ansvarlige vogtere over et folkestyre med gode

hensigter om at beskytte borgerne mod overgreb, krige, kaos, fæle bankmænd og fordummende

propaganda men viser sig at legitimere overgreb fra globalistiske syndikater, der har mulighed for at

købe, snyde eller true sig til fri adgang til Statens borgere, mens Statens selv truer med repræssalier,

hvis disse borgere giver højlydt udtryk for deres utilfredshed, så er det ikke et folkestyre ejheller en

republik men et stykke fælt tyranni. Systemet er, hvad det gør, ikke hvad det påstår at være.

Hvis medierne påstår, foregiver, garanterer, at de efter bedste evne formidler information om verden,

som den er, og at deres medarbejdere, som de kalder for journalister, seriøst, ærligt og kompromisløst

opsporer, indsamler og tilrettelægger disse informationer, som de kalder nyheder – men hvor det ved

nærmere eftersyn og simpel observation viser sig, at de såkaldte informationer er scriptede, for-kogte

historier, at nyhederne er gammelheder, der har ligget hengemt i sku�en og ventet på det rigtige

påskud, at ærlighed er uønsket af mediernes opdragsgivere, så er det ikke nyhedsmedier men

propagandamaskiner, og medarbejderne er ikke journalister men opkoblede papegøjer for maskinen.

Hvis systemet producer løgn og forvirring, så ER det løgn og forvirring.
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Hvis  sundhedsvæsenet i skøn forening med medicinalindustrien  hævder at producere og udskrive

kemiske substanser, som de kalder medicin, der kurerer syge mennesker, men hvor det efter

nærmere eftersyn og simpel observation kombineret med statistik viser sig, at denne medicin er den

største dødsårsag af alle, og at såkaldte bivirkninger er egentlige virkninger, så er der ikke tale om

medicin men om gift. Det er fuldstændig ligegyldigt, at medicoindustrien og behandlerindustrien

dækker sig ind med begrebet behandling som erstatning for kur, for hvis output i sidste ende er mere

død, mere sygdom og mere livslang afhængighed, så er det ikke et sundhedsvæsen men en

sygdomsindustri kørt af ma�osi, pimps og pushere, og deres dope er ikke medicin men sidestillet med

kokain, heroin og extacy. 

Systemet er ikke, hvad det sælger sig som, men hvad det gør ved folk.

Hvis en voldelig hændelse i et o�entligt rum med menneskeliv som ofre bliver omtalt som en tilfældig,

meningsløs hændelse og voldsmanden/-mændene beskrives som ensomme galninge, der på eget

initativ har besluttet sig til at udøve terror fra en hule i Afghanistan, en kælder i East End London, en

forstad til Boston, en stuelejlighed i Cph Nordvest, et forskningslaboratorium i Wuhan-Kina, et �nt

kontor i Bruxelles – hvor det så efter nærmere eftersyn og simpel observation viser sig, at regeringen

allerede har færdigt formulerede terrorpakker og radikale lovændringer klar, der fratager befolkninger

civile rettigheder og tildeler sig selv og deres kontrolinstanser beføjelser, der kun har historisk

fortilfælde i totalitære regimer … så er der ikke tale om tilfældige terror-events men nøje planlagte

overgreb begået efter aftale med over-statslige interessegrupper beregnet på etablering af et

totalitært globalt styresystem. Det er ikke hærværk, det er et statsligt eller som minimum

statsgodkendt overgreb.

Den systemiske terror er ikke tilfældig, den er aftalt og planlagt. Den ankommer ikke udefra men

bagom ryggen. Det er ikke et frontalangreb men et bagholdsangreb. Systemet er, hvad det gør, og hvis

systemet skræmmer livet af folk og derefter fratager dem al frihed, så er systemets navn  et

frihedstyveri.

Problemer ved midsommer

Klokken er 03:21, og jer er nærmest udsovet på min altan med udsigt over bugten, den inderste

lomme af Østersøen. Mit digitale stjernekort er ubrugeligt, for der er nærmest ingen stjerner på

himlen pga lyse nætter borset fra Jupiter mod syd med en lille bleg Saturn i røven – så er dét et

problem!

Jeg griber mig selv i at føle mig priviligeret selvforkælet over at sidde et sted i udkanten, hvor den

eneste lyd er frøer i branddammen, der pludselig midt i halvmørket har fattet et kvæk og giver bolden

videre til solsorten, der synes at den skal holde natuglen vågen, selvom den lige er vendt tilbage til

kassen i toppen af birketræet – og shit, nu starter gøgen i den anden ende, for nu er den også vågen,

hvorefter hele den forpippede koncert starter – så er det osse et problem!

Og så er det, jeg kommer i tanke om, hvorfor jeg valgte at slå mig ned i udkanten fri for en mulliard

stinkende biler, fulde folk kl. 02:21 på vej hjem fra dødsruten, naboen der spiller heavy kl. 03:21,
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ovenboerne der råver og tramper kl. 04:21, vejmaskinerne kl. 05:21, da naboen endelig er faldet

vodkadød om med sko på i sengen kl. 06:21, sure stoddere kl 07:21 i de o�entlige kupeer og deres

evindelige mobilonani, stenfjæsede ekspedienter i butikkerne kl. 08:21, stressede bilister i mylderet på

ind- og udfaldsvejene kl. 15:21 – for det var jo DET, der var et problem!

Og så er det i erkendelsens øjeblik, at jeg beslutter mig straks at myldre over til branddammen og

kysse alle frøerne, fordi de har fattet et kvæk. Klokken er i mellemtiden blevet 03:48, og jeg griber mig

selv i det, da de grønne �uefangere nok vil opfatte den slags jubelangreb som … et problem.

Millennium

Sommeren steger ned i hovedet på os lige nu efter midsommer.

Der er nogen, der kalder den The Summer of Love.

Der synes dog at være et problem med netop de, der tillader sig at bruge et udtryk lånt fra en

svunden, naiv og lettere opreklameret tid dengang for 50 år siden. 

Hvad de snarere mener, hvis de ellers kunne mobilisere en seriøs mening, er The Summer of Hate, for

alt, der kommer ud af deres mund og andre kropsåbninger, er serieproduceret had-had og atter had.

Babyboomernes børnebørn har fået så meget skamskudt utopisme ind med modermælk og medier,

at de kun er i stand til at præstere had som svar på alle de brudte løfter om Utopia. Der var nogen, der

lovede, men de leverede ikke, de løj, og de levnede staklerne i løgnens Limbo.

Hvad skal en historieløs generation stille op med historien? De har fået at vide, at historien er afska�et

til fordel for DERES historie. Da den egentlige historie udebliver, så er der selvfølgelig en hær af

mellemhandlere, der tilbyder en præfab erstatningshistorie, og synes I ikke, at denne historie ligner jeres

helt egen yndlingshistorie? YouTooPia – MeTooPia – We all pee for U2PA – U2-pist-væk.
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Ligner det ikke en tanke? 

Først bilder man staklerne ind, at de kan få det hele. 

Generation Curling kan få New Green Deals, en verden uden CO   =  en verden  uden planter, hvor

veganere stortrives … nånej, for alle planterne er visnet af mangel på livgivende CO , hvorefter

dyrelivet + menneskeheden visner af mangel på den O , som planterne skulle have produceret

og dernæst en verden uden �ytra�k … nåshit, der røg den rygsæksferie til Vietnam og Nepal, hvor der

skulle dumpes tomme coladåser på sydsiden af Mount Everest tømt for … CO

og en verden  uden kapitalisme … nåfuck, der røg grundlaget for fri bar og sociale ydelser, for ingen

tjener penge længere til at betale barregningen og festen

og en verden  med transkønsligheder, abort over hele linjen … nåscheisse, der røg menneskehedens

fremtid, hvilket Bill & Melinda Gates er storkapitalistisk glade for

og en verden med evig ungdom og gadefest hele året, mens de skreg ind i hodet på deres forældre, at

de var fascister … nåprut der røg fri kost og logi og rent vasketøj og lommepenge i fars og mors kælder

til langt op i 30’erne

og en verden uden politi, der blander sig i, hvad de går og laver … nåhelvede så er der x-antal tyve,

mordere og voldtægtsforbrydere, der rider på grisens ryg, og så er det pludseligt for dårligt, at

brandvæsenet og ambulancefolkene ikke synes, at de har lyst til at blive overdænget med sten i den

autonome zone og tyder autonom efter ordets betydning: bland jer udenom, det �nder vi selv ud af,

så moaar de onde politier vil pludselig ikke hjælpe os længere, selvom vi vil afska�e dem og overføre alle

pengene til den frie bar

og en verden  hvor de selv er the good guys, der er berettiget til et generøst moralsæt, og resten af

verden er onde fascister, der bare skal lukke kæften, inden de bliver sendt til Gulag, for her gælder et

helt andet moralsæt … nåpokker det synes de ikke om uden for autonomzone blå stue med

hoppeborg og rød saftevand

Dernæst går det langsomt op for staklerne, at alt det, man har bildt dem ind, nok ikke er lige om

hjørnet, og at der er en regning på et par trilliarder piratos forbundet med den frie bar, hoppeborgen

og den røde saftevand, som de havde regnet med, at alle de rige skulle betale, for er det ikke det,

socialisme handler om? hvilket de rige ikke lige har tænkt sig. Det er så her, staklerne bliver pissed og

smadrer det hele inklusive blå stue. Men ligner det ikke en tanke? Hvem var det, der hviskede dem i

øret om alt det utopis med evigt solskin og never ending raveparty på Ibiza? Og hvad var tanken med

vildledningen af en hel generation+?

Hvis det ikke endnu er gået op for os, at der ALTID er en bagtanke med socialkaotiske omvæltninger,

at revolutioner ALTID er igangsatte med et formål, der ALTID har noget med power grab at gøre, så er

vi selv fucked-up.

2
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The fucked-up generations udvalgte inderkreds – her behøver du ikke at føle dig tru�et, for du er

selvfølgelig en af de mange undtagelser, der bekræfter reglen    – blev kørt så hårdt i stilling som

weaponized social justice warriors, the woke, antifas, black lives matters, Trump-hadere (ingen af dem

ved rigtigt hvorfor), Greta-how-dare-you-kliiimafascister, hormonforstyrrede emo-soy-boys, Soros’

NGO-zombies, grønne frontkæmpere med sorte masker og nazi�ag, kussefeminister, skyldbefængte,

masochistiske hadere af egen hudfarve og kultur …. at de ingen anelse længere har om, hvem de er,

hvor de kommer fra, hvor de be�nder sig, og hvor de muligvis er på vej hen.

NÅJO, de er på vej til Utopia, og det er sikkert og vist!

Sommerfugletid

Der er nogen, der mener at have konstateret, at insekter er for aftagende. Det gælder så ikke herude

på bøhlandet, hvor jeg bor. Lige nu er det en hær af sommerfugle, der har forelsket sig i en stak

lavendler på en forhøjning omkring et stort birketræ midt på gårdspladsen. Eller også er de i gang med

de små hvide blomsterklaser på den kæmpe ligusterhæk, der danner vindbælte mod vest. Der er nok

at tage af, den er 3.5 meter høj og to meter tyk. Den følger ikke villahavernes snorlige stil, og en af

mine naboer kalder den for Midgårdsormen.

Aurora hedder den her. Den elsker lavendler.

Jeg er vært for et humlebibo i taget på mit atelier. De er meget hyggelige, og de lever i deres egen

verden. Hvepsene kommer, når frugterne begynder at modnes. Et par gange har jeg haft besøg af en

kæmpehveps, tung som et bombe�y. De siger, at den er åh-så-farlig, men jeg synes mere, der virker

forvirret, når den forvilder sig indendørs. Den vil allerhelst ud igen.
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Det er jo bierne, man er mest bekymret for. Men da �ere af mine naboer er biavlere, så virker det ikke

som et problem lige her. Hvis 5G-teknologien bliver indført, vil det se sort ud for bierne, for det

forstyrrer deres navigationssystem. Der meldes allerede nu om det. Pesticider er også et problem. 

Der ville der ikke være så mange fugle, hvis der ikke var insekter, for de lever af dem. Og hvis ikke der

var masser af insektædere, ville vi vælte rundt i seksbenet småkravl. Derfor holder jeg mig også gode

venner med edderkopperne, for de æder de �uer, som jeg ikke er så vilde med. Jeg har mindst tre

arter indendørs: korsedderkoppen – mest i udhusene og udenfor mine vinduer. Jeg har haft én

boende lige midt på min hoveddør, en kæmpe fætter, og jeg regner med, at den har skræmt eventuelt

ubudne gæster væk. Jeg har så mange af dem, at hvis jeg glemmer at rulle vinduet op på min bil, så er

der mindst to, der har lavet spind indendørs til næste dag. Jagtedderkoppen, den sorte kravler der

giver pigerne gåsehud, arketypen på en edderkop, bor i et hul i mit gulvbræt. Spinnerne, Daddy

Longlegs, som egentlig ikke er edderkopper, laver spind i alle hjørnerne. Der er vagtskifte en gang

imellem, når jeg synes, at interiøret bliver lige lovlig økologisk.

Ellers er et landhus præstationsdygtig i adskillige biosfærer. Min tagrende fx. er vældig fritgående

økologisk, for der bor mindst 3 familier gråsenolliker. En meget diskret beboer i hækken er

gærdesangeren. Altså ikke akustisk, for man er ikke i tvivl om, at den er der. men den bor inde midt i

hækken, så den er svær at få øje på. Den er mindre og slankere end en gråspurv, men knap så mikro

som gærdesmutten.

Den mærkeligste beboer holder til i mit bryggers. Det er jo et vådrum, og der bor salamandere! Det er

godtnok mærkeligt. De skal bare have et mørkt miljø med adgang til et a�øb med lidt vand i bunden,

og så kan de leve der. Jeg vil tro, de også æder insekter. 

Mere om insekter. Kl. er 23.29, og det er endnu en �n nat med tiltagende måne på min altan med

udsigt over Østersøens lomme. Der er en besynderlig lyd i luften. Jeg har hørt den før. Det er en

mellemting mellem en svirren og susen. Det er ikke vinden. Lyden synes at skifte position og kommer

oppe fra luften over markerne. Jeg hørte den for to år siden, da vi havde en meget varm sommer. Hvis

jeg havde været i Afrika, ville jeg have været bekymret, for sådan ville en kæmpe �ok græshopper have

lydt. Det er simpelthen en milliard vingede væsener, der er blevet udklækket i varmen, og som

åbenbart er aktive om natten. Svalerne er ikke ude om natten, men jeg forestiller mig, at de bare

kunne åbne næbbet som en �yvende hval og styre lige ind i kæmpe�okken. Vi kender det godt, når vi

løber ind i en sværm af torden�uer på cykelturen. Her er det, vi i hvert fald ikke skal åbne munden.

Så hvad var de for nogle insekter i luften? Og som jeg lige pludselig måtte lukke døre og vinduer for.

Det var �yvemyrer, der parrer sig, når det er højtryk, hvor de lettere kan �yve. Det er derfor det sker

på samme tidspunkt i hele landet, for det er den nat, hvor opadstigende varme og højtryk gør, at de

kan �yve. De skal parre sig. Man siger, at hannerne dør af kedsomhed, når de er færdige, og hunnerne

kommer ned fulde af sæd. Jeg kan altså berolige mig selv med, at det er en engangsfænomen, for den

tur holder de ikke til én gang til.

De er ikke ankommet endnu, men sidst på sæssonen ses de store rovinsekter, guld- og sølvsmedene.

Man siger, at de er med til at rydde op i biomassen af småinsekter. Det er også her, at hvepsene er
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stangstive af gæret bærsaft, og ligesom værtshusgængere, der har fået for meget sprut, så kan de godt

blive de aggressive. Kender du hvepsetricket, når du sidder udendørs i en have og bliver overfaldet. I

stedet for som de �este at baske panikslage om sig, smadre glas og kopper og stikke tante Oda en

lussing på vejen, mens man bare irriterer hvepsene yderligere, så går man ind i køkkenet og henter en

vandforstøver, og når det stribede bæst ankommer, så får den et sprøjt. Så tror den – og det er helt

seriøst! – at det er regnvejr, og det kan den ikke fordrage, og så skal den hjem til sit kunstfærdige

hvepsebo. Det kan myggene heller ikke, så hvad tror du, de gør? De sidder selvfølgelig under et blad,

dummere er de heller ikke.

Mursejlerne ankommer også sent på sommeren. De timer det som guldsmedene med over�oden af

insekter. De frække �agermus er der i god tid. Jeg gad nok se den myg, der kan undslippe dem. De

�yver så lavt indimellem, at man kan mærke vindpustet i hårtoppen. Jeg har engang fået én lige i

fjæset, da jeg cyklede langs søerne i Kbh. De bor i kastanjetræerne langs bredden. Jeg forestiller mig,

at den også havde været på værtshus.

Jeg har engang gjort en handel med en gråspurv i Botanisk Have. Der er en café, der sælger isva�er og

spurvene er rimelig frygtløse og hopper rundt mellem benene på folk og samler krummer op. Et

beslutsomt eksemplar landede på mit bort med et stort insekt i næbbet. Vingerne stak ud til begge

sider. Så smider den insektet på bordet og ser bestemt på mig og siger pliip! Jeg forstår lige med det

samme, hvad den vil. Jeg giver et passende stykke af min va�el, som den snupper og �yver med. Den

�k va�en, og jeg �k �uen. Jeg skal så sige, at nolliken nok værdsatte va�en mere, end jeg �uen, så jeg

åd den altså ikke. 

Fuglene i min 2000 m2 have og omegn er temmelig nysgerrige. Svalerne kan �nde på at �yve ind

gennem altandøren i den tro, at det nok er her, de skal bygge deres nye rede. De �yver lige gennem

mit arbejdsværelse og ind i soveværelset, der heldigvis er mørkere, så når de �nder ud af, at det er en

fejltagelse, går de efter lyset og �yver ud igen. Hvis man som min nabo får en svale ind i stuen, så kan

den måske ikke �nde ud igen, og når den bliver gennet ud, går der panik i den. Måske er det

simpelthen en forsvarsmekanisme, at den lukker fuldt op for røvhullet og sprøjtelakerer stuen som

shit-hits-the-fan. Noget lignende omend mere overskueligt oplevede jeg, da en musvit �øj ind og

landede på min computerskærm. Da den opdagede mig, sked den på skærmen og forsvandt.

Et insekt, jeg ikke er gode venner med, er tægen, �åten. Den sidder edder-anspændt som en fjeder på

et langt græsstrå og venter – måske i dagevis – på, at et eller andet varmblodet dyr skal gå forbi og ka-

�oink! så springer den på dig. Men i modsætning til byboerne, så er jeg ikke rædselsslagen. Jeg kan ikke

undgå, at det sker, fætteren skal bare fjernes med det samme. Der er �ere skoler her. Nogen bruger

en tang, andre gør det med det lange af neglene. Andre igen tager en klat fedt eller creme og lægger et

tykt lag ovenpå. Den har gravet sig ind i huden, og den trækker vejret med sin bagkrop. Fordi den

pludselig ikke kan ånde, så gaaah! slipper den og kravler ud for at få vejret.

—– o —–
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Oprindeligt betød det noget andet. Altså kult. Altså noget andet end det, som vi forstår ved kult i dag.

Vi lever i tider, hvor gamle begreber undergår en perversion.

Som ordet myte. Engang betød det episk verdensforklaring, historiefortælling, i dag betyder det, at nogle

overtroiske fjolser engang i en fjern fortid opfandt latterlige, infantile skrøner, fordi de ikke vidste

bedre og ikke havde videnskab – med andre ord: de var dumme, naive, men NU skal vi 2000 år senere

fortælle dem i bakspejlet, hvad de skulle have ment, hvis de havde haft en hjerne. Altså, selvfølgelig

skal vi ikke fortælle dem noget, for de er døde. Vi skal fortælle de nulevende, at de ikke skal få sjove

ideer som de gamle fjolser, at ideer skal have blåt stempel, og at episke fortællinger er noget, som

Hollywood skaber for os. Vi projicerer nutiden bagud i fortiden, hvorefter vi bruger fortiden til at slå

nutiden i hovedet med, så både nutiden og fremtiden kan tilhøre os.

Kulten
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I munden på polemikere i dag betyder myte en misforståelse, noget som nogle undermålere i deres

vildfarelse går og tror på. Mnjaa, vi må nok gøre op med den myte, at … Man tænker, hvem der mon er

nogle fjolser, der ikke ved bedre?

De gamle havde et andet sprog for virkeligheden. Sproget var billedbaseret. De personi�cerede

naturfænomener for at gøre dem forståelige. De så naturen som levende, hvor vi ser den som en

maskine, allerhøjest en organisk-biologisk maskine men i bund og grund en mekanistisk tingest. Tog

de gamle fejl, og har vi ret? Glemmer vi ikke, hvor hurtigt vore myter i form af den for tiden

accepterede videnskabelige forklaring på stort og småt i universet har det med at skifte? Er vi selv

blevet så gode til at skabe designermyter, at vi ikke ser dem selv? Har vi blot glemt koderne til de

gamles sprog, og har vi smidt oversættelsesmanualen væk? Carl Jung var af den opfattelse, så han

studerede noget så altmodich som alkymi hele sit liv, for han havde opdaget, at det var et sprog for

ALT det, han havde beskæftiget sig med.

Den samme twist er sket med ordet kult. Ordet er selvfølgelig kernen i ordet kultur. Kultur er �nt, eller

kan betyde noget �nt. Men selv her går det galt, for som man siger: Vi skal i byen i aften skat og have

noget kultur. Det er altså ikke noget, vi lever i og er medskabere af. Det er noget vi tilkøber os som

forbrugere. Det er noget, som vi har overladt til professionelle og lader os underholde med i en

voyeuristisk, blasert kultur. Ligesom vi har overladt politik til karrierepolitikere og teknokrater. Derom

senere.

Eller også er kultur et  undersøgelsesobjekt  for selvhøjtidelige sociologiske æggehoveder, der, som de

siger, studerer indvandrerkultur, fremmede kulturer, forstadskultur, bondekultur på en ø i 1800-tallet,

arbejderkultur på Nørrebro i 1911, whatever.
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Kult old-school

Ordet  kult  betyder uden moderne �ms, forvridning og fordømmelse:  at dyrke.  Kult var livskult,

frugbarhedskult, og det dyrkede var det, som naturen gav, og som holdt menneskene og dyrene i live.

I taknemlighed over den gave, de �k, hjalp de naturen på vej. Kulten var kulturen, og kulturen kender

vi især som landbrugskulturen. Et samler-jægersamfund har blot en anden form for kultur, for de

dyrker ikke noget, de samler eller jager noget. At de ærede og værdsatte naturen som gavegiver, er

der ingen tvivl om. Det kultiske, det dyrkede kunne være bjørnen, oksen, ulven, vildtet. Vi ser det i

deres afbildninger, for det et det, vi kender dem fra udover deres andre fysiske efterladenskaber. Og

billeder er jo noget af det, vi kalder for kultur i dag.

Vi har museer, hvor vi beglor billeder – eller gra�tti, der protesterer mod betongrimheden. Vi har

koncertsale, hvor vi belytter musik – eller spillesteder, hvor vi skyller musikken ned med sprut. Det �ne

og det folkelige. For jægeren for 40.000 år siden, der malede galopperende tyre i en hule i Lasceau

kaldet  Tyrenes Hal, var det hverken �mset beglo-kunst eller sprutfornøjet underholdning. Hulen var

ikke et museum. Det var en magisk taknemlighedshandling og en malet bøn om, at �okkene af dyr

måtte være rigelige og vende tilbage igen næste år og mange år frem. Det var en jubel og benovelse

over den kraft, der boede i det mægtige dyr, en respekt for dets vitalitet. Også når jægerne var så

heldige at nedlægge det.

Hvordan ved vi lige det? Fordi jægerkulten har været så konservativ, at vi har nedskrevne beretninger

af folk, der har mødt deres efterkommere 39.500+ år senere, der gjorde det samme og tænkte på

samme måde. Der er ikke forskel på den livsstil og det tankesæt, som inuitter for tusinder af år siden

havde i sammenligning med de fangere, som Knud Rasmussen og Peter Freuchen mødte på den første

Thuleekspedition i 1912 – for ikke at tale om den femte ekspedition, Den Store Slæderejse, hvor han

som den første i nyere tid krydsede fra Nordgrønland til Alaska med hundeslæde for, som han



29.12.2022 15.04 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1320/3124

sagde,  at løse problemet med oprindelsen af den eskimoiske race. Han kunne have fortsat over

Beringsstrædet, men det var ikke landfast med Sibirien længere, og så var han endt i Finland.

Hvad var kulten for fangerne, hvad var fangerkulturen? Det var for det første den ydre verden sødyrene,

der holdt dem i live. Måske kombineret med luftdyrene, fuglene. Knud Rasmussen, der selv var

inuit/grønlænder, omkom ironisk nok efter lungebetændelse i forbindelse med indtagelse af kiviaq, der

er ryper fermenteret i en død, nedgravet sæl – en herlig ret, den må vi sørme prøve en dag. Men

fermentering er totalt logisk i et samfund uden salt, uden eddike, og uden brænde til at koge spækket

sønder og sammen. Køleskab havde de rigeligt af, men nedgravning er både konservering +

tilberedning på samme tid.
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Hvad afbilleder inuitter, når de sidder i de lange vinteraftener i deres igloo og snitter i en hvalrostand,

for aftenerne er meget lange om vinteren deroppe? De afbilleder deres virkelighed og deres

fortællinger om virkeligheden. Udover dem selv og deres fangstdyr ser vi sære væsener fra den indre

verden, som deres åndemaner, deres shaman har mødt på en af sine rejser ved trommedans i trance.

Er tupilakker så bare delirisk fantasi, eller er de virkelige? Åndemaneren har ikke været stangstiv af

fermenteret etellerandet, for inuitter er stærkt intolerante overfor alkohol, hvilket de deler med den

mongolske race, som de er en del af. Sjove planter med entheogene sto�er gror der ingen af i

islandskabet. De har skabt det hele via trommedansen, og shamanen har været fuldtud i stand til at

fremkalde den transcendente tilstand, hvor disse væsener, disse ånder dukkede op. Så var de

virkelige? – i allerhøjeste grad! Man skal bare ikke spørge den distancerende, rationaliserende

æggehoved-etno-antropolog, der sidder på et institut nede i storstaden og kloger sig på

sit studieobjekt. Han har ikke været der. Han TROR, han har været der, men det er noget helt andet. Giv

ham en gang dmt eller ayahuasca, og spørg ham bagefter, om der dukker væsener op.

Kulten hos de gamle var en fejring af livet og en anråbelse af dets velsignelse. På vore breddegrader

var det dels en solkult, for de gamle vidste, at solen var livgivende. Men nordboerne kendte også til

elektricitetens kraft = lynets plasmaenergi, Thor, og de ærede også kvinden som moder og livsskaber,

Freya. De ærede livet og naturkræfterne. I Mellemøsten var det en månekult, for solen var en

destruktiv afbrænder, og månen tiltrak vandet, der var livgivende. At de gamle også kendte visse

hemmeligheder om månen ved vi fra den vediske kultur og deres forståelse af tallet 108.

https://www.nedersteetage.com/monopol/#108
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Jo mere vi i vor tid bliver indhyllet i syntetisk designervirkelighed, jo mindre kontakt vi har med naturen

og dens liv, skønhed, over�od men også brutalitet, jo mere fremmed er vi overfor den oprindelige kult.

Til gengæld udsætter vi os for opkomsten af bizarre pseudokulte, designerkulte, forføreriske

misbrugerkulte, parasitære misfostre af neo-kult.

Religion

En kult har et element af det, som vi kalder for religion i dag. Men de gamle havde ikke religion, for det

var os, der ankom med den tingest. De havde et direkte magisk forhold til virkeligheden og en

hverdag, der var gennemsyret af ritualer med direkte betydning. De havde det, som er som en glemt

kerne i al religion, og som synes at forsvinde helt i hierarkiske præstestrukturer, tømte

automatritualer, bygninger med pomp og pragt, symbolik som selv præsterne har glemt betydningen

af, politik og magt, synd og skyld og skam. Urkernen i de senere religioner er shamanismen, et ord der

stammer fra den sibiriske type af åndemanere. Tibetansk buddhisme er kun et led borte fra den

mongolske Bön-kult, der er ren shamisme.
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Lidt sværere er det at få øje på, at kristendommen er en solkult, for Romerriget under Konstantin den

Store havde brug for et statsreligion som understøttelse af kejserkulten. Riget havde som software

brug for guverna-mente = styring af sindet midt i sin hardware, de fysisk-militære magtapparat. Derfor

fusionerede de persisk mitharaisme, Sol Invictus med Paulus’ transformering af det, som romerne

gerne ville slippe af med: den jødiske opstand og de messianske grupper, der gjorde livet usikkert for

Imperiet. Så lod de Jesus, lederen af den jødiske opstand før erobringen af Jerusalem, genopstå som

Kristus, som solen genopstår ved vintersolhverv og placerede ham som solen i midten af zodiak’en

med det 12 planeter/disciple. Ved at gøre en messiansk lederskikkelse til en paci�stisk vend-den-

anden-kind-til efeminiseret fredselsker, paci�cerede de samtidigt opstanden. At skikkelsen var en

aktuel person er der ingen tvivl om, men enorme anstrengelser blev brugt på at udradere selve

personen. Læs:  Kongen der forsvandt.  Kristendom gik fra at være den nazaræiske sekt indenfor

jødedom til at blive et synkretistisk blandingsprodukt af babylonisk-persisk-egyptisk herkomst.

Samtidigt er den en form for jødedom light, da den indbyggede Toraen og billedet af Jahweh med langt

skæg. Det faldt på plads ved det Nikæiske Koncilium år 325, hvor 318 biskopper sad og råbte af

hinanden som i det britiske parlament.

https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
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Konstantin opfandt på en måde designerkulten. Eller rettere: hans bagland, hans spindoktorer

strikkede den sammen ved at omskrive hændelser, der var over 200 hundrede år gamle. Allerede

Josephus Flavius – den jødiske skriftkloge, historiker og aristokrat og ikke mindst: manden der var inde i

apostlen Paulus – havde omkring år 70 lagt grunden til efterredigeringen. Hovedtanken var: Hvis man

skal nedkæmpe et folk, der ikke frivilligt underkaster sig, så skal man fjerne dets historie og give det en falsk

ideologi/selvforståelse. Kan vi genkende strategien, er det noget vi har set for nylig i forskellige udtræk?

Jødedom er selv en syntese af egyptisk-babylonisk kult, og dens indercirkel Kabbalah er et forsøg på at

genskabe den babyloniske magi, de mødte under fangenskabet kombineret med deres baggrund som

Hyksos-folket (læs også her Josephus), der invaderede Egypten østfra i tiden før 1650 f.Kr – hy-ksos –

heqa-khase  –  herskere af et fremmed land. Tænk Moses og Aaron som Akhenaton og hans general.

Tænk Kong David og Kong Salomon som herskerne i Tannis, Egypten, byen med templet og den

sekskantede stjerne. Det var først det andet tempel, der blev bygget i Jerusalem, men det var efter

Exodus, hvor ‘jøderne’ = indbyggerne i Tell-el-Amarna, Akhenatons nye stad i nedre Egypten blev

uddrevet af Amun-præsteskabet fra Øvre Egypten, tænk Luxor. Vi har meget lidt tilbage af Amarna, for

præsterne jævnede byen med jorden. Akhenatons reformkult var for første gang i verdenshistorien en

monoteistisk solkult. Akhenaton og Nefertiti forsvandt, for grundet deres opgør med præsteskabet var

der ikke plads til dem i Kongernes Dal i Theben.
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Med monoteismen begynder mange af problemerne. Akhenaton skabte en kult omkring sig selv og sin

familie med solen som gud. Monoteisme er monomani, monokultur. Når der kun kan være én, opstår

enevælden, og kun hvis folket er heldige, er det oplyst enevælde. Som i religion, så i politik, for disse

var ikke adskilt. Monoteisme fremstilles og fremstiller sig selv som et fremskridt – førhen troede de på

alle mulige afguder, men nu …

Islam er en månekult fra den arabiske halvø og op gennem Bekkadalen. Dens fødested var ikke Mekka

men Petra – muslimer river hovedet af mig, hvis jeg siger det til dem, og de skal være så velkomne.

Men de har svært ved at forklare, at de første moskeer, der blev bygget, vendte i retning af Petra.

Guvernøren kom i klammeri med sine folk og udvandrede. Muslimer har også meget travlt med at

skjule, at der ingen efterladenskaber �ndes i guvernørens nye bosted i Mekka af noget, der har at gøre

med hændelser i 700-tallet. Hvad laver den mystiske sorte meteor-magnetsten, som de udfører en

rituel dans rundt om? Hvad har den med Allah og hans profet at gøre? Hvorfor går muslimske kvinder i

øvrigt med tre slags tildækning af ansigtet, niqab, hijab og burkha? Et eksempel på noget gammelt, der

gemmer sig i noget senere, som man har glemt den oprindelige betydning af. Det er månens tre

tilstande, den ikke tildækkede, den halvt tildækkede og den helt tildækkede = fuldmåne, halvmåne og

nymåne.
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Vi taler ikke om profetens gesjæft som ørkenrøver, og hans erotiske forhold til – som Je�rey Epstein

ville have sagt – meget unge kvinder. Altså piger på ned til 3 år, hvilket vi i dag ville kalde for pædo�li. Vi

taler heller ikke om, at Islam, der kalder sig selv for  en fredens tro, var født i  et sandt Mekka  af

krigshandlinger og blodsudgydelser. Vi taler ikke engang om en tolerant religion. Spørg fx. en

pakistaner om, hvad der ville ske med stifterne af et kristent trossamfund i en middelstor provinsby i

landet. De ville sandsynligvis blive myrdet på stribe. Andre trossamfund er bandlyst.

Er religion hermed debunked? Overhovedet ikke! Mennesket er religiøst ind i marv og ben, men hvis

ikke mennesket passer gevaldigt på, �ndes der ALTID hyklere og manipulatorer, der kupper de ægte

og universelle værdier, der stadig bor i folks indre og drejer dem til egne formål. Kernen er blevet gjort

esoterisk, og det er den, fordi den blendt kupmagerne bliver regnet for yderst farlig og har fået kerne

til at forsvinde ud i mørket. Kernen gør dem selv over�ødig og afslører deres hykleri. Kernen handler

om, at mennesket er et suverænt væsen, der kun står til regnskab overfor Gud. Derved står

mennesket også til regnskab overfor den højeste lov om aldrig at gøre skade på andre. Dette kan

misforstås i retning af, at vi passivt og fejt skal tillade andre at gøre skade på os = den misforståede

version af at vende den anden kind til.

Islam har sit helt egen hyklerkult. Den kaldes  islamisk fundamentalsme,  sala�sme eller wahabbisme,

læs: Den døende gud. Ved nærmere eftersyn er det ikke Islam som sådan, der har skabt denne kult, for

det var en britisk efterretningsoperation. Islams forsyndelse i vor tid er, at den har ladet sig æde op

indefra at saudiske bestikkelsespenge og derfor aldrig har gjort op med dette angreb på sin integritet.

https://www.nedersteetage.com/den-doeende-gud/


29.12.2022 15.05 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1327/3124

Islam tog aldrig o�cielt afstand fra jihaddismen og blev selv et o�er for den. Nu klæber den, og de er

nødt til at bruge alle mulige o�errolle-begreber for at vaske den af – uden at det lykkedes. Det skulle

de have tænkt på noget før, inden de dukkede nakken og tænkte: det går nok over. Hvis man stikker

Den Onde en lille�nger, …

Neokult i omvendingens tidsalder

Omvending – per-version = at vende på hovedet. Kulten som institution var allerede stivnet i oldtiden,

netop fordi den blev … en institution. Det skete med bystatens opståen. Her blev tilstedeværelsen af

en hierarkisk præste-kongemagt, et militær og en pengeøkonomi nødvendig. Kongerne var

gudekonger. Det var også her, det skrevne ord blev vigtigere end det talte. Det oprindelige agrare

samfund blev underlagt bystaten. Kan vi genkende det fra vores egen tid?

Når kommunisterne skrev historie ved at forfalske den historie, der fandtes i forvejen, så hævdede de,

at det var folket, der omstyrtede zardømmet. Helt forkert! Det var en invasionsstyrke udsendt af britisk

efterretningsvæsen som hjerne og med amerikansk kapital og en masse hovedsageligt jødiske

fanatikere som muskelmasse. Mange af dem var professionelle jihad’ister, som vi ville kalde dem i dag,

en del med militær baggrund. De var bestilt til at ødelægge det russiske agrarsamfund og de dybe

traditioner, der går helt tilbage det gamle tartariske rige, forbundet af stammer og klaner og

opretholdt af �ittige bønder. Resultatet var et uhørt monster af et slave-helvede af kontinent-størrelse,

der varede 70 år, og som russerne først slap af med i 1990. Kineserne på samme kontinent lider i dag i

alvorlig grad af det samme, for de – og dermed resten af verden! – er bestemt ikke sluppet af med det.

Maoisterne ødelagde det konfucianske styresystem og en af de smukkeste ikke-religioner, den

daoistiske �loso� og sendte disse to tankesæt under jorden, i lands�ygtighed eller langt op i bjernene.

Samtlige nedslagtede af kommunisterne i Rusland, Kina og resten af deres globalsfære er forsigtigt og

konservativt anslået:  300 millioner!  Læg dertil et tal, der kun kan opregnes i milliardstørrelse for
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mennesker, hvis liv blev et helvede på jord. Der skal en ENORM glemsel, uvidenhed-naivitet eller

indbildskhed til for uden at blinke at kalde sig selv for marxist eller socialist i dag. Eller decideret ond

vilje.

Kult i dag er en  satanisk dødskult. Ingen kult har som den rødfascistiske stats- og massekult

demonstreret, hvordan  der kun er én gud, Statan, og Marx-Lenin-Trotsky-Mao er hans profeter.

Psykopaten Karl Marx skrev digte som hyldest til netop … Satan! Jøden Karl Marx iscenesatte sig selv

som Moses, og han forfattede sammen med sin pengepusher Engels de 10 bud i Det kommunistiske

manifest. Frimureren Karl Marx vidste udmærket, at Yahweh og Lucifer/Satan er den samme skikkelse.

Det får man først at vide, når man opnår en af de seks øverste grader af indvielse.

Ikke overraskende kører Hollywood en glori�cering af Lucifer

Vi kan begynde at øjne en ubrudt forbindelse mellem oldtidens kulte og nutidens. Et dystert kodeord

er: menneskeofring. Da jøderne kom i kontakt med kanaaniterne, blev de advaret imod at blande sig

med dem. Deres egne profeter gennemheglede dem for, at de ikke lyttede. Historien om, hvordan

Moses kom ned fra Sinaibjerget og så, at Israels folk horede og tilbad guldkalven og – det står ikke det

sted i Toraen/det Gamle Testamente – ofrede børn til guden. Men det står et andet sted: historien om

Abrahams ofring af sin egen søn på Yahwehs befaling. Historien afspejler også, at der var en kon�ikt,

en anti-bevægelse blandt jøderne, for Abraham vægrer sig ved o�eret. Kanaanitternes kult var en

menneskofringskult. Deres dæmoniske gud Baal krævede ofre af børn og jomfruer. Det samme gjorde

den sorte moder, Kali i det ældste Indien kaldet Dravidia. Det samme gjorde aztekernes guder.

https://www.nedersteetage.com/manifestet/
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Er der en forbindelse her trods tid og afstande? Den russiske historiker Nicolai Levashov beskriver en

forbindelsen fra Dravidia til Kanaan og siger, at det var Naga-kulten, den sorte moders kult (Kali Ma),

der vandrede fra Dravidia gennem Centralasien i to ruter, den ene sydover til Mellemøsten, den anden

nordover til Khazaria, for de blev uddrevet i to omgange netop på grund af deres

menneskeofringskult. Naga = slange/reptil. Han skriver også i sin bog,  Russisk historie set gennem en

lup  (looking glass på engelsk, en mellemting mellem lup, periskop, mikroskop og krystalkugle), at det

var de indiske rishier, der foranstaltede udsmidningen af tilhængerne af Den Sorte Moder. At luppen

måske er en krystalkugle skyldes, at Levashov udover at være fysiker og matematiker også var

clairvoyant og healer. Det er en kombinations, som kun russere slipper afsted med, da vestens

rationalisme-kult ville have udstødt ham omgående.



29.12.2022 15.05 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1330/3124

En parallel er udødelsen af Rudolf Steiner fra �loso�ernes �ne fora, selvom han var en af deres egne

og skrev afhandlinger om Kant og Nietzche. Enhver kult kræver, at dens medlemmer opfylder koderne

for opførsel, ellers bliver de udstødt for at have begået  anathema, helligbrøde. Videnskabskulten

= videnskapismen kræver non-spitituel rationalisme og materialisme/nominalisme af sine medlemmer.

Selv har videnskaben intet imod at lade sig dogmatisere, politisere, kommercialisere og ideologisere

og dermed forbryde sig groft imod den videnskabelige metode, hvis de får vredet armen rundt og

penge ned i foret. Dens autoritetstro medlemmer behandler afvigere og kreative kritikere, som kirken i

middelalderen behandlede kættere.

Folkemordets kult

Levashov skriver, at Kali Ma-dyrkerne også ankom til Sydamerika. Der ankom præster, der indførte

praksis med menneskeofring. Han siger altså, at det ikke fandtes i forvejen, men at det ankom. Vi ved,

at atztekerne holder en dæmonisk verdensrekort i menneskeofring. Det virker plausibelt, at det

ankom og ikke var en oprindelig del af kulturebn, for en kultur, en kult der ofrede så mange af sine

folk, ville udslette sig selv, inden de havde nået stadiet af højkultur. Der må være sket noget på et

tidspunkt, der har drejet denne kultur i retning af et auto-folkemord.

Holder atztekerne så rekorden? Vi ved, at de gjorde, hvad de gjorde, fordi de ikke lagde skjul på det og

malede grumme billeder af det. Men et tungt spørgsmål er, om ikke vi skal se nærmere på

massefænomener fra det 19. og 20. århundrede for at identi�cere indehaverne af den dæmoniske

verdensrekord? Atztekerne ritualmyrdede 40.000 mennesker på blot et par dage, berettes der. Ofrene

for folkemordene i det 19. og 20 århundrede til sammenligning antager dimensioner på hundredevis

af millioner i løbet af to verdenskrige, tre folkemords-revolutioner, folkemord i Indien, Irland, Iran,

Tasmanien, Armenien, Sydafrika, Congo, Rwanda, seriekrige i Korea, Vietnam, Bosnien, Irak, Libyen,

Sudan, Syrien, Ukraine … listen er udmattende, og den fortsætter. Dette er den egentlige DØDSKULT i

praksis, og den tilhører ikke en fjern, primitiv og barbarisk fortid.

Historieskrivere i det lange stræk og journalister i det korte- hævder vedholdende, at disse dæmoniske

handlinger ingen indbyrdes sammenhæng har, ingen forbindelse og ingen fælles årsag. De er helt

isolerede hændelser, der alle bygger på tilfældigheder. Det samme gælder for terrorhandlinger fra

Sarajevo til Dallas, fra Wall Street til Utøya – allesammen skyldes tilfældige, ensomme galninge uden

bagland og opdrag, ingen sammenhæng, ingen forbindelse og ingen fælles årsag.
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Man kan bringe en person ud af fatning og få ham til at gøre mærkelige ting. Man kan afspore en

gruppe mennesker og få dem til at skabe kaos. Og man kan bringe en hel nation ud af fatning og lave

et statskup, mens man stjæler folks penge og besiddelser. Man kan sende en halv nation i

lands�ygtighed ved at bilde o�entligheden ind, at nationens indbyggere selv var ude om det, og at det

var en velgørenhedshandling at likvidere deres præsident – mens de hævder, at det hele skete

spontant og at det var nationens indbyggere selv, der gjorde oprør.

Kult by design

Kult og kultur er blevet et giftigt våben, der ødelægger menneskeliv. Kultur kan skabes syntetisk. Det

kan modelleres, programmeres og manipuleres. Metoderne er fuldt udviklede, og mange har arbejdet

på deres for�nelse. Det har kostet penge og anstrengelser, og det geniale er, at ofrene for programmet

har fået lov til at betale for det. Enten over skattebilletten (statskult) eller ved at de frivilligt og

begejstret har købt varen (forbrugskult).

Tjekliste for neo-kult:
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Tænkning er afmonteret. Tilbage er emotionel respons.

Skyklapper er monteret. Man kan ikke se baglæns og sidelæns.

Projektion (e�ekten af skyklapper). Andre beskyldes for det, man selv gør.

Blind tro. Præmissen kan ikke udfordres, hoveddogmet er indiskutabelt.

Ingen selvkritik. Selvkritik er bandlyst, det er tabu, det er uhelligt.

Selvcensur. Til gengæld siger man ikke, hvad man mener, af frygt for … det vides ikke, men det er

der, et sted.

Løftet. En strålende fremtid er stillet i udsigt for den tålmodigt hengivne.

Utopi. En strålende men uforløst vision om himmerige, Tusindårsriget, det urkommunistiske

samfund, The New Green Deal, den globale landsby, Nirvana i Nørre Snede. Fremtiden er altid i

morgen, og i morgen vil det være i overmorgen.

Social kontrol. Afhængighed af gruppens accept, rædsel for udstødelse.

Mental kontrol. Meningsdannelse bliver serveret som færdigprodukt.

Loyalitetskontrol. Kulten er paranoid over potentielt frafaldende medlemmer.

Meningsløshed. Det meningsløse giver mening via træning i meningsløshed.

Historieløshed. Kulten skaber en boble i tid og bliver sin egen forudsætning.

Rodløshed. En kult forlanger, at medlemmerne kapper forbindelsen til deres familie og venner for at

hellige sig kulten.

Idolisering. Gudebilleder dukker op på himlen, de viser dig vejen i mørket.

Hadeobjekter. Af mangel på eget indre formål enes man om at hade.

Amoral. Folk uden moralsk kompas er villige til at begå en forbrydelse.

Flokdyret. Så længe forbrydelsen begås i �ok, kaldes det ikke en forbrydelse.

Voldsudøvelse. Hvis det ikke er fysisk vold, er det psykisk og social vold.

Anvendt massepsykologi. Behavourismens århundrede har båret frugt.

Fakeness. Ægte følelser udnyttes på forloren vis til at skabe en bevægelse.

O�ervilje. Villighed til at ofre sig i en god sags tjeneste duer også til en ond sag.

Underkastelse. I en kult tilsidesætter man egne behov for andres begær.

Frelsthed. Kultmedlemmer føler sig bedre end andre, de er noget helt særligt.

Puritanisme. Kultmedlemmer er pålagt renhed og regelret adfærd.

En højere sag. Individualitet forsvinder i et højere formål, der sælges som ædelt. Dets mindre ædle

dele kaldes for: målet helliger midlet.

Missionering. En undertrykt usikkerhed om frelse skaber behovet for at overbevise og frelse andre

og vinde dem for den rette tro. Du kan blive som os.

Monokultur. Kultmedlemmer har brug for ligesindede omkring sig.

Udenfor pædagogisk rækkevidde. Man diskutterer ikke med et kultmedlem i forventning om

lydghørhed.

Selvbekræftende isolation: Kultmedlemmer vil gå langt for at undgå selskab og dermed påvirkning fra

ikke-ligesindede. Det vil også gå langt for at forhindre ikke ligesindede at komme til orde. Kulte, der

opererer i det o�entlige rum, bruger det meste af deres energi på karaktermord på ikke-

ligesindede.

Immundefekt. Revolutionen æder sine egne børn og alt i nærheden.
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Neokulten kendes på sine fornægtelser. Kommunismen som kultisk bevægelse fornægtede

åndelighed. Der fandtes kun materie. Menneskeheden var en bevægelig materie, et materiale, et

stykke materiel, historiens drivkraft var materialistisk. Via sin fornægtelse blev kommunismen en

religion. Tjek tjeklisten, ALT stemmer.

Neokulten kræver hengivelse af sine medlemmer. Hengivelse som en hund til sin ejer, som børn til

deres forældre, som en soldat til sin øverstbefalende, som en elsker til sin eneste ene, forever.

Hengivelse er underkastelse.

Neokulten har altid en indbygget  dødsdrift. Der er noget saturnisk over den, Kronos æder den sine

egne børn. Psykopat-socialist og kultleder Jim Jones beordrede i 1978 kultmedlemmerne af Folkets

Tempel i Jonestown, Guyana til at begå kollektivt selvmord – og de gjorde det. De, der vægrede sig, �k

‘lidt hjælp’.

Når  Black Lives Matter  beordrer deres horder på gaden, smadrer de sorte liv og ødelægger sorte

bydele, der bagefter overtages af pengemænd. De demokratiske bystyrer, der postulerer at være

deres beskyttere, har systematisk kørt deres byer i sænk, og især for sorte befolkningsgrupper er

tilværelsen blevet et helvede. Human lives don’t matter.

Når  antifaerne  smadrer løs i gadebilledet for at skabe det revolutionære kaos, er det i beruset

dødsdrift mod nihilisme, død over værdierne, død over folkets enhed, død over forfatningen … og død

over en fremtid for 1000vis af unge mænd og kvinder, der efterfølgende kommer til at rådne op i en

fængselscelle, fordi de i beruselse lod sig forføre til nyttig idioti for George Soros & co. og glemte, at de

blev optaget på overvågningskamera.

Stammekult – tribalism

Antropologi er en humanvidenskab, der er skabt af krigsførende magter. Det Britiske Imperium er

kendt og berygtet for sin e�ektive og destruktive strategi – konstruktiv udelukkende udfra en streng

elitær synsvinkel – en strategi for underkastelse af verdens befolkninger kendt som del og hersk. De
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brugte antropologer til at kortlægge modsætningsforhold mellem befolkningsgrupper i et område, der

enten allerede var under britisk overherredømme eller var i kikkerten som sådan. Disse modsætninger

kunne så forstærkes, og i det efterfølgende kaos og den svækkelse af modstandskraft, som de indre

kon�ikter medførte, kunne de træde ind og befæste deres magt. Lad dem ødelægge sig selv, tænkte

de.

Frankfurterskolen og Tavistock Institute er som snydt ud af næsen på dette forehavende. Man

studerer menneskelig adfærd, sociale grupper – kulturmarxisterne kaldte hybriden for  social-

psykologi – for derefter at bruge den indhentede viden som et våben.

En britisk o�cier, Frank Kitson, skrev bøger om strategien, hvor han baseret på sine erfaringer med

metoden under Mau-Mau-opstanden i Kenya 1952-60 udviklede konceptet gang – counter gang. Det er

i princippet beskrivelsen af en  operation stand-down false �ag. En bande (counter gang) hyret til

lejligheden af besættelsesmagten og udklædt som de problamatiske oprørere imod

besættelsesmagten begår en ugerning, gerne en massakre med stor forargelses- og propaganda-

værdi, der så bagefter tilskrives oprørerne (the gang). Herefter har besættelsesmagten et påskud for at

gribe ind.

Hvor har vi set den for nylig? Tænk Libyen og Syrien. Strategien kan vendes og drejes med samme

resultat. I Syrien blev en stak terrorister (counter gang) udstyret med giftgas, som de fyrede af mod

syriske civile. Herefter blev Assads regering beskyldt for at gasse sin egen befolkning (the gang),

hvorefter horder af falske oprørere (counter gang) = importerede terrorister �nansieret af

Saudiarabien, understøttet af Israel og Tyrkiet, organiseret af CIA og bakket op af britisk �nansierede
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White Helmets, terrorist-skraldemænd blev sendt indover. Medierne kaldte det løgnagtigt for en

borgerkrig, men det var en invasionskrig mellem syriske borgere forsvaret af deres regering på den

ene side (med hjælp fra russerne) og ISIS, lejesoldater fra hele Mellemøsten på den anden side. ISIS

selv var skruet sammen som en kult for dens medlemmer.

Én ting er, at stammer altid med mellemrum har bekriget hinanden. Med mindre de har fundet ud af

det med hinanden. Historikere har det med at glemme, og det sidste er det normale, for det er

kon�ikterne, der stikker ud i de lange perioder af fredelig sameksistens. Landsbyrådet i en landsby

sætter sig ikke bare ned en eller anden dag og beslutter, at nu vil landsbyens fredelige indbyggere gå

over på den anden side af bjerget og ødelægge en anden landsby og dens indbyggere, blot fordi de er

anderledes og har en anderledes tro og historie. De gifter sig måske ikke ind i den anden stamme,

men de har heller ikke noget ønske om at forgifte den. Det sker næsten altid via intervention ovenfra

og udefra. Krig er yderst sjældent borgernes krig, det er krigsherrernes krig. De moderne krigsherrer

er imperialisterne, industrialisterne, monopolkapitalisterne, globalisterne. Det er bankmændenes

krige. Stammenkulten bliver til et redskab.

Det kan kun ske, fordi antropologer har stillet sig destruktivt til rådighed og givet krigsherrerne nøglen

til at forstå de svage punkter, indgangshullerne til en kultur. Antropologer har fungeret som

efterretningsagenter i marken og har opereret via  deltagerobservation. I efterretningssprog hedder

det in�ltration. Herefter ankom urostifterne med bagtalelse og bestikkelse. De pissede ned i myretuen

og så mylderet gå amok på hinanden. Det hedder  strategy of tension. Kissinger kaldte det

for balkanisering. Der er tale om kunstige og iscenesatte kon�ikter, der er uspontane og unødvendige

for andet end kon�iktskaberne.
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Via en syntetisk kult kan man ødelægge en ægte kultur.

Spørg formanden eller WHO.

Kommerciel kult

De store �rmaer har fundet ud af det. Hvis de skal skabe succes for et  brand  –

et brændemærke betyder det interessant nok – så skal de skabe en kundekreds af fanatikere, der er

villige til at opføre sig som kultmedlemmer. Igen har en hord af antropologer, sociologer og psykologer

+ alt det løse indenfor branchen været inde over for at kortlægge målgruppen. Det var det, som Apple

gjorde i starten af millenniet, da de gearede om fra at producere computere og software som

arbejdsheste for den kreative branche, til designerkræs for det lækkerheds-hungrende

forbrugersegment, et segment de selv var med til at skabe.

Ført kom iMac’en omkring årtusindskiftet. Den var i transparent farvet plastik, skærm + computer

lignede en rumhjelm, lækkerheden var helt i top. Herefter gik det slag i slag, og med iPhone’en stod

det klart, at de havde formået at skabe en designerkult. Hele kæden fra udvikling til butik var

gennemdesignet. Medarbejderne i Apple Store’s lignede noget fra Scientology. De var alle sammen

smukke unge mennesker, der havde været igennem en særlig salgstræning og opførte sig på en særlig

lækkerhedsfremmende måde. Når de stillede op ved salgskonferencer, kaldte de sig for ‘evangelister’ –

tydeligere kan det vist ikke blive. Adobe brugte den samme halvklamme terminologi med

‘prædikanter’, der kom med det glade budskab om en gave fra gud, der ville frelse den rette troende.

Gudens navn var Mammon.
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Deres aftagere opførte sig tilsvarende kultisk. Til et præsteskab hørte en menighed. At eje en

hundedyr, lækker iPhone var adgangskort til Nirvana. Ikke at eje den betød teenagere, der brød

grædende sammen og bed i gulvtæppet, indtil deres forældre invilligede i at bruge hele deres

månedslige overskud på at formilde den grædende klump på tæppet. En kult kræver sine ofre.

Det var i samme periode, at design og bruger�ade blev alt, og performance  til prisen  blev nærmest

ligegyldig. Deres produkter var ikke af dårlig kvalitet, de svarede bare ikke til den opskruede pris.

Apple-verdenen lukkede sig om sig selv. Man kan ikke få et billede ud af en iPad, uden at bruge iTunes.

Musik, man har betalt for at downloade, kan kun afspilles med det rigtige Apple-ID, og hvis man har

glemt det, er musikken tabt for evigt. Der er lagt en kode ved navn DRM, Digital Rights Management

ind i det format .m4p, man downloader fra iTunes Store. Så Apple forlangte, at medlemmerne af

kulten tilbad både deres butik, deres format, deres software og deres maskiner. Og det var bestemt

ikke for at beskytte kunstnerne, der havde skabt musikken, for de �k en yderst ringe deal med iTunes

Store. Dørene til kirken lukkede sig, når der blev afholdt gudstjeneste, og kirkekoret var underbetalt.

Kult-intervention

En kult er neutralt set et fællesskab baseret på fælles normer, adfærd og værdier kombineret med et

fælles symbolsprog, som deltagerne i fællesskabet mener, at de forstår. Den symbolske

sammenbinding er en del af det, som nogle har kaldt for genopstandelse af det arkaiske  (the archaic

revival). CIA var medskabere af hippie- og drug-kulturen i slut-60’erne – start-70’erne. Det var

genopstandelsen af det kollektive orgie, bachanalet med sex, drugs & rock’n’roll. Det var startet

allerede i 50’erne med Elvis og og teenybopperne, men i 60’erne blev det for alvor kultisk. Newage

startede i 60’erne som en pseudo-shamanistisk bølge. Øst-mystik og misforstået hindu-buddhisme var

nogle af komponentene. De store chill-out-musikfestivaller opstod med Woodstock som forbillede. CIA

var der hele tiden og sørgede for, at der var rigeligt med sto�er – Grateful Dead var et rent CIA-organ,

og David McGowan har dokumenteret det hele i bogen Weird Scenes Inside the Canyon: Laurel Canyon,

Covert Ops & the Dark Heart of the Hippie Dream. Publikums adfærd til en Beatles-koncert var intet

mindre end kollektivt patologisk, det var en massepsykose. Selv de arme medlemmer af bandet følte

sig efter deres navnkundige USA-turne pinligt beklemte over, at deres optræden ikke længere havde

noget med musik at gøre. Det var så ikke CIA, der stod for det men en britisk institution ved

navn Tavistock Institute.
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Neo-kulte har altid et skjult formål. Hippiekultens hovedformål dengang var at a�ede den utilfredse

ungdom fra kritik af Vietnamkrigen og dermed afmontere den eskalerende fredsbevægelse. De mere

politisk orienterede blev indfanget af en parallel intervention: kulturmarxismen. Man kunne både være

marxist og syrehoved på samme tid, det passede sammen som fod i sok, jf. Herbert Marcuses begreb

om subversiv perversion, hvor fri sex og hor, stofmisbrug, afmontering af det ‘borgerlige’ moralsæt ved

omstyrtelse af al lov og orden, grænseoverskridende kønslighed, destruktion af traditioner og foragt

for ens forældre var så kulturmarxistisk som noget. ALT var gearet til at nedbryde det bestående. Hvad

der så skulle erstatte det bestående var meget omtåget, hvilket var helt i tråd med kultens utopistiske

element. Vi spørger igen-igen: kender vi det fra noget, der sker lige nu? Tænk LGBT-kulten, tænk Black

Lives Matter, tænk Antifa – og medtænk multimillioner fra den rare onkel, George Soros.
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Tænk også  omvendt virkelighed. Black Lives Matter  skaber  racisme i stedet for at forhindre den,

Antifa er fascisme i stedet for at bekæmpe den, LGBT’ismen masseproducerer kønsforvirring i stedet for

at afklare den. Og onkel Soros (Open Society)  �nansierer  lukkede, opdelte og isolerede grupper i

samfundet, der hader hinanden. Der er meget lidt åbenhed omkring agenda og pengestrøm her.

Måske ‘åbenhed’ står for et åbent blødende kødsår. Eller betyder det et stort åbent hul i butiksruden,

hvor bilen kørte ind, inden de stjal alle varerne. ALT er omvending, ALT er projektion, ALT er tænkt

destruktivt.

Teknokratisk kult

Verden oplever et teknokratisk overtag for tiden. I ly af en kunstig skabt pandemi sker der et power

grab. Enorme pengesummer hældes i det ligeså enorme projekt. Det har været på trapperne længe,

forberedelserne er foregået tring for trin, projektet har mødt modstand undervejs, og nu er

projektledene blevet desperate. En planlagt storstilet serie terroraktioner blev sandsynligvis a�yst,

fordi de blev afsløret forinden. Pandemi-operationen var en del af det og er i sig selv en kæmpe

terrorhandling. I kulissen står de store tech-selskaber, medicinalgiganterne – Bill Gates er nu begge

dele – bankmændene og World Economic Forum. En stribe af de største institutioner, FN og

underafdeling WHO + det kinesiske kommunistparti og dermed en hel rødfascistisk megastat er

hovedaktører. Dette er den teknokratiske Tredje Verdenskrig, og den foregår lige her og lige nu og

over det hele.
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Teknokratiet er kultisk i sit væsen. Det er kultisk på samme måde som Romerstaten og den katolske

kirke. Eller det Britiske Imperium. Hvad siger du, er Imperiet ikke kultisk? Så vil jeg foreslå et studie af

den okkulte kult – interessant: oc-cult, en øjets kult eller rettere det man ikke ser – omkring Elisabeth

den Første. Imperiet var også i højrenaissancen et totalitært projekt, der skulle skabe et gudsrige på

jord. Bortset fra, at gud ikke var helt den gud, vi tror. Dronningen er altid afbilledet som Himlens

Dronning, gudinden. Hvor blev Snehvide af?

Kulten kræver adgangskort, og når man først er inde, kommer man ikke let ud igen. Adgangskortet er

kompromittering, man skal have begået en ugerning, som hemmeligholdes. Hvis man ikke adlyder

kulten, er ugerningen ikke hemmelig længere, hvorefter man er ud – på den ufede måde, for ens liv er

ødelagt.

Teknokultens medlemmer mener alle, at de tjener et højere, ædelt formål. Til det formål har de et

begreb, som de kalder for den ædle løgn, for menneskeheden kan ikke håndtere sandheden, der ikke

opfattes som særlig ædel af andre end kultens medlemmer. Sandheden er, at de ønsker total

underkastelse, slaveri af menneskeheden kombineret med udslettelsen af størstedelen af de uduelige

kryb, der udgør menneskeheden. De siger sig selv, at de ikke vil være i stand til at sælge det budskab

og den vare uden adskillige lag indpakning. Deres eneste chance er, at overbevise menneskeheden, at

det nye Holocaust og Fængselsplaneten Jorden er for vores alle sammens bedste. Det lykkes langt hen

ad vejen, for det globalistiske teknokrati har 95% af verdens medier til rådighed via ejerskab.

Sexkult

De fandtes sexkulte i antikken. Dionysos, Ishtar, Kali. I hinduisme og buddhisme �ndes tantra, i

daoismen �ndes White Tiger. I Alkymien �ndes det hellige ægteskab. Så meget havde Sigmund Freud

forstået: sexualenergien er SELVE livsenergien. Han vidste bare ikke, hvad han skulle stille op med den
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såkaldte  libido  andet end at patologisere mennesket og erklære, at børn havde et grænsepædi�lt

forhold til deres forælder af det modsatte køn fra fødslen af.

Som med alt andet i kulturen er også sexualiteten perverteret. Selvom du måske ikke bekender dig

som kristen, er du nødt til at tage til indtægt, at kristendommen har skabt en institution omkring

ægteskabet for at beskytte seksualiteten og gøre det helligt område, dvs. at man ikke har velsignelse til

at sjo�e rundt med den. Islam og jødedom har lignende praksis og opfattelse af ægteskabet. Med

Freud startede den neokultiske praksis.

I neokultene er seksualiteten sluppet fri i uhellig og utæmmet form. Vi ser perversiteterne bryde løs for

alvor i mellemkrigstidens Europa, og Berlin blev et af centrene for løssluppetheden. En traumatiseret

og sønderskudt dekadence bredte sig. Der blev horet løs, bordel og varietékulturen var alle vegne. Se

Milos Formans Cabaret, hvor herlighederne fremstilles som indbegrebet af frigørelse og nazismen som

dets modsætning.

Frigørelsespostulatet er nihilistisk, og verdensbegreberne er vendt på hovedet. Er det frigørende for

mennesker i et samfund, at amoral subverterer/skamskyder familieinstitutionen, der er det stærkeste

værn mod Statens almagt? Spring frem til i dag. Er det frigørende for relationer mellem mand og

kvinde, hvis manden er afhængig af pornogra� og en kvinde har bollet 50 mænd, før hun prøver at

skabe et fast forhold og lave børn – det første lykkes i hvert fald ikke, og børnene bliver avl af enlige

mødre/fædre? Er utroskab frigørende? Hvad sker der med den nye generation, der bliver påtvunget

LGBT’ismens transkønnethed som politisk korrekthedsnorm?
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Kulturmarxisterne kaldte det for  subversiv perversion. Seneste åbning har jeg forudset for �ere år

siden, og den ankom i denne uge (22. juni 2020). LGBT’isterne har nu o�cielt inkluderet pædo�li som

del af den store uhellige diversitet, endnu et misfoster af et nyord, der betyder det modsatte af sig selv.

De hævder selv, at det betyder plads til alle i al deres forskellighed. Men hvis der nu bliver god plads

til  pæderasterne  eller  sodomisterne, de rigtige ord for den slags, så er der nok ikke længere plads til

børn, altså ca. halvdelen af jordens befolkning. Det kan man næppe kalde for diversitet som i  bio-

diversitet. Diverse = opdelt, spredt. Agendaen er den sædvanlige: opdeling og beherskelse. Når vi er

delt/splittet, er vi styrbare.

Vi så senest neo-sexkultene omkring det intellektuelle, politisk korrekte venstre�øjs-hi-society-slæng. I

kredsene omkring Hillary Clinton og hendes voldtægtsforbryder af en mand �nder vi Je�rey Epstein og

NXIVM-kulten. Vi �nder Hollywoods misbrugs-monster-maskine. Vi �nder satanistiske perv-kunstnere

som Marina Abramovitch. Vi �nder en syg kultur, hvor pædo�li og adrenachrome er

hverdagsstandard. Og nu vil de blåstemple det hele og sætte et P i røven på LGBT!

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Der �ndes to måder at tilgå verden på.

Den ene er at forstå og respektere verden, som den er i dens kompleksitet/enkelhed.

Den anden består i at afvise verden og kræve selv at indrette den efter eget hoved.

Den ene indebærer en grundlæggende nysgerrighed i forhold til landskabet.

Den anden indebærer en insisteren på, at kortet altid står over landskabet.

Den ene indeholder en ærbødighed overfor et levende og intelligent skaberværk.

Den anden består i en foragt for et stendødt og forudbestemt maskineri.

Den ene hylder en videnskab, der betragter og udforsker i beundring.

Den anden hylder en videnskab, der beregner og befamler i begær.

To verdener



29.12.2022 15.05 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1344/3124

The WHO?

The WHO, er der nogen, der kan sige mig, hvem de er?

The WHAT-on-Earth har de gang i hos glo-bal-listetyvene i De Forenede Narcissister?

The WHATEVER de har gang i, WHAT-the-Heck bilder de sig ind?

The WHEN har nogen givet dem lov til at køre kineseren, som var de The WISEGUYS?

The HVEM-pokker har stukket penge ned i lommen på dem?

The HVAD er meningen med at ansætte en notorisk folkemorder som chef for bixen?

The HVADSOMHELST, der kommer ud af den bix, lugter af nye folkemord.

The HVORNÅR gider nogen at hive stikket ud på bæstet, så vi kan komme videre?

The WHO – nu husker jeg det:

Det er sg’u da et syreband fra 70’erne, mand – det ved man da hvad er!

Jeg erklærer mig skyldig i

Lede ved løgnagtighed

Kærlighed til sandhed

Respekt for civilt mod

Disrespekt for duknakkethed

Favorisering af ansvarlig handlekraft

Væmmelse ved følgagtighed og apati

Anerkendelse af succes på trods

Vrede overfor korruption
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Tiltrækning til ægte viden

Foragt for insisterende dumhed

Tro på at ægte autoritet er selvindlysende

Mistænksomhed overfor autoritetstro

Utålmodighed med bortforklaringer

Insisteren på at få svar på alle relevante spørgsmål

Håb for og tro på en fremtid for menneskeheden

Frygt for endnu et dystopisk helvede på jord

Beundring for de der tør stå op og frem

Medfølelse for de der �k mundkurv på

Afhængighed af skønhed og mental sundhed

Uopmærksom selvforgiftning ved toksisk sortsyn

Besiddelse af menneskelig samvittig

Inderlig væmmelse ved ryggesløshed

Jeg betragter mig selv som dømt på forhånd ved blank indrømmelse af samtlige ovenstående punkter

og modtager med ophøjet ro en livstidsdom.

Jeg ønsker desuden anklageren god bedring med resten af sit liv.

Mennesker med maske

Mennesker med maske må eller tør ikke vise dig deres ansigt.

Deres facade af udtryksløshed rammer dig med uvished.

Mennesker med maske gør det umuligt at se dem i øjnene.

Deres mund siger øjnene imod i al sin mundløshed.

Mennesker med maske er som Neo i The Matrix.

Hvad gavner et telefonopkald dig, hvis du ikke kan tale?

Mennesker med maske symboliserer mundkurv.

De har herefter ikke lov til at mødes længere, hverken o�entligt eller privat.

Mennesker med maske taler ikke længere sammen.

De sidder i hvert deres maskeland og udsender lyde unden mundbevægelser.

Mennesker med maske er en stående, siddende, løbende diskrimination af hørehæmmede, der

desperat prøver at a�æse en mur af bomuld.

Mennesker med maske har nedsat indtagelse af det grundstof, der giver liv til deres blod, deres

nerver, deres hjerne og alle deres celler
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Mennesker med maske har fået at vide, at masken forhindrer dem selv og andre i at indånde den luft,

de udånder. Så spørger jeg, hvor blev al luften af?

Mennesker med maske er væsener påført social-burkha.

Vi kan ikke længere kende forskel på kirurgen, bankrøveren og fru Jensen.

Mennesker med maske er det nye normale, siger de.

Er fremtiden en zombieapokalyptisk normie-kult for ansigtsløse akvarie�sk?

Mennesker med maske overholder budet om social distancering.

De kysser ikke, de spiser ikke ved det samme bord, og de krammer ikke farmor.

:
En særlig form for kogalskab, der springer direkte mellem menneskekvæg.

Som i ko, som i vid, som i vanvid, som i kreaturer, der bisser derudaf til folden lukker sig, og hvor en

stak til lejligheden indkaldte ko-laboratører, kodrengene fra ko-laboratoriet står klar med x-antal

rødglødende jern til brændemærkning.

Som i ko-miske ko-masker ud-ko-manderet af ko-missærer til at tildække muler og mæle. Malkekøer,

slagtekvæg, Mu-han-virale afhornede skindpelse.

Som i de muh-ligvis egnede med certi�cerede øreclips, nano-chips, halsbånd og genmodi�cerede

foderbokse i den store nye normale o�shore karantæne-ø.

Som i Wild Bu�alo Bill, Gates of Hell, Micro Soft Power, eugenisk indavl af det muh-ligvis egnede

avlsmateriale, – resten går til benmel og sæbe på destruktionsanstalen.

Almenvellet

Det herlige gamle ord, der betyder hensyn til det almene velbe�ndende,

samtidigt med at det betyder det almene styre.

Er det ikke sjovt, så almuen, de almindelige, dem med alles mindset/sindelag, har det bedst, når de er

herrer og fruer over eget helbred?

Almen er alle mennesker, med al som i altinget, almuen, alfaderlig og -moderlig,

en for alle og alle for en, allemandsret, alruner, Almindingen, alles ve og vel.

Al var det stenhårde lag, der underlå den jyske hede før det nationale slogan:

Hvad udadtil tabes, skal indadtil vindes. Den nationale sammentrykthed som af kilometertykke

is�agers vægt på jordbunden og dens gevækster.

Al magt til folket, sagde de røde, mens de stjal al magt fra folket og puttede i egen lomme som

ALMAGT til kadrerne, avantgarden og proletariatets dikatatur.
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Almenvellet blev til almen væltet, æltet og søndersmeltet,

skaltet og valtet øst og vest for Store-, Lille- og whiskybæltet.

Almindelig, naturlig lov, Landets Lov blev til bureaukratisk lovjungle.

Et hurtigt opslag i Wikipediaen: Almenvellet = Statens ret til at ekspropriere.

OK, er det dér, vi er havnet?

Sig ordet GUD

sagde nogen det, hørte vi G-ordet!?

og se dem få krydderen galt i halsen og et føl på tværs

se dem få dette særlige 21. århundredes woke-bornerte-blaserte rønserøvsfjæs

med knopper, udslæt, skab og tics – i ordets begge betydninger: tæger og trækninger

og hedeture, præ- og postmenstruelle leftover forsinkede overgangskramper

med overliggende knystaksel og lavthængende hæmomoid prostata MK-LGBT

iført nedsunken planlagt forældres feminist-livmord med andrenal forkromelse

SAGDE NOGEN VIRKELIG G.. – how dare they? – DE ER CANCELLED!

algoritmisk deplatformeret, pc-demonetariseret, ostrakiseret, socialt udstødt!

karaktermyrdet, vaccineret til ukendelighed, kulturrelativiseret, kanø�et til kinamand!organhøstet,

sociallynchet, sendt til NeoGulag, angivet, jantelovs-hold-kæft-bolsjet!

latterliggjort, ignoreret (… OK, den går så ikke ovenpå alt det andet)

nåmenne hvad-var-det-lige-jeg-kom-fra?

altså det der G-noget, det skal de fanden�seme …!

og nu brugte jeg så F-ordet, der er det modsatte af G-ordet

hvilket så ikke – ja for I skal ikke tro, at jeg dermed siger noget om det modsatte af det modsatte og

dermed anerkender eksistensen af andet end ALT ER RELATIVT

hørte I det? – ALT, sagde jeg, og det er overhovedet ikke relaltivt, jeg mener ALT er selvfølgelig

totalitært-absolut, så jeg laver lige for tydelighedens skyld en undtagelse for mig selv, bare så I kan

forstå, at jeg s’gu ikke …

hvad siger du? at SGU betyder Så Gu’ og så sandt Gud lever?

NEJ, det har jeg krafteddeme aldrig sagt, at jeg aldrig har sagt!

og hvad siger du nu? at krafteddeme betyder: må kræften æde mig!

JEG har fanden�seme ikke brug for, at nogen belærer mig i nutid om betydningen af de ord, der �ser

ud af munden på mig i tide og utide og hypotetisk før-nutids-fremtid,

og nu har jeg VIRKELIG tabt tråden, for det er DIN skyld, og jeg er SÅ krænket,

for det er SÅ synd for mig, så jeg hader-hader-HADER, at nogen kalder mig dobbeltmoralsk, for moral

og samvittighed er nemlig CANCELLED!
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Got’ya! … ?

Faktatjek

Hvor er vi heldige, hvor er vi priviligerede, vi svømmer rundt i forkælelse!

Vores alle sammens velgører, rare onkel og velsignede forsyn

EJER AF DE SOCIALE MEDIER vil gerne og helt uden regning sørge for,

at vi ikke bliver udsat for noget, der ikke er faktatjekket,

vi, de stakkels små ubeskyttede pus, der kunne tage skade af noget,

der ikke har været igennem møllen, vejet på den korrekte guldvægt

og blåstemplet som egnet til mental menneskeføde.

Men vent lidt – måske rare onkel med den store maskine rent faktisk faktatjekker,

og måske vi bare ikke har forstået, hvad Onkel Rar lægger i ordet,

han fakta-tjekker, han tjekker for om der slipper noget faktuelt igennem,

OG SÅ NAKKER HAN DET! For stakkels onkel lider nemlig af fakta-allergi.

Du må ikke dele med andre

Det kan godt være, vi lærte noget andet i børnehaven

– de af os, der ikke var så heldige at slippe for indespærring lige efter kravlestadiet

det kan godt være, at far og mor mente, at det var godt at dele ud af lakridserne

– de af os, der havde søskende, der kunne �nde på at synes det samme

det kan godt være, at de i skolen lærte os, at vi ikke bare skulle skovle ind,

rage til os, hamste, klamre os til det fælles legetøj, vise social adfærd

– de af os, der voksede op i slipstrømmen af babyboomer-socialismen

det kan godt være, at de mente, at gruppearbejde var fjong

– de af os, der lærte at tænke som �okdyr på gymna og uni i marxist-80’erne

men NU har teknokrat-far og bureaukrat-mor nede i Bruxelles

hvor de har femårsplaner og kommissærvælde, hvilket russerne kalder for EUSSR,

for det kan godt være, at de dér eks-røde russere har en vis erfaring – såen ca. 70 onde år -med

femårsplaner, kommissærvælde, angiveri og statscensur

NU har kommissærerne fundet ud af, at den nye hyperfascisme anbefaler,

påbyder, gør det strafbart AT DELE på de socialiserende sociale medier,

fordi den nye normale, globale, kannibale pottetrænings-junta ikke bryder sig om, at de sociale typer

som du og jeg og lillesøster har det med at gøre det, vi lærte dengang – vi deler s’gu!
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Nu myrder de Hong Kong

Det er Tien An Men 2.0 – bare værre

De trækker folk ud af deres forsamlinger, de smider folk ud af deres butikker

De jævner livet med jorden for verdens mest hårdarbejdende handelsfolk

De deporterer de mest udtalte, de talende, de talriges talerør

De vil ikke rådne op i fængsler, det vil være alt for mild en straf

De vil �nde måder til at høste organer – i en kultur der bruger ALT på dyret

De gjorde det ved bønderne i rismarkerne – den lange march, det store folkemord

De gjorde det ved munkene i de høje bjerge mod øst – det store kulturmord

De gjorde ved turmenerne i Shingyang – en provins blev til ét stort fængsel

De gjorde det ved dem på øen, hvis navn ikke må nævnes – de fejlede

De gjorde det ved dem i provinsen med den nye sygdom – de løj, så det drev

De gjorde det ved resten af verden – de løj, så det drev videre

De gjorde det ved organisationen, der sagde, at den organiserede verdens helbred

De gjorde det ved hjælp af korrupte politikere i landet på den anden side af vandet

De gjorde ved hjælp af telefonselskaber og netværk

De gjorde det ved bestikkelse af et fattigt kontinent fuld af rige ressourcer

De gjorde ved at opkøbe for penge tjent på stjålen viden

Gadens parlament

Gadens parlament er INTET parlament

Her føres ingen samtaler – fransk: parler, at tale

På gaden hersker kun gadens herskere

Herskere taler ikke med de beherskede

Jeg taler blandt talende og lyttende og svarende-igen

Jeg taler gerne med mennesker, der går ud på gaden i håb om at tale

Jeg taler gerne med mennesker i gule veste

Jeg taler med alle, der taler og lytter og taler igen.

De sendte et gadens ikke-talende parlament på gaden

Det var, da Cirkus Corona gik død i sværen grundet talebesvær

De ikke-talende, ikke-lyttende og ikke-samtalende tog over,

de råbende, skrigende, hylende, skrålende, maskeklædte horder,

der stikker �ngrene i ørerne for at afhjælpe deres tale-allergi.

Var der derfor, vi skulle lære at gå med masker, der ikke virkede?

Var det grunden til masketræning, pottetræning og afstandstræning?

træning i forbud mod forsamling, ikke-tale-træning?
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Wuhanisering

Et nyt ord har set dagens lys i nattens mørke

Et nyt ord om ny designer-normalitet

i en verden af gammelt lort

Wuhan-mennesket

Ikke at forveksle Pekingmanden, Neandertaleren eller Piltdownmennesket

– en joke så stor som søaben bare uden humor

men mere i familie med homo inhabilis, homo non-erectus eller homo stupidicus

Disclaimer

Vi taler ikke om det udmærkede menneske

der er så uheldig at være født og opvokset i en vis central provins

udset som prototype for det nye globale homo neonormalis

Hvad taler vi om?

Vi taler om stregkodemennesket, det brændemærkede, øremærkede menneske

app-mennesket, mennesket hvis celler er kogt i en femte generations mikroovn

homo behavouralis, homo digitalis, homo globalkabbalis, homo vaccinalis

Pottetræning

En nyfortolkning af teknikken med at a�ære spædbørn at tisse på gulvet

Wuhanisering er pottetræning for voksne, så de sætter sig tilbage på potten

og råber moaaar, jeg er færdig, kom og tøøør mig!

Homo terror�cialis

Det forskræmte, socialdistancerede, maskeklædte, forsamlings-forsagende menneske

det selvcensurerende, statstilbedende MacDonald-menneske

der ikke kan løbe op i bjernene nogetsteds-nogensinde uden at være tracket og hacket

Homo accessibilis

Jeg har da ikke noget at skjule, jeg vil da være tilgængelig hele tiden

Jeg har da ikke noget mod at videregive alle persondata og hele mit privatliv

I må da gerne malke min konto, låne min identitet og optage min snorken om natten

Polio

Mor, jeg har hørt nede i skolen om noget, der hedder Polio, og som man �k børnelammelse af, men

som man blev vaccineret imod, og som ikke �ndes længere.

Det er rigtigt, og både mor og far blev vaccineret med en calmette-vaccination, hvor vi spiste et stykke

sukker med noget vådt og så �k vi et lille prik. Men det snakker vi om, når du bliver lidt større og

forstår lidt mere.
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Nå hvad så, du sagde for 20 år siden, at vi skulle snakke om det med Polio.

OK, det var dengang i 60’erne, og der var lige kommet en ny pesticid til landbruget på markedet, der

havde frygtelige virkninger, for den var overhovedet ikke afprøvet. Det var i de glade kemi-dage, hvor

man eksperimenterede med alt muligt og først blev klar over virkningerne bagefter. En masse børn �k

disse lammelser, før man forbød pesticiden.

I de samme år begyndte man at vaccinere. Og så sagde man, at vaccinerne kurerede Polio’en, for den

forsvandt jo. Det skyldtes bare ikke vaccinerne, men at man ikke brugte den farlige pesticid længere.

Javel, men hvad så med alle de andre pesticider og alle de andre vacciner på markedet? Lyver de også

om dem?

Det snakker vi om, når du bliver lidt større og forstår lidt mere.

Pandemediemani

Der ankom, som du ved, en såkaldt pandemi. Måske man skulle kalde det en pandemediemani, for det

var lissom kun i medierne, prognoserne og de statistiske computermodeller, at folk lå og døde på

gaderne i 1000-tal. Man kunne godt sige, at det hele var en slags virtuel pandemi i et globalt

computerspil designet via spilteori.

Med pandemediemanien ankom en række tiltag, der ellers kun var come il faut ifølge generaler med

lakkasketter, skråremme, støvler og medlemskab af det rigtige politbureau eller den rigtige loge. Nu

blev juntamedlemmernes og generalernes metoder pludselig tilgængelige og ganske stuerene for helt

normale politikere og deres tekno-DJØF’okrat venner.

Som ved et trylleslag, et kunstgreb var verden ikke længere den samme.

Pandemanikerne behøvede lige pludselig ikke længere:

at lytte til kritiske, kompetente røster, for røster var nok for dem

at forholde sig til landets lov kaldet grundloven, hurtiglove var gode nok

at respektere civile rettigheder, for rethaveri var tilstrækkeligt

at spørge til folks meninger, for meninger kunne nu dekreteres

Pademanikerne �k nye værktøjer i kassen.

De kunne herefter med reneste samvittighed og yderste korrekthed:

sende sunde mennesker i sygekarantæne

forbyde folk at mødes i både o�entlige og private rum

give folk symbolsk mundkurv på i form af usunde og ubrugelige mundbind

ødelægge folks virksomheder og muligheder for at udøve deres fag og erhverv

Havde der kunnet ska�es argumenter for mørklægningsgardiner, rationeringsmærker, jøde-armbind

og erstatningska�e, så ville de have gjort det.
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Så ville pandemedierne have strøet digitale �yveblade ud med ‘Oprop’ til pandemos dernede om, at

der nu forventedes ubetinget kollaboration med besættelsesmagten.

Det vil komme. Vi vil se invasionsstyrkernes frontkæmpere i uniform. Ikke kampuniformer som sådan

men hvide kitler, ikke assault-ri�er som sådan men kanyler, ikke kemisk krigsførelse som sådan, men

vacciner og hånddesinfektion, ikke et svedent kvægbrændemærke på skulderen men et digitalt

immunitetspas. Med podepinde vil de tage udtræk af din dna, der lagres på databaser, sendes til

videnskabelige forsøgslaboratorier inden- og udenlands. I krigssituationer spørger man ikke krigens

ofre om lov til at slå dem ihjel, det siger lissom sig selv.

Skandinaviske tilstande

Det starter med Tysklands tissemand, tappen der stikker op mellem Elben og Kielerkanalen kaldet

Jylland med en stak øer klattet rundt mellem Kattegat og Østersøen, hvorfra beboerne betaler dyre

domme for at køre over broer, der allerede er betalt adskillige gange, men som fortsætter med at

være en gigantisk pengemaskine for det forvoksede statsapparat. Vi taler om landet med kreative

storbanker, der har præsteret at renvaske 300 milliarder øvroer i Baltikum, og landet med stegt

valg�æsk som forærer deres lukrative energiselskab til udenlandske �nanssvindlere, fordi

�nansministeren �k penge ned i lommen.

Den seneste bro – og den bliver ikke den sidste – kører over til landet med plumrådne �sk på

overtryksdåse, pølseretter og smørrebrødslagkager. Herfra breder herlighederne sig 2000 km

nordover gennem et landskab af nedkørte elge, der raver brølende rundt i et ressourcefelt for

tændskiksfabrikker – bruger man overhodet den slags længere? – et land, hvor rabiate feminister er i

stand til at udskamme folk, der kalder en pige for en pige og en dren for en dreng, men hvor de ikke

kan opklare mordet på en statsminister. Til gengæld kan de �nde ud af at producere våben i stor stil,

mens de kalder sig neutrale, så de kan sælge våben til begge krigsførende parter dernede i

Udkantsverden.

Lige til venstre ankommer man til landet, der �yder i myseost og nordsøolie befolket af

fodboldfanatiske folkedansere med skihuer, landet hvor en agurk koster 85 kroner, og hvor den

uldklædte befolkning ikke har set meget afkask af alle de rare oliepenge, for det har deres regering sat

i en lisså rar statsfond, hvor den er tabt for eftertid og evighed. Til gengæld har de en nobel kommitté,

der deler fredspriser ud til krigsliderlige folkemordere, en statsminister, der �k en �n lakkasket som

generalsekrætær for sin ‘håndtering’ af et massemord på en ø – hans søn hørte dem skrige, så han

sejlede den anden vej – og en regering, som donerede deres ulandshjælp til The Clinton Foundation.

Vi betaler, I spiller.
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Tillæg til Ordbog over Nysprog

Nysprog:

Når man får ord til at betyde noget andet eller simpelthen det stik modsatte.

Se også selveste Ordbog over nysprog.

Antifa
En netværksorganisation, der kalder sig selv for anti-fascister for med det samme ved hovedindgangen

tage brodden af eventuelt nærgående spørgsmål om, hvorfor de taler som fascister, opfører sig som

fascister, udøver vold som klassiske gadefascister og svinger rundt med et �ag med fascistsymboler.

Antifa er vor tids sortklædte, maskeklædte svar på sortskjorter eller brunskjorter eller de bolsjevikkiske

terrorgrupper i og efter revolutionen i Rusland.

Black Lives Matter
En efter eget udsagn anti-racistisk bevægelse, der ikke har bestilt andet end at skabe og forstærke

racisme ved at insistere på, at sorte mennesker SKAL de�nere sig selv ud fra deres race og ikke som

mennesker, samfundsborgere, mænd og kvinder, og at disse sorte SKAL gå rundt 24/7/365 og føle sig

som ofre, krænkede og undertrykte. Hvis ikke de gør det, så er de ikke rigtige sorte undermennesker.

Black Lives Matter insisterer på, at sorte skal identi�cere sig selv som undermennesker og er derfor en

dybt racistisk bevægelse med en racistisk designerideologi.

https://www.nedersteetage.com/ordbog-over-nysprog/
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Social Justice Warrior
Social retfærdighed er et pseudonym for socialisme. Socialisme i den marxistiske form er et system til

social og mental kontrol. Se Woke.

Der er tale om kuppet / hi-jacked vrede. Afsættet har som regel en vis substans, men via en særlig

teknik, en særlig manual for social ingeniørkunst, bliver folks vrede og retfærdighedssans korrumperet

og vendt mod dem selv.

Miljøbevidsthed blev til grøn fascisme, fredsbevægelse blev til voldsbevægelse, antifascisme blev til

gadefascisme, anti-racisme blev til sort racisme, og tolerance af trans-kønslighed for en forsvindende

lille del af befolkningen førte til, at kønsskiftede hybridvæsener med mandlig muskulatur nu har lov til

at udkonkurrere kvindelige sportsudøvere.

Den sociale retfærdighedskrig antager for tiden bizarre og absurde former.

Woke
Ordet betyder vågen. Det antyder en bagvedliggende vækkelsesbevægelse, en puritansk, næsten

indremissionsk bevægelse, hvor menigheden har set lyset og via streng menigheds-disciplin har

underkastet sig den rette tugt og spægelse og dermed er blevet Guds sande soldater i kampen mod

Satans regimente. De er simpelthen hellige krigere, jihadister, frontkæmpere, korstogs-kanonføde, og

de har muligvis glemt, hvem deres ‘gud’ er.

At de hellige krigere langtfra er vågne kræver blot ganske få velrettede spørgsmål, der røber, at de ikke

aner, hvem der har sendt dem i felten og hvorfor, og at de i stedet for at være vågne har sovet i timen

– hele deres liv. Mens de blev buttfucked.

Demokrat
Et aktiv person i et styresystem, der hævder, at det er folket, der styrer eller som minimum folket, der

vælger, hvem der styrer folket. Men hvem styrer dem, der styrer folket?

Mnjææ, men nu må du jo forstå, at demokrati er den mindst ringe styreform?

WHAT?! Det er jo allerede en indrømmelse!

For det første: hvorfor skal vi tage til takke med det mindst ringe?

For det andet: Var det ikke på tide at konstatere, at demokratiet er blevet til et teaterstykke. Titlen på

stykket på americano er: The Big Pretender.

På dansk: Den Store Ladsomommer. Måske bare Det Store Hykleri.

Så igen: hvem styrer dem, der styrer folket?

Co-v-id
De har glemt at fortælle os, hvad det står for. Nåjo, cororonavirus … og hvor kommer D’et så fra. Jeg er

sikker på, at COVI Consult er glade for, at de puttede et D i enden. Til gengæld er det mexikanske
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øl�rma ikke så glade for Uncool Corona, zakabona.

Måske står D’et for: detention, dumhed, dydssignalering, driftforstyrrelser, duknakket, division,

drakonisk, diabolsk, dødskult, demoralisering, dæmoni, del-og-hersk, dominans og dårlig ledelse og

mangel på dømmekraft.

Måske CovID står for: covered up identity.

Pædo�li
Betyder jo kærlighed til børn. Behøver vi næsten at sige, at det er falsk varebetegnelse? Der er bare

ikke et græsk-romersk ord for begær efter børn eller seksuelt misbrug af børn. Eller jo, der er der, det

hedder pæderast. Måske vi bare skulle tage at bruge det igen.

Nåja, så har de arresteret Epsteins ru�erske. Hvad skal vi lige mene om det?

Der blev fyret en ledende advokat i The Southern District of New York, der havde siddet og blokeret

for, at Gislaine Maxwell blev arresteret. Skal vi tro på, at de er serøse denne gang? De stiller sig – også

denne gang – op til pressemødet og opfordrer folk til at melde ind, hvis de selv er eller kender noget,

der har været i kløerne på luderpimpen.

Så jeg tænker, at hvis jeg var en af de efterspurgte, ville jeg være temmelig tilbageholdende. FBI har

mistet troværdighed pga deres korrupte ledelse. Desværre for deres hårdarbejdende agenter på

gadeniveau, der gerne vil gøre et hæderligt stykke arbejde, men deres ledelse har fucket det op for

dem. Vil de bare spotte ud, hvem der også ved noget og lukke munden på dem?

Dernæst tænker jeg, at madammen bør skynde sig at spytte ud med hele listen, som hun sidder inde

med. Hun har ikke skjult sig for politiet, for de har hele tiden vidst, hvor hun var. Hun har skjult sig for

de agenturer, som hendes far, hendes perverse boyfriend og hun selv har arbejdet for ved at sex-

blackmaile betydningsfulde folk, og som var i stand til at tage livet af boyfriend’en i en celle i et

sikkerhedsfængsel i NY, inden han kunne synge ud. De er på vej efter hende i dette øjeblik. Syng ud

nu, Madam, og du slipper måske med livslangt fængsel og undgår en strangulering i din celle, mens

personalet vender det andet øje til – og mens Mossad-gutterne gør deres beskidte arbejde.
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Så hvem står blandt andre på hendes liste over ‘samarbejdspartnere’? 100-vis! Telefonerne er

rødglødende i disse dage. På listen står uden tvivl en tidligere præsident og hans kone / tidligere

præsidentkandidat. Måske står der mere end én tidligere præsident? Vi gider ikke nævne hele

kødranden af korrupte pervs, wannabes, opportunister, medløbere fra BigBusiness, BigTech,

Hollywood-pervs, CIA-pervs, FBI-pervs, Deep-State’ere – og hejsa en britisk prinsedreng minsandten,

Dandy Andy. Ham vil de også gerne tale med i NY, siger de. Det får de kun lov til, hvis The Queeny

�nder det for godt at smide en luns for hyænerne for at redde familien, Vi glemmer aldrig Jimmy

Saville og hendes anden prinsesøn, ham de kalder arvingen. Eller deres far, nazisten, eugenikeren.

Identitetspolitik
En særlig form for pseudopolitik, et substitut for egentlig politik.

Identitetspolitik psykologiseret og klicheefyldt ikke-samtale beregnet på svage og usikre mennesker,

der ikke ved, hvem de selv er, hvor de kommer fra, og hvor de skal hen, og som i deres søgen efter

noget, de kan fylde i deres vakuum bliver frivilligt-ufrivillige – de har ingen vilje – ofre for alle typer

propaganda, der formår at ramme deres uformåen.

Identitetspolitik går ud på at blive noget andet end det, man kunne være, for de identitetssøgende har

intet ståsted og egentlig selvrespekt. Hvem skal de respektere, når de ikke ved, hvem de selv er?

Identitetspolitik har mange ligheder med en kult på den måde, identitets-propagandister udsøger sig

deres målgruppe og designer deres ‘vare’ på. De identitetssøgende bliver forbrugere af denne vare,

der er pakket og markedsført til dem. I deres forbrug udfører de et kultisk ritual.

Identitetspolitik går sjældent ind for noget. Da det hele handler om identitet = at være noget andet end

sig selv, handler det næsten altid tale om at være imod noget. Hadeobjekter og personer, der hades,
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virker mere identitetsskabende end kærlighed til noget, for had er langt bedre egnet til

massemanipulation.

Identitetspolitik benytter sig gerne af o�errollen. I den identitetspolitiske marxistiske bevægelse Black

Lives Matter er det et absolut krav til tilhængerne, at de konstant er krænkede, at de føler sig som

forfulgte og undertrykte og ofre for racisme, og at de selv hader hvide mennesker. De får oven i købet

at vide, at de som undertrykte sorte ikke er i stand til at være racister, for det er kun hvide, der kan

det. Identitetspolitik fritager folk fra ansvar.

Identitetspolitik er aldrig skabt  af  de identitetssøgende men altid  for  dem. I identiteternes

supermarked er der forskellige varer på hylderne. Identitetsforbrugerne på indkøb �nder dog hurtigt

ud af, at de forventes at vælge en bestemt vare, da en del af identitetskøbet består i at være identisk

med andre med lignende form for identitetsløshed, så man både identi�cerer sig med hinanden og

modellen for gruppeidentiteten. Det er bikubebevidsthed, myretuemyldren, hvepseboshvæsen,

stære�oksstøjen, �skestimestimlen.

Identitetspolitik er et satanisk nyord, satanisk = det modsatte af det, det udgiver sig for, værdier vendt

på hovedet. Når man har opnået sin nye identitet, har man mistet sin egentlige identitet.

Cancel culture
Identitetsløse mennesker, der har opnået midlertidig pseudoforløsning via en tilkøbt identitet, har

som største fornøjelse – for tiden – at a�yse andre, der ikke abonnerer på den samme identitet.

En sådan a�ysning eller psyko-social udstødning kan bla. �nde sted gennem de sociale medier. De

anderledes bliver ostrakiseret, dæmoniseret, demonetariseret, deplatformeret, skyggebanlyst, gjort til

spøgelser, censureret og sagsøgt/anklaget for noget, der lige er gjort til en forbrydelse vha. regler, der

lige er opfundet til lejligheden.

Det seneste skud på stammen er som i en ny EU-lov opfundet til lejligheden, hvor man nu kan stilles til

regnskab for, hvad andre bruger ens udsagn til. Det svarer til den danske påvirkningslov, hvor man kan

blive holdt ansvarlig og stra�es med op til 12 års fængsel, hvis man har udtalt noget, der kan tænkes at

misbruges af en potentielt fjendtlig magt.

Hvad de cancel’ende kulturrevolutionære ikke har regnet på er, at de cancel’edes kor er i så kraftig

vækst, at deres undergravende virksomhed undergraver dem selv.

De sender det hele

Har du ikke bemærket det? Det er i fuld gang.

De �ipper ud i det ydre rum. 

Der er panik på piedestalen.

De sender det hele i hovedet på os i øjeblikket.
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De sender pandemiske biovåben i omløb.

Bagefter sender de regningen til os.

Pas på bioterrorister, I er ikke immune for jeres egne våben.

I kan ikke lukke kæften på folk ved at kalde dem for mandagstrænere.

De sender gadefascister afsted, de nye sorte brunskjorter.

Pas på brunskjorter, husk de Lange Knives Nat – turen kommer også til jer.

Onkel Joe kaldte jer for nyttige idioter. Han havde for vane at a�ive folk som jer.

De sender anti-racistiske racister på gaden.

Pas på racister, der påstår, at ALT nu er racisme.

Dem, I kalder jeres egne, vender sig imod jer, for de forstår, at de altid har betalt prisen.

De sender atter striber på himlen efter os.

Pas på vejrterrorister, det er ved at komme på mode at starte seriøse sagsanlæg.

Vi taler ikke om småpenge her. 

De sender vacciner efter os.

Pas på giftblandere. I har lige tabt en stor sag, hvor det er fastslået, at I er uvederhæftige.

Kun de mest duknakkede vil sidde det overhørigt. Er I klar til et par millioner sagsanlæg?

De sender disinformation, løgn og falske nyheder efter os.

Pas på mediesvindlere, jeres medarbejdere kunne blive arbejdsløse lige om lidt.

I har satset lidt for hårdt på, at I ikke blev grebet med bukserne nede og �ngrene i kagedåsen.

De sender sociale medielpulere efter os.

Pas på Zuckerboys og andre bleg�ove dengsedrenge.

Der bliver blæst i �øjterne for tiden, I kunne selv risikere en social udstødning.

Censurér censorerne, giv dem en smagsprøve af deres egen medicin.

De sender kinamændene og deres sundhedsorganisation efter os.

De troede, at de kunne stjæle sig til viden og bestikke sig til lydighed. 

De har snart ikke �ere venner tilbage i den ulydige verden, mindst af alle deres egne kinamænd.

De sender Gates of Hell efter os.

Åh nej, tænker man, endnu en bleg�ov dengseduksedreng og et hunmonster af en kone!

Pas på Kill Bill, de kender dig derude i udkantsverden. De ser, at du har blod fra millioner på

hænderne. De ved, at du regner dem som menneskeligt a�ald, der skal ‘reduceres’

—– o —–
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Europa gik på gaden i 2020. I Tyskland bigtime. Der var næsten tale om omfanget af en slags gule

corona-veste i visse større byer.

Det kunne gå to veje.

På gaden
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Det mest sandsynlige var, at det som i Frankrig blev et påskud for yderligere undtagelsestilstand med

masser af militær og militariseret politi. Macron var jo bedøvende-arrogant ligeglad med, at milllioner

gav ham f-�ngeren. Herskerklassen kan sagtens sidde i lang til bag lukkede døre i deres �ne palæer

med skudsikre vinduer og visirklædte knippelsvingere ved døren.

Det mindst sandsynlige var, at politikerne var nødt til at erkende, at de er ude af sync med deres

befolkning og begynder at lytte. Der er faktisk set politikere blandt de protesterende bla. i Nürnberg.

Man kan jo håbe, og en indre kon�ikt i politikerklassen er ikke uden muligheder for forandring.

Europa nærmer sig tilstande, som kun efterkrigstidens fasciststyrer i Grækenland, Italien, Spanien,

Portugal og deres udposter/efterkommere i Chile, Argentina, Paraguay, o.a. har oplevet under Den

Beskidte (CIA-)krig. Eller det som rødfascismen i Sovjetblokken bød deres befolkninger. Spørg dem, de

husker stadig, hvordan det var, og de ryster på hovedet – har folk intet lært, har de intet forstået?!

Den græske junta skåler i ouzo på deres succesfulde ugerninger

Man kan godt få den tanke, at måske har Europa og USA brug for at opleve det for at forstå, hvorfor

det er The Road to Hell. Vore politikere har heller intet lært og intet forstået. De ser det ikke komme, de

ser det ikke snige sig ind på dem. De lever i deres karriere-her-og-nu. De mener, hvad der bliver lagt på

deres bord, de gør, hvad de fornemmer, at de får besked på. Fornemmelsen er denne underliggende

menings-konformisme.

Når regningen skal betales

Der er enkelte eksempler på, hvordan politikere sine steder i verden alligevel vælger at lytte til andre

end globasfascisterne og deres fake-propaganda. Man kan sige forskelligt om svensk politik, for de

plejer at være de første til at følge politisk korrektheds-diktaturet. Men i coronasagen vandt fornuften,

og de valgte ikke at lukke samfundet ned og sende sunde mennesker i karantæne. De valgte at

beskytte dem, man vidste ville blive hårdest ramt, de gamle og de i forvejen svækkede. Indtil videre

har de haft succes med det, og verden ser med mistro på det. Der må være mange beslutningstagere,

der bider sig selv i læben over, at de måske unden grund og reelt belæg har påført deres befolkninger

deres lands økonomi kæmpe tab.
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Omvendt må svenskerne nærmest smågrine af resten af verden, for de kommer ud af det med to

fordele: En styrket = ikke ødelagt nationaløkonomi og en befolkning, der på helt naturlig vis har

absorberet denne virus og har dannet antisto�er. Andre lande får nu eftersmækket, for når samfundet

bliver åbnet, så har vi et kæmpe budgetunderskud, en stor arbejdsløshed, masser af virksomheder,

der er gået ned OG en befolkning, der ikke har dannet antisto�er. Den kurve, man mener blev

knækket ved at oprette én stor national/international isolationscelle med fascistisk forsamlingsforbud

og mundkurv, kommer nu til at knække den anden vej. Det bliver femdobbelt ris til egen røv, fordi vi

valgte at sige mæhæ og gå i fodspor efter fx englænderne, der valgte at følge en  model for antaget

udvikling  fra Imperial College of London, der ramte fuldstændigt ved siden af og langt over målet.

Englænderne tilpassede landskabet efter kortet, og vi valgte af følge hjernedødt efter.

Læs Patrick Henningsens artikel på 21stcenturywire.com med titlen: Why Swenden Has Already Won the

debate on COVID ‘Lockdown‘ I slutning af artiklen er også et interview med den svenske virolog, Johan

Giesecke, som regeringen har lyttet til. Den irske interviewer er nærmest grædefærdig over at blive

konfronteret med, at hans land måske har tru�et fuldstændig forkerte beslutninger.

Provokation

Ligger der en bagtanke bag det? Selvfølgelig gør der det, for det er her Bill Gates og globalisterne

kommer ind med deres krav om at sprøjtelakere verdensbefolkningen med deres beskidte vacciner.

Hvorvidt vaccinerne indeholder sto�er-antisto�er er ligegyldigt – dem skulle en sund krop selv have

udviklet – det er alt det andet lort, der følger med i injektionen. Udover den gigantiske indtjening, som

Gates og medicinalindustrien skaber for sig selv, så har de placeret en trojansk hest i form af nano-

chips. Skulle nogen være i tvivl om den agenda, så kommer den direkte fra Gates egen mund. Det var

nøjagtigt det, som Dr. Charles Lieber blev grebet i at udvikle sammen Wuhan Institute of Virology. Det

https://21stcenturywire.com/2020/05/01/covid-why-sweden-has-already-won-the-debate-on-covid-19-lockdown-policy/
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var nøjagtigt det, som Dr. Anthony Fauci �nansierede med mailliarbeløb. Det var nøjagtigt det, som lå i

WHO’s agenda.

Forslag til nye beskyttelsesmaske for sumpvæsener

– altså beskyttele af folk MOD dem

Strategien bag hestekure, stramninger, karantæner, censur, forsamlingsforbud, taleforbud,

o�entlighedslove, påvirkningslove, social afstand, terrorpakker og alt det andet hejs er til dels

provokatorisk. Teknokraterne, der indfører det, har ingen eller kun ringe anelse om, at dette er

agendaen, de tror selv, de gør det rigtige.

Vi taler her om agendaen med stort A, den langsigtede, overordnede agenda. Den kogende asfalt, som

vi ser i form af befolkninger, der går på gaden, er en del af billedet. Folk skal drives ud over kanten af

frustration, vrede og aggression. Use the Dark Force, do it NOW! Dette er kaospsykologi. I topsegmentet

af Magten �ndes en gammel ondsindet forståelse af, at der kræves en ophedet smeltedigel, en kaotisk

tilstand af social-mental ustabilitet, for at verden kan formes. Det er satanisk alkymi, der praktiseres,

når krige, designer-revolutioner og katastrofer rammer os. Selv de store naturkatastrofer i nyere tid

har en underlig undertone af  en-�nger-med-i-spillet, for herskersegmentet har nu adgang til

vejrmodi�cerings-teknologi. Der var mange besynderligheder ved tsunamien, der ramte Fukushima,

ved Hurricane Matthew der ramte Haiti, ved hurrican Cathrina der ramte New Orleans, ved

skovbrandene i Californien, osv.

Det er i frustrationens kaos-klimaks, at vi bliver ramt af det totalitære nedslag, hvor alle rettigheder

bliver taget fra os, og hvor vi samtidigt får tilbudt en opreklameret sølle erstatning i form af et sæt

lyserøde slavelænker. Kære ko, du vil hellere stå i en lun stald med halsbånd og en malkemaskine i røven

end at hoppe rundt på den væmmelige eng, vil du ikke!  Møhøø, sagde koen og blev til letmælk og

hakkebø�er.
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Isolationsfængsel

Vi kan altså ikke forstå det globalistiske styresystem uden at forstå kaospsykologien. Vi må derudover

forstå tanken bag isolationsfængslet. Når vi be�nder os i en grundtilstand af ydre og indre kaos og føler

os helt alene midt i kaos, så er vi maksimalt svækkede. Vi er ikke i samme båd, og vores egen lille båd

klarer ikke stormen.

Det kan muligvis være en ide i et fængsel at sørge for, at de værste bad-asses er afskåret fra de andre,

eller omvendt at de mindst bad-ass’ede ikke udsættes for bæsterne. Det kan også i en opklaringsfase

være nødvendigt at nægte en særlig mistænkelig fange retten til at organisere en koordineret

forhindring af sin dom for grove forbrydelser. Det er ikke det, vi taler om.

Når vi er helt alene og hjælpeløse, oplever vi en regression til de primære oplevelser som børn, hvor vi

var lige så hjælpeløse, og så løber vi hen til mor og far. Når medierne konsekvent nægter at fortælle

om, at den store stykke virus bare er en virus, at folk ikke falder om som �uer på gaden, og at der

�ndes midler, som er grundigt afprøvede og virker, så er vi isolerede og henvist til at være bange. Der

er tilstrækkeligt mange undersøgelser, der påviser, hvor nedbrydende isolationsfængsel er for den

menneskelige psyke.

Medierne har skabt dette globale isolationsfængsel ved ALT DET, DE ALDRIG SKRIVER OG TALER OM.

De har isoleret os i en illusionsboble af udeladt virkelighed. De har iscenesat en håbløshed, en

opgivenhed, en apati og banet vejen for en overgivelse/hengivelse til et socialt-mental program skabt

af fængselsledelsen. Vi afgiver, de tager. Når Staten kon�skerer civile rettigheder, giver den ALDRIG

rettighederne tilbage. Nævn blot ét historisk eksempel på det.
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Demonstration

Hjælper det så ikke at gå på gaden? Det er et godt spørgsmål, og der er ikke Hjælper det så ikke at gå

på gaden? Det er et godt spørgsmål, og der er ikke et entydigt svar på det. Hvis du spørger mig, så vil

jeg sige, at det som direkte forandrende faktor er virkningsløst. Det er mest en overtryksventil, og

magthaverne ser det som sådant. Lad blot de umælende masser vade rundt og råve og skilte, tænker de,

det bliver de nok trætte af inden længe, og så gør vi alligevel, hvad der passer os. Det var Macrons tankesæt.

Demonstrationer kan have en vis manifestationsværdi, og folk på gaden møder og bekræfter

hinanden. Men hvis det ikke synkroniseres med et anslag på �ere fronter på én gang, så har det ingen

blivende e�ekt. Der er en indbygget stopklods, for hvis en folkelig organisation når så langt som til at

organisere sig, er der for længst ankommet in�ltrerende elementer, der overtager styringen og enten

sørger for, at organisationen bliver kompromitteret, tager en forkert drejning eller bare løber ud i

sandet.

Et eksempel. En mere manipulerende og intervenistisk strategi har vi set ved demonstrationerne mod

Verdensbanken, klima-topmøderne og gadekampene i forbindelse med Ungdomshuset på Nørrebro.

Den blev også brugt i forbindelse med de gule vestes demonstrationer i Frankrig.

Kodeordet er agent provokateur.

I alle disse demonstrationer er der optrådt grupper af maskeklædte frontkæmpere, der har været helt

oppe i fjæset på politiet, smidt med bomber o.a. Rigtig ondt så vi det på Maidan-pladsen i Kiev, hvor

der blev skudt mod demonstranterne bag politiets rækker. I Odessa førte det til en ren massakre. I

USA dyrkes taktikken blandt Antifaer, de rødfascistiske brigader, der har den frækhed at kalde sig anti-

fascister. Vi så det i hele det Arabiske Forår, og vi så det helt tilbage til de farvede revolutioner i

Georgien, Ukraine og Serbien … og Ukraien endnu en gang.
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Glem al snak om spontan opstand i den sammenhæng. Al denne uro, denne afbrænding af asfalt

kræver to ting: At der er nogen, der sætter ild til det brændbare materiale, og at der er nogen, der

spytter penge i kassen. Et bestemt navn kommer op, hver gang man stikker næsen ned i sagerne. Han

hedder George Soros.

Den Onde selv – efter eget udsagn

Hans hovedorganisation  Open Society  står tilsyneladende bag et �ertal af NGO-organisationer,

organiserede regimeskift, revolutionstiltag. At det bestemt ikke er for at skabe et frit og åbent

samfund, som den falske varebetegnelse på hans netværk hævder, er afsløret ved den måde, han har

plyndret nationer ved manipulation med statsobligationer. Han har løftet selskabstømning til et ny

niveau: nationstømning. Hans organiserede folkelige bevægelser er alle in�ltrerede og �nansierede af

hans folk. Han er verdens største �nansterrorist, og han sætter både ild til det brændbare materiale

samt spytter penge i kassen. Af samme grund er hans aktiviteter og frontcover-organisationer blevet

bandlyst i en række lande, bla Ungarn hvor han selv kommer fra.

Soros har militariseret og korruperet NGO-begrebet. Oprindeligt betød det blot Non Government

Organisations, altså vi kommer her som fx velgørenhedsorganisation uden om regeringer og deres

forpligtelser/begrænsninger men også uden deres beføjelser. Men tænk engang over det:  Non-

Governmental – The Deep State og ma�aen er også Non Governmental – men de har raget mere magt

og �ere beføjelser til sig en nogen regering. De har simpelthen ædt regeringer op.

Hvorvidt han arbejder direkte sammen med CIA eller lignende væsener eller om han bare arbejder

parallelt er ikke til at gennemskue. CIA er uden tvivl fuldstændig indforstået med det. Mit bud – og det

er min teori – er, at CIA som minimum også spytter penge i kassen, og at de leverer

efterretningsmateriale. Som maksimum er Soros simpelthen højt-rangerende CIA-operatør, for alle de

såkaldte regimeforandringer, der er funder sted under amerikanske præsidenter frem til Donald
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Trump, hvor der bliver trukket i bremsen, og som har Soros-penge involveret, er CIA-agtige i hele deres

stil. Soros er en fuldstændig integreret del af The Deep State-fraktionen omkring the Clintons og deres

fake velgørenhedsorganisationer = pengevaskerier. Soros har spyttet penge i en masse anti-Trump-

tiltag, bla. antifaerne og de konfrontationer, der har været med dem indblandet.

Soros senest udtalelser – vi er her i midten af maj 2020 – kæder coronavirus og klimaagenda sammen.

Når et hypermagt-person som Soros udtaler sig, lytter man nøje til de implikationer, han røber mellem

linjerne. Vi ved med sikkerhed, for det er indrømmet direkte af World Economic Forum, at

klimaagendaen ikke handle om klima men om en komponent i et styresystem, der skulle give

globalisterne i Basel fuld kontrol med verdensøkonomien. Det lykkedes ikke for dem, for alt for mange

kunne ikke tage agendaen med køer, der prutter for meget, så derfor betal-betal-betal og skam jer alle

sammen, men I betaler. Altså de de kørte Greta i stilling, knækkede den tynde snor af seriøsitet. Nu

kører de så corona-management med samme falske toner. Soros gentager globalist-mantraet: Verden

vil ikke blive den samme igen, vi må acceptere det nye normale = globalfascisme. Soros begræder, at EU

ikke, som han siger,  blev fuldført, altså at folk opdage, hvad globalisterne havde gang i. Den tyske

forfatningsdomstol har for nyligt stillet ECB et ultimatum: Legitimer jeres tiltag eller drop dem – de

strider mod tysk forfatning, og også det prøver Soros at manipulere sig ud af ved at bagatelisere det.

Det er bestemt ingen bagatel, når landets højeste autoritet underkender en institution, der

underminerer landets love.

En lille bizar detalje er, at megalomanen Soros ved et interview, hvor han bliver spurgt om sin karriere,

sidder og siger, at det på et tidspunkt gik op for ham, at han VAR Satan! Han indrømmer altså skamløst,

at hele hans værk er satanisk! Ligesom Marx er han tilbeder af den inkarnerede, den indbegrebne

ondskab, men han går endnu videre og siger, at han ER Satan, altså totalt overgivet, besat, identi�ceret

– det kan næsten ikke formuleres, for hvordan skal vi overhovedet forstå noget så bizart?

Modellen, mønstret, mediestuntet

For at forstå det i et eller andet omfang, skal ind og kigge på Soros’ bagland. Han er zionist. Når man er

zionist, udfører man den agenda, der er den khazariske ma�as. Man er sabbatæer. Ifølge Sabatei Zevi er

det, at udføre Satans værk det samme som at udføre Guds værk, for Gud skabte jo Satan – javel ja – og

jo mere ondt man gør, jo hurtige går det med at realisere Guds masterplan. Totalt perverteret bullshit

selvfølgelig, men sabbatæerne tror fuldt og fast på det, for de �nder belæg for det i Talmud’en og en

række kabbalistiske skrifter. I Talmud �ndes også anbefalinger/legitimeringer af pædo�li. Sabatei Zevi

gav bolden videre til Jacob Franck, ideologisk fader til Jacobinerne (den franske og russiske revolution)

og Frankisterne (bla den tyrkiske revolution og det armenske folkemord). Med Den Franske Revolution

som standard, ser vi mønstret med en opstand, der bruger brændslet fra en folkelig indignation mod

adel og kongekus til via et blodbad at bane vejen for en ny og værre herskerklasse. Det blev gentaget i

Den Russiske Revolution, denne gang ved hjælp af importerede jihad’ister, som det ville hedde i dag,

og som blev hævdet at repræsentere det russiske folk og den højt besungne (men af marxister dybt

foragtede) arbejderklasse, der overhovedet ikke fandtes i Rusland på det tidspunkt.
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Som alle revolutioner: heroiseret menneskeslagtning

Folk går på gaden i den tro, at de kæmper for deres egen retfærdige sag, men når det beskidte arbejde

til fuldført, så sidder der en ny klasse af opkomlings-despoter og koster rundt med dem. Alt var

forgæves.

En lignende model blev brugt, da man satte befolkningen op mod deres leder i Libyen og senere i

Syrien. Alt sammen var rent postulat og iscenesættelse, det var totalt FAKE. I Libyen lykkedes det, i

Syrien gik det galt, og måske var Syrien vendepunktet. I bakspejlet kan vi se, at det samme fandt sted i

Serbien i 1990’erne ved at dæmonisere deres præsident, smadre Jugoslavien (del og hersk) og sørge

for, at han omkom i sin celle i Haag.

25 år senere indrømmes det i en meget diskret notits, at nu har domstolen frikendt Milosevic for

SAMTLIGE anklager om folkemord og etnisk udrensning. Det hele var altså et NATO-setup, men NATO

gør man jo ikke ansvarlig for noget, gør man vel?

Hvad der burde være sket, var at både politikere, medier og militær burde være trukket frem i lyset og

gjort ansvarlige for DERES folkemord. Det danske militær i mindste grad, for de var kun engageret i

militære operationer. NATO i aller-ALLER-højeste grad og dermed også NATO’s bagland, Pentagon og –

og her bliver det kontroversielt – opdragsgiverne i baglandet: Rothschild-dynastiet, der ejer og bruger

NATO som deres egen personlige ma�a-bully-force på den globale kampscene.

Opsamling

Vi kan gå på gaden nok så mange gange, men hvis vi ikke tilbageerobrer kulturen, har vi ikke  en

kinamands chance – apropos de stakkels kinesere, der stadig kæmper med de dragefamilier, der kører

kommunistpartiet, og som har skabt det for tiden mest per�de og omfattende despoti på planeten

Jorden.
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Lad os bare gå på gaden, hvis vi ønsker det. Men lad os ikke tro, at det har en afgørende e�ekt. Vi viser

�aget, måske vi kan dele �yers ud og adressere folk, der kommer forbi, og al respekt for de, der gør

det. Seriøst: AL RESPEKT! Det er ikke uden e�ekt, men det får ikke magthaverne til at ryste i bukserne.

Som vi plejer at sige i Danmark: revolutionen er a�yst på grund af regnvejr.

OK, hvad kan så ryste magthaverne? Now you are talking!

Den gemmer vi til næste blog, for det er en helt ny diskussion.

Jeg lover at stille mig selv den opgave. Vi ses og læses.

—– o —–
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Hvad har psykologi, parapsykologi, kabbalisme, alkymi, behavourisme, arkæologi, sprogvidenskab,

fysik og religion til fælles?

DE TILTRÆKKER BÅDE BIERNE OG FLUERNE

De er hver for sig redskaber til at forstå noget, der gemmer sig under over�aden. De er en adgang

med menneskesindet og universets hemmeligheder og alt derimellem. Nogle af disse redskaber eller

videnskaber er ældgamle, andre er opstået for ikke meget mere end 100 år siden, Viden tiltrækker

vidensbegærlige og nysgerrige, for det er også en del af den menneskelige natur at forstå. Men viden

tiltrækker også magtmennesker, for viden er magt.

Kabbalismen  er et godt eksempel. Her har vi resterne og overleveringen af babylonisk magi

transformeret af jødiske skriftkloge og rabbinere gennem et par tusinde år. En samling tegn og

underlige gerninger, der tilbyder indsigt i det skjulte, det okkulte. Eller som man vil sige det i dag:

adgang til styresystemet via et programmerings- og kodesprog. Kabbalister har selv været mere end

villige til at hylde det ind i et slør af mumbo-jumbo, således at normalt tænkende mennesker ikke

kunne tage det alvorligt. Eller forstå det, selvom de prøvede. De skriftkloge kigger Gud efter i kortene,

mens alle andre ryster på hovedet. Mange af kabbalismens doktriner kunne uden tvivl formuleres, så

mange �ere kunne forstå dem, men de valgte at gøre dem kryptiske.

Jagten på Tech X og den ultimative magt
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I 1500-tallets Venedig dukker der en stak skrifter op, som kun fandtes på arabisk, og som senere

blevet kaldt for Corpus Hermetica. Hermes eller Merkur var gudernes sendebud, han var postbudet

mellem den højere viden og menneskenes. Den venetianske fyrste Cosimo di Medici lod skrifterne

oversætte fra arabisk, ellers ville vi ikke have kendt til dem. Formodentlig var der tale om skrifter

fundet i biblioteket i Konstantinopel, hvoraf nogle tusind år tidligere har befundet sig i det nedbrændte

bibliotek i Alexandria. Så der var tale om overleveringer fra den egyptisk-magiske tradition.

Forbindelsen til Kabbalah er igen jødiske skriftkloge, der som bekendt pendlede frem og tilbage

mellem Egypten og Babylon. De var på eftersøgning efter det samme – sjovt nok – som nazisterne

senere jagtede, hvor de kom hen, fra Sydfrankring (katharerne) til Egypten (alexandrinerne) til Irak

(babylonerne) til Tibet (lamaerne).

De var på jagt efter den hemmelige viden, der var gået tabt i historien i den store ødelæggelse. Denne

viden stammer – og lad os bare slå det store brød op – fra den glemte og tabte civilisation, som vor

tids historikere ikke vil røre med en ildtang. De ved ikke, hvordan man læser de gamle skrifter, så de

sætter dem over på hylden for skrøner, myter, fantasier, legender, overtro og barnagtigheder. Så

behøver de ikke at lære sig at læse dem og kan nøjes med at smågrine ad dem. Kabbalisterne har det

�nt med det, for så har de deres redskab for sig selv.

Arven fra forfædrene

Nazisternes Ahnenerbe-ekspeditioner giver et hint om, hvad det var, der blev eftersøgt. Ahnen = aner,

forfædre, Erbe = arv. De er på jagt efter deres ariske forfædres efterladenskaber. Ordet arisk er i dag

bandlyst alene på grund af nazisternes brug af ordet. Ligesom hagekorset af samme grund. Begrebet

socialisme skulle vel også være gået den vej, men fordi marxisterne kuppede begrebet og distortede

det, så blev det politiske korrekt og ikke bandlyst. Ikke et ord om Gulag.
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Arisk er ganske rigtigt en betegnelse for en race af

lyshårede, blåøjede folk med en høj statur, som

besad dyder og kultur, der var navnkundige

blandt folkeslagene. Navnet på Iran, Ayran

stammer derfra. At disse folk lige pludselig aldrig

har eksisteret, blot fordi nazisterne eftersøgte

deres arv og efterladenskaber, er jo latterligt. Det

samme med hagekorset, en signatur fra denne

ariske kultur, der i øvrigt �ndes overalt i den

gamle verden og stadig bruges i Østen i dag som

et tegn for … ja for hvad? Skulle det lige pludseligt

være et ‘ondt’ tegn, fordi WW2 var et ondt projekt,

og fordi sejrherrerne – som den slags har for

vane, mens de har den fremme – at dumpe al

deres egen ondskab over på den slagne fjende?

De siger, at hagekorset blot er et soltegn. Muligvis, men hvorfor tegner man så ikke bare en sol? Alle

børn ved, hvordan man tegner en sol. Hagerne i korset – der kan både kan både være tre, �re og tolv

ben afhængigt af tid og sted, antyder en retning for rotation. Solen vandrer som et hjul eller en vogn

(Solvognen) men den roterer ikke ifølge vores øje. Er det så et galaktisk tegn? Hvad har de gamle kendt

til galakser, som de ikke kunne se med det blotte øje, og vores egen galakse er en sløret stribe af mælk

på himlen? Så med mindre man regner med muligheden for en overlevering fra en suveræn højkultur,

en præantik hi-tech-civilisation – hvilket vi bestemt gør her! – så har det været udenfor scope. Hvad så

med en maskine, der roterer? Det er absolut tænkeligt, men her havner vi i samme hi-tech-dilemma.

Når man ser på den sorte sol fra Wevelsburg, Himmlers okkulte SS-borg (gamere kender det som

modellen for Castle Wolfenstein), så ligner det en mellemting mellem et tibetansk mandala, Shivas

dans og et blueprint til en �yvende tallerken.
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Dette er logoet for Den Sorte Sols Orden – den ældste og største orden sammen med Kong Salomons Segl.

Tibetansk siger du. Men er vi klar over, at nazisterne ‘importerede’ en hel stak lamaer, som blev

installeret i en bygning i Berlin til at oversætte ældgamle tibetanske skrifter til tysk? Det var bestemt

ikke, fordi nazisterne bare ønskede at lave komparative religionsvidenskabelige studier, udgive lærde

bøger og lave et museum. Det var, fordi de vidste, at der gemte sig hemmeligheder i skrifterne om en

fysik, en teknologi, som var noget, de eftersøgte.

Shivas dans siger du. Var Shiva en alien? Der �ndes vediske skrifter, der ganske præcist beskriver

vimanas og vitmanas, hvilket vi ville kalde for �yvende tallerkener. De ikke bare beskriver deres

fremtræden, de beskriver også deres indre og konstruktion. Efter sigende stammer nazisternes

kendskab til den hemmelige fysik fra den indiske fysiker og matematiker Subrahmanyam

Chandrasekhar, der var den første der bevidste matematisk, at sorte huller �ndes, og at stjerner med

en masse på 4xSolen på et tidspunkt vil kollapse til et sådant. Han gjorde hermed astrofysikkens grand

old man Sir Arthur Eddington rasende, og Eddington gjorde tykt racistisk grin med Chadrashakar og

kaldte for en ‘gul nigger’. Men inderen tog sine ligninger til japanerne og tyskerne, for tyskerne

regnede dette for arisk videnskab, da de havde læst de vediske beskrivelser om vimana’er. De regnede

også sig selv for at være beslægtet med inderne via en arisk immigration i en fjern fortid. Svastikaet

blev identi�ceret som et indisk-arisk symbol, der samtidig var et esoterisk symbol for den galaktiske

energi, de var begyndt at studere.
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Blueprints, siger du. Look no further. Eller rettere always look further. Der er en grund til, at der foran

indgangen til forskningskomplekset CERN står en statue af den dansende Shiva. Ligner den kæmpe

hadron collider set ovenfra ikke Shivas dans og den sorte sol fra Wevelsburg!

Det hele handler om teknologi

Der er en grund til, at gudernes sendebud, Hermes, hed Merkur på romersk. Mercury er kviksølv, og

kviksølv har altid ved siden af guld været den særlige ingrediens i alkymien. Hvad er det, som dette

kviksølv kan – udover at være dødeligt giftigt for mennesker? Kviksølv indgik bla. som ingrediens i

nazisternes forsøg med den teknologi, som de mente at have fundet. Deres projekt Die Glocke i deres

militære laboratorium i Polen brugte kviksølv. Nogle gange tales der om rødt kviksølv. De

eksperimenterede med plasmafysik, før begrebet overhovedet var etableret. De beskriver teknologien

som kriegsenscheident, afgørende for udfaldet af krigen. De har været så langt fremme, at de var klar

til at tage det i anvendelse.
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Tog de det så i anvendelse? Her fortåger historien sig. Historien om de �yvende Hanebu’er, der

dukkede op under Admiral Byrds mislykkede krigsekspedition til Antarktis er omgærdet med meget

røgslør og mystik. Byrd siger selv i et navnkundigt interview, at fjenden nu har teknologi, der sætter

dem i stand til at bevæge sig fra Nordpol til Sydpol på ganske kort tid. Vi ved så meget, at der under

WW2 fandt en tysk ekspedition sted til  Neuschwabenland, den tyske outpost på Antarktis, men

etablerede nazisterne et helt underjordisk eller rettere subglacialt militærkompleks og, som rygtet

siger, en hel break-out-civilisation her? Det er lidt svært at tro på og endnu sværere at veri�cere, men

sikkert er det i hvert fald, at der er foregået og stadig foregår en masse aktivitet på Antarktis, og at de

o�cielle oplysninger mildest talt er … selvmodsigende og direkte latterlige. Så et eller andet er der på

færde.



29.12.2022 15.05 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1375/3124

I hvert fald står det klart, at nazisterne �yttede deres eksperimentarium til Argentina efter krigens

afslutning, nærmere betegnet et område i Patagonien omkring byen Bariloche kaldet Colonia

Dignidad, hvor der også i dag er mange efterkommere af tyske immigranter. Et vedholdende rygte, så

vedholdende at det er umuligt at ignorere, er, at Adolf Hitler ikke døde i bunkeren men tog den til

Spanien i �y og til Argentina via ubåd og levede til februar 1962. Også den historie er svær at veri�cere.

Ifølge militærhistorikeren Douglas Dietrich, skete der følgende efter krigen. Nazisterne slog igen i

1951-56 i hvad amerikanerne refererede til som ‘en luftmassakre’. Uidenti�cerede �yvende skiver

angreb �y, nogle civile, mest militære. 229 nedskudte �y blev rapporteret, og 109 blev rapporteret

forsvundet. 2000 piloter døde i denne ikke-erklærede luftkrig. Den blev også kaldt The Disc War. Det er

også i den periode, at der berettes om de såkaldte Foo Fighters, lysende kugler med høj hastighed og

uforudsigelige bevægelsesmønstre, der synes at være fjernstyrede. Douglas Dietrich er langt udenfor

mainstream, og han kunne i princippet have opfundet det hele. Men mange af hans mere vilde

påstande har vist sig at holde stik. Han havde som opgave på US Presidio Military Base i Californien at

destruere containervis af dokumenter, der indeholdt klassi�cerede oplysninger om militæraktiviteter,

der ikke måtte nå o�entligheden. Først læste han dem og veri�cerede, at de indeholdt, hvad de skulle,

og derefter brændte han dem, som han skulle. Dietrich havde imidlertid fotogra�sk hukommelse, så

hver dag gik han hjem og skrev indholdet ned på de dokumenter, han destruerede. Han var også klar

over, at der her foregik et omfatten coverup og en destruktion af bevismateriale.
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Okkult krigsførelse

En af de ting, Dietrich beskriver, er USA okkulte krigsførelse under Vietnamkrigen. Den blev varetaget

af en navnkundig oberstløjtnant Michael Aquino, politisk videnskabsmand og samtidigt højt rangerede

medlem af Anton LaVey’s Church of Satan. Aquino var i stand til via en okkult formel, en såkaldt

grimoire fra en magisk bog at skabe en teknologi med dæmoniske skrig, der blev broadcastet med

store højttalere fra helikoptere. Minder det ikke i betænkelig grad om en bestemt scene fra Coppolas

�lm Apocalypse Now? Vietnameserne, der stadig havde kendskab til okkult magi, var i hvert fald meget

fokuserede på i en vis fart at få skudt disse helikoptere ned. Det lyder som en fantasy-historie af H. P.

Lovecraft, men Aquino selv havde intet imod at bekræfte rygterne. Han talte ikke så meget om, at han

var kraftigt involveret i CIA’s MK Ultra-operation og omfattende sager om pædo�li. Satanisme og

pædo�li synes at være uløseligt forbundne.

Journalisten Daniel Liszt har kaldt objektet for eftersøgningerne og hemmelighedskræmmeriet

omkring det det for X-Technology. X-symbolikken går igen-og-igen, hver gang man nærmer sig den

e�ekt, som han har kaldt for apotheum. Når e�ekten indtræder, sker der forandringer og forstyrrelser
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i rum-tids-komplekset. Husk at Shiva er også Den Store Ødelægger. Han – eller man burde måske være

kønsneutral her, for Shiva er er dobbeltkønnet i form af de uadskillelige Shiva-Parvati eller Devi-

Shakthi – repræsenterer i sig selv det komplementære element. Han afbilledes med 4 arme – og

vinger! Han indgår også i den vediske treenighed Brahman-Shiva-Vishnu. Brahman er den skabende-

ekspanderende kraft, Shiva er den destruerende-imploderende kraft og Vishnu er balancen mellem

det to. De �ndes i den kraft, der opererer i galaksen. Brahman er centrifugalkraften, den udadgående

bevægelse fra det sorte hul, den sorte sol i midten, Shiva er centripetalkraften, der bringer energien

tilbage, og Vishnu er det punkt, hvor den ene kraft bliver til den anden. Punktet hedder også

Vishnunabi. Brahman er eksplosionen, skiven i miden, det horisontale omdrejningsplan, Shiva er

implosionen, der vertikale plan (en galakse er i virkeligheden ikke en skive men et æble), Vishnu er den

stilhed, der opstår, efter implosionen og før eksplosionen. Kald så eksplosion for Big Bang, hvis du har

lyst, men her er der jo tale om genskabelse og ikke lineær skabelse, og simultant med the big bang

sker the big �op. Fordi astrofysikken har udeladt Shiva og kun opererer med Brahman, er kosmologien

ukomplet og skævvredet, og derfor betjener vi os i dag udelukkende af eksplosionsenergi, selvom

implosionsenergi er langt mere potent – og langt farligere. Det er �ssion versus fusion. 

Videnskaben drømmer stadig om at skabe atomfusions-kraftværket. Et vedholdende rygte siger, at det

er både spil for galleriet og et udtryk for kompartmentaliseret videnskab, og at de allerede har den på

plads og har haft det længe. Menneskeheden bliver alt imens spist af med kul, olie og �ssion =

konventionel atomkraft – så længe, der er penge i lortet.

Forhånelsens hybris

Hvad alle forhånerne, der kalder mytologi og religiøse skrifter for kulturskrøner fra en barnagtig fortid,

hvor de stakler ikke vidste bedre, ikke er kommet på øjenhøjde med – de stakler – er, at de gamle

beskrev avanceret teknologi i deres tids sprog. De havde ikke brug for at lede efter en uni�ed �eld
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theory, for deres forståelse af de kosmologiske sammenhænge var aldrig blevet skilt ad i stumper og

stykker, som det skete med vor tids videnskab. 

Også på det punkt var nazisterne smartere – like it or not – end alle de, der både dengang og lige siden

har reduceret dem til imbecile fanatikere. Det viser sig ved, at englænderne og amerikanerne var

hysteriske efter at få �ngre i deres teknologi og viden lige efter krigen, for nazisternes farlighed bestod

netop i deres videnskabelige overlegenhed, OG at de ikke led af den samme foragt de gamle kulturer

som de stærkt racistiske briter og deres darwinistiske herrefolks-opfattelse af alle laverestående racer

og klasser og folkeslag, dengang og samtidigt. Nazisterne gik som udgangspunkt ud fra det modsatte.

At de gamle, vores aner, vidste noget, som vi ikke vidste. Det galt også folk, der varetog en arv som i

tilfældet de tibetanske lamaer, som bestemt ikke kunne påstås af være ariske, høje lyshårede blåøjede

men udpræget mongolske.

Men var det ikke nazisterne, der var racister – det står da i alle historiebøgerne?

Jawohl, de havde et racekoncept. Der var �ere �øje indenfor nazistpartiet, og da Hitler valgte at lytte til

den racistiske �øj, tabte Tyskland WW2. Vendepunktet skete i Ukraine. Venstre�øjen, kunne man kalde

den, nægtede at samarbejde med de mange hundreder og sandsynligvis tusinder af

modstandsgrupper, der var i Sovjetstaten, for de var jo slavere og ikke germanere af herkomst og

derfor laverestående – ifølge folk som Göbbels og Himmler, der tegnede den �øj. Disse slaviske

grupper var mere end villige til at samarbejde med nazisterne, og mange steder blev de tyske

hærenheder tiljublet under  Operation Barbarossa  som befriere af lokalbefolkningen ved ankomsten,

for folk hadede Stalin. Husk Holodomor. En nøgleperson var Erich Koch, den tyske lokalkommandant i

Ukraine. Han var med stor sandsynlighed agent for Stalin.

Det var briterne, der opfandt eugenik. Historien ganske kort er, at ‘op�nderen’ var sir Francis Gaulton,

Darwins fætter interessant nok. Senere blev eugenik kaldt for racehygiejne, men Darwin selv kom med

den bizarre udtalelse, at der fandtes 72 menneskeracer – allerede her går det galt – men lavest af dem



29.12.2022 15.05 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1379/3124

alle er … irlænderne. Den slags åbenlyst propagandistisk indfarvede bemærkninger fra elitært hold kan

altid sættes direkte i forbindelse med større politisk-sociale tiltag eller krigshandlinger, i dette

tilfælde det irske folkemord, som historieforfalskerne kaldte for karto�elpesten – der som helhed havde

meget lidt med karto�er at gøre men var et storstilet plyndringsprojekt og folkemord mod hele den

irske befolkning. ALLE landbrugsvarer blev kon�skeret af britisk miltær, og irlænderne kreperede som

�uer og var senere nødt til at emigrere. Det foregik også en omfatten hvid slavehandel med irlændere.

Fra kredsen bag Francis Gaulton �yttede det klasse- og racebaserede tankesæt sig til USA, og den

amerikanske elite adopterede eugenikken. Navne som Rockefeller står på listen af de, der �nansierede

Kaiser Wilhelminstituttet i Berlin, hvor tyskerne gjorde deres genetiske eksperimenter. Tyskerne �k

altså hele skylden for det britisk-amerikanske projekt. Hermed går vi glip af forståelsen af både, hvori

nazisternes racisme bestod, og hvor omfattende den britiske udgave af racisme var = alle andre end

det britiske establishment er laverestående væsener, der kan udryddes. Dette establishment �k efter WW2

placeret en af deres egne, Julian Huxely (Aldous’ bror og som ham medlem af The Fabian Society) som

første direktør for UNESCO. I disse FN-organisation ser vi en tilpasset og fordækt udgave af

eugenikken i tanken om overbefolkning og radikal reduktion af jordens befolkning. Så man kunne

mene, at eugenikerne ikke indtil videre har været særligt succesfulde, for måske de i deres almægtige

dumhed har overset, at alle de mennesker, som de via uhæmmet imperialisme og udplyndring har

tvunget til at leve i fattigdom og sygdom, har det med at lave mange børn.

Ødelæggeren og mysteriet

Vi kommer Oppenheimers udtalelse i hu, da han havde oplevede sprængningen af den første

brintbombe, som hans hold af videnskabsfolk selv havde været med til at frembringe. Han citerer

vedaerne og siger: Og se, nu er jeg blevet til Ødelæggeren! Shiva aka Ødelæggeren, er blevet aktiveret, og

menneskene ved ikke, hvad de har gjort. Igen skal vi forstå Shiva-begrebet rigtigt. Vi taler om en kraft

så mægtig, at den med intentionel ond og ikke-intentionel inkompetent brug er ødelæggende.  Ingen

teknologi i sig selv er skyld i ødelæggelse, intentionen bag indeholder skylden.
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Daniel Liszt identi�cerer de hemmelige selskaber som vogterne af denne hemmelighed. Men der

�ndes to slags hemmelige selskaber, højre hånd og venstre hånd. Her er også den dybere betydning af

højre- og venstreorienteret. Den højre hånd går efter viden om The Force – hvis vi skal tale StarWars-

sprog – af spirituelle grunde. Kraften skal bruges til opbyggende formål. Den venstre hånd går efter

viden for magtens skyld og efter at bruge den imod andre som et våben. Det var kampen mellem disse

to ‘hænder’, disse to grupper, som både Rudolf Steiner og Edgar Cayce identi�cerede som

antagonisterne i Atlantis før dets ødelæggelse. Cayce kalder den ene gruppe for Emilius og den anden

for Belial. Bel = Baal = dæmonen der kræver menneskeofre, gerne i form af børn og unge piger.

Atlantis undergang �nder sted, da Belial-gruppen beslutter sig til at slippe Ødelæggeren løs.
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Udover venstre-højrehånds-de�nitionen beskriver Steiner og Casey indvielsesgraden for de såkaldte

mysterieskoler. Det svarer til Blavatskys begreb nedstegne mestre eller Det Store Hvide Broderskab.

En nedstegen mester svarer til avataren i vedisk terminologi og bodhisattvaen i buddhistisk

terminologi, altså en bevidst reinkarnation i modsætning til en karmisk påtvungen. Kun individer, der

har overvundet deres hang til intentionelt misbrug af evner og viden er – ifølge skrifterne – i stand til at

vælge den slags. De gør det udfra en intention om at hjælpe menneskeheden.

Enûma Eliš

Den kosmiske krig er beskrevet i det sumeriske skrift Enuma Elish. Skriftet er blevet kaldt for en

skabelsesberetning, fordi vi gen�nder mange elementer fra Genesis I. Men hvis man tager

teknologibrillerne på, er det et skrift, der opregner en kosmisk krig med brug af esoteriske våben,

svovl fra himlen, vejrmodi�cering, atomvåben og retningsbestemte energivåben eller tordenkiler

(Zeus, Thor). E�ekten er formørkelse af himlen, ild og svovl som over Sodoma og Gomorra og

oversvømmelse som i Synd�oden. Hvis man besøger Sodoma ved Det Døde Hav i dag, så er der stadig

en heftig forekomst af kugler af svovl indlejret i de golde klippeformationer, i sandhed et dødt

landskab.

Denne stenstøtte ved det tilsvovlede landskab ved Sodoma og Gomorrha kaldes i dag for Lots Hustru.

Som der står i Genesis kap 13, 23-28:

Da solen steg op over landet, og Lot var nået til Zoar, lod HERREN svovl og ild regne over Sodoma
og Gomorra fra HERREN, fra himmelen;
og han ødelagde disse byer og hele Jordan-egnen og alle byernes indbyggere og landes afgrøde.
Men hans hustru, som gik efter ham, så sig tilbage og blev til en saltstøtte.
Næste morgen, da Abraham gik hen til det sted, hvor han havde stået hos HERREN, og vendte sit
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Som bekendt var fader Abraham ikke jøde men sumerer, og han kom fra Ur, der ligger i hjertet af

Meso-Potamia, landet mellem de to �oder.

Ganske vist står der i Biblens Genesis, 1. Mosebog, der indeholder alt det, som de skriftkloge i det

babyloniske fangenskab skrev af, at ‘gud’ besluttede at stra�e menneskene, eller som der teatralsk-

typogra�sk står i citatet ovenfor, HERREN. Men vi må spørge os selv om, hvorvidt Gud var med stort G

eller med lille g, altså hvorvidt selve universets skaber ikke havde andet at se til end smålig

hævngerrighed og opdragelse af indbyggere på en lille skaldet planet i verdensaltet med stærkt

overdrevne spanskrør. Det skal snarere forstås som gudelignende individer, tilkomne humanoide

væsener, der besidder høj intelligens og hi-tech – uden nødvendigvis at besidde en højere etik.

Nærmest tværtimod, for deres kynisme og skrupelløshed antager tilsvarende kosmiske dimensioner. 

I Enuma Elish hører vi om guderne, der bliver vrede og roder sig ud i krig. I denne kosmiske krig –

kosmisk forstået som ikke afgrænset til planeten Jorden – slippes Ødelæggeren løs.

I skriftet �gurerer et helt pantheon af gudelignende skikkelser. Vi kan blive forvirret over, at der �ndes

�ere navne for den samme skikkelse. Således kaldes en bestemt skikkelse først Ea, herskeren over

vandene, gud for visdom og senere Enki. Der �ndes også �ere afskrifter af dette kileskrift, men

følgende tager udgangspunkt i den version, der befandt sig i det store bibliotek i Ninive.

Resume

Før der var noget andet, var der to væsener, Tiamat og Absu (‘Guds ånd svævede over vandene’

Genesis kap I). De var de to vande, havet og det klare vand, mørket og lyset. Ikke havet som vi forstår

det, men verdenshavet, verdensaltet. Fra de oprindelige vande opstod Lach’Mu og Lach’Amu,

stjernerne og zodiak’en, adskillelsen af vandene (‘Der blive en hvælving …’), og fra disse opstod Ashar

og Kishar, Himlen og Jorden (‘Og det blev aften, og det blev morgen anden dag’). Fra Anshar kom Anu,

gud over himlen, og fra Anu kom Ea/Enki, gud over vandene og viden (teknologi). Det er fra Anu’s slægt

at vi kender ordet Anunaki.

blik mod Sodoma og Gomorra og hele Jordan-egnen, så han røg stige til vejrs fra landet som røgen
fra en smelteovn.
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Denne nytilkomne generation af guder er – som man ville sige i socialpædagogikken i dag –

utilpassede. De skaber uro og kaos i den stabile verden af Tiamat og Absu. Absu tilkalder sin rådgiver,

Mumu, og sammen taler de til Tiamat om den indtrufne forstyrrelse. Beslutningen bliver at udslette de

nyligt tilkomne, selvom Tiamat beder om tålmodighed, for det er jo hendes børn.

Da guderne hører om Absus beslutning om at udslette dem, stikker de hovederne sammen og beder

Ea/Enki om at komme op med noget. Han �nder en forbandelse, der sender Absu i dyb søvn, som

Mumu ikke kan vække ham fra. Han går endnu videre og slår Absu ihjel og smider Mumu på porten.

Enki og hans hustru Damkina overtager rollen som ‘præsident og �rst lady’ og føder Marduk, guden

hvis kræfter overgår alle andres. Marduk bliver givet vindenes kraft til at ramme og stra�e Tiamat.

Tiamat skaber til gengæld en hær af monstre, tyremænd, skorpionmænd og drager med gift i stedet

for blod. Hun skaber 11 krigere af frygtindgydende statur og som hærfører udnævner hun Kingu, som

hun udstyrer med Skæbnens Tavler og samme rang som Anu.
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Da Enki ser denne line-up, bliver han bekymret, og får det råd af sin farfar Ashar, at han skal opsøge

Tiamat og forsøge af formilde hende, men på vejen får han kolde fødder og vender tilbage med

uforrettet sag og beder om, at der bliver sendt en anden. Ashar forsøger selv at sende en forbandelse

mod Tiamat men fejler. Han beder Marduk om at melde sig, og da denne besidder al arrogance og

selvtillid mulig for en gud, byder han straks ind på opgaven og lover, at lægge Tiamat for forsamlingens

fødder. Til gengæld slår hans magtbegær igennem på forhånd, for han forlanger til gengæld for

opgavens gennemførsel intet mindre end at indtage pladsen som den første blandt guderne, og at han

beslutninger aldrig kan omgøres for eftertiden. Han forlanger altså absolut magt, forever! Og som vi

ved om absolut magt, så har den det med at korrumpere absolut.

Der �nder herefter et lumsk statskup sted i forsamlingen af guder, der ikke var Tiamats allierede. Der

var vin og mad i over�od ved gudernes forsamling, som der står, og da alle var døddrukne, fremlægger

Marduks rådgiver Kakar hans forlangende, hvorefter de selvfølgelig i deres brandert invilliger i. De

bygger et tempel til hans ære som tegn på underkastelse og udstyrer ham med de fornødne våben,

der inkluderer de �re vinde. 
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Marduk afbilledes som sin fjende Tiamat som �yvende væsener. Hans ‘håndvåben’ er tingester, der

ikke giver mening i nogen form for konventionel krigsførelse og minder mere om Zeus’s tordenkiler.

Som han bruger. For nu at gøre historien kort, så overvinder Marduk Tiamat, skærer hende i

småstykker og smider hende med samt følge i sit �ammende net.  Tiamat er afbilledet temmelig

ucharmerende som en grif med skæl og kløer og luftgebis, hvilket afspejler, at Marduk er helten i

historien. I Zacharia Sitchins læsning af skrifterne er Tiamat et himmellegeme, der bliver udslettet. Det

kosmiske element bliver altså fortolket og reduceret, kan man sige. Men disse gudelignende væsener

projicerede sig selv som himmellegemer i en solsystem, et pantheon af 12 skikkelser som i Zodiak’en.

Der �ndes altid �ere lag i de ældste skrifter: det mytologisk-ideologiske, det arketypiske og det

historiske. Det sidste er klart det sværeste at håndtere, for man kan altid sige, at det er de to første. Er

det ikke en projektion baglæns i tid, fordi vi har glemt at læse det arkaiske sprog, og fordi vores

darwinistiske-lineære historieopfattelse på forhånd udelukker, at noget sådan kunne �nde sted. For

16.500 år siden var menneskeheden jo blot hulemænd, der slog hinanden i hovedet med køller. Var de

det?
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Var det primitive, gryntende og ildelugtende hulemænd, der for 9.500 år siden tildækkede det rigt

dekorerede stenkompleks ved Göbekli Tepe i nuværende Tyrkiet, daværende Armenien? Tildækkede –

hvornår det blev bygget er ikke til at sige.

Herefter følger en beretning i Enuma Elish om, hvordan Marduk nærmest gentager hele skabelsen af

Himmel og Jord – OG skaber menneskene vha Kingus blod. Marduk = Jahwe? Det er herfra vi kender

historien om det, som spekulative hoveder har fortolket som en genmanipuleret menneskeslægt. Som

der står i Genesis I: Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og

kvinde skabte han dem. Herefter ved vi så, at Adam og Eva ikke stillede sig tilfreds med at rende rundt i

bar røv i Edens have. De samme spekulative hoveder fortolker det, som at første forsøg på at skabe en

slaverace, for guderne slog fejl, og der var for meget gude-dna, så menneskene kunne og vidste for

meget. De havde spist af Kundskabens Træ. Ud af haven røg de!

Som den meget lidt beskedne skikkelse, Marduk er, beordrer han efter sin brutale heltedåd – der rent

faktisk er et massemord på sin egen slægt – opførelsen af et tempel til sig selv – som om guderne ikke

allerede havde gjort det – samt bygningen af den gyldne stad, Babylon. Her sker der nok en

opskrivning af den oprindelige gudernes tidsregning til en menneskenes tidsregning, og vi lander i den

bystat, der tilbad Marduk som deres husgud. Babylonske kilder indrømmer selv, at der sker en

fremskrivning i tid, for de siger, at de første guder ankom til jorden 26.000 år forinden.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at etablere en holdbar lineær og absolut tidslinje med

årstal. Vi kan kun konstatere, når noget �nder sted før noget andet. Vi må nøjes med en relativ

tidslinje.
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Den våde drøm

Man må hæfte sig ved, at den krigsteknologi, der beskrives i Enuma Elish og andre gamle skrifter,

svarer til den vådeste drøm om de ultimative underkuelsesvåben i Den Totale Krig, som magt-eliten

gennem mere end et århundrede har vædet deres silkelagener med.

Skulle nogen være den mindste smule i tvivl om, at magt-eliten har studeret disse skrifter, så kan vi

feje tvivlen af bordet én gang for alle: DET HAR DE!

Når de �re vinde raser i skrifterne, så drømmer nutidens elite om vejrmodi�cering, klimavåben,

HAARP-tech, chemtrails og kunstige hurricanes og tsunamier.

Når skrifterne taler om tordenkiler, så drømmer nutidens elite om retningsbestemte energivåben,

neutronbomber og taktiske atomvåben.

Når skrifterne taler om at skabe mennesker i Guds billede, så drømmer nutidens elite om

transhumanisme, genmodi�cering, injektion af nanobots via vacciner.

Når skrifterne taler om svovl fra himlen over Gomorrha, så drømmer nutidens elite om kunstige

skovbrande i Californien og Australien og hvor som helst, det er ønskeligt.

Når skrifterne taler om drager med gift i stedet for blod, så drømmer nutidens elite om at forgifte

menneskeheden med biovåben, sjove vira og in�uenzaer + mad- og miljøforgiftning.

Når skrifterne taler om at sende søvndyssende forbandelser i hovedet på deres ofre, så drømmer

nutidens elite om medieskabte pseudovirkeligheder og babylonisk sprogforbistring.

Hvad værre er – de nøjes ikke med at drømme om det.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Humor og satire er nu politiseret og monopoliseret.

Der �ndes korrekt humor og ikke-korrekt humor (det sidste er ikke længere tilladt).

Der er noget her, der ikke svinger. Humor og satire har i den mennskelige historie spillet rollen som

kritik af magten på sin egen subtile og accepterede måde.

Hofnaren var tilladt og ønsket.

Hvor ellers skulle kongen får viden om, hvad hans fjender sagde om ham?

Hvordan skulle kongen ellers undgå at blive indkapslet i ja-sigere og røvslikkere?

På hvilken måde ellers skulle kongen undgå at miste kontakten med virkeligheden?

På det seneste er hofnaren blevet indrulleret i en agenda.

Kongen aner derfor ikke længere, hvad hans fjender siger om ham.

Kongen er omgivet af røvslikkere.

Grima Ormetunge hvisler søde ord i hans ører.

Kongen har mistet kontakten med virkeligheden.

Det hedder Ceaucescu-syndromet.

I stedet for humor har vi

karaktermord,

trampen på lig

og bøvede grin på andres bekostning.

Monopol
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Det er synd for orkerne

Der kører visse woke-memes for tiden. Et af dem er, at orker bliver diskrimineret.

For hvad bilder vi os ind at beskrive bæsternes ubændelige trang til at fortære menneske�æsk som

ondsindet og primitivt? Det er jo bare deres natur, så skal de ikke have lov til det? Det er jo diversitet.

Det er racistisk at beskrive menneskeædere som det, de er. How dare you?!

Det første hovedryst må givetvis ankomme, fordi der �ndes wokes derude, der overhovedet orker  –

den var ikke med vilje – at politisere og korrektheds-projicere den slags gylle om fantasy-væsener fra

et Tolkien-univers.

Det andet hovedryst må velsagtens ankomme, fordi the wokes er helt seriøse med deres krænkelses-

udsagn. Woke-avisen The Guardian brugte en hel artikel med leftist-leftover-ideolog-svada om emnet,

hvor de helt seriøst argumenterede for det ukorrekte i at have orker i Tolkiens univers, der var

usympatiske og afstumpede.

Så hvad har tærskelvogterne, The Guardian’s gang i? Forbereder de os på et kommende udbrud af

afstumpede menneskeædere. Var der nogen, der sagde Antifa?

Faktaallergi

I tider med stor usikkerhed som disse vil der være en lille gruppe mennesker, der er villige til at tage

deres virkelighed op til revision og se nærmere på, hvad der foregår.

En anden gruppe, der er noget større, vil være mennesker, der, uanset hvad man præsenterer dem

for, og uanset hvor mange dokumenterbare facts, der får på bordet, vil nægte at se dem og forholde

sig til dem. De kan allerede på afstand mærke, at de ikke bryder sig om det, og ønsker ikke at have

noget med det at gøre.
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For hvad nu, hvis der viser sig at være noget om det? Hvad skal de så ikke yderligere tage stilling til, og

hvis det, de sagde og troede på, ikke passede, hvad passer så heller ikke? Og hvad bliver så

konsekvensen af denne viden? Når man ved, er man nødt til at handle på det. Tanken er blot

antydningssvis, på fornemmelsesplanet, på afstand: skræmmende. De får røde knopper over det hele

og løber skrigende bort.

Så hvem er det, der udviser denne allergiske reaktion overfor facts? Det er især et segment, der i hele

deres voksenliv har abonneret på en designerideologi, der har lært dem at være emotionelt reaktive

og aldrig stille spørgsmål ved præmissen – alene for at få adgang til de politisk korrektes klub via

baviansocialisering. Altså, hvis vi sammen kan være enige om at fabrikere vores syntetiske virkelighed

af had, fordom og billige karaktermord, så bliver hele verden meget nemmere at holde på afstand.

Hvis du var en fri mand

Ville du så vide, hvad du skulle stille op med din frihed?

Ville du vide, hvad det ville sige og indebære?

Ville du gøre som den forsvundne fuldmægtig hos Scher�g, der ikke kunne klare friheden men fandt

den i fængslet ved at tilstå et mord, han ikke havde begået.

Ville du krybe sammen i torturhullet som den græske frihedskæmper i Oriana Fallacis Un Uomo.

Da juntaen faldt, og de åbnede for hundehullet, nægtede han af frygt at komme ud.

Ville du have det som den gamle bibliotekar i Shawshank Redemption?

Da han blev løsladt og oplevede en verden udenfor uden fængslets regler, hængte han sig i

loftsbjælken.

Frihed er skræmmende

Du skal ikke længere spørge din regering om, hvad du nu skal gøre. DU skal fortælle din regering om,

hvad DEN skal gøre – lige nu!

Frihed er krævende

Du er nødt til at påtage dig ansvar for dit eget og dine nærmestes liv. Du kan ikke o�errolle-klynke dig

til goder. Du kan ikke sige, at det altid er de andres skyld.

Frihed er uforståelig

Du gik måske og troede, at frihed var total fravær af regler. Sorry, det er først nu, at reglerne dukker

op, og disse regler kan der ikke ��es med. Deri består friheden.

Frihed er ikke grænseløs

Det er kun curlingbørn og psykopater, der er grænseløse. Grænseløshed er invasiv, for de grænseløse

respekterer ikke andres grænser men stjæler deres frihed.

Frihed er ikke barnagtig

Barnet bør opleve sin frihed, mens det lærer at forstå, håndtere og værdsætte den.
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Hvis den voksne stadig tror, det har ret til barnets frihed, er det en frihedsrøver.

Frihed er ikke gratis

Frihed skal fortjenes og indfries. Din frihed kræver, at du er villig til at forsvare andres.

Frihed kræver, at du er villig til at sige fra, når andre gør krav på stjålen frihed.

Frihed er erkendt og håndteret vilje

Hvis vi forstår, at mennesket har en fri vilje, forstår vi også, at frihed og vilje har konsekvenser, der

allerhøjest er opsættelige men aldrig undgåelige.

Din skide egoist!

Sådan siger nogen, når de med din egoist ønsker at devaluere andres moralsæt.

De siger ikke, hvad det modsatte, altruisme, kræver af andre.

Altruisme kræver, at vi ofrer os selv til fordel for det fælles gode.

Altruisme er, hvad kollektivismen fordrer af sine indbyggere.

At afstå fra privat ejendomsret er altruistisk. Vi forærer vi Staten alting.

En kamikazepilot er en altruist. En bombe-terrorist er en altruist.

En sand kommunist er en altruist, for hans eneste livsformål er partiet.

En sand altruist kan aldrig spise et måltid uden dårlig samvittighed.

Hver bid, han synker, kunne have kommet et andet menneske til gode.

En sand altruist er nødt til at �nde en landsby med kannibaler

og tilbyde sig selv som et måltid.

En sand altruist ofrer sin intellektuelle integritet for at betjene andreheden.

Altruisme er undertrykkelse af egne konklusioner til fordel for konsensus.

Posthuset

I gamle dage fandtes der posthuse.

Der fandtes breve.

Breve havde konvolutter. Pakker havde indpakning.

Der fandtes noget, der hed brevhemmelighed. Der fandtes fortrolighed.

Det betød rent faktisk, at folk, der åbnede andres breve, begik en forbrydelse.

Postvæsenet kunne gøres ansvarlig for ikke at have beskyttet ens betroede leverance.

Senere fandt forbryderne en måde at omgås privatlivets beskyttelse.

Det hed email og sociale netværk. Det betød krig mod privatlivets fred.

Toldvæsenet fandt også en måde at bryde ind i pakker på.

Det hed mistanke om køb på tværs af landegrænser fra steder,

der ikke brandbeskattede deres indbyggere.
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Hvad nu, hvis vi genindførte brevhemmeligheden og gjorde det skudsikkert?

Hvad nu mere, hvis posthuset var genetableret og gjort til banken?

Hvad nu, hvis alle banker pludselig var en �lial af posthuset?

Et rygte siger, at det er i fuld færd med at ske.

Fugleparadis

Jeg lever i fuglenes Niravana-Valhalla-Himmerige og evige jagtmarker.

Jeg behøver bare at stikke hovedet udenfor min dør, og jeg over�yves og bepippes af himmelske

hærskarer af bevingede væsener.

Jeg ser gæssenes skræppende �okke i op til 1000-tal – de kan bare ikke holde kæft.

Et par viber holder �yveøvelser på den oversvømmede eng – hvordan bærer de sig ad?

Skovduerne knepper løs på gelænderet på min altan – med havudsigt.

Tårnfalken jager på marken og i pileskoven – forfulgt af svaleparret, hvis unger den åd.

De sorte krager i �okke – blot et enkelt halt lam på marken, og de er over det.

Svaler �yver lige ind i mit arbejdsværelse – det kunne jo være en ny rede, ud med sig!

Havørnen er en sjælden gæst, men den er der – tamgæssene holder vagt.

Natuglen ser man man ikke, men man hører dens hui-huiii i de tidlige morgentimer.

Glemte jeg de små kræ, der bor i den lange, brede hæk?

Munken, musvitterne, gærdesmutten, myriader af gråsenolliker og alt det løse.

Jeg så spurvehøgen klaske mod mit stuevindue i jagten på spurve under taget.

Og så er der selvfølgelig fasanen – den lyder som et forkølet bilhorn fra 1920.

Solsorten i den tidligste morgentime – der �ndes en sang om den.

108

Hvorfor denne �ksering af tallet 108 i hinduisme?

Hinduerne selv har glemt det, selv den lærde brahmin ved det ikke.

Fordi det er livets tal.
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I de vediske skrifter står der, at:

Et menneske trækker vejret 108 x 100 gange i solskin.

Et menneske trækker vejret 108 x 100 gange i måneskin.

Sol og måne er ligestillet i deres betydning for mennesket.

Men solen er 400 x større end månen, så hvordan kan det være?

Under en solformørkelse dækker månen perfekt for solen.

Vi oplever solen og månen som samme størrelse på himlen.

Hvis vi opstiller en ligning for jordens afstand til solen divideret med solens diameter, får vi tallet 108.

Hvis vi opstiller en ligning for jordens afstand til månen divideret med månens diameter, får vi tallet

108.

Uden månen ville livet på jorden ikke eksistere.

Solens afstand til jorden bestemmer, at vi hverken har det for varmt eller for koldt.

Vi er ikke Venus med en dagstemperatur på 452   som en pizzaovn amok eller Mars, hvor

nattetemperaturen er nede på -128  og isbjørne kreperer.

Månen styrer reproduktion, der genskaber liv på jorden.

Månen bruger ca 28 dage om at fuldende sin cyklus.

En kvindes cyklus er 28 dage, hvor hun gennemgår sine egne månefaser.

En ko har en cyklus på 280 dage.

Hunde og katte har en cyklus på 28 x 2 = 56 dage.

Uden månens magnetisme – det som de lærde ignoranter kalder for tyngdekraft – ville der ikke �ndes

årstider, for månen styrer jordens tilt, der igen styrer årstiderne. Selv indbyggere ved ækvator oplever

en grad af årstid. Venus og Merkur har ingen måner, og derfor har de ingen tilt men roterer ved

henholdsvis 0  og 180  i forhold til solen. Der �ndes ingen årstider på disse planeter.

28×13 dage er et år.

Hvis månen forsvandt, ville jorden have seks måneders dag og seks måneders nat, polerne+ ville blive

0

0

0 0
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komplet is og Ækvator+ ville blive komplet ørken. Der ville ikke �ndes andet.

Månen SKAL have den størrelse, den har og be�nde sig i den afstand, den gør, for at tilten kan

bevares, årstiderne kan �nde sted og livet kan opretholdes.

Månen styrer tidevandet via sin magnetisme/tyngdekraft.

Hvis månen befandt sig 10% tættere på jorden, ville der være tsunamier overalt og hele tiden.

Hvis månen befandt sig 10% længere væk fra jorden, ville jorden rotere som en snurretop, og polernes

is ville drive mod Ækvator og ødelægge alt liv.

Månerne på Mars er for små til at regulere klimaet, og derfor er Mars uden atmosfære. Hvorvidt Mars

har haft atmosfære og liv på et tidspunkt, og hvorvidt nogen har forstyrret 108-balancen engang i

fortiden, lader vi være usagt.

Hvorfor er pentagrammet så vigtigt et geometrisk symbol?

Fordi alle vinklerne i den pentagon, der �ndes mellem spidserne er 108 .

Davinci vidste det, da han tegnede sin vitruriske mand. Det er et livsprincip.

Satanisterne ved det – måske, hvad ved de overhovedet, andet end at de bliver liderlige af at tage livet

af børn og drikke deres blod? – fordi de er en anti-livskult, en dødskult, der vil vende alt på hovedet.

Sig blot Pentagon, Washington D.C.

Naturen er fuld af pentagrammer. Mange blomster har fem blade.

Din hånd har fem �ngre.

1  x 2  x 3  x det guddommelige tal 3 = 108.

2sin 108/2 = det gyldne snit.

108 er 12 Raasi x 9 Grahas = vedisk for 12 zodiaktegn x 9 planetære ind�ydelser.

Begge tal i sig selv er markante og oversvømmer de hellige skrifter.

9 relaterer til det menneskelige hjerte.

Et sund menneske har en puls på 8 x 8 = 72.

Et menneske i dyb meditation har en puls på 9 x 5 = 45 (brachycardisk).

Et stresset menneske med en puls på 9×11 = 99 er i fare (tachycardisk).

Men et sundt menneske har godt af indimellem at få pulsen op på 9 x 12.

Alle tal, man multipicerer med 9, giver 9 i tværsummen.

1280 x 9 = 11601 = 9

Geometri i forhold til cirklen har 9 som en slags grundtal.

Både trekanter og �rkanter – og alle slags kanter – har en samlet vinkelsum, hvis tværsum giver 9.

Trekant: 60 x 3 = 180 = 9

Firkant 90 x 4 = 360 = 9

Femkant 108 x 5 = 540 = 9

Sekskant 120 x 6 = 720 = 9

0

1 2 3
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Ottekant 135 x 8 = 1.080 = 9

Nikant 140 x 9 = 1.260 = 9

Tikant 144 x 10 = 1.440 = 9

Tolvkant 150 x 12 = 1.800 = 9

360  kan inddeles i 60 minutter, der kan inddeles i 60 sekunder.

Minuttter = 21.600 = 9, sekunder = 1.296.000 = 18 = 9.

12 er grundlaget for al opmåling i antikken.

Der 12 tommer på en fod.

Der er 12 timer i en dag, 12 timer i en nat.

Der er 12 måneder i året.

Der er 12 Jyothir Lingas.

Der er 12 blomsterblade i hjertechackraet.

Der er 12 disciple i kristendommen.

Der er 12 hjørner i et kors.

Islam venter på den 12. imam.

Der er 12 stammer i jødedom.

Der er 12 ben i den sorte sol = universets sorte hul først identi�ceret af den indiske videnskabsmand

Subrahmanyam Chandrasekhar.

De siger, at guderne havde 6 �ngre på hver hånd, så derfor regnede de i 12-taller.

Mennesket har 12 par ribben.

Der er 12 nerver i kraniet.

Der er en tolv�ngertarm i maven.

En pige starter sin menstruationscykler som 12 år gammel og bliver til en ung kvinde.

En dreng begynder at få skæg som 12 år gammel og bliver til en ung mand.

Ikke et ord om kulturskabte hormonforstyrrelser …

Piger og drenge har deres voksne tandsæt som tolvårige.

Et gennemsnitligt menneske konsumerer 1.200 kCal på 12 timer = 120 watt.

Hvis man studerede andre levende væsener, ville man �nde 12 og 9 igen og igen. Men hvorfor?

Fordi den atomare masse på grundstof, som alle levende væsener er skabt af = kulstof = 12.

Hvis du er en tilfældighedsteoretiker, er det alt sammen tilfældigt.

Ministeren

Mette venter

Mette venter på ordrer

Mette venter på ordrer fra højere sted

Mette er lidt nervøs for at fornærme højere sted

Mette vil gerne signalere handlekraft, men det er svært, når man er handlingslammet

0
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Mette taler

Mette taler til befolkningen

Mette taler til den såkaldte befolkning fra sit eget lille højere sted

Mette er lidt nervøs for at gå i forvejen, så hun tripper lidt bagud

Mette er en �ink pige, der gerne vil have gode karaterer i det store klasselokale

Mette vil gerne

Mette vil gerne gøre det hele

Mette vil gerne gøre alt det korrekte, så hun helgarderer sig, mener hun

Mette er en helgardist iført helgarderuniform og korporal i helgardergarden

Mette er Globalistans partisoldat iført kulturel kampuniform

Mette tænker

Mette tænker sit

Mette tænker, når hun ser sit snit, at det indimellem er noget politisk shit

Mette har et arbejde at passe, et familie at se til, en karriere at varetage

Mette vi ikke ret gerne forstyrre verdensfreden på kort sigt

Mette tøver

Mette tøver med at udmelde

Mette tøver med udmeldinger, udtalelser og andre udstyrsstykker

Mette melder nølende ud i undtagelsestilstandens udbrudstilstoppelse

Mette håber, at højere sted har en plan, der fritager Mette fra al kontant afregning fra kasse 1-14

Mette håber

Mette håber på nærmeste fremtid

Mette håber måske også på sigt at �nde en udvej fra sin løbebane

Mette så, hvordan både Helle, Poul og Bjane stak af, da banen blev for glat

Mette kender muligheden for at score kassen + ministerpension oveni

Det nye normale

Vær beredt

som vi sagde i spejdertroppen, hvilket slet ikke var nogen dårlig ting,

for den dag kan komme om en times tid, hvor vi får brug for et dobbelt halsstik,

en slirekniv, en bivuak og et par ekstra underhylere.

Hvad vi ikke lærte

i spejdertroppen, i klasselokalet, på danseskolen eller i fritteren var,

at den kan komme, hvor må forberede os på,

at vores regering stjæler resten af vores frihed og pumper os fulde af gift.

Tilgiv dem

thi de vide ej, hvad de gøre – er ikke godt nok længere,
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det er ikke tilstrækkeligt at følge normen for inkompetent følgagtighed,

og det er ikke det mindste OK blot at henvise til en eller anden spade i uniform.

Vi er vant til

at stole på, at normen er sikker grund, den sikre vej til sikkerhedspolitik og sikker sex,

forsikringspolicer og i det hele taget forsikringer fra hvide kitler og sorte jakkesæt,

men efter den 1.218.760-sindstyvende lodrette løgn virker banen ikke skridsikker.

Er vi helt sikre på

at vi har lyst til at bekende os som de nye normies og omfavne det nye normale,

trække bukserne ned og lade dr. Norm og assistent Norma injicere et skud antiviralt normalitetsserum

med normaliserende nanobots i højre røvballe – risikofrit?

Vi venter

på udspil fra normalitetsministeriet om det nye normale,

hvor vi kan være helt sikre på IKKE at være sikre på civile rettigheder, grundlov eller ej,

for efter underhåndsaftale med usikkerhedsministeriet er de inddraget – på ubestemt tid.

Den dag kan komme

hvor det dobbelte halsstik vil blive brugt til at klynge op i nærmeste træ,

og slirekniven kan bruges til at hugge hånden af, der serverer giften

– så vær beredt!

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Det startede med Kong Nebukadnezars tipoldefar- eller en gang i tidernes morgen.

Stammekulturer og imperier har ydet hver deres bidrag gennem verdenshistorien. Som danskere

ydede vi et storslået – og skræksomt bidrag i form af vikingernes togter af hele den da kendte verden.

Den europæiske historie er én lang kædereaktion af krigsskuepladser med høje herrers misbrug af

små folk nede på Jorden. Imperialismen var et slags koordineret vikingetogt 2.0 for at fodre

industrialismen. Hele det 20. århundrede var ét gigantisk Wargame/War.

Undervejs begyndte krigsspillet at blive mærkeligt og ude�nerbart. De høje herrer løb med ideen

om Den Totale Krig og vred deres forkvaklede hjernevinderne med, om man dog ikke kunne bruge alt

forhåndenværende i den menneskelige sfære og omegn som krigslegetøj. Og minsandten om ikke det

kunne lade sig gøre, så medier, sprog, køn, race, sygdom, fødevarer, teknologi, videnskab, genetik,

psykologi, politik, underholdning, vejret, handel, objekter fra det ydre rum … ja kun den sygeste fantasi

sætter grænser for, hvad er kunne bruges, og hvorfor havde vi ikke tænkt på det noget før og skål du

gamle … og nøøj dér havde vi helt glemt krudt og kugler og zapguns for voksne!

Wargames 2020
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Allerede i WW1 kendte man til biologisk in�uenze-krigsførelse. Den Spanske Syge, bedre benævnt som The

Army Flue, blev skabt på et amerikansk laboratorium for at vinde krigen – selvom den først var tabt.

100.000.000 døde under og efter krigen. Alle nuværende in�uenzaer er efterkommere af dette biologiske

våben. Alle europæiske statsledere vidste det dengang, i dag er det udskrevet af historiebøgerne. Krigens

sejrherrer skriver verdenshistorien. Det vil sige, at historien om Første og Anden Verdenskrig og dermed det

20 århundrede ikke er skrevet endnu.

Ligesom der skete et større ryk i 1910-17 med et koordineret skred over hele linjen og en opfølgning

efter to per�de verdenskrige, så fandt der også en serie events sted omkring 1990-92. Det var i

globalisten Bill Clintons æra, men alt, den mand foretog sig, var noget han �k besked på. Vi har

proklameringen af New World Order 9/11 1990, vi ser faldet af sovjetregimet og den kolde mur, vi ser

efterfølgende anslaget mod Storserbien aka Jugoslavien og Bosnienkrigen, og vi ser FN’s Agenda 21,

der fortæller om den store plan, og hvordan globalisterne mener, vi skal tænke om deres verden og

gebærde os i den. Altså �ngrene væk fra vores verden, �yt ind til metropolerne, klump jer sammen bag

murværker, bliv isoleret og overvåget, overlad landskabet og alle ressorcerne til os, hold op med at

trække vejret, for det forurener, og bliv til horder af bæredygtigt, omstillingsparat hjernedødt kvæg. Og

alle de svagpissere, der hverken kan løbe stærkt eller betale deres medicinregninger skal lære at

krepere, frivilligt.

Skaberne var en stak marxister fra Maurice Strong til Gro Harlem Brundtland, redskaberne var WHO,

Unesco, Klimapanelet, bakket op fra sidelinjen af World Economic Forum og samtlige globalist-fora i

Verden. Som George Carlin sagde: It’s a club, and you ain’t in it! Når de havde brug for penge, ringede

de til Bill Gates, Warren Bu�et og George Soros og spurgte: Hvad skal der være i det for jer for at smide

penge i lortet … jamen det er da ikke noget problem … vi har en aftale, tag for jer af retterne, når vi kommer

så langt.
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Agenda 21 blev i 2015 opdateret af FN’s Generalforsamling og af en 13 mands arbejdsgruppe

til Agenda 2030  – de høje herrer var imellemtiden kommet bagud, for der var for mange, der havde

stukket næsen i deres forehavende. Klimaagendaen var ved at miste momentum, og i november 2019

blev startskudet til slutspillet givet til den nye operation i form af et Wargame. Det fandt sted i New

York under navnet Event 201 og var en nøjagtig simulation af en pandemi, hvor hele samfundet blev

lukket ned, hvor der blev indført undtagelsestilstand, hvor civilbefolkningen blev isoleret i karantæne,

og hvor folk døde som �uer – eller hvor folk  troede, at alle andre døde som �uer. Som med klima-

kampagnen var det nok, at folk  troede, at Jorden gik under. Det var kuppet videnskab og et

svindelnummer, men svindel er i høj grad virkeligt … når det virker!

Eventen blev nøje overvåget af investorerne, Bill Gates, World Economic Forum,

medicinalsyndikaterne, regeringen og store banker. Selv UPS var involveret. Pandemien i krigsspilllet

blev kaldt … en ny coronavirus!

Den slags kalder man PPP, Public Private Partnership. Det o�entlige spytter penge i udviklingen, og de

private høster pro�tten. Det har også et andet og mindre charmerende navn: globalfascisme.
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Mest markant i øjeblikker er WHO, der langsomt over en række årtier er blevet ædt op indefra af

marxister og det kinesiske kommunistparti. Lederen er en kendt marxist, korrupt pengevasker-agent

og terrorist/folkemorder fra Ethiopien, Tedros Adhanan. Finanserne bag WHO kommer bla. fra Bill &

Melinda Gates Foundation. Amerikanerne har hidtil betalt hovedparten, men de stopper nu – til

socialisternes og de korrupte mediers højlydte forargelse, og de hyler og skriger i deres o�errolle og

forlorne solidaritet med det stakkels WHO-kinesere, der ikke har bestilt andet end at lyve og

karaktermyrde alle, der sagde dem imod – mens de spredte virus til alle lande I verdin, der ikke havde

kastet sig i armene på kinesernes nye verdensimperium, One Belt – One Road.

Glem ikke, at FN fra starten af var på initiativ af to kommunister og Stalin-beundrere, præsident

Franklin D. Roosewelt og hans kone Eleanor Roosewelt.  The New Deal  var hans bud på den tredje

socialisme ved siden af nationalsocialismen og international-socialismen = kommunismen. Han skabte

New-Deal-socialismen, den amerikanske version. Den spøger stadigvæk, og i mellemtiden som

forlængelse af Agenda 21 og -2030 er den blevet til  The New Green Deal  i det marxist-kuppede

amerikanske demokratiske parti.

Ligesom Lenin-Stalin-Trotskij og i Kina Mao havde et formidabelt propaganda-apparat bag sig, så har

Agenda21-2030-slænget i dag et kæmpe medieapparat bag sig. De har ikke andet valg, for hvis de ikke

skriver de nyheder, som Derek ejere globalisterne forlanger af dem, så bliver de smidt under bussen.

Så det gør de. Siden Alfa-udrulningen af agendaen i form af Event 201, har de ikke bestilt andet end at

understøtte den kinesiske krigserklæring mod ikke bare USA men hele Verden. Fra at være et wargame

i november 2019 er det nu direkte WAR. Midlerne er ikke dem, vi forventede, for humlen ved 4GW –

4th Generation Warfare – er netop, at vi ikke ser den komme. Mens vi alle holder øje med den

ensomme ulv i skovkanten, så er der 78 borelia-befængte tæger, der hopper på os bagfra.
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De elskede Stalin. Havde McCarthy ret?

FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling er alle sammen formuleret så vage, �u�y og lyserøde, at ingen,

der læser dem og tager dem for pålydende, kan være uenige. Men som Rosa Koire spurgte i sin bog af

samme navn: What’s behind the Green Screen? Du ved green screen som i �lm, hvor du kan skifte hele

baggrunden ud og manipulere med landskaber og interiører, hvis de ikke sær lækre nok ud. Så disse

udsagn kan betyde hvad som helst med udskiftet baggrund.

Det samme gælder for måden, Agenda 21 præsenteres på. Det sker via en stak vandede, højttravende

�oskler:

Bygning af globalt partnerskab – hvem er partnerne?

Fred og velstand – velstand for hvem, hvem er herefter fredet og i fred for hvem?

Bæredygtig udvikling – udvikling for hvem?

Lokal bæredygtighed – FN dikterer og alle nationer følger duknakket trop, som om FN var en formel

Verdensregering med krav på højeste autoritet. Siden hvornår har de været det? og hvem bærer

omkostningerne på deres skuldre?

Forbedring af menneskers liv – hvilke mennesker skal have det bedre, og hvem skal krepere?

Beskyttelse af miljøet – �ngrene væk fra vores ret til at svine miljøet til og omdøbe det til kliiima!

En bedre fordeling af ressourcene – til fordel for hvem? Med garanti ikke DU og JEG. Omfordeling af

velstand i munden på globalisterne er det det samme som den Russiske Revolution, som de

dengang iværksatte: ALLE mistede ALT!

Universel Sygeforsikring – er det ligesom Obama-Care, hvor sygeforsikring blev tre gange så dyr for

amerikanerne? You Bet!
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Integreret og bæredygtig bosættelse – hvis et land har �ere ressourcer i forhold til et andet i forhold til

befolkning, så vil disse blive kon�skeret. Hedder det ikke neo-kolonialisme eller neo-imperialisme?

Red hvalerne og verdenshavene mens vi har skåltalerne fremme – alt sammen på én gang, vupti-�li-

baba!

Børn og unge kvinder og mænd skal være kritiske AGENTER for forandring – indrullering af the woke

generation, the millenials og naive NGO’er i politisk aktivisme. Var det ikke det samme, der skete i i

den Russiske Revolution, hvor aktivister – læs: jihaddister, terrorister oversvømmede Rusland,

myrdede czaren og ‘omfordelte’ russernes penge? Hvorefter de skabte den hidtil ultimative

slavestat – der var så lidt bæredygtigt som noget. Hvilket The Green New Deal også er, for prisen for

herlighederne er der ingen af de nymarxistiske demokrater, der er glade for at tale om.

Dette studie i præ-dement demokratisk botox og ansigtsløft skraldgriner af amerikanernes kamp for at

overleve og fremviser i sin karantæne sin samling af ice cream i sin fryser.

Globalisteren har bestemt ikke tænkt sig at gribe i egen barm. Først skabte de ALLE problemerne, og så

kommer de saftsuseme og tilbyder at redde os fra deres problemer!

Medlemmer af det demokratiske parti i USA siger det direkte – er det ikke sjovt, som globalisterne har

opgivet af �yve under radaren men nu uden at blinke stiller sig op og braldrer med det: Corona-krisen

er vores store chance til at fremme vores agenda!  Og deres mest hjerneskadede vælgere har nu

fuldstændig overgivet sig til civil-korruption. I en rundspørge hos New Yorkere, hvor koncentrationen

af WOKE’s er størst, svarede 95% bekræftende til følgende spørgsmål:  Hvis nu 10 millioner døde af
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coronavirus, og det kunne forhindre genvalg af Donald Trump i 2020, ville det så være prisen værd? Folk

svarede JA! Tillægsspørgsmål: Er antallet af døde ligegyldigt? Og svaret var stadig JA! Så afstumpede og

udhulede er folks moralsæt blevet. Intervieweren spurgte så ikke:  Ville du selv give dit eget og din

families liv for sagen? Så ville vi have set hyklerne hive i land.

Som globalist-medierne ser deres forbrugere: Folk påmonteret røret med det brune info-kloakslam kan ikke

længere se sidelæns og baglæns.

Medierne er operationens gatekeepers – gate – Bill Gates, Gates of Hell. CEO hos YouTube, Susan

Woicicki, udtalte direkte, at ALT, der modsagde WHO’s narrativ, var en overtrædelse af YouTubes

politik. Så kan det ikke siges mere tydeligt. Medierne er nu så desperate over, at deres seer-lytter-

læsertal er faldet drastisk, at de har korporatiseret YouTube, er i færd med at smide alle ud, der

modsiger deres løgnehistorier og skaber kunstigt høje seertal som de plejer for alle de store

mediesyndikater, der nu har invaderet YouTube. Et godt bud er, at det på sigt bliver YouTubes død, og

der �ndes allerede alternativer, der blot skal have et yderligere påskud for at overtage. Det samme

gælder for FaceBook, Twitter, Instagram og Google i det hele taget. Folk har været for dovne og har

elsket af få det hele på én konto og platform uden at gøre sig klart, hvem der kørte den platform, hvad

prisen var for dovenskaben, og hvad bagmændenes bagtanker var.

So�a Borges fra UN Foundation udtalte allerede i oktober 2019, seks uger før udbrudet af coronavirus

i Wuhan/Kina, at det var vigtigt, at der var en centraliseret informationskilde, et samlet organ, så der

ikke kom såkaldt ‘forkert information’ ud. Det var alt sammen en del af The Wargame. Det bliver lige

nu vigtigere og vigtigere at �ytte den folkeskabte informationskultur over på alternative og egne

platforme. De netværk, som YouTube og FaceBook og de andre sociale medier har hjulpet folk med at

skabe, bliver nu angrebet og ødelagt. De skal evakueres og genskabes, og det kan ikke gå for stærkt.
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I dokumentationen for Wargame 201 siges der direkte, at  medierne brugte hjælpe-relateret (?)

disinformation til at knuse politiske dissidenter for folks egen skyld! Økonomer – hvem? medierne har det

med at sige en kilde, en informant – siger, at pandemien og de økonomiske konsekvenser kan vare op til et

årti! Kunne vi have gjort noget for at forhindre det? Svaret er ja!

Siger den rare men bestemte dame i propagandavideoen. Så derfor, kære verdensborgere, må I jo forstå,

at det er det, vi nu gør. For jeres skyld. Disse wargamers vidste udmærket godt, at der ikke var tale om

hverken 5 eller 10 år, man at operationen ville blive sat i værk 5 uger senere senere.
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SÆT GLOBALIST-MEDIERNE I KARANTÆNE!

Den stærke kommentator, Glenn Beck fra Blaze-TV og glennbeck.com beskriver de �re komponenter i

strategien mod verdensbefolkningerne:

1. Polarisering og civil-kon�ikter

Samme kritiske niveau som 30’ernes Europa.

Højre mod Venstre, patrioter mod antifaer (promoveret af demokraterne), kommunister mod

moderate, mænd mod kvinder, forældre mod børn, myndigheder mod borgere, revolutionære

mod konservative, alle mod alle. Kissinger kaldte det for balkanisering.

2. Økonomiusk destabilisering

Priskollaps (lige nu med oliepriser).

Bank- og investerings-kollaps (som under Finanskrisen).

Forberedelse af depression via recession.

Mangel på varer og panikhamstring.

3. Tekniske afbrydelser

Folk mister deres job, fra en succesfuldt faldende arbejdsløshed i fx det amerikanske samfund, er

man nu på vej til 32% arbejdsløshed. Kunne det have noget at gøre med hinanden?

Små virksomheder går ned (mens syndikaterne klapper i hænderne)

Pengestrømmen afbrydes, folk har ikke råd til noget længere.

Kommunikations-blokeringer, censur, cancel-kultur, korporatisering af privatlivet.

http://glennbeck.com/
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4. Tillids-kollaps

Folk mister tilliden til regeringer, medier, teknologien, �nanserne, retssystemet,

undervisningssystemet. Da alle disse institutioner oplevede, at tilliden var forsvundet, rottede de

sig sammen i fælles interesse.

DETTE er Den Nye Verdensorden. Dette enorme pres på civlibefolkningerne i 2020 har et

provokatorisk formål. Det VIL føre til opstande, protester og folkelig modstand. Det VIL dernæst

medføre Statens nedslag på disse opstande under påskud af at genindføre lov og orden for folks egen

skyld.

Ville du betro en duknakket grønskolling uden øjenbryn og med stiv underlæbe at formidle information til

dig og tage vare på din ytringsfrihed?

Ukorrekte tunger bliver udskammet af politisk korrekthed og skyld-skam-frygt. De stiller hønserøvs-

Greta Thunberg op foran store forsamlinger for at fnyse sin iscenesatte forargelse ud, How DARE You!

Det viser sig så, at hun bestemt ikke har skrevet sine fnys selv, for de er skrevet af hendes far og en

fætter ved navn Adarsh Prathap, en delegat i klimaforandring fra FN.  Why are we not surprised?  Det

minder om scene fra den 1. Irakkrig, hvor en pige fra Quwait stillede sig op og tudede på kommando.

Hun viste sig at være datter af den quwaitiske ambassadør. De elsker følelsesporno med børnegidsler.

Protest er en  ikke-essentiel aktivitet, siger politimyndigheder i USA. Facebooks chef, Marc Zuckerberg

stiller sig op og praler med, at FaceBook gør en stor indsats for at stoppe misinformation. Hykleriet går

tværs igennem loftbrædderne! Zuckerdrengens mellemnavne er disinfo, censur, shadowbanning,

demonetarisering, algoritmiske karaktermord, cancel-policy + andre totalitære svinestreger. Zuckerboy

bruger �ne ord som samarbejde med  uafhængige fact-tjekkere  – giv mig en blikspand!. Facebook er

blevet ristet konstant af kritikere siden 2015, så de prøver nu at redde deres ansigt. Indrømmelser af
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deres overgreb får vi aldrig at se og høre. Og så uafhængige fakt-tjekkere, giv mig en lang pause, vil I

ikke nok!

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Dette er den stribe personlige hyldester til musikstykker og musikere.

Det er også en slags anmeldelser, men kun af den venlige slags.

Anmelder-institutionen, som den foregår, gør langt mere skade end gavn. Den har udlevet sig selv. For

mange anmeldere synes det nærmest at være en slags terapiform bestående i at hælde gylle ud. En

del anmeldere er i min optik ikke andet end professionelle parasitter, der lider af et wannabe-

misundelseskompleks. De ønskede selv at være kunstnere, men så blev de ikke andet end …

anmeldere. De skyder sig selv og deres ego frem for kunsten, mens de gerne blærer sig med deres

paratviden. De stiller sig ikke i kunstens tjeneste. Selv når de giver en såkaldt god anmeldelse, så drejer

det hele sig om … dem selv.

Når det er sagt, så har modernistisk kunst sandsynligvis gødet jorden for gylle-anmelderiet,

simpelthen fordi, der er så meget … kunstgylle.

Læs: Skønhed i eksil. En svamp gror bedst i et surt miljø.

Musik med pitstop

Disclaimer:
Måske er dette en stribe anmeldelser. Men jeg anmelder ikke ægte kunstnere til smags- og
korrektheds-politiet.
Jeg holder mig ikke ikke indenfor kategori-banen, for genrer er irrelevante for mig. Selvom jeg har
en baggrund som uddannet i klassisk musik, er det klassisk, du �nder mindst af. Der er absolut
intet system eller prioritering i rækkefølgen, og udvalget gør intet krav på at være fyldesgørende –
det er kun udvalgte samples. Fællesnævneren er kvalitet, et begreb jeg her vil tøve med at de�nere

https://www.nedersteetage.com/skoenhed-i-eksil/
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Tom Waits

Train Song

Så meget nostalgisk poesi med en salmecykel (harmonium) og en kontrabas. Tom Waits kender og

bruger hele kataloget i den amerikanske sangtradition. Her hører man skotsk-presbyteriansk

salmesang. En hobosang, en musikalsk roadmovie.

Je� Buckley

Hallelujah

En af de unge døde. Hver gang Hollywood eller musikindustrien ofrer en af deres ypperste, har de

enten talt over sig, været ulydige eller er udset til et stykke menneskeo�er. Var han en af dem? Hans

cover-version af Leonard Cohens sang står stærkere end originalversionen.

Nick Cave

Easy Money

Blot en af Nick Caves dyste ballader. En livslang udforsker af menneskets skyggesider.

Where The Wild Roses Grow

En anden lige så dyster ballade, hvor han udforsker Shakespeares Hamlet og Ofelia-tema with a twist.

Lidt af en genistreg som australier at hyre landets hotteste popikon som medperformer. Er han

for ikke at få �ngrene i klemme. Det vil fremgå. Da kvalitet indeholder et subjektiv element, kan det
kun veri�ceres via oplevelse.

https://www.youtube.com/watch?v=s1372DyU8H8
https://www.youtube.com/watch?v=y8AWFf7EAc4
https://www.youtube.com/watch?v=7HTP35bzwdo
https://www.youtube.com/watch?v=7HTP35bzwdo
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døds�kseret? Måske.

Keith Jarrett

Belonging Quartet studiekoncert fra Oslo

med jan Garbarek og norske musikere. Kongshaug-studiet i Oslo var kendt for at lave den mest

realistiske lyd med akustiske instrumenter.

Over the Rainbow

Når han er mest afdæmpet.

Shostakovitch Præludium og fuga nr. 6

Jarrett er lige så velfunderet i klassisk musik som i jazz. Han synes uden genre- og stilmæssige

begrænsninger. Han indspilninger af de 24 præludier og fugaer er stærkt overbevisende. Der �ndes

kun dette ene eksempel på nettet.

Kashmir

Seraphina

Denne live-duo-version er bedre og mere intim end bandversionen. Danmarks bedste rockband

gennem tiderne. Kasper Eistrup skrev aldrig skodpoesi. Nu maler han billeder full-time. Dansk musikliv

kommer til at savne ham.

Jan Garbarek

Molde Canticle

Den absolut smukkeste sopransax-lyd. Er det jazz eller folkemusik? Eller er det en salme? Eller det hele

på én gang? Som Zappa sagde: Jazz is not dead, it just smells funny. Lad os bare kalde det jazz med

dyb forankring i nordisk tradition.

Optagelse fra en norsk kirke med Marilyn Mazur på percussion, Eberhard Weber på elektrisk gulvbas

og Rainer Brüninghaus på piano.

Miles Davis

Time After Time

Miles mente, at Cindy Laupers hitsang var verdens bedste popsang, så han han lavede en cooljazz-

version af den. Her med en dansk trommeslager. Der er et par toner, han ikke rammer helt rent i

denne version.

https://www.youtube.com/watch?v=CVVkdgZVXzY
https://www.youtube.com/watch?v=MTm_RUp-OHU
https://www.youtube.com/watch?v=t_PK3DH9XVU&list=RDt_PK3DH9XVU&start_radio=1&t=6
https://www.youtube.com/watch?v=4ay-s3r-9pY
https://www.youtube.com/watch?v=ZmIo2nttex8
https://www.youtube.com/watch?v=FpZHjvFXprk
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Nå så pyt, her kommer linket til originalversion:

Time After Time

med en sød og humoristisk musikvideo.

Agnes Obel

The Riverside

En ekstremt afdæmpet-poetisk stemme med en minimalistisk lyd, æterisk sirenesang. Det ska�ede

hende som få danskere international bevågenhed. Velfortjent, men hvorfor taler vi altid om den slags?

Fordi vi taler musikindustriens sprog på deres betingelser. Agnes Obel gjorde det bare uden at le�e for

trends i branchen.

Bobby McFerrin

Bach inprovisation

Et musikalsk og improvisatorisk geni tillader sig noget så risikabelt på torvet i Leipzig, Johann Sebastian

Bachs berømteste arbejdssted, foran tusinder af mennesker at improvisere over Air fra 3.

orkestersuite. Selvom hans vokalekvilibrisme er overvældende, glemmer han aldrig poesi og  humor.

Tænk lige engang over det: humor uden at blive fjollet – hvorfor er det så sjældent i musik?

Vi lærte ham at kende for årtier siden med Don’t worry, be happy og Blackbird.

AllOfBach

Netherlands Bach Society

Et hollandsk selskab har sat sig for, at de vil indspille det samlede opus, en enorm opgave! af Johann

Sebastian Bach OG stille det gratis til rådighed for alle på internettet. Alle indspilninger er af højeste

kvalitet, og de bedste musikere med barok som speciale er inviteret ind som solister til at performe

solo eller med et kerneensemble.

Hesperion XXI

Query: Jordi Savall

Blot søgningen på navnet på Spaniens grand old man indfor gammel musik er ufattelig. Listen over

hans aktiviter og accomplishments er uendelig. Hvis valget er for svært, så prøv med John Dowlands

Lacrimae Pavanne

en af Shakespeare-tidens hits.

Eller hvad med den blødeste klarinetlyd fra hans L’Esprit d’Armenie.

Savall projekt er stort, meget stort. Han vil vise og genpraktisere, at alle kulturer forstår hinanden

gennem musik, så han spiller musik genoplivet fra alle de gamle traditioner, der har været i kontakt

med middelhavskultureren.

https://www.youtube.com/watch?v=VdQY7BusJNU
https://www.youtube.com/watch?v=vjncyiuwwXQ
https://www.youtube.com/watch?v=xQqrf6CWgQc
https://www.bachvereniging.nl/en/allofbach
https://www.youtube.com/results?search_query=Jordi+savall
https://www.youtube.com/watch?v=oNxVs3wpQJY
https://www.youtube.com/watch?v=BgqCAyy-GHg&list=PLiN-7mukU_REbSQrTFm6IRzKDx3-NldnN&index=2
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Bruce Springsteen

Ghost of Tom Joad

En af Springsteens mest afdæmpede amerikanske billeder. Klar referende til Steinbecks socialrealisme

af sympati med de udstødte. Et af venstre�øjen skamridt tema, for hvis elendighed ikke fandtes som

deres løftestang, ville de ikke eksistere.

Og lige en coverversion med Mumford & Sons og Elvis Costello.

The River

Springsteens gennembrud i endnu et amerikansk billede. Et håb på trods.

Sigur Ros

Glósóli

Pitstop 1 – Genre er intet, autencitet er alt

Hvilket nemt kan modsiges, for genre er stil, stil er form, intet indhold uden form.

Men på musikkens oplevelsesniveau, når den særlige musikalske event indtræ�er, hvor den
udsendte musik og de modtagne signaler bliver til musik- hvilket ikke er en ting, en device, et
produkt, en vare, en skive, en klump af frekvenser, en stak noder på et papir, et musikværk i sig
selv = ingen af mediets attributter – altså når denne hændelse �nder sted, og musik SKER, så er al
genre og stil og genre-labelling transcenderet, overskredet og derfor irrelevant.

Når du først har knækket koden for at tune ind på musikkens – og nu siger jeg det, selvom ordet er
politisk ukorrekt og bandlyst – dens SJÆL, har du ikke brug for at kategorisere. Musikkens sjæl er
DIN sjæl, udøverens sjæl og musikkens sjæl i samme sekund.

Musik er menneskeligt organiseret lyd og lydhørt organiseret menneskelighed (Frantz Berliner,
musik-antropolog).

Genre-labelling kan være nyttig for bibliotekarer og subkultur-tribalister. Men det siger ikke andet,
end at bibliotekaren eller tribalisten har vist, at de har genkendt visse musikalske sidestykker. Det
er en �n øvelse, der kan gå sport i den slags, men hvor blev musikken af? Bibliotekaren stiller det
over på hylden med en stregkode, tribalisten giver det sin identitetspolitiske godkendelse og kører
det som et tapet i baggrunden.

https://www.youtube.com/watch?v=qi0kWe2ixzU
https://www.youtube.com/watch?v=-Idt8wqSSeE&list=RD-Idt8wqSSeE&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=nAB4vOkL6cE
https://www.youtube.com/watch?v=Bz8iEJeh26E
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Mærkelig langstrakt symfonisk rockmusik fra Island.

Pat Metheny

Always and forever

Det er ligegyldigt, hvad man vælger i hans enorme opus. Her med Toots Thielemans. Evigt

ekspanderende musik i total balance.

This is not America

Et stykke �lmmusik med David Bowie på vokal. The Falcon and the Snowman. Smukt med dystre

undertoner.

Joni Mitchell

Sex Kills

Bedst som vi troede, hun var en folkesanger, så blev hun en jazzsanger og -composer. Hendes stil er

unik, hendes performances er altid perfekte, hendes evne til fornyelse er altid intakt.

Mendelssohn

Oktet

Forrygende indspilning hvor Sergei Malov spiller alle 8 stemmer i den dobbelte strygekvartet. Også

celloen, men den har han over skulderen, og det hedder en viola da spallo.

Paco de Lucia

Paco de lucia – Live i Leverkusen i 2010

Man kan ikke bare høre et hurtigt nummer med den ultimative mester i moderne �amenco. Og man

forstår, hvor han bliver inviteret til en af Europas kendteste jazzfestivaller. Han er 100% tro mod sin

tradition og stil, men han har udvidet den. Alene sammen med et band, der ikke er bange for at �ytte

�ngrene, en danser, der stepper så hårdt, at den en skohæl ryger af og et par hårdt pumpede sangere,

der ved, hvordan de bruger deres mavemuskulatur.

Elvis Costello

Live at Montreal 2006

En mærkelig musikalsk kameleon. Hvad ellers kan man sige.

https://www.youtube.com/watch?v=wcAkEl6AV5Y
https://www.youtube.com/watch?v=MJRF8xGzvj4
https://www.youtube.com/watch?v=CESBHEDlPzA
https://www.youtube.com/watch?v=SlgILAH3Wn4
https://www.youtube.com/watch?v=mYYDdn1rRKs
https://www.youtube.com/watch?v=NbUICSXZimw
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Sorten Muld

Bonden og elverpigen

Det danske bud på vikinge-folk-tekno … Spændende lydbillede, og det melodiske er lånt fra den gamle

tradition.

Corea/Burton

Chrystal Silence

Lyden af vanddråber eller iskrystaller. To store jazzmusikere har skabt et fælles lydtapet af skønhed.

Peter Sommer

Skønne spildte kræfter

Når tekst og musik går op i en enhed og ikke på kompromis.

Pitstop 2 – Skodmusik
Det er noget skodmusik!

Det var et udtryk, ungdommerne i 90’erne opfandt. Ikke et ondt ord om de stakkels forvirrede
1G’ere – jeg ville nødig være i deres sko i dag – men udtrykket er psykologisk interessant. Måske ER
det noget skod, de taler om. Det er en mulighed, det �ndes i allerhøjeste grad. En anden mulighed
er, at der sidder to klamme skod stukket ind i deres øregange. Altså, de taler ikke om musikken, for
den fandt ikke sted, den nåede aldrig frem, der var ikke noget modtageapparat. Der var skodder
for deres sanseapperat.

En kollega med hang til Opera, en genre han har lært at lytte til, måske fordi den er serveret som
teater, sagde om Johan Sebastian Bach – der aldrig skrev operaer – ‘for mange toner’. Så igen:
skrev Bach for mange toner, eller er det for mange toner for dit lille øre? Er det musikken, du taler
om, eller er det dig selv?

Musik er en event, der kræver, at det, der sendes på kanal 8, bliver modtaget på kanal 8. Hvad nu,
hvis kanalen ikke er oprettet i kanalfeltet, og der kun �ndes kanal 2? Så modtages der kun støj,
hvilket er pisse-irriterende.

https://www.youtube.com/watch?v=VVVvWS1Cszw&list=PLBz_WcjVwkESe73Ucyz_NktfqQilDmRZ7
https://www.youtube.com/watch?v=VnlAPR_ixo4
https://www.youtube.com/watch?v=-6mJeQn_uyE&list=PL3_1JUjISuLGd14YCS8BrAcb7ed5fE7cb
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Johann Sebastian Bach

Suite nr. 6 for cello

Her et stykke spillet på verdens mærkeligste cello kaldet viola da spallo, hvilket er det originale

instrument. Sergei Malov er verdensmesteren lige nu i skuldercello, setting’en er en ombygget

gasfabrik i Amsterdam.

Udnyttelsen af soloinstrumentet – fem strenge på en kasse + en pind med hestehår – til at skabe

illusionen af et helt orkester, er så total, at det ikke er overgået i de efterfølgende 300 år.

Bach skrev aldrig et dårligt stykke musik, der var ingen fusere. Noget er nemmere at lytte til end andet.

Hans suiter er serier af dansestykker i kunstfuld udgave. Nye lyttere kan starte her.

Hvis jeg strandede på en øde ø med kun én komponist, var det J.S.

Prince

Sometimes it Snows in April

En universel musiker der ikke mangler selvtillid, og hvorfor skulle han det? Her på slap line med guitar

og publikum.

Live i Schweitz 2013

Smæk for skillingen, funk-symfonisk med det helt store band, viser hvor avanceret en musiker og

komponist, han var. Og han kunne lide at hyre sexede kvindelige musikere   Et par ord om hans

pludselige død.

Som skrevet om Je� Buckley: Hver gang Hollywood eller musikindustrien ofrer en af deres ypperste,

har de enten talt over sig, været ulydige eller er udset til et stykke menneskeo�er. Prince talte over sig.

Det samme gjorde Michael Jackson. Begge var ulydige mod industriens krav om underkastelse.

Dusinvis måske hundredvis er blevet ritualmyrdet og har fået lukket kæften af en af de mest sataniske

industrier ved siden af Hollywood.

Vladishar Nadishana

Shu Kuhr

Multiinstrumentalisten Nadishana fra Sydsibirien bosiddende i Berlin havde i årevis det store problem,

at han ejede 100-vis af forskellige etniske instrumenter, som han rent faktisk beherskede virtuost.

Problemet var, at han kun kunne spille sammen med sig selv i sit studie. Her har han fundet et

ensemble. Hvis man lukkede dem inde i dit køkken, ville de begynde at spille på køkkentøjet og resten

af inventaret.

Bob Dylan

Tangled up in Blue

https://www.youtube.com/watch?v=wbH3JYfRjOQ
https://www.youtube.com/watch?v=iBThX4o2_KI
https://www.youtube.com/watch?v=3FwQK5alcnQ&t=1969s
https://www.youtube.com/watch?v=7mw2PyCe7X4
https://www.youtube.com/watch?v=t_PK3DH9XVU&list=RDt_PK3DH9XVU&start_radio=1&t=6
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Her kunne man have valgt de første 50 mesterværker, men jeg har valgt det ultimative værk fra hans

bedste album  Blood on the Tracks. Hvis du er uenig med valget, behøver jeg ikke at reklamere for

mesteren. Han var egentlig ikke meget for det, men han �k faktisk Nobels Litteraturpris i 2016. Han

har altid været sky overfor den slags glimmer og glamour, og medierne følte sig konstant

pigefornærmede over, at han ikke gad være deres luder.

Der gemmer sig en hel �lm i hans bedste tekster.

Dreamers Circus

Clog-Fiddle & Polska

Live fra Tønderfestivalen med det fedeste folk-bands i Danmark. Tre helt unge gutter med klassisk

uddannelse vælter teltet med halm i skoene.

Den danske kvartet

Shine no more

Violinisten Rune Tonsgård Sørensen er genganger fra Dreamers Circus og har taget sin avancerede

spillemandskunnen med over i strygekvartetten med internationalt format sammen med genren. Ægte

cross-over. Her med et stykke videogra�, der danser med musikken.

Pitstop 3 – Klassisk musik
Begrebet klassisk musik er et eksempel på noget, der ofte er begrebsforvirring. Iransk akustisk
traditionel musik kaldes i vesten for ‘etnisk’. Altså en slags folkemusik. Ikke at det ikke er værdsat af
folket, men det er faktisk iransk klassisk musik, og musikere kræves at være skolede i mange år for
at praktisere den.

Alle store kulturer havde og har deres klassiske musik. Indisk musik er sindsygt avanceret og
kræver streng skoling fra barnsben. Kinesisk og japansk ligeså, og traditionen har været ubrudt. Vi
ved ikke ret meget om romernes og grækernes klassiske musik, for der er en brudt tradition. Måske
�ndes den græske i den ortodokse kirkemusik. Romerriget var alligevel en påtvungen underkuelses-
og kulturrøver-stat, der ikke havde anden enhedskultur andet end frygt for kejseren. Den tyrkiske
kender vi, Tyrkiet er bare ikke en gammel nation men en tilkommen nomadekultur. Vi kender noget
til den armenske, som måske er noget af det ældste overhovedet, men hvad med den ægyptiske?
Den er helt forsvunden, og vi kan kun have formodninger ved at studere billeder og tekster. Havde

https://www.youtube.com/watch?v=6TlcPRlau2Q
https://www.youtube.com/watch?v=XQTcP_4Q1lk
https://www.youtube.com/watch?v=hhnZK-NxcQk&list=RD6Ey_tNIAmRU&index=3
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Chris Cornell

Live i Brasilien

Hans band ankom ikke pga noget �y-noget, så han måtte gennemføre en hel Pearl Jam koncert solo m.

guitar + gæst Allan ? Som skrevet om Buckley og Prince blev han ritualmyrdet af musikma�aen. Man

skal være stjerne, men når man lyser for meget med sit eget lys, er man dødsdømt.

Radiohead

Street Spirit

Jeg valgte et tilfældigt nummer, jeg ikke kendte. Det er fremragende som hele deres opus. Thom Yorke

er ikke bare et rock-tekno-avantgarde-geni. Hans tekster indeholder hemmeligheder.

Læs:  The Anatomy of a Political Assassination  og link op til sangen Harrowdown Hill og Atoms for

Peace, Yorkes supplement til Radiohead.

Egberto Gismonti

Agua e Vinho

En af nyere tids mest unikke musikere og komponister. Lige stærk som pianist og guitarist. Som Astor

Piazzola elev af en af de store europæiske lærere i komposition, Nadia Boulanger �k han besked på at

gå hjem og komponere på sin brazilianske musiktradition. Det gjorde hans så.

Frevo

Han er her over normal pensionistalder, men virker ikke, som om han har tænkt sig at tage det

alvorligt.

Astor Piazzola

Verano Porteno

Hans skabte Noevo Tango, en kunstmusikalsk koncertform af tango, sit land Argentinas unikke

musikstil.

Peter Thorup

Påfuglefjeren

En af de største danske sangere nogensinde. Blues de luxe. Denne sang overbeviste mig om, at man

kunne skrive sin egen musik, hvilket jeg gjorde i over 10 år. Han lærte mig også at læse Tom

Kristensen.

Maya- og Inka-kulturerne en klassisk musiktradition, og er harpespil fra Andesbjernene fra en
ubrudt tradition? Måske som reminiscens.

https://www.youtube.com/watch?v=7QY-6LazugQ
https://www.youtube.com/watch?v=LCJblaUkkfc
https://www.nedersteetage.com/40-stroetanker/#harrowdown
https://www.youtube.com/watch?v=9pCv7lweyQA
https://www.youtube.com/watch?v=-NVO3HFB37k
https://www.youtube.com/watch?v=IaP0P8YDIsQ
https://www.youtube.com/watch?v=TououGxhJhg
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Paul Simon

Sound of Silence, solo-live

Alle kender Paul Simon, her med en klassiker i en intim version – foran 10.000 people maybe more –

han personi�cerer titel og tekst i denne performance. Vidste du, at han skrev en musical The

Caperman, der hittede på Broadway? Pop med stor kvalitet.

Flech & Washburn

Sally in the Garden Medley

Piazzolla modbeviste, at harmonika var et latterligt instrument, hvilket det aldrig har været, og denne

duo modbeviser, at banjoen … hvilket den heller aldrig har været. Så mangler vi bare sækkepiben, og

bare rolig, den kommer. Det heller kommer af burgøjsersnobberi, der skulle svine traditionel og

landlig traditiion til for at forherlige sig selv.

Susi Hyldgaard

Live i volkskuckkuckheim.tv

En dansk jazzpianist og sanger, der er blevet stor i Tyskland og udenlandsk. Her i det tyske svar på Tiny

Desk Concerts, her ‘folkets gøgerede’. Jeg havde fornøjelsen af at studere med hende dengang i

80’erne.

Radio Prutskid

OK, så løb jeg lige ind i dén her. DET er fanderme sjovt! og så er det for børn.

Peter Bastian

på fucking sugerør!

Jeg havde lovet mig selv ikke at linke op til kuriosi, men Beter Bastian, der får et skide sugerør med

tonehuller til at lyde som en vaskeægte bulgarsk klarinet er uimodståelig! Han sagde, at det kun holdt

til et par gange, inden det revnede.

Hvis du kan holde ham ud, så udbreder han sin �loso� hos  Martin Spang Olsen i TV fra en anden

planet. Personligt har jeg ham at takke for, at jeg blev optaget på dirigentstudiet på Det Kongelige

Danske Musikkonservatorium i Kbh. i 1990, så han må have set muligheder der.

https://www.youtube.com/watch?v=iai6m7FBLDQ
https://www.youtube.com/watch?v=WWIfFIEeZjw
https://www.youtube.com/watch?v=AjTg6d938ug
https://www.youtube.com/watch?v=ccQp3o2jPk4
https://www.youtube.com/watch?v=eG-bRiZJyEo
https://www.youtube.com/watch?v=YI3cZQQBriY
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Frank Zappa

Live in USA

Mere en blot en guitar-hero og provokatør. Han ligner en hippie, men havde ikke noget til overs for

deres fake-kultur. Han havde heller ikke noget til overs for musikindustrien eller amerikansk fascistoid

regeringsførelse, men blev aldrig marxist – han var simpelthen for klog. Jeg har ikke belæg for at vide

det, men CIA ville have elsket at have myrdet ham med den kræft, han døde af (ja, det er de fuldt i

stand til), for han var også begyndt at involvere sig i storpolitik.

Satiriker, ironiker og kritisk kommentator.

And some people still have the nerve to ask: Does Humor have a place in music?

Tobias Elof

Out in the North

En dansk ukulele-virtuos, der er nødt til at bo udenfor Danmark for at få et publikum, da danskere

tror, at en ukulele er et legetøjsinstrument eller at man kun kan spille hawaii-musik på den. Men han

Pitstop 4 – Har vi en musikalsk krise?
Emnet kommer op i samtalen med Peter Bastian. Han svarer både ja og nej, og på det punkt har
han ret. Hør/se samtalen og vend tilbage. I takt med, at musik blev til en forbrugsvare, hvilket sker
med musikindustriens opståen, så man kan købe et stykke musik, der spiller sig selv, så bliver
medieprodukter mere og mere maskinagtige, og deres evne til at formidle en musikalsk event, der
rager ind i sjælen, forsvinder. Det er kejseren af Kinas krise i H.C. Andersens Nattergalen.

I autotuner-produktet er der en stor hulhed. Det er en syngende telefonsvarer, en GPS-dame-drej-
til-højre-om-300-meter, der synger til din øresnegl, hvor der sidder en bluetooth-device. Hele
mainstream-�aden er domineret af syngende GPS-robotter. Der er absolut intet hul igennem til et
sjæleliv her, autencitet er digitalt bortvasket. Så ja, vi har en krise, hvilket er en åndelig og
menneskelig krise.

Det er statistisk påvist, at de �este mennesker går i stå i udviklingen af deres evne til at forny deres
musikalske opfattelsesevne i puberteten. De hører det samme musik til den dag, de kradser af. Det
er da lidt skræmmende! Statistikken fortæller ikke noget om, hvorvidt det er umuligt at udvikle sig,
kun at det åbenbart ikke �nder sted.

Bastian svarer også nej til spørgsmålet: har vi en musikalsk krise, for han ser sprudlende aktivitet
på internettet. Dertil kan siges, at det skete noget med musikscenen, da musikbranchen røg ind i
den store krise med musik på nettet. Der skete en frisættelse for en stund, og nye muligheder bød
sig til. Man kunne mærke det.
Desværre kom også nye muligheder for at stjæle musik. Et skridt frem og to tilbage – omvendt
kædedans.

https://www.youtube.com/watch?v=DpdJJN9OYMg
https://www.youtube.com/watch?v=4e3tLiPRaos
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er ikke sur på danskerne, så derfor spiller han:

En Polka

King Crimson

Three of a Perfect Pair

Et kult-band af supermusikere, her med en af bandets rock-avantgardiske klassikere, der er tilgængelig

pga Adrian Belew vanvittigt smukke stemme.

Anoushka Shankar

Traces of You

Elev af sin far, Ravi Shanker, manden der bragte indisk musik til Vesten. Her sammen med sin søster –

surprise – Norah Jones. To gudesmukke og store musikere på sporet af deres far, der lærte dem

hemmeligheden om musikken.

Live fra Koncerthaus, Berlin

Mere rendyrket indisk koncert.

Nusrat Fateh Ali Khan

Intoxicated

Man skal kende baggrunden for at forstå titlen. Nusrat er su�-sanger. Så når han er ‘intoxicated’ eller

beruset, er det i samme betydning som su�-digteren Jalal ud Din Rumi gav det: beruset i guddommelig-

mystisk kærlighed.

Detter nummer er ikke hardcore su�sang, for den er mere ekstatisk på den indviede måde, end de

�este ikke gearet til, men en hybrid etno-mix-stil i samarbejde med englænderen Michael Brook.

The William Blakes

Secrets of the State

Christian Leth tør som ganske få skrive politiske tekster. Ikke-politisk-korrekte. Men ikke på den platte

venstreideologiske klichée-feelgood-måde som i 70’erne med rød front og ned med kapitalismen og alt

det pis. Statens hemmelighed er større end som så.

Leth er lige så usædvanlig som sin far, og noget så usædvanligt som ca. 10 kollega-bands medvirker i

denne video. Måske som tak for, at Leth promoverede dem ligeså kollegialt i et af eneste seriøse

musikprogrammer i dansk TV.

Var der ikke noget med, at kronprinsen og -prinsessen syntes, de var prisværdige?

https://www.youtube.com/watch?v=Sj0SZv6o6d0
https://www.youtube.com/watch?v=Sj0SZv6o6d0
https://www.youtube.com/watch?v=UWTPff-ob1w
https://www.youtube.com/watch?v=kEJSWIftX98
https://www.youtube.com/watch?v=VPIoDQ0RlMw
https://www.youtube.com/watch?v=OQTFAxMirQE
https://www.youtube.com/watch?v=fs5vrLS2XlE
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Van Morrison & The Chieftains

Star of the County Down

R&B og blues-ikonet Van the Man på hjemmevisit på sin fødeø og dens bedste ballader sammen med

den ligeså ikoniske gruppe The Chieftains. Hermed er det også bevist, at sækkepiben er et ultrafedt

instrument.

Raglan Road

Manden spiller trommer og synger samtidigt.

Og høvdingene, der er ældgamle mænd, turnerer stadigvæk.

Pitstop 5 – Musik og mindfuck
Fordi musik rammer direkte ind i nervesystemet, så er det fantastisk til at formidle hele spektret af
det menneskelige følelsesliv. Det sker på et splitsekund, når der er hul igennem. Musik kan være en
transcendent, spirituel event, der skaber hul igennem til menneskets højere væsen større end
mennesket selv. Det er i stand til at synkronisere mange mennesker i et kollektivt højere væsen, et
udvidet bevidsthedsfelt. Musik besidder stor transformerende kraft.

Det betyder så desværre også, at det i hænder på scumbags med onde hensigter kan udgøre et
e�ektivt våben eller middel til at kontrollere mennesker.

Hvis scumbags ønsker, at en hel generation skal være dummere end deres forældre, så får de
stangdum musik skabt af algoritmer.

Hvis scumbags ønsker, at porno�cere en hel generation, så får de stangliderlig musik
akkompagneret af �immer med twerk og lir.

Hvis scumbags ønsker, at en hel generation skal få smag for kriminalitet, så de havner i det
privatiserede fængselsvæsen som arbejdsslaver, så får de gangsta rap.

Hvis scumbags ønsker, at en hel generation skal chille ud i sto�er og glemme alt om Vienamkrigen,
så får de en gang hippiemusik og LSD serveret af CIA.

Hvis scumbags ønsker, at en hel generation skal voldtage deres nervesystem med designer-rave
med nerveætsende designer-frekvenser, så får de det.

https://www.youtube.com/watch?v=6sMZ2bUv9Q4&list=PL-YhLPr6iAYgxqpjnxJhdLWwPu75uFSMi
https://www.youtube.com/watch?v=cLCYH36ahpE
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Vivaldi 2.0

Sommeren

Antonio Vivaldi udsat for den tyske komponist Max Richter. Helligbrøde! råber puritanerne straks, men

vent.

Vivaldis originalmusik er både vild og gudesmuk i selv, men der gemmer sig noget bag dørene i det

nydelige, velrestaurerede renaissance-palæ. Pludselig går en dør op, et panel ryger ud, eller et stort

hul i gulvet åbner sig, hvor du ryger igennem.

Hele værket �ndes HER

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Hvis scumbags ønsker, at en hel generation skal udsættes for okkult-symbolistisk,
underbevidstheds-forstyrrende, satanistisk intervension, så får de: Lady Gaga, Madonna, Myley
Cyrus og Beoncé.

https://www.youtube.com/watch?v=EcsM4HUEwVw
https://www.youtube.com/watch?v=dJnxPgT83rw
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 15.06 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1424/3124

Jeg kommer helt sikkert til at jokke nogen over tæerne her, men jeg er nødt til at sige det: John

Lennons Imagine er det største gang bullshit, der nogensinde er sat på vers.

Ikke sandt, der kan du bare se! Jamen, den er da så pææn, vi elsker den da allesammen, det er da

sådan en skøøøn sang om håb for menneskeheden og fred på jorden, så vi bliver helt  religiøse  og

spontant vifter med vores engangslightere you-huu-u-u-u og drømmer sammen, for vi er ikke alene

længere men sammen med alle de andre drømmere om en bedre verden.

Sagde du religiøs … så læs lige teksten og fat, at budskabet er, at religion og tro ophører, og at der

hverken er himmel eller helvede.

Men hvad er der så i stedet ifølge John Lennon?

Imagine

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today… Aha-ah…

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
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Og hvad er der galt med at drømme løs om en bedre verden med fred på jorden?

Problemet er, at det er en banalisering, en narcissistisk porno�cering, en plattenslagning af den

største drøm overhovedet. Det er samtidigt også en ideologisering og ganske grov oven i købet.

Sangen stinker af romantiseret kommunisme.

Javel ja, Lennon vil gerne afska�e religion. Vi har efterhånden fattet, at de religiøse organisationer i stil

med alle andre velgørenhedsforetagender, der tilbyder frelse og verdensforklaring, blev in�ceret selve

den dag for længe siden, hvor de blev til … organisationer. Der ankom pushere og mellemhandlere,

der tilbød – som det må hedde i dag – at facilitere forholdet mellem mennesket og dets højeste indre

væsen og dermed – som det også må hedde i dag – dets kerneværdier (fuck, jeg har arbejdet for længe

i i en HR-afdeling!). Med mellemhandlere ankommer korruption og agenda. We get that! Kan vi komme

lidt videre?

Problemet er med utopister, drømmere, revolutionære, når de tilbyder os at rive det bestående ned,

at de selv ankommer med et stykke klam religion, der enten er mere rabiat end det bestående eller en

nosseløs-narre�sse-newage, impotent, udvandet udgave af samme. Problemet med passi�sme og

revolution ligger allerede i ordene. Passi�sme – passi-facio – gør passiv = passiviserer, re-volution – re-

volvo = ruller baglæns.

Passi�ster er folk, der har misforstået mennesket historie – og totalt misforstået Gandhi, der på ingen

måde var passi�st, han var  ikke-voldelig politisk aktivist, hvilket er noget ganske andet. Han var langt

And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace… You…

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world… You…

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one
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smartere end passi�sterne og de revolutionære tilsammen, for han valgte ikke-vold (no-coorporation)

som politisk våben imod et Imperium, der var bevæbnet til tænderne, men som i sidste ende ikke

kunne opretholde underkuelsen af daværende anslået 220 millioner mennesker (i dag 1.35+

milliarder) og Mother India, når hun først tog sig sammen og hendes børn stod sammen.

Da alle ved, hvordan Gandhi ser ud, er her billedet af forsiden på Hind Swaraj, Indian Home Rule

skrevet i Sydafrika i 1909, bogen der blev bandlyst af briterne som farlig, og som fra 1930 i Indien

bragte ham i fængsel adskillige gange. Gandhi advokerede også for religiøs pluralisme, hvilket briterne

hævnede sig over efter tabet af  Imperiets Kronjuvel  i 1947 ved at op�amme anti-pluralisme, sætte

hinduer og muslimer op mod hinanden og rive Indien midt over i Indien-Pakistan.

Hippie-paci�sme

Lennons hippie-passi�sme var just det, som en generation af potentielt politisk vågne �k som sutteklud

i stedet for en folkelig opstand imod USA’s krig i Vietnam. CIA kom op med sex, drugs og rock’n’roll,

demonstrationerne ophørte og ungdommerne faldt til patten og dopede sig med ingredienserne. Mr.

Lennon, ham-selv, faldt bogstaveligt talt til patten og suttede på Yoko Ono’s en hel uge i sengen i deres

mange-million-lejlighed i New York for at protestere mod ufreden i verden. Når de ikke bollede, lod de

sig �lme af medierne i hvide gevandter og sang fredssange – altså bortset fra at hun ikke kunne synge.

Ja, forestil dig lige det. Horder af mennesker, der lever i her-og-nuet, forbrugerismens paradis,

historieløst ensomme individer, derivat-mennesker der er villige til at pantsætte deres børns og

børnebørns livsværdier for at tilfredsstille sig selv – today. Det er selve babyboomernes livs�loso�: rag

til dig til dig living for today og fuck alle, der kommer efter dig.

Imagine all the people
Living for today… Aha-ah..
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Igen, vi har forstået den med  ingen himmel, altså Gud er død. Lennon er ca. 100 år for sent ude med

Nietzches nihilisme. Bortset fra, at det er en misforstået læsning af Nietzche, for

�loso�en  prædiker  ikke nihilisme, han  forudsiger  dens ankomst. Hvilket bla. vil sige John Lennons

generation + efterkommere, den forkælede efterkrigsgeneration, der røvkedede sig og lavede en tjald-

revolution.

Udover at det er totalt vrøvl, at himlen er væk, men ovenover er der kun … himmel. Hvem fanden i

øvrigt gider at glo dumt op i en blå himmel? Imagine er et nihilistisk anthem.

Når himmel og helvede er forsvundet, er godt og ondt forsvundet. Der er alt det, som Nietsche

forudså: moralsk relativisme, der er ikke noget, der er bedre end noget andet, både sandhed og løgn

er afska�et. Resultatet er enten apati eller fanatisme, hvilket var nøjagtigt, hvad der indfandt i det 20.

århundrede.

Der er ikke noget, der er værd at dø for længere. Ikke nok med, at verden er blevet røvkedsommelig,

der er ingen værdier længere: nihil er gud.

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace… You…
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Værdifeltet blev til en stor grøn geléklat, en BLOB. Den kunne efter lyster og bekvemmelig indholde alt

fra kommunisme-romantik, newage-pseudospiritualitet, grøn økonfascisme, junkie-fantasier,

utopisme, neo-forbrugerisme forklædt som anti-materialisme, MK-Ultra sindskontrol, porno forklædt

som frigørelse – altsammen i samme BLOB.

Lennon er grund-forvirret som hele hans generation. Men ikke nok med, at de var forvirrede, de var

også hjernevaskede, de led at ideologisk forgiftning.  No countries  er, hvad vi i dag ville kalde for

globalisme. Den franske revolution havde som hovedformål at afska�e nationerne, startende med den

franske. Den russiske revolution startede med Rusland og havde som program at sprede revolutionen

internationalt. EU-projektet handler om afska�elsen af nationalstaterne i Europa via glidende afgivelse

af medlemslandenes suverænitet. FN handler om dannelsen af en super-national regering. Globalisme

handler om et super-nationalt overherredømme, hvor verden dikteres af en �nansiel-industriel elite.

Et af de propagandistiske stunts har siden 1789 været at skyde skylden for krig på  nationen  som

enhed. Nationalisme er skyld i al krig, skam dig! Propaganda-udsagnet er intet andet end

landsforrædderi blåstemplet, hvidvasket og sat i system. Natio = fødsel = det sted vi er født. I dag er

det pc at hade, foragte og forråde det sted, vi er født. Kærlighed til fædreland og modersmål er non-

pc, skam dig, how-dare-you?! Folk med hjerneceller ved udmærket, at krige er startet af bankmænd og

korrupte politikere i deres eksklusive segmenter og fora, ikke af nationer.

Javel, mr. Lennon. A working class hero is something to be. Og selvom du er født og opvokset i working

class Liverpool, så er du ikke ligefrem en working class hero, når du sidder i din mange-millioner

upper-class Manhattan-lejlighed med udsigt til Central park.  I wonder if you can … imagine? Arty-farty

Imagine no possessions
I wonder if you can
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hi-society-socialisme i New York og �øjlsjakke-kystbane-champagne-socialisme i København –  same-

same.

Det er et kommunistisk/marxistisk udsagn om afska�else af ejendomsretten. Sjovt nok måtte

avantgarden, kadrene, politbureauet, kommissærerne og de nye folkeførere gerne eje milliarder.

Lenin og Trotsky så dem tikke ind på deres schweitziske bankkonti som tak for udført tjeneste

i udplyndring af Rusland. ALLE midler forsvandt og blev overført til de, der havde betalt for revolutionen

= bankeliten i Wall Street, og lidt milliard-småpenge dryppede ned på håndlangerne.

Woke

Hykleriet i, at ejendomsretten skal afska�es, er total. Derfor er det også til at kvalme sig ved, når en

stribe celebriteter har indspillet hver sin stump i en internetudgave af Imagine i selvmedlidenhed over, at

de er karantæneramt pga coronavirus:

Tidspunktet for indspilningen, timingen og konteksten viser, hvor ideologisk sangen var og stadig er.

Typer som rich-kid-falsetsangeren her repræsenterer soy-boy-woke-kulturens efterkommere af

Lennon. De loather sig med pc-ness, narcissistisk identitetspolitik, cancel-culture, fake news

propaganda, neo-marxisme, social-justice-warrior’isme – og lige nu tonsvis af selvfed selvmedlidenhed.

De gebærder sig på samme måde som de ligeså selvfede, megalomane Hollywood-stars, der for nylig

�k tørt på at Rick Gervais ved Golden Globe. No possesions, hvad giver du lige? Folk med Beverly Hills

mansions, der kører rundt i Ferrarier – hvorefter de i et anfald af virtue signaling (se hvor frelst jeg er!)

føler sig kaldet til at stille sig op og belære krybet nede på jorden om, hvordan de skal gebærde sig og

tænke. De er så vant til at blive feteret og få fuld opmærksomhed, at de nu sidder og tigger-tuder på

de sociale medier for dog at få en smule opmærksomhed. De kan ikke engang få lov til at sutte pik på

Harvey Weinstein, for han er kommet i ekstra streng karantæne – med tremmer. Er det ikke sjovt med

https://www.nedersteetage.com/den-russiske-revolution/
https://www.youtube.com/watch?v=omEDLKS5pbY
https://www.youtube.com/watch?v=omEDLKS5pbY
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virus, den store equalizer, som damen i badekaret messer om? Den rammer alle uanset status – and

the whoooorld will be as one – og vi skal da lige love for, at nogen har fundet en måde at få hele verden

til at opføre sig ens på. Det kinesiske kommunistparti fx.

Der kører lidt af en anti-celebrity-trend for tiden, for seriøst mange er trætte af at blive belært af

narcissisterne i den kreative klasse i Hollywood og omegn. Hvad er det, man siger: they had it coming.

Belæringer skal bare ikke komme ud af munden på folk, der har haft rigtig travlt med at rage til sig. De

har absolut ingen integritet til at være rollemodeller for nogen. Deres broderskaber består af lignende

typer, der er involveret i pædo-gesjæft, and you ain’t in it! vil jeg da håbe for dig.

Hvem har dernæst lyst til at synge i you-huu-kor for en mr. Lennon, der i ramme alvor skrev en sang,

hvor han skriger Motheeeeer!! Moaar! gennem hele stykket? Lille John er nu �re år gammel. Far er gået

hjemmefra og mor har travlt. Moaar, jeg er færdiiii, kom og tør mig!

Disse broderskaber, javel ja. Var det dem, der konspirerede om at starte halshugger-revolutionen i

årene op til 1789? Eller i Sct. Petersborg i 1917? Var det dem, der udtænkte 1. Verdenskrig for at kunne

smadre �re Imperier? Var det de broderskaber, i hvis loger en konspiration ikke er et stykke teori? Eller

er det bare broderskab i udvandet betydning som den store glade globale landsby, hvor alle er ens og

al egentlig kultur er udtværet – inklusive nationer, køn etnicitet, race, hudfarve, og hvor alle fra Boston-

Berlin-Bombay-Beijing går på MacDonalds?

No need for greed or hunger

A brotherhood of man
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Imagine er på én gang så ræbende naivt-bana, at man er nødt til at gå i 1.G bogstaveligt eller i overført

betydning for at hoppe på den. Samtidigt er den fuld af alle disse PC-giftigheder, der gør 1.G’eren

modtagelig for hjernevask. Vi er nogen, der husker, hvor naive og forførbare vi var dengang.

Problemet er ikke, at man er naiv i sin barndom og pubertet, problemet er, når man aldrig siden er

kommet videre.

Problemet er heller ikke at drømme om en bedre verden. Problemet er, at den utopistiske popdrøm er

designet til at  forhindre, at denne drøm nogensinde bliver realiseret. Det er ide-designernes våde

drøm, vi realiserer. Og de drømmer om får om natten, masser af får, der allesammen mæhæer, når de

får signal til det, og bagefter samles om lejrbålet for at synge lange-bange-sange.

Verden besynges som én stor pivåben teknokratisk-administrerbar enhed på stesolider sponsoreret af

George Soros. Problemet er designerdrømme, der parasitterer på ægte følelser og ægte håb og giver

os Plastic-Ono i stedet.

Imagine – woke version

And the world will live as one

Imagine there’s no values
You haven’t got a clue
No ground below you
Nothing above is true
Imagine all the people
Living for themselves… Aha-ah…

Imagine there’s no country
A global village now
No place to live or hope for
A homeless spineless cow
Imagine all the clueless
Living in a cloud… You-u…

You may say I’m a woke’r
But I’m not the only one
I guess you’ll call me a joker
But the joke is on the run

Imagine there’s no gender
And there’s no family too
No truth defender
A brotherhood of goo
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Download OVERETAGEN som PDF

Imagine gender-bender
Helter-skelter-you… Aha-ah…

Imagine no possession
Possessed is all you are
A wokeness of oppression
We never went this far
Imagine all the demons
Sharing all your life… You-u…

You may say that I’m stupid
But I’m stupid in a crowd
You will forget and join it
And the world won’t cry out loud

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Man behøver blot at gå en tur i byen – eller endnu værre: køre ind i byen via diverse indfaldsveje for at

opleve en udtalt mangel på skønhed. Man er nødt til at lukke øjnene for al oplevelseskvalitet og overgå

til funktionel registrering af tra�ksignaler, vejskilte, vejbaner og fortravlede tra�kanter. Det gælder

næsten alle større byer i verden. Intetsteds synes landskabet at være organisk vævet sammen med

byen.

Skønhed i eksil
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Indkørsel til kassebyen

Hvis vi vil se den slags, skal vi opsøge det på en ferie i fx Italien, hvor vi betaler turistpenge for at

opleve en berømt historisk by, der organisk smelter sammen med en bjergside med huse, der væver

sig langs de buede sider bygget forskudt. Måske har det danske landskab været for blødt og

eftergivende, så det lader sig jævne med jorden og lægge i rør.

En landsby i Umbrien, Midtitalien.

Hvis man bor i en by med tiloversblevne huse helt tilbage fra middelalderen, væsentlige

bygningskomplekser fra rennaisancen, endnu �ere fra 1700-tallet og størstedelen af den indre

bykerne og halvdelen af brokvartererne fra 1800-tallet, så �ndes der skønhed. Stadigvæk. Selv her
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æder modernismens grimhed sig ind, hvor den kan komme afsted med det. Et pengestærkt

konsortium, en hedgefond, et konklomerat af magtinteresser har besnæret byplanlæggerne og hyret

en arkitekt til give deres magtfuldkommenhed et passende udtryk på en centralt beliggende

byggegrund. Og hvilket udtryk synes bygherrerne så er passende? Afvisende, imponerende, ofte

højderagende brutalitet. Materialer, der signalerer: dette her er saftsuseme dyrt. Iskolde materialer,

stål, glas, aluminium, beton. Prestige, potens, power, pik og patter. Især glas er de glade for, for det

foregiver, simulerer transparens – vel vidende, at alt, hvad der foregår bag facaderne er totalt

uigennemskueligt. Vi ser re�eksionerne i glasset og antydningen af skyggerne indeni.

Men ganske kort udenfor bymidten bliver man igen ramt af grimhed og arkitektonisk brutalitet og

kynisme i kilometervis, uforstyrret af skønhed. De kalder det for funktionalisme. Der var noget, der

skulle fungere i et maskineri, og menneskene blev puttet ind i sprækkerne, i hullerne i det funktionelle.

Før funktionalismen skabte mennesker rum omkring sig og tilpassede disse til deres menneskelighed.

Funktionalismen er en historie om tilsidesættelsen af mennesket til fordel for et andet formål. Man

kan stadig gøre, som jeg har valgt: at træde væk fra byens overdosis af modernitet og slå mig ned i en

landsby, hvor i husene er fra 17-1800-tallet (mit eget er så moderne som 1937), og hvor byens gade

følger en snoet gammel vej for gående og hestekøretøjer langs et træbælte ved en kystlinje. Her kan

man for en stund slippe for grimheden og hvile i naturlig skønhed og de levende levn fra tider, hvor

man beboede og besnoede denne skønhed.
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Selv på en gråkedelig dag er der mere velkomst ved indkørslen til landsbyen end ved indfaldsvejene til

storbyen.

Mennesket er et naturvæsen ikke et kunstprodukt. I naturen �ndes der ikke lige linjer. Vi taler ikke her

om, at et hus langt tilbage i tid ikke havde en rektangulær grundplan, og at væggene ikke af indlysende

årsager stod lodret af respekt for fysiske love. Vi taler om, at de gamle kendte de naturlige, organiske

grænser for linje-trækkeriet, og at de, når linjerne var trukket, afveg i endog betydelig grad fra

retlinetheden. Når de kunne komme afsted med det, skejede de ud i organisk væv. Modernismen

foragtede det organiske og så det som påklistret, over�ødig dekoration. Præmodernister – hvis vi skal

benævne dem i bakspejlet – så det som en  livsnødvendighed. Modernismen så i virkeligheden ikke

LIVET som en nødvendighed?

Grimhedens udstrækning

Hvor skal vi næsten starte her? Vi er ankommet til byen, vi er startet med arkitektur, da det er det

første, der møder os. De kilometerlange trøstesløse lejekasserner beregnet på sammenstuvning af

arbejdsdyr. De ugæstfri fabrikskvarterer med kæmpekasser omkranset af trådhegn. Sterilt og uden

sjæl. Selv de udstrakte typehuskvarterer for middelklassen har en særlig søvnig monotoni kun opblødt

af murværker af buskadser. Men emnet er langt større.
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Skønhed var essentielt for fortidens mennesker, en tid, et tankesæt, et menneskesyn før

modernismen/funktionalismen. De var villige til at gå langt for skønhedens skyld, de så det aldrig som

noget, der kunne undværes, springes over eller afska�es. Muligheden var ikke  opfundet  endnu, og

hvorfor skulle de også det?

Alle følelser og stemninger kan udtrykkes i feltet

mellem lys og mørke.

Hvis man ønsker det. Rembrandt var mest til det

mørke i sin tid.
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Modernisme evner ikke nostalgi, den evner ikke længsel, for fortiden er afska�et, a�ivet og bort-

ironiseret / latterliggjort, hvorefter der er ikke noget at længes efter. Fortiden er i mange tilfælde shit-

ugly, og hvem længes efter grimheden?

Modernisme evner ikke at udtrykke noget, der er af en anden verden, for der �ndes kun den

materielle verden, denne verden – skabt for os af nihilister.

Da Gud døde, ankom grimheden.

Er det tilfældigt, eller er der en sammenhæng?

Det skal vi �nde ud af.

Én ting er grimheden, og grimheden �ndes unægtelig. I det forrige århundrede blev der med fuldt

overlæg skruet op for grimheden. Den blev gennemtrængende og traumatiserende, for den var

ondskabens fjæs. Århundredets menneske blev traumatiseret af ondskab og oversmurt med grimhed.

Var kunstens rolle at sørge for, at også de, der ikke selv havde oplevet rædslerne i skyttegravene ved

Maginotlinjen i 1. Verdenskrig, massakren i Armenien, hungersnøden i Iran, slagterierne i Ukraine, den

frosne død for slaverne i Gulag, slagtehuset i Leningrad, højovne med smeltet menneskefedt i

Dresden, paddehatten i Hiroshima, sønderbombede byer i Korea, jungledøden ved Mai Lai – at også

de �k del i rædslerne?

Industrialismen krævede imperialisme, der krævede krig og ødelæggende grimhed.

Var kunsten tiltænkt og tildelt en rolle overhovedet? Det skal vi �nde ud af.

Kunstnere siger, at kunsten skal afspejle virkeligheden. Så derfor kan vi jo nok forstå, at de gør, som de

gør. De legitimerer sig med, at virkeligheden er grim, så derfor maler de grimt. Måske er et maleri for

pænt overhovedet, så de vælger at installere et lokum som Marcel Duchamp eller en ulækker uredt

seng som Tracey Emin. Rådne kadavre af svin i en montre er et udtryk for en rådnende virkelighed.

Virkeligheden er forvreden, forskruet, derfor må dansen være forskruet som en dødskrampe. Verden

er fuld af disharmoni, derfor må den store kunstmusik være seriel og atonalt ufordøjelig, og folkets
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underholdningskunst må være banal, repetetiv og barnagtig. Eller komprimeret støj, for kunst skal jo

afspejle tung tra�k eller fabrikshaller. Eller er det måske den opsparede aggression mod støjen og

grimheden, vi hælder i ørerne, når vi døver støj med støj? Virkeligheden er monoton, så derfor synger

popkunstnere monotont gennem et �lter fra en digital maskine. Virkeligheden består af mennesker,

der behandler hinanden afstumpet, derfor skal vi læse bøger om afstumpethed og lemlæstelse og

knækprosa, hvor sproget er sprængt i stykker med en håndgranat. Kunsten for læseren er herefter at

�nde hoved og hale.

Mennesket er grimt i modernistisk expressionisme,

for det skal afspejle den grimhed, det er påtvunget.

Vi vil se �lm fra krigszoner, brutal ghetto, biljagter og shoot-downs i parkeringskældre, superhelte, der

smadrer hinanden i computergenererede futuristkulisser. Her bliver det underligt, for midt i al den

�lmiske grimheds-æstetik render der perfekte, fotomodel-agtige typer rundt med ulastelige frisurer og

gymtrænede balder af stål. Selv når de bløder eller får mudder i ansigtet, er de designersmukke og

ulastelige. Grimhed og glamour har et erotisk forhold til hinanden. Målgruppen bliver tilgodeset, og

kunstproduktet skal sælges. Om det så er glamouren, der er glidecreme for grimheden eller omvendt,

kan diskuteres.



29.12.2022 15.06 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1440/3124

Tabloid-ikonerne har invaderet �lmen.

Stå lige stille, før jeg �ænser dig – jeg skal lægge make-up.

Mange kan ikke klare al den grimhed, de bliver påduttet. Måske lever de i grimhedsbefængte

omgivelser i lejekasserne-landskaber ude på Vestegnen. Vejen til og fra arbejde er grim – hvis de ellers

har et arbejde, for så må de nøjes med grimheden til og fra socialcentret. De skynder sig efter endt

pligtskyldig arbejdsdag indenfor i deres a�ukke på fjerde sal til højre. Kunstsnobben fra det halvbedre

borgerskab vrænger af deres interiøre og håner det som dårlig smag, kitch og underlødig massekultur.

Men for dem er det bare det fristed, hvor de endelig kan slippe for grimhedens tvang og se på noget,

som de selv synes er smukt. Måske indeholder interiøret elementer af nostalgi, længsel efter noget,

der ikke længere �ndes. Måske er det den billige udgave af noget, der stammer fra et sted og en

kultur, som de solgte for livet i forstæders soveslum i et land og en kultur, de ikke helt forstår.

Snobbens mening om, hvad der er lødigt, har de ingen anelse om, og hvis de havde, ville den rage dem

en høstblomst.
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Hvor gik det galt?

Hvis man havde spurgt et uddannet menneske på ethvert tidspunkt mellem 1750 og 1930, hvad

formålet var med poesi, kunst eller musik, ville svaret have været: skønhed. Her ville man også have

forstået, at skønhed var et begreb for værdi på linje med sandhed og godhed. Men i det 20. århundrede

stoppede det.

Den franske avantgardisk, Marcel Duchamp, var en af de første til at a�ive skønheden. Kunsten skulle

herefter forstyrre, chokere, bryde moralske tabuer, revolutionere, forarge. Interessant at man nu talte

om  avantgarde  indenfor kunst, da det var et bolsjevikisk/marxistisk udtryk for den revolutionære

fortrop, der skulle smadre det bestående. For at bane vejen for … ? Det talte de aldrig om.
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De heltemodige masser overmander en enlig soldat.

Er der en sammenhæng politisk og kunstnerisk avantgardisme?

Det skal vi også �nde ud af. Vi skal �nde ud af en hel masse.

Duchamp udstillede netop en pissekumme, hvorpå han skrev R. Mutt 1917 (R. Mutt – Armut – armod).

Målet var at forarge bourgeoisiet. Han lagde grunden til en ny kunstattitude, som man kunne kalde for

pubertær forargelseskunst. Ligesom møgungen, der gik efter de voksnes reaktion ved at sige prut og

bæ og smide med mad, gik kunstneren nu efter reaktionen fra etablissementet ved at placere det

grimmeste, der kunne �ndes eller op�ndes midt i kunstens hellige haller. Ligesom møgungen var det

med størst mulig larm omkring hændelsen: se mor, see mor, seee hvad jeg gør, seeee mig NU!!
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Jeg mener at kunne se livsglæden stråle ud af kunstnerens ansigt.

Jeg kan tage fejl.

Nogle kaldte sig for situationister. Det var situationskunst beregnet på den øjeblikkelige virkning. Her

bliver det underligt igen, for kunstnerne gjorde efterfølgende krav på at blive foreviget i kunstens

hellige haller og gjort til museumsrelikvier. Duchams pissekumme �ndes og kan i dag beglos – men

ikke bepisses! – på et �nt museum.

Det kunne være interessant, hvis en neo-aktivist-situationistgruppe ankom til museet og stillede sig op

og rent faktisk pissede på kummen. Hvad ville Duchamp have sagt til det? Han er for længst død, så

det kan vi ikke vide, men lad os som minimum gætte på, at kustoderne på vegne af kunstparnasset

ville komme springende iført uniform og hønserøv og arrestere de formastelige. Hvad ville der være

sket, hvis nogen havde medbragt en dunk lager-gylle og hældt ud over Kristian Lemmertz døde svin i

montrer på Esbjerg Kunstmuseeum i starten af 1990’erne? Eller bogstaveligt talt sked på Piero

Manzonis gule konservesdåser med egen a�øring og titlen  ‘Artists Shit’? Eller lod deres hund lette ben

på Michael Brammers a�ivede og udstoppede hundehvalpe? Eller tømte en �aske kinesisk �skesovs på

Marco Evaristtis guld�sk i en blender? Distancen, der ophøjede råddenskab til stor kunst, ville blive

brudt, og stanken af virkeligheden ville bryde igennem. Kunstpostulatet ville falde sammen i sin egen

grimhed, mens det velklædte, feinschmeckende kunstpublikum ville tage �ugten fra stanken over hals

og hoved. Skulle nogen få ideen, så er den helt gratis 



29.12.2022 15.06 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1444/3124

Noget i den stil skete rent faktisk i 2014, da kunstneren – for det kalder han sig – Paul McCarthy �k lov

til udstille et kunstværk – for det kaldte han det – på Place Vendôme i Paris, en af de gamle pladser med

dekorative palæbygninger. Værket var en gigantisk oppustelig  buttplug, kunst i den kategori som

kulturmarxisten og frankfurter-skolastikeren Herbert Marcuse ville have kaldt for subversiv perversion.

Forbipasserende var tvangsindlagt til at passere forbi den enorme fuck�nger til fransk kultur og

tradition, for det eneste i det afstumpede budskab var OP I RØVEN! Værkets levetid var ikke langt, for

en tidlig tåget morgen blev det højhellige kunstværk udsat for et overfald, et lumsk angreb fra en

aktivistgruppe, der iført hætter sprang ud fra sidegaderne, hvorefter de neddolkede og perforerede

kunstværket. P����t – fra buttplug til bundskraber! Værket rejste sig ikke siden, for de havde ikke råd

til så mange cykellapper. Personligt må jeg tilstå, at jeg grinede … pardon my French – min røv i laser.
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Før – og efter

De kaldte det for  konceptkunst. De kaldte det også for  installationskunst  eller måske  en happening. I

starten af århundredet gik de som  dadaister, i Danmark hed de  Fluxus. De kaldte deres makværker

for ready-mades. Visse ‘kunstignorante’ ydede ikke den behørige respekt og kaldte det for Kejserens Nye

Klæder,  hvorefter det straks blev kritiseret at tidens kunstkritikere for at kritisere kunsten.

Måske situationisme skulle omdøbes til illusionisme. Det var simpelthen en �s i en hornlygte, der lyste

op, når der var prut-og-bæ-gas i lygten … og herefter var der ikke mere. Situationisterne kammede

efterfølgende over i selvmodsigende selvfedme, når de retrospekt  både  gjorde krav på happening-

e�ekten i situationen og samtidigt  forlangte at blive foreviget  i kunsthistorien og på netop de �ne

museer, som de havde foragtet og ønsket at jævne med jorden. Når det kom til stykket, var de selv de

største snobber.
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‘Kunstnerens’ navn er muligvis Kristian Lemmlæsterz.

Han kan godt li’ at posere. Det er hans ekskone, der er smurt ud på bagvæggen – sorry, just kidding.

Men muligheden for den slags er pludselig til stede.

Kunsten skulle pludselig være chokerende for at have lov til at kalde sig kunst. Den nye kunst �k et nyt

smags-kommisariat. Skulle nogen stille spørgsmålstegn ved den chokerende kunst, �k de et prædikat /

et stempel. Problemet med den chokerende kunst var, at den brændte alt krudtet af på at være

chokerende. Herefter blev den triviel og kedsommelig. Kunstnerne var så forhippet på at være

nyskabende og anderledes og forargende, at deres værker blev ekstremt korttidsholdbare. De mente

bestemt, at det unikke øjeblik, hvor deres primære publikum blev chokerede eller forargede ville vare

for evigt. De glemte, at den langtidsholdbare kvalitet er noget, der hører det tidløse kunstværk til. De

ville puste og have mel i munden.

Det var pludselig nok at have fået en efter egen opfattelse brilliant og original ide. Ideen i dens rå

skitseform var tilstrækkelig som kunstværk. Kunstneren behøvede ikke længere at besidde fordums

tids håndværk og for�nede dygtighed, for installationen af ide-skitsen var nok. Installatør – du skal bare

sætte strøm til lortet. Det kræver ikke kunstneriske færdigheder og håndværk at installere en

pissekumme i en glasmontre.

I antikken var skønhed en måde at se sig selv og lære verden at kende på. De så det ikke som noget

subjektivt men som noget universelt, noget, der ikke kunne ignoreres. Skønhed bragte mennesket

tilbage til sit eget hjemsted. Grimhed i vor tid har gjort os hjemløse og har landsforvist os til en non-

spirituel ørken. Antikkens mennesker var på ingen måde uopmærksomme på, at verden var fuld af

kaos og lidelse, men skønhed var deres moddosis. I dag har vi ingen moddosis, kun forstærkning og

understregning af kaos og lidelse. Vi har ingen lindring og forsoning via bekræftelse af glæde, vi

smører blot endnu et lag smerte ovenpå smerte.
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Pramdragere ved Volga. Et vildt og fremragende billede fra Sovjettiden.

Det lykkedes kunstneren at tilfredsstille sine opdragsgivere, samtidig med at han udstillede deres syge slave-

projekt. Man var nødt til at tale med to tunger for ikke at blive henrettet.

Vor tid er en tid af nihilisme. Alt er tilfældigt og meningsløst, siger de, og moderne kunst har derfor

givet op overfor forsoning. Grimhedens medløbere har opgivet ævret. Marcel Duchamps pissekumme

var i sin tid en satire over snobberiet i kunsten, hvis man skal yde det retfærdighedens tvivl. Eftertiden

overfortolkede det til, at ALT herefter kan være stor kunst.

Var det overhovedet Duchamps ærinde?

Selvhøjtidligheden er udtalt. Når man læser kunstnoterne til Damien Hirsts A Thousand Years, står der:

Man ser kuratoren eller kritikeren i sort – det var hipst i starten af 90’erne – stå og sutte på sine

brilleglas og smage på synet af Hirsts rådnende kokranie bestænket med blod og bekravlet af �uer og

maddiker i glasmontre: Hvor er det interessant, hvor er det dybt, HVOR ER DET MODIGT!

A Thousand Years
1990
2075 x 4000 x 2150 mm | 81.7 x 157.5 x 84.7 in
Glass, steel, silicone rubber, painted MDF, Insect-O-Cutor, cow’s head, blood, �ies, maggots, metal
dishes, cotton wool, sugar and water
Vitrines
Image: Photographed by Roger Wooldridge © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved,
DACS 2012
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Ved at hi-jacke et stykke natur – maddiker er nogle af naturens skraldemænd, der sørger for, at intet går til

spilde – og placere det ude af sammenhæng, bliver det til kunst. Hokus-pokus!

Men dette er ikke længere kunst, det er noget andet. Det er et bizart ritual udført af et medlem af en

nihilistisk dødskult, en hyldest til død og forrådnelse, en masochistisk hengivelse til livsfornægtelse.

Kunstneren kan med det udtryk ikke længere kalde det et  Memento Mori  –  husk, at vi er dødelige

mennesker med det livsfremmende formål, at vi skal værdsætte livet. Dette stykke dødspornogra� er

en satanisk fejring af død og råddenskab – You are fucking dead, man! Æd døden og lad den æde dig!

Damien Hirst er døds�kseret. Når man er kunstner, undgår man en klinisk diagnose.

Det bliver værre endnu, for de nihilistiske ritualister har gravet sig dybt ind i kunstindustrien og bruger

den som en a�yringsrampe (a�øringsrampe …) for deres lort. I note-apparatet står der Marina

Abramovitch, sort magi, spirit cooking, kunstsatanisme, adrenachrome, menneskeofring, pædo�li,

nekro�li og kannibalisme. Ja, du læser rigtigt. Kunstverdenens udstillingsrum bliver i dag brugt som

projektionsskærme for noget særdeles mørkt, som nutidens mennesker ingen føling og

vurderingsevne længere har over, for via den totale fornægtelse af religion og alt immaterielt har vi
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mistet opmærksomheden på muligheden for immateriel manipulation, der er det stærkeste

manipulationsfelt overhovedet. Derudover er det kunstneriske udtryk – hvilket de kalder det – blevet et

cover-up for et o�entligt udstillingsrum med  kunstnerens  – hvilket hun kalder sig – personlige

perversiteter. Jeg gokker den af for åben skærm, men det er helt legitimt, for det er jo kunst!

Der er ikke så meget at tage fejl af.

Det kan man så vælge at kalde for kunst.

Abramovitch’s kunst er så tæt på snu�, som tænkes kan. Det ER snu�, men fordi damen har dækket

det ind under kunstkonceptet, så er det omgivet af et bekvemmeligt skjold af plausibel benægtelse = det

kan du ikke sige, fordi…  Hun �gurerer i den hipst’e New Yorker-kunst-avantgarde, der har alle

tænkelige-tætte forbindelser til NXVIM-kulten, Epstein-blackmail-netværket, The Clinton Foundation

(der �ndes en snu�-video med Hillary på DarkNet – noget med a�ivning af børn), pædonetværkene

med Weinstein, Podesta, Pizzagate og Hollywood samt elitens forbrug af adrenachrome. Abramovitch’s

kunstværker er grænseoverskridende-bizarre på en satanisk måde. Damen er næsten 70 år gammel og

ligner en på 35. Er der tale om: Ih, hun holder sig vel nok godt, eller er der noget andet på færde?
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Det kan blive trivielt i længden med al den sexistiske dæmonisme

med pik og patter og hornyness.

Denne form for kunst er et skalkeskjul for ekshibitionisme af perversiteter beregnet på at forurene

vores bevidsthed med sort materie. Det er et stykke sort magi i praksis. På denne måde vænner vi os

gradvist til den virkelighed, som de – hvem de end er – ønsker for os. Vi er forsøgsdyr for

mulighederne for græseoverskridelse. Alt skal være acceptabel, al etik skal kunne gradbøjes og vendes

på hovedet,  and you ain’t seen nothing yet!  Grænserne mellem kunst og manipuleret virkelighed

forsvinder. Medierne kan i dag kalde sig for et kunstprojekt, for de udstiller en kunstig skabt

virkelighed. Den burde gå under betegnelsen forloren / fake, men de kalder det

for redigeret, vinkling eller narrativ.

Burde vi også bruge betegnelsen fake-art? forkortet til F.ART.
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Antikkens menneske- og børneofringsritualer havde at gøre med livsforlængelse for herskerklassen, og

inderkredsen af nutidens herskerklasse er bestemt ikke uvidende om den slags. Adrenachrome er en

substans udvundet af blodet fra børn, der omkommer i en tilstand af ekstrem rædsel. Adrenalinen

pumper ud i deres blod, og dette blod høstes efterfulgt af barnets a�ivelse = de fucking høstes i levende

live! Ifølge forbrugerne af dette bizarre produkt, adrenachrome er det foryngende og livsforlængende

som en vital blodtransfusion. Substansen injicereres bedst via folderne under øjnene, bemærk fotos af

en stribe elitære personer med et blodudtræk lige under øjet. Note til orientering: Alene i USA

forsvinder der hvert år  800.000 børn!  Mens vi er i gang, så høstes barnets organer ved samme

lejlighed. Organindustrien har nu overhalet drugindustrien i udkast. Mens vi igen er i gang, så er præ-

organindustrien i voldsom vækst: Aborterede fostre indtil 9. måned og nu abortoverlevende børn kan

med ‘progressive’ politikeres blå stempel (New Yorks borgmester Bill de Blasio, demokratisk

præsidentkandidat Pete Buttigieg og hele venstre�øjen i det Demokratiske Parti) høstes for deres væv

i stamcelle-kød-industrien. Den i Obama-perioden regerings-boostede organisation  Planned

Parenthood, der fører massiv propaganda for a�ivning af fostre og de amerikanske

forældremyndigheder (CPS, Child Protective Services), der fjerner 10.000’er af børn fra deres forældre,

er industriens redskaber.
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Spørgsmål: Er den hipster-avantgardistiske kunstverden blevet en platform for genindførelsen af et

sort arkaisk ritual med menneskeofring og bloddrikning? Fornuft og normalitet siger: No Way! Evidens

og observans siger:  All The Way!  Alle  normies  ryger omgående ud i en tilstand af  kognitiv

dissonans og  fornægtelse, mens tænkende og samvittighedsfulde mennesker er nødt til at spørge sig

selv om, hvorvidt det 20. århundredes kunst, den nihilistiske modernisme, den subversive hengivelse

til perversion og afmontering af AL SKØNHED har været en platform for et inhumant og satanisk

projekt med arkaiske rødder?

NXVIM-kulten brændemærkede deres kvindelige medlemmer med kunstneriske udtryk.

En hel generation af millenier brændemærker frivilligt sig selv med købe-tatoveringer og
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piercinger for at tilhøre Kulten / The Tribe.

Blev kunsten i det 20. århundrede hi-jacket til at udføre noget, der burde være kunsten fremmed, og

som kunstnerne i kraft af deres selvoptagethed ikke opdagede?

Marcel Duchamp var helt eksplicit om agendaen bag sin ‘kunst’. Han ønskede at afska�e

kunstbegrebet på samme måde, som andre havde ønsket at afska�e religion. Når man ser �lmede

interviews med manden, oplever man en iskold, upassioneret, kynisk-kalkulerende og rendyrket

intellektuel. Der banker ikke noget varmt menneskehjerte her. Mordet på den kunst, der med sig bar

årtusinders passion for skønhed og storhed, var i bund og grund et umenneskeligt projekt, og

Duchamp blev dets profet.

Frivilligt eller ufrivilligt?

Fik Duchamp afska�et kunsten? Måske �k han bare afska�et kreativiteten.

Kunsten blev til postulater i stil med: Fordi jeg SIGER, at dette er kunst, så ER det kunst.

Når Je� Koons udstiller oppustelige ballondyr og plastikblomster, og iscenesætter/udstiller sit privatliv

som et forlorent forhold til en italiensk pornomodel, så ophøjer han via et postulat kitch til kunst. Det

uægte og uautentiske hyldes via en glat stoneface-attitude som en åbenbaring af neo-ægthed.

Et svin begramset af to englepiger og kysset i røven af en en dreng.

Koons slipper afsted med svineriet ved at kalde det kunst.

Leg kan ikke læres – leg kan a�æres

Vi ser, at barnet besidder denne legende skaberevne fra starten. Vi kan ikke give den til barnet, for den

er barnet iboende. Vi kan kun forhindre den eller elske den. Ved at elske den udvikler barnet sig mod at

være en kunstner. Vi taler ikke nødvendigvis om et menneske, der som voksen vælger kunst som sin

https://www.nedersteetage.com/leg-kan-ikke-laeres-leg-kan-aflaeres/
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profession, men et menneske med et intakt kreativt potentiale, der burde være velkomment i alle

menneskers liv.

Kunstnerne blev misundelige på barnets umiddelbarhed

– hvorefter de selv begyndte at tegne børnetegninger.

Nej, det er ikke lillebror, der maler monstre.

Det er en �n kunstner ved navn Miro, og billedet koster 10 millioner piratos.
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Oscar Wilde sagde: Al kunst er totalt ubrugelig. Det skulle ikke undre, om der var en eller anden forvirret

modernist, der i en rus af modernistisk fundamentalisme tog den og løb med den som et poetistisk

statement:  Der kan I bare se!  Alt imens vedkommende var i fuld gang med at  bruge  kunst til at

ødelægge en hel kultur. For Wilde var det en hyldest til kunsten,  fordi den var ubrugelig i forhold til

simpel overlevelse. Hvilket så ikke er helt rigtigt, for kunst har ofte været brugt til glori�cering af den

verdslige magt. Noget for noget. Kunstneren �k en mæcen, så han kunne realisere sine visioner, og

fyrsten �k en monumental hyldest af sin magt og pragt.

Mennesker har brug for det ubrugelige. Hvad skal vi bruge kærlighed til? Eller venskab, eller hengivelse

og passion? Så hvad skal vi med skønhed? Kontraktlige forhold kan erstatte kærlighed og venskab, og

tvang og regulering kan erstatte hengivelse og passion. Tilbage er  umennesket. Skønhed er dybt

menneskeligt og dybt naturligt. Selv i et furet gammelt ansigt kan der �ndes stor skønhed. Måske

�ndes der også lidelse, men det er en del af livet, og lidelse er ikke det samme som grimhed. Grimhed

er rædsel, der er påtvunget mennesker af mennesker. Grimhed er et overgreb, en forbrydelse.

Det er et stort problem ved at fjerne skønhed til fordel for  kalkuleret brugbarhed.  Problemet er

at  ubrugeligheden  lurer lige om hjørnet. Intetsteds er det så tydeligt som i arkitekturen. Vi kender

allesammen disse byer eller områder af byer, hvor en hel bykerne af gamle, ‘ubrugelige’ huse er blevet

revet ned og erstattet af brugbar modernitet. Stationscentre, indkøbscentre. Forfaldet sætter allerede

ind, før byggeriet er færdigt. Efter 10-20 år er det overmalet med shit-ugly gra�tti. Javist, gra�tti er en

form for vandalisme, men de egentlige vandaler var de, der opførte det brugbare byggeri, der nu 30 år

senere står og forfalder, fordi ingen gider bo eller arbejde i det – fordi det er så shit-ugly!
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I Rødovre tog de konsekvensen. De bombede to shit-ugly boligkareer.

I en verden, hvor brugbarhed, utilitet har overtaget, er skønhed blot et muligt biprodukt, en

sidegevinst. Hvis vi er heldige. Skønhed er blevet reproducerbar. Eftertænksom, forundret hengivelse

og fordybelse er erstattet af grådighed og liderlighed.  I see you baby, shaking that ass, shaking that

ass!  Nydelse af skønhed er blevet til forslugenhed og begær. Linjerne i den menneskelige krop er

reduceret til porno.

De kalder sig også for kunstnere. Deres �agrende hår referer til Venus’ fødsel.

Hollywood og popmusikkult(uren) er shit-loaded med okkulte referencer.
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De ville opgøret med magten, sagde de, kunstnerne. De sagde, at de kritiserede. Det gjorde de bare

ikke. De begik hån og tog hævn. De nedbrød, de skød i sænk. De havde ladet sig rekruttere som

stormstropper i en kulturel krigshandling, et nedrivningsprojekt, en ukontrolleret demolition. De

kaldte det for dekonstruktion, distorsion eller disruption. De lod sig spænde for en vogn, men de gjorde

sig ikke klart, hvem der sad i vognen. Måske anede de det glimtvis, men da var det for sent, for vognen

var kørt. Var  demolitionen  i virkeligheden kontrolleret, og fandtes planerne for nedrivningen på et

tegnebræt?

En grundregel tager form: Sæt brugbarhed over skønhed, og det vil hurtigt ende op som ubrugeligt. Sæt

skønhed over brugbarhed, og det vil være brugbart for evigt.

Kunst opererer på et niveau af tidløshed. Du kan være i dets nærhed og fornemme din egen

væsentlighed. Skønhed giver plads til kontemplation. Det er kun kunstnere i det 20. århundrede, der

har påstået kategorisk og fanatisk, at  al kunst er et våben vendt mod det bestående. Et sådan twistet

udsagn bygger på historieløshed, et af det 20. århundredes kendetegn. Verdenskrigene var for en stor

dels vedkommende en udradering af foregående århundredes historie, og resultatet var  det

historieløse menneske. Kunsten var ikke længere tidløs, den var tidsbunden, den var en fange i tiden

som de mennesker, der forbrugte den. Et kunstværk af en af renaissansens mestre blev aldrig

forbrugt, for det står der endnu og vækker stadig den samme trang til kontemplation.

Vermeers pige med perleørering behøver ikke at twerke for at påkalde sig din opmærksomhed.

Det er derfor, at billedet er tidløst tiltrækkende.

Jeg spurgte, om demolitionen var planlagt? Der ligger en �loso� bag. Walter Benjamin og Theodor W.

Adorno, Frankfurterskolen, beskriver det romantiske kunstværk som  en aura. Marxisterne ville

punktere auraen, for den var forførende, mente de. De ville pille glorien/auraen af kunsten.

Marxisterne hyldede det masseproducerede kunstværk, propagandismens plakatkunst. Aura og glorie
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er religiøse begreber, atributter til helgener. Kunsten blev angrebet ligesom religionen, og derfor blev

de kristne skarpt forfulgt i Rusland og Østblokken. I Kina blev konfucianisme og daoisme voldsomt

undertrykt. Det er sådan med kommunismen, at den slog hårdt ned på ALT det, som den selv ønskede

at være og BLEV det: en religion. Ligesom ateisme er en antitetisk religion – ikke areligiøs som ateister

selv hævder – således er marxismen en materialistisk og nihilistisk religion. Den er med andre ord ALT

det værste, som den hader ved religion – den er en projektion. Det var opium for folket … sagde de nye

opiumshandlere, dengang.

Demolitionen af kunsten og skønheden – nævn et eneste kommunistisk kunstværk, der er værd at

samle på! – skete ifølge en plan, et blueprint. Der var en vilje bag, og det var ikke en vilje, der bundede i

kærlighed til mennesker. Vi leder efter et overordnet koncept for denne vilje, og det står klart, at

kommunisme ikke er tilstrækkelig forklaring. Vi må lede bag designerideologierne og deres sociale

masseeksperimenter.

Jeg vil foreslå satanisk nihilisme.

Dette må være et kommunistisk kunstværk!

Nihilisterne er bange for kunst og skønhed, for det kalder mennesket mod sit Højere Selv, som førhen

kaldtes for  det guddommelige. Platon udtalte, at skønhed er tegn på en anden og højere orden.

Skønhed kommer ud af Logos. Ved at opleve skønhed med sindets øje, kan vi – som han sagde i sit

arkaiske sprog – nære den sande dyd og blive Guds ven. Sig det til en nihilist i dag, og du provokerer total

blasert-bornerthed iført hønserøv og �akkende blik. Som idealist mente Platon, at vi er pilgrimme og

passagerer i denne verden, og at vi altid søger mod det hinsides, det evige, hvor vi forenes med Gud.

Man kan også kalde det for en gnostisk opfattelse af menneskelivet. Gud be�nder sig i en transcendent

verden, som vi kan nærme os, men som vi ikke kan kende direkte. Gennem skønhed får vi et glimt, et

smugkig ind i det transcendente, dét der overskrider grænserne for den fysiske verden.

https://www.nedersteetage.com/dialoger/#logos
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Kristus i Verdenskuplen

Der er interessant, at provokationer af etablissementet i dag kan gøres ved at sige Gud eller lignende

udtryk:  sandhed, hæder og ære, ånd, sjæl, nation, kærlighed, ægthed, samvittighed, tradition – eller

skønhed. De skider grønne grise på samlebånd, nihilisterne, hvis du tager disse ord i mund, for de er

bandlyst, afska�et, dæmoniseret, jante-lovgivet, politisk ukorrekset. Det er SÅ sjovt! Det er lidt lissom

at spille Vivaldi for narkomanerne på Hovedbanegården, så de �ygter i afsky over al den forfærdelige

vellyd og harmoni. At sige Gud i selskab med en stak kulturmarxister – bekendende eller blot

hjernedødt eftersnakkende af slagsen – er det samme som at smide en bombe. Deres krampagtige

bornethed og blaserthed vil overtrumfe det bedre borgerskab’s anno 1968, der blev udsat

for deres provokationer.
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Lav din egen taleboble …

For Platon var kunst et erotisk felt. Det skal forstås, som han forstod det i sin tid og kultur og ikke som

fx Sigmund Freud. Eros var den sammenbindende kraft i Kosmos og ikke bare kødets lyster. Mennesket

var ikke bare en drifts-maskine. Forelskelse kommer nærmere en de�nition men ikke helt. Den persiske

digter og su�, Rumi, er måske den kunstner, der mest har beskrevet og besunget denne Eros. Hans

digtning er én lang gudesmuk lovsang til en kosmisk kærlighed, en forelskelse i Gud. Man skulle

næsten tro, at han var plakatfuld fra morgen til aften og hele natten, men hans beruselse skyldes ikke

indtagelse af vin og tossetobak – selvom vi ikke helt kan udelukke det  – men en ekstatisk tilstand af

oplyst hengivelse til kærlighed …  men størst af alt er kærligheden,  som Paulus skrev i sit

Korintherbrev.  Det er den samme kærlighed, vi �nder i Salomons Højsang og som efterklange i

pietismens fromme ægteskab.

https://www.nedersteetage.com/svindlers-liste-den-store-erstatning/
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En dansk billedkunstner, Laila Westergaad, har med tonstung granit som lærred og med modernismens

virkemidler skabt et ikke-modernistisk kunstprojekt. Kilden i Vartov handler om liv og blod og nerver.

Grundtvig ser ned fra sin sokkel.

Den platoniske kærlighed, der er middelalderens henvisning til Platon, er lidt misforstået. Det er

kærlighed, Eros, der ikke er reduceret til liderlighed. For Eros og forelskelse præsenterer mennesket

for et dilemma. Den vagte længsel kan gå i to retninger: liderligt begær eller kærlighed. Det ene

handler om at tage, det andet handler om at give. Hvis en forelskelse ikke rodfæster sig som

kærlighed, brænder den ud, for ALT er jo taget. Hvis de forelskede fremelsker kærlighed, vil kilden

forny sig livslangt. Det udbrændte begær, derimod, bliver lige pludseligt meget grimt, for nu er den

elskede ikke smuk længere men en fucking bitch og stodder, der smider grimme ord i hovedet på en.

I popkulturen er der en overload af begær. Den twerkende popdulle, der kunne have været en smuk

kvinde, gør sig ekstrem umage i sit udtryk for at være shit-ugly på en forførende måde. Hendes

producer siger, at det sælger bigtime, og det gør det så. Ikke så få af slagsen har de seneste år skabt

en mode for at lave en Kali Ma med tungen ud af munden. En hyldest til den Sorte Moder, der krævede

menneskeofringer. Unge piger �imser rundt og laver sel�er med tungen ud af munden for at få

opmærksomhed på de sociale medier. Kulturmarxisterne �k succes med deres subversive perversion

fra 60’ernes ‘frigjorthed’ til 10’ernes sel�e-narcissisme. Ophøjet skønhed �ndes ikke længere i et �ertal

af menneskers daglige liv, for den er a�øst af plastik-glamour, X-Factor-�immer, café-latte-cafeer med

en evig strøm af stereotyp popmusik, Instagram-bad-taste, babysprog, bukser med designerhuller i,

købetatoveringer, o-my-gooood!, støj, ligegyldighed og apati.
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Hun er nøgen, Venus den skumfødte, hun har lækkert hår.

Javist. Men man tænker ikke som det første på at kneppe hende, vel?!

Nihilisterne var bange for kunst og måtte ødelægge den, fordi skønhed ikke er en

primært sanselig følelse, det er en religiøs følelse. Et udsagn, der uden tvivl vil provokere nihilister eller

newagere eller andre, der mener, at religion er roden til alt ondt, fordi de har forstået – og så

meget har de forstået – at der eksempelvis har sneget sig en råddenskab ind i toppen af den katolske

kirke. Hvad de ikke har forstået er, at religiøsitet er en integral del af det menneskelige væsen, og at

alle forsøg på at bortamputere denne integrale følelse får en række fundamentalt negative

konsekvenser.

Hvorfor var nihilisterne bange for menneskets højere væsen? Her nærmer vi os måske kernen og

nøglen til forståelsen af modernismens og det 20. århundredes misére. Menneskets højere selv er ikke

en slave. Det er så frit, som tænkes kan for mennesket, fordi det kun er bundet til universets

fundamentale love og respekt for alt liv. Det er en respekt i kærlighed (Eros), der altid giver og aldrig

tager men til gengæld får alting forærende. Et fuldstændig uforståeligt paradoks for nihilister og et

udsagn, der har direkte kurs mod en provokation af de, der prædiker, at fuck�ngeren til de universelle

love er ensbetydende med frihed. Det er derfor, jeg foreslår satanisk nihilisme som det overordnede og

bagvedliggende koncept.

Begreberne frihed og frigørelse er hijacked og militant politiceret (weaponized) og betyder herefter det

modsatte. Det var derfor, Karl Marx skrev hyldestdigte til Satan . Det er derfor, ekstrem modernisme

altid er pubertær og grænseoverskridende, promoverer det kaotiske og dyrker menneskets dyriske

sider. Det er derfor, Marina Abramovitch sovser rundt i udspekulerede billeder fra torturkamre, S/M-

kældre, pædo-scenarier, kannibalistiske orgier og okkultistisk-sataniske symbolismer – og har et

publikum, der siger  nøøj hvor interessant og progressivt!  Det er derfor, materialistisk-positivistisk



29.12.2022 15.06 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1463/3124

videnskab insisterer på, at  bevidsthed er en a�aldsprodukt  fra kemiske forbindelser og neuroner +

synapser, der siger bzt-bzzzt. Det var derfor, de sagde, at religion var opium for folket, og hvad, de

havde i tankerne, var menneskets kontakt med sit højere selv, der aldrig kan blive en slave. Det var

derfor, de ønskede at ødelægge familien, kærligheden, nationen, relationerne mellem mand og kvinde,

forældre og børn med feminisme og LGBTQ’isme. Det var derfor, de ønskede, at racer, etniciteter,

klasser skulle hade hinanden. Satan vender ALT på hovedet, djævelen ønsker slaver for sin fod.

Woke-fake-kulturen reproducerer for tiden 10.000’er af små stalinister.

How dare you?! Pas på eller du bliver cancelled!

Grimhedskulten er selvhad. Mennesker, der hader sig selv i deres grimhed, udgør aldrig en trussel

mod deres undertrykkere … så længe de hader sig selv.

Grimhedskulten er en PSYOP, en psykologisk operation udført med strategisk militær præcision

vendt som et våben mod en fjende – i dette tilfælde DIG! dine venner, din familie, dit netværk, din

klan, din nation, din race, din tro, dit sociale segment – og resten af menneskeheden.

Hvis kunsten er en re�eksion af den menneskelige kultur, så lever vi i en kultur af disharmoni,

disproportion, usammenhæng og asymetri.

Studier af efterretningsvæsenernes agenda røber, at de på et tidspunkt begyndte at interessere sig

stærkt for kunstens muligheder for at udøve social kontrol og investerede store beløb og energi til

formålet. Filosof Jay Dyer har beskrevet i sin anden bog om Esoteric Hollywood, hvordan allerede CIA’s

forgænger OSS udpegede kunsten som et målfelt. De gik så langt som til at korrumpere franske

snobbe-intellektuelle til at promovere nihilisme. Han henviser til Francis Stonor Saunders: The Cultural

War – The CIA and the World of Arts and Letters. Det viser sig, at en stribe pionerer i diverse

kunstbevægelser var købt og betalt af CIA: Jackson Pollock, C.D. Jackson, de Kooning, o.a. via en

organisation kaldet CCF – Congress for Cultural Freedom. Der var den  frihed  igen. De siger altid  frihed,

når de mener fejhed, falskhed, forlorenhed og fangenskab.



29.12.2022 15.06 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1464/3124

Jackson Pollock – sådan ser alle hans billeder ud.

Malernes maler, Rembrandt, har udover at præstere skønhed i særklasse også fortalt os noget om,

hvad skønhed er. Skønhed er midt i hverdagen. Skønhed er øjet der ser og øret, der hører. Skønhed er

en måde at anskue hverdagen på. En sådan anskuelse er indrømmet meget krævende for ikke at sige

tæt på umulig i de kulisser af gennemført grimhed, der er mange menneskers miljø. Hvordan kan det

være? Jeg vil sige, at det skyldes, at dette miljø, disse hverdagsomgivelser er blevet skabt  for  os,

ikke  af  os. Vi har ikke selv skabt de trøstesløse beton-kareer af kilometervis af kasse-agtighed. Et

landbohus for 200 år siden var bygget af de, der først beboede det. Betonkareerne har jævnet et

landskab med jord, før de blev opført. Landbohuset udså sig en krog i landskabet, hvor det sneg sig

ind. Betonkareen begik et stykke voldtægt, landbohuset indstiftede en symbiose.
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Et sønderskudt ansigt fuld af livserfaring og udtryk

I Rembrandts billeder ser vi ikke smukke og forbilledlige ansigter. Vi ser billeder af helt almindelige og

dagligdags mennesker, hvis ansigter har livskarakter. Der er furer og skygger af bekymring. Skønheden

består i, at de på trods eller snarere på grund af furerne og rynkerne har en værdighed og en skønhed.

Maleren viser os, at skønheden ligger i synsvinklen og kærligheden til mennesket. Du er set. Man kan

sige, at Rembrandt stadig formidler Platons verdensbillede, at Gud �ndes både i det hinsidige og det

herværende. Denne religiøse forståelse af skønhed varede i 2000 år – og fandtes uden tvivl tusinder af

år før Platon. Hvor startede den gradvise forsvinden af dette skønhedsbegreb? Det tog �ere hundrede

år at slå igennem, men det startede med Newton og det mekaniske univers. Eller rettere: det som

Newton blev taget til efterretning for af videnskab og eftertid. Når universet bliver et stykke mekanik,

så forsvinder værdier og idealer, for hvad skal vi bruge dem til? Urværket, mekanikken har intet

formål, for det har ingen årsag. Vor tid har perfektioneret ideen om intet formål og ingen årsag til ren

tilfældighed på den ene side og mekanisk determinisme på den anden side. Darwin, Marx, Freud og

Einstein repræsenterer hele feltet og er �kspunkter, overskrifter i skabelsen af den nye bevidsthed,

hvor mennesket ikke længere er et menneske, der er fortabt i en maskine af grimhed. Darwins

menneskesyn er en avanceret abe, der kæmper for sin overlevelse. Marx menneskesyn er

massefænomen, der er en slave af historiske mekanismer. Freuds menneskesyn er et driftsmaskine

med et pædo�lt forhold til sine forældre fra fødslen af og forresten besat af sex. Einsteins

menneskesyn er sværere at bliv klog på, så lad os sige: Einsteins kosmologi er et relativistisk univers,

der via entropi går sin egen varmedød i møde. Et dødskultisk univers, og hvilket menneskesyn giver

det så?
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Kali Ma i fysikken. En kult fra oldtiden gennemtrænger vores kultur

Manglen på skønhed er på sin vis en ekstrem form for puritanisme. Selv puritanerne i den

protestantiske kirke, der forbød billeder og udsmykning gik aldrig så vidt. Puritanere �ndes mest

blandt folk, der lever under meget strenge livsbetingelser. I Danmark har vi Indre Mission, der især var

stærk blandt hårdføre �skere i Vestjylland. De svenske, hollandske og skotske udvandrere til Amerika

var dybt puritanske. Men selv blandt så strenge og nærmest masochistisk-religiøse grupper var en

grim hverdag utænkelig. Deres huse, deres interiører, deres tøj var smukt, for de var også

traditionalister. Som folk, der af nød og fattigdom havde været nødt til at udvandre, var det essentielt

for dem at holde fast ved det gamle, for ellers skulle de genop�nde hele verden.

Almuen i den førindustrielle periode og langt ind i perioden omgav sig med ting af skønhed. Ting, der

betød noget, fortjente skønhed som understregning af deres betydning. Jo længere vi går tilbage i tid,

jo mere betydningsladet var folks hverdag. Der var ritualer for alt og ikke blot ved festlige lejligheder,

hvor der blev gjort særlig meget ud af ritualerne og deres skønhed. En majfest, en høstfest, en julefest,

et bryllyp var eksplosioner af simpel pragt. Hvad de lokale samfund manglede af velstand,

kompenserede de for ved tålmodig �id og snilde. Modernismen så tradition og ritual som udtryk for

noget stivnet. Det lyver selvfølgelig lidt, når vi besøger en museumslandsby som Frilandsmuseet, for

husene og interiøret er det bedste, der kunne præsteres, men selv på smågårdene �nder vi en

beskeden skønhed. Der var altid et eller andet, der var gjort noget ekstra ud af.
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Almuen var så interiørebevidste, at de gav stof til en en hel genre af interiøremalerier,

der prøvede at fange stemningen.

I den anden ende af skalaen �nder vi bygningsværker som de gotiske katedraler, hvis overvældende

skønhed, især deres indre, ikke er overgået 800 år senere. Hvilken skyskraber fra det 20. århundrede

tror vi stadig står år 2785? Det interessante er, at den strukturelle kerne, den indbyggede men skjulte

funktionalisme, ikke krævede mindre ingeniørkunst og viden om fysik, end et stort entreprenør�rma

er nødt til at besidde i dag.

Et par forsøgsprojekter har vist, hvor svært det var dengang. Den amerikanske blad-typhoon, William

Randolph Hearst, købte et spansk cistercienser-kloster, Santa Maria de Óvila, der var skilt ad sten for

sten. Han ville have brugt det til et af sine megalomane neo-paladser, men nåede det aldrig. Eftertiden

brugte en del år på at kortlægge lageret af sten og genopførte klostret i Californien. Byggeteknikken

var gået tabt i århundrederne, så for at gøre det, måtte de først lave modeller for at teste de gotiske

spidsbue-konstruktioner, deres stresspunkter og deres støttestrukturer. Der er en grund til, at de ser

ud, som de gør.
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Klostret før nedrivningen

I den helt store skala, benytter de store katedraler i Frankrig den samme teknik. Man kan sige, at der

bag de imponerende hvælvinger og deres ubeskrivelige farvede glasvinduer, ligger nogle meget

strenge bygningskonstruktive principper, uden hvilke de ikke havde været mulige. Men det er først for

nylig, at man er blevet klar over, at det var et kapitel af Biblen, nærmere bestemt Kongernes Bog, der

skabte stilen startende med basilikaen i Sct. Denis nord for Paris, hvorfra det spredte sig.

Det muliges kunst i genskabelse af det, der er umuligt at beskrive

Når man læser beskrivelse af Kong Salomons Tempel også kaldet Guds By står der, at den underste del

af templet er 30 fod høj og den øverste del ligeså. Det viser sig, at de største af de gotiske katedraler

har en højde i sin grundstruktur på netop 30 + 30 fod. Et andet sted i Biblen står der, at Gud sagde til
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Noah, at han skulle bygge arken, så den var 50 fod i bredden  (Kongernes Bog), hvilket svarer til

gulvarealet i midten af korsstrukturen i katedralens grundplan. Et tredje sted i Biblen er det tredje

hellige tal 144. Det viser sig, at højden fra gulv til toppen af midterhvælvingen er 144 fod. En fransk fod

før Den Franske Revolution, hvor de indførte metersystemet er 30.38 cm, hvilket vil sige en højde på

43,7 meter. Og så regner vi ikke tårnene med, for det er kun de indre mål.

Er denne byggestil ikke egyptisk? Jeg spørger bare …

Katedralbyggerne forsøgte altså at genskabe  Guds By, Salomons Tempel. Man kan sige, at deres

skønhed er langt fra det hverdagsagtige, og at det var meningen. Lyset fra vinduerne – og det var

aldeles uhørt, at man i 1100-tallet kunne skabe så meget vinduesareal i så høje bygninger – skulle

være af en anden verden. Katedralen lå ikke desto mindre midt i byen, så den var en del af hverdagen,

og folk kom indenfor hver uge, så den anden og højere verden var en tilbagevendende ugentlig

oplevelse. Nutidens mennesker kommer ikke dagligt eller ugentligt i ophøjede bygninger for at

kontemplere deres højere selv. De kommer i forbrugets templer, de går i Fields for at kontemplere

anska�elsen af billigt lort, som de begærer men ikke har brug for.
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Genmodi�ceret æstetik – form og indhold svarer til hinanden.

Kirker var de højeste bygninger i alle byer, indtil industrialismen og modernismen tog over. Ei�eltårnet

blev et af de første symboler for den nye Gud Mammon, og stålet var hans tjener. Tårnet skulle være

højere end Notre Dame. I det danske landskab blev det DLG, Dansk Landbrugs Grovvareselskabs shit-

ugly kornsiloer, der var det højeste – efter kommunikationsmasterne. I storbyerne blev det magtens

paladser eller hoteller, hvor det før var domkirken eller rådhuset. Industriens Hus ved rådhuspladsen

�k ikke lov til at skyde i vejret, men det ligger som en magtfuld glas- og stålkæmpe og demonstrerer,

hvem det regerer byen og landet – og det er ikke de folkevalgte inde på rådhuset. Dansk Industris

palads skal ikke være smukt, det skal være imponerende og frygtindgydende. Det er – for at sige det

uden �øjl – et stykke  fascistisk arkitektur, der skal demonstrere, at privat virksomhed nu har opslugt

stat og kommune. Der er sket en tvangs-sammensmeltning af det private og det o�entlige, hvilket er

en af grund-de�nitionerne af fascisme.
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Glas- og stålhuset, der åd rådhuset.

Nu er det i dets mave.

Nævn et fascistisk eller nazistisk bygningsværk, der er bygget for skønhedens skyld! Det er ikke den

oplevelse, der tilstræbes i Albert Speers Lichtdom beregnet på massemøderne i Nürnberg.

Er vi i tvivl om nazismens kultiske karakter?

Gigantkuplen Volkshalle, der aldrig blev bygget, skulle være syv gange større end kuplen i Peterskirken.

Det er knusende, overvældende megalomani, ikke skønhed. Måske var det i erkendelsen af, at de
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aldrig ville være i stand til at skabe skønhed, at nazisterne plyndrede løs af kunstværker og gemte dem

i kældre. Eller var det for at beskytte den tyske kulturarv fra at blive destrueret af briternes

brandbombardementer? Briterne nærede en kæmpe misundelse overfor storheden i tysk kultur, og

deres sønderbombning af Tyskland er en af århundredets største vandalistiske handlinger –

retfærdiggjort af, at de jo var onde, de nazier. Churchill røbede imidlertid – den slags typer kan ikke lade

være – at Dette er ikke en krig mod Nazityskland. Det er en krig mod selve det tyske folk! Det skrev han, og

han mente det. Han udtrykte indbegrebet af det 20. århundredes grimhed i to sætninger. Det drejede

sig om destruktion af en kultur, en civilisation i yderste konsekvens.

Både national- og international-socialismen var dybt religiøse i deres verdenssyn.

Nazisternes Folkets Hal var et monsterprojekt – der aldrig blev bygget.

Den Russiske Revolution og hele Sovjetstaten var én stor vandalisme. Al skønhed i den russiske kultur

skulle uddrives. Sovjetæstetikken er endnu værre en nazisæstetikken (Albert Speer var ren faktisk en

stor arkitekt, like him or not). På grund af langlivetheden af Sovjet, står mange af deres magtbygninger

stadig som skamstøtter over den uden sammenligning største vandalistiske handling i det 20

århundrede.
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Mer terror  – Giv dem evig terror

Det newtonske mekaniske univers efterlod et vakuum. En engelske tænker med navn/titel den 3. Jarl af

Shrewsbury satte ud for at fylde tomrummet. Videnskaben opmåler, kategoriserer, udforsker og

hævder at forklare verden, tænkte han. Men dens forklaringer er ufuldkomne. Mennesket ser og

oplever verden på en anden måde end det positivistisk-materialistiske destillat. Der er det lumske ved

videnskab, at den via forklaring åbner dørene til forbrug. Den vækker interessen i, hvad vi kan bruge

verden til. En verden, der er blevet til en tingest, behøver ingen medfølelse, for den er ikke lige som os,

og vi er ikke ligesom den. Naturen blev til et stykke billigt skidt, som folk siger med kynisk ironi. Dens

eneste mening er dens mulighed for udnyttelse. Er det ikke, som om verden er ved at være lidt

lovlig forbrugt? Sine steder opbrugt, andre steder misbrugt.

Shrewsbury udfyldte vakuumet ved at sige, at skønheden ikke blev skabt af Gud, for her ville han have

været en omgang for sent ud i forhold til sin tid. Skønheden blev  opdaget  af mennesker. Hermed

hæver han beundring af naturen og verden til det niveau, som religionen før havde indtaget. Det er

starten på det semi-religiøse romantiske verdenssyn, en ny form for panteisme, en genbesjæling af

verden. Kunstnerne gled bort fra at være illustratorer af den hellige historie i kirkens tjeneste. De blev

til udforskere af naturen. Hvor man førhen så den Hellige Madonna i forgrunden og landskabet i

baggrunden, blev landskabet nu selve motivet med mennesker i baggrunden.
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Landskabet er imponerende. Mennesket trådte i baggrunden.

Shrewsbury opfordrer til at glemme �kseringen med at bruge og udnytte. Oplysningstidens store

�losof Emmanuel Kant kalder det for  interesseløshed. Vi er ikke interessenter i forhold til naturen, for

naturen ER i sig selv. Eller interessenter i forhold til hinanden, for det hænger nøje ved i det

utilitaristiske livssyn, at vi også ser hinanden som  brugbarheder. Kant siger:  Vi bør ikke se mennesket

som et formål for os men som en mål i sig selv. Ligesom blomsten – dens budskab til os er: blomsten.

Det er en slags zen-attitude udtrykt af en tysk idealistisk �losof. Skønhed er vejen til sandhed. Tag en

vens barn op i dine hænder og få øjenkontakt. Er dine første tanke: hvad skal jeg bruge kræet til? Altså,

skal jeg spille bold med det, udføre videnskabelige eksperimenter med det eller spise det? Nej vel,

barnet ER i det øjeblik, hvad det er, og du glemmer fuldstændigt dig selv i selvsamme henførte øjeblik.
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I beundringen af skønhed, glemmer vi, hvad vi i øvrigt skal bruge det til. Det er nok i sig selv. Sæt dig på

en bænk på en afskærmet plads med gamle patinerede bygninger og et beroligende springvand og

fald i staver. Du kan sidde der i timevis uden andet formål end at sidde der. Oplev, hvordan alle

mennesker, der går forbi, er midlertidigt påvirkede af stedets stemning. Altså lige undtagen de, der

ikke kan slippe deres mobilbamse for blot en stund, men de er ikke til stede nogen steder alligevel.

Prøv dernæst at gøre det samme på en parkeringsplads ved et indkøbscenter. Du bliver ret hurtigt

rastløs og tænker:  Er hun ikke snart færdig med at shoppe, så jeg kan komme væk herfra?  Er det en

urimelig sammenligning? Nogle bymiljøer er næsten 100% som parkeringspladsen. Parkeringspladsen

har indrømmet aldrig været stedet for kontemplation, resten af bymidten! Så meget funktionalitet

synes unødvendigt.
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Kunstnerne mistede deres tro og religion, javist. De mistede forvisningen om, at skønhed var umagen

værd. Men hvad der også syntes unødvendigt, var deres indædte trang til at håne al tiloversbleven

skønhed. De glemte et af selvrespektens hovedbud:  Man kan ALDRIG løfte sig selv ved at nedgøre

andre. Deres verden blev et helvede, hvor kærlighed og skønhed ikke �ndes.

Kunstnerne før moderniteten var hverken fornægtere af skønhed eller grimhed, men de så deres

opgave som et forsoningsprojekt. Kunsten kunne være fuld af grumhed og smerte, græmsel og

skændsel, længsel og sorg. Men formålet var ALDRIG, hvad psykiatere og psykologer i dag ville kalde

for  gentraumatisering, fastholdelse i traumet via repetition. Formålet var forløsning. I græsk teater

fandtes både komedie og tragedie. De var didaktisk forløsende, for i tragedien forstår vi, at det

menneske, der forfølger sit begær, er tragisk, mens et mennesker, der indser og realiserer sit behov,

opfylder sin skæbne og bliver komisk – et udtryk vi i dag forstår som latterlig, hvor antikken forstod det

som en lykkelig slutning. Der blev ikke grinet, der blev smilet i sympati og forståelse.

Giver det mening?
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Kunsten og skønheden døde aldrig. Modernisterne havde håbet på, at deres ihærdige arbejde havde

båret den onde frugt. Skønheden gik bare i eksil. Når røgen fra modernismen har lagt sig, vil den

komme frem igen.

Tak for en poetisk lektion af �loso�en Roger Scruton: Why Beauty Matters.

Ære være hans minde.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.youtube.com/watch?v=W5tuGjzXJ9k
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 15.07 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1478/3124

Jeg har et spørgsmål. Hvad er der med dette hersens landbrug i Staten Danmark, hvor der ifølge

William Shakespeare – et udtryk der blev er nedfældet i verdenslitteraturen for 420 år siden – er

NOGET RÅDDENT? Somthing rotten in the state of Denmark.

Vi lever på det hér stykke jord, der er givet til os fra Naturens side og overleveret fra vore forfædre,

som vi i stor benovelse og respekt skulle tage vare på. Hvor var det, det gik galt?

Af jord er du kommet
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Det store �ashback

Danmark er fra naturens side et rigt landbrugsland. Landskabet er dannet under istiden, hvor

gigantiske kræfter af komprimeret is pressede jord og sten og alting fremad, hvilket vil sige mod syd.

Dernæst ved isens smeltning, hvor der skyllede ligeså gigantiske mængder af vand ud af isens

smelteporte og dannede �odsænkninger. I dette bakkede landskab fuld af ler og kalk og en masse

afrevne klippestykker og mineraler fra det norske grundfjeld dannede årtusinders efterfølgende

plantevækst et lag af muld. Måske har der ligget frø i dvale fra før istiden. Dette er det danske

landskab.
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Da isen trak sig tilbage, blev enorme områder overskyllet af det smeltevand, der hidtil var bundet i

ismasserne. Isen gav, og isen tog. Vi ved i dag, at Danmark var landfast med England via de

lavvandsområde, der kaldes for Doggerbanke (The Doggerlands).

Vi ved, at det har været beboet, for der er fund af bopladser i hele området. Kulturen i de tider var

jæger og �skerkulturer. Folkene her har nærmest levet af muslinger og østers. En hel del måger er

sikkert også røget i gryden – drop al romantik om gourmet palæo-mad, og prøv en gang kogt måge!

For en stund har rensdyrjægerne også været i Danmark. Rensdyret var simpelthen det foretrukne

jagtdyr, og man ved hvorfor, hvis man har smagt det. Først senere blev det tæmmet. Men ved isens
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fortsatte smeltning �yttede hjordene af rensdyr sig nordover til nuværende Sverige, Norge og Finland,

og jægerne fulgte med. Til gengæld ved vi, at Danmark husede urokse, vildsvin og kronhjort, så senere

ankomne jægere led ingen nød. Eneste konkurrent har været ulven og lossen. Bjørne kræver huler til

overvintring, og dem er der ikke mange af i et sådant landskab. Der var store skove, dyrene kunne

gemme sig i og fouragere, og jægerne holdt sig til kysterne og nærmest indland. Og det var ikke

plantageskov, som vi kender det i dag, men vild og ufremkommelig skov, høj såvel som lav. Der var

også moser, heder og marskland/strandenge.

Det var allerede i stenalderen, at der begynder at opstå rydninger og beboelser i højskoven. Skoven

blev afbrændt, og i den frugtbare aske, der lagde sig, kunne man så byg og hvede – i deres oprindelige

udgave og ikke de indavlede udgaver, vi kender i dag. Efter et nogle år blev husdyrene lukket ud på

området, der så langsomt groede til igen. Husk at både svinet og geden er skovdyr. Uroksen, der mest

svarer til nutidens bison havde ikke noget imod blandet skov og eng, hvor blade og buske supplerer

hinanden. Dens tamme efterkommer havde det på samme måde. Geder æder alt, der vokser – stort

set. Svinet elsker alt i og under jordhøjde.

Uroksen – noget i den stil – dette er dog en �ot anglertyr, en efterkommer af det vilde kvæg. Dette kvæg har

senere været husdyr hos den stamme, der hed anglerne, og som beboede hele den sydlige del af Jylland (fra

nuværende Fredeicia og ned over grænsen). Den nordlige del var beboet af juterne/jyderne. Sydvest for

anglerne �nder i saxerne og længere mod vest frieserne. Disse stammers sprog var indbyrdes forståeligt. Ved

indvandringen til England var det netop anglerne og saxerne, der kom over.

Der er nogenlunde enighed om, at landbrugskulturen opstod i Orienten for omkr. 10.000 år siden. Det

er her, der er spor af de første kornsorter og husdyr. Hvor kom de i øvrigt lige pludseligt fra?

Darwinisterne får vældig travlt med at forklare alle de myriader af mutationer, der må have fundet

sted, alle sammen i samme retning: til fordel for udvikling af husdyr. Altså det store darwinist-
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paradoks: 100% tilfældige, vildtvoksende og destruktive skader på genetikken påstås at være yderst

konstruktive som resultatet af en proces, der, hvis vi skal tage den for pålydende, kræver millioner af

år. Her �nder det sted i samme område indenfor et par tusinde år. Hvem udvælger arterne?

Darwinister vrider og vender sig og bliver insisterende som vejrballoner i stiv kuling, når de får

spørgsmålet. Man kan få lidt underholdning ud af at drille dem ved at fortælle dem, at Charles Darwin

himself altid rejste rundt med en bibel i tasken . Hvad skal den i tasken, hvis han mente, at det hele var

én stor tilfældighedsmaskine? Gud skabte dyrene og mennesket ifølge Biblen. Man kunne måske

komme lidt tættere ved at spørge: Hvilken gud skabte menneskene og dyrene (husdyrene)?

Så nogen �k travlt med systematisk indavl for 10-15.000 år siden mellem Eufrat og Tigris. Der skal

li’godt noget til for at få en vild bjergged fra �odernes udspring til at skifte udseende og begynde at

opføre sig husligt nede i lavlandet. Så lige pludselig blev dyrene tamme og elskede at blive kostet rundt

af mennesker. Lige pludselig var afgrøder ikke vildvoksende længere men egnet til at kultivere. Hvor

kom kikærten fra, pludselig var den der? Hvad med den mærkelige dadel? Hvordan gør kornet et

spring fra at være græs på de centralasiatiske stepper til at stå med tunge aks i fri dressur på en

indhegnet mark? Hos vildt græs falder kornene af aksene hver for sig, når de modnes. Hos ‘tæmmet’

græs bliver de siddende og venter på, at alle er modne, for så er de klar til høst. Græsset blev tamt og

begyndte at opføre sig husligt. Vi skal ikke gå nærmere ind i dette felt, hvor der er mange teorier om

desideret genmodi�cering. Vel at bemærke ikke Monsanto-stil genmodi�cering beregnet på at arbejde

sammen med RoundUp, altså en stendød afgrøde, der ikke kan genskabe sig selv, planternes svar på

et mulddyr, bekvemt for en ryggesløs, grådig og uansvarlig industri, et ynkeligt vildskud i verdens

kulturhistorie.

Adskillelse eller forbindelse

I den Store Danske Encykopædi kan vi læse:
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Læg mærke til det obligatoriske  ‘uafhængigt af hinanden’. Historikere har svære problemer med at

forklare de mange ligheder mellem de verdenskulturer, der tilsyneladende er adskilt af landmasser og

verdenshave. Så de vælger at bortforklare dem. De ser vand- og landmasser som barrierer og ikke som

de folk, der levede i forhistorisk tid som transportveje. Er det for øvrigt ikke historisk tid, når man skriver

historie om den? Atlanterhavet var ikke en afgrund, det var en færdselsåre. Øerne i Stillehavet var ikke

isolationsceller, de var  springbrætter. Havstrømmene og -vindene var ikke malstrømme, de

var transportbånd. Ligeså med �oderne. De gigantiske stepper i Centralasien var ikke uoverkommelige

afstande, de var landeveje og ridestier, når man havde tid nok. Det er kun historikere i dag, der ikke har

tid nok, for de har travlt med deres såkaldt historiske tid. Og deres bortforklaringer.

En 8.000 år gammel europæisk kultur ved Donau med skriftsprog.

For omkr. 7.000 år siden var der bønder i Tyskland 200 km syd for Østersø-kysten, og 1000 år senere

ser vi dem i Danmark. Hvorfor først senere, for vi ved, at der var kontakt mellem folkene? Mit bud er

lige så godt som Nationalmuseets. Det var simpelthen for nemt – relativt set – at leve som jæger-�sker-

samler i det landskab med 300 øer og et utal af fjorde, bugter, åer og søer. Det har været et paradis for

dyreliv i langt højere grad end den tyske Østersøkyst. Vi taler om en enorm berørings�ade med vand,

som kapilærerne i en lunge med en kæmpe over�ade-berøring med luft. Og kultur og tradition,

selvfølgelig, for jægerkulturen krævede stor dygtighed og mange færdigheder, og når man besidder

dem, så opgiver man ikke så let sin livsstil. At de tyske stammer var før de nordiske giver god mening,

da forbindelsen til Orienten fra naturens hånd var etableret via �odnettene. Donau mod syd løber ud i

Sortehavet, og så er man i Asien og Anatolien. Nyere arkæologi tyder på, at der fandtes en Donau-

kultur �ere tusinde år før den mesopotanske – med skriftsprog! 86 andre �oder løber ud i Sortehavet.

Landbrugskulturer er således opstået �ere forskellige steder på Jorden uafhængigt af hinanden og
inden for et ganske kort tidsrum.
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I Østersøen er der 58 udmundinger af �oder. Hvor mange kender vi navnene på uden at se på et kort?

Man kan reducere antallet, hvis man ikke medregner bi�oder af en hoved�od, men vi taler lige her om

udmundinger af �oder i Nordsøen.

Vi ved med sikkerhed, at jernalderfolkene og senere dem, vi kalder for vikinger færdedes i hele

�odnettet i Europa og den europæiske del af Rusland – hvis man kan sige det. I virkeligheden er det

Europa, der er en halvø, et vedhæng til Asien, Eurasien. Det er langt lettere at glide op og ned af en

�od end at hugge sig vej igennem mudrede veje i de tykke skove. Det krævede så, at teknologien var

klar, for en stor båd er et stort håndværk. Hvor kom den teknologi også lige fra? Igen vil vores

darwin’iserede tankesæt favorisere en lineær evolutionsmodel, hvor man starter med en udhulet

træstamme og ender med en supertanker. Modige hoveder siger – og mener at kunne underbygge det

– at der har været sejlende kulturer i 100.000’er af år. Interessant i øvrigt, at skibsingeniører, da de

skulle op�nde ror til supertankerne, studerede … styreårerne på vinkingeskibe! For hvordan kunne et

så tilsyneladende underdimensioneret ror styre så stor en båd.

En stor båd kan laste tonsvis af gods, som det ville være tungt at køre i okse- eller hestekærre.

Flodnettet skal ikke vedligholdes, det klarer sig selv. Et par steder har man skullet bære et stykke over

land for at overkomme skiftet mellem nordvendte og sydvendte �oder. Hele Tyskland og Polen har

været kæmpe skove for 7.000 år siden. Tænk på Sverige så sent som i dag, et kæmpe landområde med

en befolkning på 10.319.601 mennesker – hvoraf 1.400.000 er indvandrere, der er lukket ind for nyligt.

Der bor til sammenligning 9.176.530 mennesker i London i dag. Så det meste af Sverige i dag er skov-

skov og atter skov, hvor elgen har lov til gå rundt i fred det meste af året, inden jægere går løs på den.

Der er også plads til 3.000 bjørne i Sverige, og de har det så godt, at man er nødt til at skyde 300 om

året, for at de ikke skal blive et nærgående problem for bygderne. Men et fedt landbrugsland er

Sverige altså ikke. Måske kan Øland og Sydsverige matche den danske jord, men resten er skov og

stenet jord. Mange steder er det ren granit, så glem alt om at dyrke korn og karto�er her.
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Ølandsbonde. En af de originale kornsorter, Ølandshveden, stammer herfra.

Hvor givtige de første kornsorter og grøntsager har været er et godt spørgsmål, men der meldes om,

at valget af afgrøder var meget forskelligt. Der er blevet eksperimenteret. Hvad de har manglet i

volumen, har de haft i vitalitet, for de var gearet fra naturens hånd til samspillet med jorden,

svampene og næringssto�erne. Til sammenligning var landbruget langs Nilen højt udviklet, mens vi

mere var på eksperimentstadiet i Norden. Dyrene har med garanti være kernesunde. En ged, et får

eller et svin, der har levet i noget nær vild eksistens i forhold til kost og livsstil og samtidigt nød godt af

den beskyttelse mod vilde dyr – i det tilfælde ulv, måske en jærv, måske en los og helt sikkert en ørn –

som husligheden har betydet, har givet dem et fantastisk liv. Sammen med oksen har de leveret mælk,

skind, kød og ben/horn af en kvalitet, der ikke kan overgås i dag. Deres genetik har været uforstyrret

og livskraftig. Selv hvis vi køber teorien om, at nogen har ��et med genetikken engang i Orienten for

10.000 år siden, så var denne ��en non-destruktiv. Glem i øvrigt alt om industrisamfundets forlorne

mål for gavnlighed for et husdyr, altså hvor mange liter mælk man kan presse ud af en industriko.

Industri-�loso� består i altid med vilje at bytte rundt på kvantitet og kvalitet og at kalde det første for

det andet. Den røde danske malkeko leverede leverede for 50 år siden kvalitetsmælk i 20 år af sit liv,

mens en industriko har 2.1 hårdpumpede år, før den må ‘skiftes ud’ og sælges som seje hakkebø�er.
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Der er kun få besætninger tilbage af den røde danske malkeko

Der går en jævn og ubrudt linje helt tilbage til jernalderbonden op gennem middelalderen frem til vor

tid startende med det 20. århundrede. Vi laver her et tidsspring. Vel skete der forædling og indavl af

racer. Der er en grund til, at det er den største og kraftigste tyr, der får lov til at give sine gener videre.

Men i virkeligheden er det det samme, der sker i naturen. Her er det de stærkeste handyr, der får lov

til at føre bestanden videre. Vi må desværre sku�e feministerne, for vore husdyr er styret af

patriarkalske gener. Vi holder jo ikke edderkopper som husdyr vel … altså jeg gør nærmest, for der er

så mange af dem, men det er et sidespring. Brudet af linjen og traditionen er sket ret sent, men til

gengæld er det gået stærkt.

I dag er de gamle husdyrracer desværre næsten udryddet af kød- og mælkeindustrien. Den røde

danske malkerace, som var almindelig til langt op i forrige århundrede, er næsten væk. Den var en

vellykket kombination af det gamle økvæg, der også fandtes i Sydsverige og anglerkoen, der var

almindelig i Sønderjylland og Schleswig, og en af årsagerne til dansk landbrugs berømmelse i starten

af forrige århundrede. Svinet, der væltede sig ved møddingen bag gården er næsten væk. De gamle

danske fåreracer, fx Spelsau, som vikingerne tog med på togt, fordi det var og er et af verdens bedste

uldfår, hører til sjældenhederne i Danmark. I det hele taget bliver uld ikke værdsat i dag pga alle de

syntetiske sto�er, der �ndes til tekstiler og tovværk. Og fordi man hellere vil gå i bomuld produceret af

en af de mest giftforbrugende industrier i verden. Man bør reelt set aldrig gå i en bomuldsting, der

ikke er vasket mindst to gange. Der bliver destrueret mængder af uld fra får i Danmark, som du ikke

drømmer om, fordi det åbenbart ikke kan betale sig at lave det om til garn, og fordi folk ikke gider gå i

tøj med unikke kvaliteter, og som man ikke bare kan smide i vaskemaskinen sammen med alt det

andet, og for aaadh-det-kradser! Nå, så brug dog hamp- eller nælde�bre, der er silkebløde, men det

kan heller ikke betale sig ifølge industrialismens businessmodeller, og hamp – selv industrihamp – har

været forbudt af hensyn til medicinalindustrien og den globale bomuldsma�a.
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Sådan så vores vore forfædre det ikke, for de var ikke  velsignede  med industrialisering.

Eller forbandede bør vi nok sige. Jeg har argumenteret for det før, læs:

Buzzwords og permakultur

Industrialismen var i virkeligheden feudalismen, der reddede sig selv på falderebet og tvang Verden ud

i version 2.0. De nye feudalherrer  var  industrialisterne, og deres nye livegne, den ny tids

slaver var industriarbejderne, den Karl Marx’ske arbejderklasse.

https://www.nedersteetage.com/manifestet/

Landbruget �k et lille pusterum, for teknologien var ikke på plads. Det er i den periode, vi ser en

husmandsbevægelse, der prøver at gøre livet tåleligt for den lille landmand, så han – og hun og deres

børn og deres dyr – ikke blot skal kæmpe med naturens luner og svingende udbytte, men også imod

resterne af et die-hard feudalsamfund med godsejere og magtfulde særinteresser, der udover ragen-

til-sig-hed også ser det som deres opgave at gøre livet surt for småfolk. Misundelsens Imperium boede

også i Staten Danmark, hvor der er noget råddent.

Det totalitære projekt for post-WW2

Det lykkedes husmandsbevægelsen og landbo-organisationerne i starten af forrige århundrede at få

foretaget en udstykning og fordeling af noget af jorden fra de store godser, feudalismens monopol-

landbrugs-kapitalisme kunne man sige. Men i efterkrigstiden, altså i tiden efter 2. Verdenskrig,

ankommer der gradvist en ny monopol-spiller, denne gang som et organiseret netværk af det, vi i dag

vil kalde for globalister. De giver hinanden et håndslag ved et møde på hotellet Maison Rouge i

Strassbourg i 1944, men deres agenda er ældre. De er de tyske junkere, der var bagland for

nazistpartiet, og det er de industrialister, der �nansierede og skabte partiet og det 3. Rige vha. af deres

business partners i Wall Street. Er det ikke underligt at tænke sig, at det var jødiske – jeg vil sige

repræsentanter for den khazariske ma�a – pengemoguler, Kuhn-Loeb, Warburg og lign. der

�nansierede det parti, der efter sigende ønskede at udradere alle jøder fra jordens over�ade? En

afgrund af ulden historieskrivning åbner sig her.

https://www.nedersteetage.com/buzzwords-og-permakultur/
https://www.nedersteetage.com/manifestet/
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Men altså, junkerne, hvilket vil sige en gruppe af  Det Tredje Riges  ledende industrialister, bankfolk,

militærfolk og politikere, mødtes i Det Røde Rum på hotellet i Strassbourg i 1944 for at give hinanden

håndslag på, hvordan de post-WW2 kunne skabe et industri-imperium i Europa. Vi ved det, for der var

nogle efterretningsvæsener, der lyttede med. Disse lettere skumle typer sidder og formulerer intet

mindre end Den Europæiske Union, EU. Projekter af den størrelse opstår ikke fra den ene dag til den

anden, de er altid opstået og formuleret længe før, vi mener, at de er opstået og formuleret. Den Sorte

Sols Orden  er et gammelt fænomen sammen med deres rivaler  Assasinernes Orden. EU er i den

sammenhæng og i det metakoncept et produkt af Den Sorte Sol.

Dette er en underlig og slående parallel til det skift, der skete med Det Tredje Riges fald. Husk hvad

udtrykket det tredje betyder = efterfølgeren til Det Hellige Romerske Rige, Karl den Stores Rige, der igen

var efterfølgeren til Det Romerske Rige. Parallellen er Deus ex Machina, Gud hopper ud af maskinen, et

ikke-fysisk-håndgribeligt fænomen, en struktur, en organisation, en �loso�/ideologi/religion erstatter

noget fysisk-håndgribeligt-maskinelt. Romerriget var en kæmpe krigsmaskine. Da den undergik sin

død som maskine og som krigsførende imperium, smuttede der en ånd, en gud ud af maskinen, der

blev til … vupti … Den Katolske Kirke. Kejseren var nu Paven, Staten var nu Kirken, hierarkiet i

administrationen var nu Kurien, fodfolket var nu menigheden. Same-same but di�erent. Da Nazi-

maskinen gik ned, opstod … vupti … EU. Ikke lige med det samme, for det ville have været lidt for

tydeligt, men langsomt, glidebane, nudging, tip-toe. Først var det bare en frivillig samarbejdsaftale,

senest er det blevet til: Afgiv jeres suverænitet/selvbestemmelse NU, eller VI NAKKER JER! Husk hvad den

fascistiske hovedtese var: Der er intet over Staten! Og for at socialisterne ikke skal føle sig forfordelt,

gælder det samme for den røde fascisme, der også som hovedagenda har en totalitær statskult.

Hvorvidt man kalder EU for et nazistisk eller et stalinistisk projekt er nærmest ligegyldigt, og husk at

det hed national-socialisme. Om det starter med det nationale projekt, der overrender det

internationale, eller starter med det internationale, der overrender nationerne er ligegyldigt i sidste

ende. Om fascismen er Staten, der tvinger virksomheder under sig som Mussolini, eller om det er
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kartellerne, der æder sig ind i staten som skete i USA efter mordet på JFK, er også ligegyldigt.

Resultatet bliver det samme i sidste ende.

Den tidligere belgiske premierminister Guy Verhofstradt siger det lige ud på EU’s vegne: National suverænitet

eksisterer ikke i en globaliseret verden.

Bemærk hans labre designerbriller + slips, der understøtter hans designer-udsagn.

Kommissærvældet be�nder sig så langt væk fra jord og mennesker som tænkes kan.

Fra metakoncept til jordhøjde har EU-konceptet betydet stor skade for dansk landbrug set fra

nationens og befolkningens synspunkt. I perioder set fra interesseorganisationer i Dansk Landbrug

betød det midlertidig gevinst, hurtige penge  quick-and-dirty. EU har skabt Feudalisme 3.0.

Borgherrerne sidder bag glasmure i Bruxelles. For EU-tilskuds-midler har godsejerne i Danmark,

efterkommerne af tysk lavadel, kunnet tilbagekøbe dansk jord, så de i dag ejer 80% af al landbrugsjord

i Danmark! 80%! var du klar over det, har du hørt det i TV-avisen for nylig?

Det betyder ikke, at godsejere er onde mennesker, der kun er gearet til at gøre skade og rage til sig. I

denne blogpost vil du se et lysende eksempel på det modsatte. Det betyder imidlertid og kan

dokumenteres, at dette overordnede magt-genovertag har fundet sted vha de beskrevne

magtstrukturer. Det betyder også, at der i Danmark som i alle europæiske lande �ndes noget, vi er

fristet til at kalde for en  landbrugs-ma�a, et netværk af interessenter, lobby-organisationer, investor-

varetagere. At varetage interesser er fuldt ud legitimt. Det, vi taler om, har ingen legitimitet men �yver

under radaren, sejler med konstant falsk �ag og har overtaget scenen i dag. Og hvor der er en

landbrugs-ma�a, er der altid en bank-ma�a. Bare sig navnet: Danske Bank, og du har fx navngivet den
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største svindler og forbryder for tiden. Er der nogen derude, der stadig har investeret penge i Danske

Bank efter den største bankskandale i Europa i det forløbne år? … der nu viser sig at have forbindelser til

Deutsche Bank, hvilket gør det til en �lial af Verdens største bankskandale. Så kære kunde i DB, dette er,

hvad de bruger dine penge til: ma�a-pengevaskeri i 300 milliard-klassen i deres �lial i Estland.

Fodnote: Vidste du, at den arvelov, der gør det næsten umuligt at videreføre et velfungerende

familiebrug mellem generationerne, stammer fra  Det Kommunistiske Manifest?  Den sneg sig ind hos

socialdemokraterne, de bløde kommunister, og har banet vejen for rovdyrkapitalistisk, monopoliseret,

centraliseret og spekulativt kapitalistlandbrug i DK.  Godt gået socialdummokrater!  Og det er bestemt

ikke en ros til landbrugspartiet Venstre og dets Axelborg-landbrugslobby-ma�avæsen.

Det drejer sig om liv

Vi tager denne omvej om de højtravende strukturer for at konstatere, at korruption på højt og bredt

plan ødelægger liv under sig. EU er en fordækt dødskult. Danske landmænd har foretaget unødvendig

braklægning, hældt containervis af mælk i kloaken og destrueret ladevis af korn på foranledning af EU,

for at priserne kunne justeres i Eurozonen. Det er ingen forskel på det, EU gjorde mod de europæiske

landmænd og de europæiske befolkninger og det, amerikanerne gjorde, da de på foranledning af

Saudiarabien brændte de irakiske oliefelter af i Basra. Det var prisregulering via destruktion.

Produktive landmænd har siddet og trillet tommel�ngre for EU-støtte, men eurokraterne var optaget

af EU-lovgivning, der slog hårdt ned på krumme agurker, der ikke ikke opfyldte bureaukratiske

standarder. Dette er latterlige petitesser og livsfjendtil lovgivning, som ingen med fornuften i behold

kan tage alvorligt, men som eurokraterne �nde ud af at bruge krudt på. Medierne synes ikke at

bemærke, at EU ter sig som en økonomisk krigsførende magt overfor Ukraine. Hvorfor? Fordi den

sorte jord i Ukraine hører til verdens bedste, og for som i resten af Vesten at ska�e adgang for GMO-

industrien og deres franken-frø og pesticider. Derfor et fascistisk statskup i Ukraine i 2014. Derfor

https://www.nedersteetage.com/manifestet/
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hyperaktivitet af amerikanske NeoCons før-under-efter. Derfor vrider og vender de korrupte

statsparasitter i Joe Biden og omegn sig, mens demokraterne hyler op om, at det var Donald Trump,

der … havde en konstruktiv samtale med den nyvalgte ikke-fascistiske præsident om korruption og det

ukrainske OG amerikanske statskup.

Det er selve livet, der er truet.

——— o ———

BioNauten

Jeg satte før jul 2019 en af Danmarks ægte vidende personer om landbrug stævne. Vi taler om

VIRKELIGT landbrug her, ikke det industriforetagende, der kalder sig selv for landbrug i dag. Dette er

samtidigt starten på en serie af formidling om emnet VITALITET.

Den vitalt-vidende person er Susanne Hovmand, tidligere godsejer af Knuthenlund på Lolland. Godset

var et storbrug for biodynamisk landbrug med dyrkning af grøntsager, husdyrbrug og mejeri. Deres

produkter var prisbelønnede og konceptet bag havde international bevågenhed. Der ligger med andre

ord intens viden bag et sådant foretagende, og i følgende samtale-interview deler Susanne Hovmand

ud af denne unikke viden, der ikke blot omhandler landbruget og dets dyrkningsprincipper men også

sundhed og sygdom, ernæring, fødevarepolitik og en hel række vidtrækkende

og helhedstænkende implikationer med stof til eftertanke.
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En samtale om vitalitet - del 1

Morten_H

1:10:03

https://vimeo.com/marcohanuman?embedded=true&source=owner_portrait&owner=106565565
https://vimeo.com/381870691?embedded=true&source=video_title&owner=106565565
https://vimeo.com/marcohanuman?embedded=true&source=owner_name&owner=106565565
https://vimeo.com/381870691?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=106565565
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Det er samtidigt starten på en nyt website med fokus på vitalitet bionauten.dk.

Se også denne labre video-doku fra Native Cooking Award 2018, og det internationale scope af det nu

hedengangne (men snart genopstående Knuthenlund-projekt) står klart:

https://www.youtube.com/embed/JYkqYUlc2rM?start=497&feature=oembedOK, der går lige lovlig

meget gourmet-lir i den …

Eller se den serie af videoer, der er produceret om det gods, der var mere fremme i skoene end noget

andet landbrug i Danmark.

Indtil det blevet taget ned – så meget kan vi godt røbe – af et sammenrend af dansk landbrugs-ma�a-

lobbyisme og korrupt bankvæsen, hvis hovedinteresse på ingen måde var vitalitet:

Knuthenlund: Vores videoer.

Livet er dynamisk, det er selve livets natur. Når noget bliver statisk, er det ensbetydende med død.

Men selv en ‘stendød’ sten er dynamisk, dens dynamik er bare så langstrakt, at den overskrider vores

opfattelsesevne. Planter er i allerhøjeste grad levende væsener, de hopper bare ikke rundt på �re eller

seks ben og laver lyde. Det er forståelsen af det dynamiske samspil mellem livets og det

helhedstænkende landbrugs livskomponenter, der er kernen i denne interview-samtale. Det er også

forståelsen af, at mennesket på ingen måde er adskilt fra denne dynamik – uden konsekvenser.

En samtale om vitalitet - del 2

Morten_H

23:14

https://www.bionauten.dk/
https://knuthenlund.dk/vores-videoer/
https://vimeo.com/marcohanuman?embedded=true&source=owner_portrait&owner=106565565
https://vimeo.com/382295966?embedded=true&source=video_title&owner=106565565
https://vimeo.com/marcohanuman?embedded=true&source=owner_name&owner=106565565
https://vimeo.com/382295966?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=106565565
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Der vil være viden, der vil blæse hjernen ud på nogle.

Andet vil være noget, som er hørt uden måske helt at være forstået.

Nye læsere og seere kan starte her, og der er rigeligt for de gamle.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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og hvorfor vi i dag mere end nogensinde har brug for

at forstå et tilsyneladende afdanket manifest* fra 1848

Formuleringen, manifestet fra 1848, der senere skulle bringes til virkelighed, er som bekendt forfattet

af rigmanden Engels og psykopaten Marx. Takket være Engels sponsorat kunne Marx hele sit liv slippe

af sted med aldrig at udføre noget som helst egentligt arbejde og manisk starte 10 projekter på én

gang uden nogensinde at fuldføre dem. Når han en gang imellem kom ud af biblioteket, besøgte han

sin familie som han mishandlede på per�d og despotisk vis.

Jamen, han skrev jo Das Kapital, er det ikke at udføre noget? Så meget må vi give ham. Den

paradoksale pointe er, at monsterværket handler om en arbejderklasse, hvis virkelighed han

udelukkende havde teoretisk kendskab til, for han kunne ikke drømme om at omgås noget så

lavtstående. Den var en abstraktion, et begreb og en maskindel i hans mekanisk-forudbestemte

verdensbillede og materialistiske historiesyn. Derfor omtaler han aldrig mennesker som mennesker

men som masserne. Vi skal senere forstå, hvordan dette materialistiske verdensbillede er dybt religiøst

og dermed dybt bedragerisk.

Det kommunistiske manifest

*Manifest:
En formulering af en intention om
at manifestere = bringe til virkelighed.
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Staten

I det kommunistiske Utopia, som Marx beskriver, vil Staten til sidst forsvinde. Herefter bliver det �u�y,

for hvad styrer så? Havde proletariatets diktatur, den marxistiske deep state, det nye despoti værre end

alle foregående tilsammen, tænkt sig at opgive den magt, den ragede til sig under påskud af at ville

hjælpe arbejdere i alle lande mod de onde kapitalister? Man kan også spørge bredere: Hvornår i

verdenshistorien har en stat, der har raget magt til sig på befolkningens bekostning frivilligt givet den

tilbage igen? Det går tilsyneladende ALTID kun den ene vej.

Magtstrukturer kan bryde sammen, men ideologibaserede strukturer som den marxistiske, der er

fundamentalistisk i sin dogmatik, kan aldrig afmontere sig selv eller reformere sig selv. Det samme er

blevet sagt af Imam, Mohamad Tawhidi om … Islam. Det er ifølge Islam selv forbudt at reformere, for

det var perfekt fra starten. Hvad muslimer glemmer at spørge sig selv om, er hvorvidt Islam ikke

allerede er reformeret, eller man skulle måske sige deformeret og dermed korrumperet af det britisk-

imperiale operation, der skabte Saudiarabien og dermed wahabbisme/sala�sme = fundamentalistisk

Islam? 80% af moske-byggerier er �nansieret af Saudiarabien. For de fromme troendes blå øjnes skyld

…? Pointen er her, at en struktur af den støbning kan aldrig reformeres. Lige så deterministisk-

dogmatisk, som kommunismens historiesyn er – historien er en maskine, der kun kører i én retning –

ligeså deterministisk kører den mod enten sin egen fuldbyrdelse eller undergang. Eller begge dele på

én gang.

Som internationalistisk meta-stat gik det kommunismen som Romerriget. Det blev for stort, det

stagnerede, det kollapsede indefra på grund af korruption og selvmodsigelser og tyngden af den

massive undertrykkelse og det massive folkemord, det iværksatte. Da der ikke var mere at plyndre, og

da kommunisternes statspropaganda havde udråbt den sidste løgn buldrende som tomme tønder,

som ingen troede på længere – ikke engang dem selv – så brændte maskinen sammen. Da

bolsjevikkerne havde kørt deres dysfunktionelle samfund helt i sænk, faldt Sovjetstaten sammen. Det

var ikke helt det, Marx havde profeteret. Eller var det på en måde?

Kommunisme er indædt ondskab forklædt som godhed. Marx argumenterer for nedbrydelsen af alle

institutioner. Et udsagn, der skal skal tages helt bogstaveligt. Det gælder også de institutioner, som folk

havde skabt for at beskytte dem mod tyranner som kommunisterne. Institutionerne stod i vejen for

realiseringen af kommunismen. Men dette destruktive projekt var altid smurt ind i et tykt lag af feel-

goodness �oskler. Kommunister og socialister i Vesten hoppede på den på stribe, men de kendte kun

den socialromantiske, pink-and-�u�y version og ikke den depressivt-vodkastive, betonrealistiske

Gulag-version, den egentlige socialisme. Stalin grinede foragtende af dem og kaldte dem for  nyttige

idioter.

Et af bolsjevikkernes hovedprojekter var at hjælpe Jahweh med Armageddon, så profetierne kunne blive

selvopfyldende … jeg mener at hjælpe historiens gang med at ødelægge det primitive agrarsamfund, så

arbejdeklassen kunne opstå i industrialismens maskinhelvede, så Marx’ profetier kunne blive

selvopfyldende. For at det kunne gå i opfyldelse, måtte profetien have lidt hjælp. Hvorvidt denne



29.12.2022 15.07 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1497/3124

lighed skyldes jøden Karl Marx’s, jøden Lenins og jøden Trotskys talmudisk-sabbatæiske mindset, kan

vi teoretisere om, men ligheden er ikke til at komme udenom.

Det er ikke tilfældigt, at Marx altid fremstiller sig selv som Moses’ inkarnation med stort

patriarkskæg.

Det er ikke tilfældigt, at han som patriarken ‘kommer ned fra bjerget’ med lovens tavler i hånden.

Det er ikke tilfældigt, at han smadrer guldkalven = kapitalismen for at indføre en fundamentalistisk

lovreligion.

Det er ikke tilfældigt, at Marx og Engels opstiller 10 bud i det kommunistiske manifest.

Det er ikke tilfældigt, at kommunismen er eskatologisk – eskatologi: læren om de sidste tider, en

dommedags-dødskult.

Det er ikke tilfældigt, at deres lederskab er et præsteskab, der går under navne som politbureauet,

partiet, kadrerne, proletariatets diktatur, avantgarden.

Det er ikke tilfældigt, at deres hellige skrifter er dogmatiske.

Det er ikke tilfældigt, at der prædikes om Internationale i stil med Én Hellig Almindelig Kirke.

Det er ikke tilfældigt, at de agiterer og organiserer for at gøre alle folkeslag til deres disciple’.

Det er ikke tilfældigt, at de taler i tåger om det urkommunistiske samfund, ligesom de kriste taler

om Tusindårsriget.

Det er ikke tilfældigt, at de udnævnte de ikke-omvendte til klassefjender, reaktionære,

småborgerlige burgøjsere med falsk bevidsthed, reformister … osv, som religiøse fordømmer de

vantro, hedningerne, goyim til guds fjender, død over de uhellige!

Det er ikke tilfældigt, at Staten som hos fascisterne og nationalsocialisterne blev til Gud.

Det er ikke tilfældigt, at de forfulgte de kristne, for der kunne kun være én religion med én sand

despotisk gud, og Marx var hans profet. Hvad var så navnet på den gud, som de kommunistiske

frimurere dyrkede i deres loger? Jeg tror, vi kender navnet.
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Det sataniske projekt

Kender vi navnet? Karl Marx udgav også digtsamlinger, og her får vi navnet på hans gud. Han var

manisk besat af tanken om Satan. Marx var selv ateist, men hvis du nogensinde har mødt en inkarneret

ateist/nihilist, vil du vide, at der ikke �ndes mere religiøst-fanatiske mennesker på jordens over�ade

end ateister.

Se Richard Wurmbrand: Marx & Satan

Marx skrev i sin dystre og bizarre poesi:

Herefter vil jeg kunne gå i triumf
som en gud gennem ruinerne af deres kongedømme.
Alle mine ord er ild og handling.
Mit bryst er lig med Skaberen.

Ieg vil bygge min trone på det højeste sted,
koldt og frygtelig vil dens tårne rejse sig.
Som dets bolværk – overtroisk rædsel.
Som dets herredømme – dybeste smerte.

Ser du dette sværd?
Mørkets Fyrste
solgte det til mig.

Med Satan har jeg gjort en handel,
Han giver signalet, han tæller timerne for mig,
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Man skal lede længe efter lignende storhedsvanvids-svada spækket med beruselse af vold og

ødelæggelse. En i øvrigt uhyggelig præcis beskrivelse af netop den rus, som greb de revolutionære i

1917 og følgende årtier, da de uden hjerne og hjerte myrdede løs på den russiske befolkning

op�ammet og besat af netop den ånd, som Marx hylder i sin creepy poetry.

Marx identi�cerer sig med Satan, han føler, at han er ligesom Satan. Hvis man kender til Sabatei Zevi

og sabbatæernes koncept om  frelse via synd, så forstår man, hvor Marx havde sine koncepter fra. Alt

ondt vil være godt, nøjagtig som han besynger i sine digte. Den ideologiske arvefølge er temmelig klar

og bekræfter det. Zevi er forudsætningen for kabbalisten Jacob Franck. Franck gav ridderslaget til

Weisshaupt. Jacobinerne opkaldt efter Jacob Franck skabte rædslerne i den Franske Revolution. Det

var russiske jacobinere, der banede vejen for revolutionen via den provisoriske regering, hvilket var

dens eneste formål. Linjen er ubrudt fra 1666, da Zevi udråbte sig selv til Messias, som jøderne havde

ventet på, til Marx’ sataniske messianisme.

Marx vidste udmærket, hvad han var i færd med at sætte i gang. Det var allerede beskrevet i de

skrifter, som hans logebrødre viste ham. Han var på en mission (udsendt), han havde en opdragsgiver,

han var medlem af et agentur med en agenda. Som skrevet: det er ikke tilfældigt, heller ikke at han i

sin makabre poesi beskriver den sataniske nihilisme, og hvordan verden vil blive tilintetgjort.

Kommunismen er en dødskult.

Hvem Marx’ opdragsgivere var, er antydet i to hændelser i forhold til anarkisten Bakunin. Ved

kongressen 1. Internationale spørger Bakunin – måske naivt – Marx, om han ikke synes, at der burde

deltage arbejdere i formuleringen af det projekt, der hævder at solidarisere sig med dem. Herefter �k

Marx et frådende raseriudbrud, for det kunne der OVERHOVEDET ikke være tale om. Det er

bemærkelsesværdigt, at Marx aldrig rigtigt går i kødet på centralbankvæsenet i sit monstrøse

Jeg spiller dødsmarchen hurtigt og frit.

… Jeg vil kaste usigelige forbandelser på menneskeheden:
Ha! Evigheden! Hun er en evig pine …
Vi er selv urværker, blindt mekaniske,
skabt som hån-kalendere for Tid og Rum,
uden andet formål end at �nde sted, at blive ødelagt,
for at der skal være noget at ødelægge …
Hvis der �ndes noget, der er i stand til at opsluge,
vil jeg be�nde mig i dets midte og derfra ødelægge verden –
den verden der hober sig op mellem mig og Afgrunden,
den vil jeg smadre til stumper med mine vedvarende forbandelser.
Jeg vil vikle mine arme om dens barske virkelighed:
I omfavnelse af mig vil verden forgå i dumhed
og synke sammen i lutter intethed,
forsvunden, uden eksistens – dette vil være virkeligt liv!
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teoriværk, Das Kapital. Han undgår altså selve kernen til forståelsen af, hvordan al kapital er

organiseret. Senere udtaler Bakunin lakonisk:  Det er sært, hvad en posefuld Rothschild-penge kan

gøre. Bakunin blev myrdet, og vi kan gætte kvali�ceret via bla disse antydninger, hvem der gav ordren

til det mord.

En af Marx’ elever er Saul D. Alinsky – endnu en jøde, sikkert helt tilfældigt, lad som ingenting – (Rules

for Radicals – A Pragmatic Primer for Realistic Radicals), mentor for bla Hillary Clinton og Barack Obama.

Vi ser den sataniske besættelse videreført i lige linje, og Alinsky er helt explicit, når han skriver:

Satan, Lucifer, Bel/Belial/Baal, Molok, Loke, Prometheus, Eblis, Ahriman, Marduk, you name him.

Kanaanitternes dæmoniske guddom, der krævede menneskeofre og blod, det røde blod.

Kommunismens historie en én lang historie om menneskeofring. Når vi læser Marx og Alinsky og

forkleiner deres verbale vanvid som blot metaforer – vi lever i en ateist-hjernevasket kultur uden

hverken gud eller djævel, godt eller ondt men blot bekvemmelige relativismer, og vi er da ikke

overtroiske, vel? – så begår vi en stor fejl. Både Marx og Alinsky var helt seriøse, når de skrev den slags

poetisk poetisk-manifestoide storhedsvanvittigheder. Man skriver ikke den slags hyldestpoesi som

Marx eller højtravende prosa som Alinsky uden at have det fra den type frimurerloger, hvor Lucifer er

deres gud.

Husk at det var Grande Orleans-logen i Frankrig, der iværksatte 1. Verdenskrig og Oktoberrevolutionen

i Rusland.

Husk at væggene i det rum, hvor Zar Nicolai II og hans døtre blev myrdet og voldtaget, var overmalet

med kabbalistiske-frimurertegn.

Husk at overtagelsen af Vinterpaladset var et iscenesat frimurerritual.

Husk at alle medvirkende i den provisoriske regering, der åbnede alle dørene for bolsjevikkerne, var

russiske jacobinere (Grand Orleans = jacobinere = frankister).

Vær sikker på, at både Hillary og Obama tog Alinskys udsagn ligeså bogstaveligt, som de er skrevet.

Tydeligst hos den skingre, hadsk-hylende Hillary, mere diskret hos den slimede, kløvetungede Obama.

Når deres  legacy, deres eftermæle, en gang er færdigdannet, vil det sataniske i deres projekt stå

fuldstændig klart.

I det Kommunistiske Manifest fra 1848 er de Sataniske 10 Bud hugget som lovens stentavler. Vi vil nu

læse dem, udlægge dem og holde dem op imod vor tids virkelighed, mens vi spørger os selv, hvor

meget der allerede er delvist eller tæt på fuldt implementeret.

—–o—–

Vi bør i det mindste tage et kig over skulderen i anerkendelse af den allerførste radikale: fra alle
vore legender, mytologier og historie (og hvem kan vide, hvor mytologi slutter og historie begynder
– eller hvad der er hvad), så er den allerførste radikale, der er kendt af mennesker, og som gjorde
oprør mod etablissementet så e�ektivt, at han i det mindste vandt og skabte sit eget kongerige:
Lucifer.
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De Sataniske 10 Bud
– kernen i Manifestet

1.

Overgivelsen af alt ejerskab til jord og privat ejendom

Alt tilhører Staten. Kommunisterne hykler, at Staten agerer på vegne af folket, men skulle blot et

enkelt medlem af det højt besungne men lavt betragtede folk �nde på at efterspørge adgang til den

jord eller den ejendom, som Staten på vegne af hans fæller har kon�skeret, så er svaret oversat til

arbejderklasse-engelsk: Go Fuck Yourself! Alene begrebet ejendomsskatter er et statsligt overgreb. Det

er en bagskids-hangover fra feudalismen, hvor fæstebonden skyldte herremanden mindst halvdelen af

sit liv, så denne kunne leve i luksus og føre krige mod andre herremænd, der truede dennes luksus.

Hvis man har købt et stykke jord og en ejendom og allerede har betalt for det, så er det absurd, at man

skal afbetale for tid og evighed til en Stat, som om man aldrig havde købt det. Når denne ejendom går

i arv, kommer Staten igen og beskatter arvingen. Se punkt 4.

Hvis Staten dikterer, at der skal køres en fæl motorvej gennem et naturområde, så må ejerne af

området se i øjnene, at de kun i ringe grad bliver kompenseret for en ekspropriering. Til gengæld kan

resten af ejendommen risikere at blive usælgelig og værdiløs, da ingen ønsker at bo op ad en

motorvej. Heller ingen kompensation for det.

2.

Tung og progressiv indkomstbeskatning

Indkomstskat er ulovligt forlænget krigsskat. Der kan argumenteres for rimeligheden i, at folket

frivilligt (!!) er med til at betale for et forsvar af deres land og dets fred, og at udstyr af et militær koster

penge. Hvis man ikke betaler, bliver landet redet over ende af mongolske horder og udplyndret.

Men hvad sker der i fredstid? Der sker det, at det i krigstid hårdt pumpede militære apparat ikke

ønsker at lægge sin status på hylden. Der sker det, at militære ledere i krigstid fortsætter som ledere i

fredstid, hvilket de næsten altid er komplet uegnede til. Det amerikanske militær-industrielle kompleks

er vor tids tydeligste eksempel på, at en kommerciel krigsmaskine nægtede at opgive sine privilegier

og til den dag i dag har sine klamme hænder på både den nation og de verdens nationer, der har

været udsat for maskinen.

Hvem scorer i sidste ende de tunge og progressive indkomstskatter? Det gør

storbankerne/centralbankerne og alle de globalistiske korporationer, der selv har fundet veje udenom

beskatning. De betaler Nul, Zero, Zilch, Nada, Nihil i skat. I USA bliver alle penge opkrævet af IRS, det

amerikanske skattevæsen, overført til Rothschild familiesyndikatet via en ø i Caribien. De samme, der

ejer den amerikanske nationalbank, the FED og IMF, den Internationale Monetære Fond. Og Danmarks

Nationalbank … men folk ved det ikke. Endnu.
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Det såkaldt ‘progressive’ består i at stra�e velstand. Jo mere man tjener, jo mere skal man betale. Javel,

det gør man allerede i forvejen, for man betaler for hver tjent krone – altså med mindre man er

skattesmart og ikke betaler noget. Progressiv beskatning er totalt hyklerisk, for det gælder ikke for de

hellige globalist-syndikater men kun indtil ca. toppen af middelklassen / bunden af overklassen. Som i

alle kommunistregimer betyder det demotivering af alle initiativtagere/iværksættere. Sammen med

tung beskatning – i DK betaler vi gennemsnitligt og samlet set 83% i skat – er overbureaukratisering,

regel-helvede og kontrol-kontrol-kontrol en dræber for alt initiativ.

I den kommunistiske sovjetstat bekymrede man sig ikke engang om at beskatte de rige, man a�ivede

dem bare og stjal deres ejendom. Resultatet var, at alle andre, der var opretholdt af deres

virksomheder, �k deres liv og ejendom ødelagt. Kernen i kommunismen som ideologi er at give den

fuld gas med en af de mindst charmerende menneskelige karaktertræk: misundelse.

3.

Beskatning af al arv mellem generationer

Hvad er problemet? Skal arvinge ikke brandbeskattes, så de dovne svin ikke bare kan videreføre deres

forældres virksomhed? Du har allerede sagt det. Beskatning af arv er beregnet på at skære traditioner

over og ødelægge al kontinuitet mellem generationer.

I det traditionelle landbrug var det den ældste søn på et familiebrug, der arvede gården og førte

bruget videre. Feministerne er allerede helt oppe at køre her, men deres designer-ideologi er blot

endnu et kulturmarxistisk outlet. I dag kunne det sagtens være den ældste datter, men nej, for det har

hun ikke råd til. Hvem gavner den stribe af familiebrug, der blev til fallitbo pga skatte- og arveregler?

Det gavner den klasse af neofeudale herremænd, de danske godsejere, der med EU-tilskud

centraliserede landbruget, så de i dag ejer 80% af dansk landbrugsjord.

Beskatningen, som er fuldt implementeret i vores socialdemokratiserede samfund = lyserød, �u�y

kommunisme, er beregnet på at ødelægge det traditionelle danske agrarsamfund. Vi bedrev ikke

Holodomor i den rådne stat Danmark, vi bedrev lyserød kommunisme.

4.

Kon�skering af immigranters og rebellers ejendom.

Med immigranter menes ikke indvandrere, der menes de, der ikke mente, at det store

kommunisthelvede i Sovjetstaten var et paradis på jord, og udvandrede fra helvedet. ALT blev taget fra

dem.

Vi ser det udøvet i praksis i Kina i dag. Hvis man er dissident fra partilinjen, så bliver alt taget fra en.

Man mister sine sociale points, man kan ikke rejse, man kan ikke få arbejde, eller man kan ikke bruge

sine penge, for de tilhører Staten. Til sidst mister de deres liv i fængslet. Eller rettere: lige før de mister

deres liv, mister de deres fysiske organer, der bliver solgt til højest bydende i den nye store industri,

som kineserne er førende indenfor.
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Det kommunistiske projekt var et gigantisk plyndringstogt. Både rig og fattig i Rusland fra 1917

mistede al deres egendom. Lenin og Trotsky havde til gengæld schweitziske bankkonti med stjålne

milliardformuer. Bolsjevikkerne stjal alt og puttede i egen lomme. Hovedparten af midlerne blev sendt

ud af landet til deres opdragsgivere, deres �nansierer, en gruppe jødiske mega-bankfolk i Wall Street

med Rothschild-agenten Jacob Schi� som hoved�gur. Der var de igen, men bare rolig, for det er helt

tilfældigt … Et nuværende medlem af Schi�-familien, Adam Schi�, sidder i øjeblikket som ankermand i

det kiksede statskup mod Donald Trump, der har fundet sted med det demokratiske parti og

kongressen som base. Stuntet dækker bla over deres ugerninger i Ukraine – der var Rusland igen!

Det demokratiske parti i USA er selv blevet kuppet af en kerne af neo-marxister. Det skete i Obama-

perioden i bedste/værste Alinsky-ånd med Obama og Hillary Clinton som hoved-agerende. På samme

måde blev det republikanske parti kuppet af en kerne af neocons i Bush-perioden. Alinsky’sterne er

hardcore satanisk-nihilistiske neo-marxister, men hvem var the neocons? At kalde sig for neocons, så

folk tror, at det betyder ny-konservative, er i sig selv et con, et bedrag. De er neo-trotskister. Gruppen

startede som en kreds omkring Trotsky, da han var �ygtet fra Stalin og �yttet til Mexico. Det var der,

Stalins agenter stak en issyl gennem hjernen på ham. Kredsen omkring ham �yttede til Californien.

Senere dukker gruppen op som politikere, der for en stor dels vedkommende er uddannet på

University of Chicago af den politiske �losof, Leo Strauss, en tænker der kalder det amerikanske

projekt for et nihilistisk projekt (der var det sataniske element igen). The neocons udmærker sig med på

stribe at have dobbelt statsborgeskab med Israel – og der var de igen, men det er stadigvæk helt

tilfældigt …

Hvad så med rebellernes ejendom, og hvem er rebellerne i dag? I forhold til det kommunistiske projekt

er det alle, der ikke underkaster sig partiets linje. Det kommunistiske navn for dem var og er: de

politisk ukorrekte! Har vi lige hørt om det for nylig? Og hvad sker der med de politisk ukorrekte i dag?

Alt bliver taget fra dem på Google, Facebook og YouTube. De bliver censureret, slettet, shadow

banned, ghosted, hacket, demonetariseret + en stribe af kryptiske teknikalsk-algoritmiske overgreb,

som data-ma�aen har udviklet. Af samme grund er det kinesiske statsapparat nyforelskede i Google,

for BigTech gør jo nu det samme som Stalins og Maos hemmelige politi.

5.

Centralisering af al gæld i Statens hænder via en nationalbank med statskapital og monopol

Marx vidste udmærket, at den egentlige kontrol med de nationale økonomier befandt sig hos

centralbankvæsenet. Han vidste også udmærket, at dette centralbankvæsen ikke var russisk og

nationalt men internationalt. Fra hændelsen med Bakunin, der afslører hans opdragsgivere, ved vi, at

han agerede på vegne af dette internationale centralbankvæsen, der repræsenterer skjult ejerskab

over de nationale økonomier.

Det historiske koncept var via revolutionen af frarøve den russiske zarfamilie alle dens ejendomme og

værdier, for det var det, Marx havde fået som opdrag af Rothschilds familiesyndikat. Hvis der var

noget, der unddrog sig dette globalsyndikats kontrol og råderet, så måtte det udraderes. Krige og
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revolutioner, sult og hungersnøde, pirateri og borgerkrige, epidemier og elendighed, del og hersk,

bestikkelse, korruption og historieforfalskning, alt tænkeligt og utænkeligt har gennem et par

århundreder været deres midler.

Ingen af vor tids ødelæggende hændelser kan forstås til bunds uden at forstå Syndikatets skjulte hånd.

Hver eneste gang, der sker noget besynderligt i Magtens Korridorer, er det med al sandsynlighed

Syndikatet, der er på spil.

6.

Centralisering af kommunikation og transport og overgivelse af al styring til Staten

Man kan spørge, hvordan det egentlig hænger sammen med det kommunistiske begreb om afvikling

af staten? Det er her bedraget ligger, ligesom Djævelen ligger i detaljen. Kommunisterne ønskede, at

staten blev så alt-gennemtrængende, at man ikke længere kunne få øje på den. Den vil være i vores

blodårer, i vores nervesystem, i vores DNA. Vi har brug for at spørge os selv, om det er netop i den

retning, en globalistisk verden har bevæget sig i?

Centralisering er essensen af al globalisme. Centralisering er essensen af EU-projektet. Så forstår vi

lige pludselig den kommunistiske afvikling af staten som sådan, nationerne. EU’s ambition er at afvikle

de europæiske nationer. De bliver tvunget til at opgive national suverænitet skridt for skridt, indtil al

suverænitet er borte. Det betyder på ingen måde, at Staten forsvinder, det betyder, at Staten nu er så

gigantisk og fjern, at vi som mennesker ikke længere kan nå den. Den er udenfor vores scope. Hvis vi

er meget ihærdige, kan vi måske nå frem til et medlem af det nationale parlament og påvirke

beslutningerne. I EU-sammenhæng er det spil tabt på forhånd, for den egentlige magt ligger i EU-

kommisariatet, der opererer ligesom politbureauet i Sovjet med ikke-folkevalgte kommissærer, der

skaber 5-årsplaner for deres provincer, som de kalder for regioner. EU er neo-romersk neo-fascisme

(Romtraktaten …), nationalstaten er blevet til en mega-stat, et monster, et imperium.

At påvirke en sådan globalistisk, centralistisk, teknokratisk monstermaskine kræver mange penge,

tonsvis af lobbyisme og masser af korruption i baglokalet. Hvilket selvsagt er fuldstændig udenfor

menigmands og -kvindes rækkevidde.

Behøver vi næsten at gøre rede for  centralisering af kommunikation? Altså det globalistiske

propaganda-apparat, den brune kloakstrøm af fakeness, der kan ses i den samtidighed og den

ordrethed, hvormed manipulerede nyheder dukker op på mainstream-kanaler i hele Vesten. Den

samme nyhed med den samme ordlyd på det samme tidspunkt i samtlige kanaler i hele Vesten! Du får

virkelig travlt som tilfældighedsteoretiker, hvis du skal forklare det fænomen!

Centralisering af transport: se på den globaliserede logistik i dag. Hvad er det egentlig, kineserne har

haft gang i med deres Silkevejsprojekt, One Belt – One Road? De har været yderst snedige i deres

måde at sælge projektet på: Vi kommer uden regning og forærer jer allesammen en masse

infrastruktur, så I kan få et bedre liv ved at handle med os. Hvad de ‘glemte’ at fortælle var, at de

penge, som �nansierede herlighederne var den svindel-økonomi, som kineserne havde skabt, det
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gigantonorme  ponzi scheme  af �nansiel fakeness, stjålne patenter og teknologi fra Vesten simultant

med in�ltreret ma�avirksomhed i Vestens institutioner. Projektet var et planlagt kommunistisk, globalt

magtovertag. Når først strukturen var på plads, ville der blive bekendt kulør, men så var

højhastighedstoget kørt.

For nyligt er det kommet frem, at der be�nder sig ca. en million kinesiske soldater som sovende celler i

USA! De har deres egne regler og deres egen uigennemskuelige økonomi. De lever måske som food-

stampere, men de har altid penge i baglommen fra deres klan-ma�a. De er ikke aktiveret endnu, for

der kom en Donald Trump i vejen for det projekt. Et projekt som Obama og Hillary havde boostet i

deres magtsfære. Husk at the Clintons var Rockefeller-protegeer. Er tilstedeværelsen af disse celler

grunden til de bevillinger og opgradering af militæret, som Trump-regeringen har ydet? Er det knyttet

til den handelskrig, som regeringen har indledt mod kineserne? Er det grunden til, at der her i

slutningen af december 2019 blev underkrevet en lov af præsidenten og kraftigt at reducere tilkuddet

til FN? Hvordan var det lige med fængslingen af den kvindelige arving til Huawei?

US Deep State vidste, at det amerikanske militær ikke ville medvirke over en kam til at skyde på

civilbefolkningen i tilfælde af et voldeligt magtovertag – NB! socialistiske magtovertag er ALTID

voldelige! – så derfor blev kineserne + FN-tropper hentet ind for at være standby. Det var også derfor,

at der under Bush-regimet blev bygget 100-vis af FEMA-lejre, standby faciliteter til internering og

sandsynligvis a�ivning af borgerne. Citizen (borger) på engelsk betyder ikke en borger, det betyder en

slave.

Det var for at facilitere kineserne og dette voldelig magtovertag, at fru Clinton havde en pivåben

lokumsserver med statshemmeligheder, der blev serveret for kineserne – mod fundering af The

Clinton Foundation og hendes valgkamp, også kaldet  Pay-For-Play. Projektet har dødskramper for

tiden, for det er netop dette �nansielle – og militære! – kinesiske magtovertag af USA, som Donald

Trump satte en kæp i hjulet på. Som da han afmonterede TTP, det transatlantiske handels-

partnerskab, et globalistisk magtovertagelses-tiltag + det transpaci�ske ditto, TPTP. Som da han

nægtede at underkrive globalisternes Paris-aftale om klima – klima handler ikke om klima, det handler

om �nans og en globaliseret ‘ny’ verdensøkonomi (Marc Carney, direktør for Bank of England,

Goldmann-Sachs-mand). It’s the economy, Stupid! …  how dare you!? Det er en anden grund til, at Trump

sent i 2019 underskrev en forordning (passed a bill), der stærkt begrænser �nansieringen af det

gennemkorrupte Forenede Nationer, FN. Husk at det var via FN’s Klimapanel (IPCC), at klimasvindlen

blev introduceret. En særdeles mørk �gur i den sammenhæng er kulturmarxist og tidligere

vicesekretær for FN, Maurice Strong, faderen til Agenda 21/Agenda 2013. Greta-how-dare-you er hans

åndelige barnebarn.

7.

Udryddelse af virksomheder og fabrikker ejet af Staten

Den er tricky. Kommunisterne skabte jo virksomheder ejet af Staten, statsbrug (kolkhos’er m.m). Eller

hvad var det egentlig, de gjorde? De ødelagde virksomheder skabt indenfor rammerne af Zardømmets

Rusland, og de ødelagde alle familieejede virksomheder og landbrug ved kon�skere dem i den nye
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stats navn. Det kaldtes kollektivisering, for det lød bedre. De stjal al afgrøde i Ukraine, hele Europas

brødkurv, så bønderne døde af sult (husk Stalins Holodomor!) – der var den sørme med Ukraine igen!

er det historien, der gentager sig i dag?

Så her er vi nødt til at forstå udsagnet i dets historiske sammenhæng. Den britisk-amerikanske

professor i økonomisk historie, Anthony Sutton, har samlet og gennemanalyseret alle de nye

virksomheder, der skabte det postrevolutionære Rusland. Det viser sig, at disse sovjettiske

virksomheder, ikke bare nogle men ALLE SAMMEN, var store udenlandske korporationer, syndikater

og karteller. Eksempelvis byggede Ford verdens største lastbilfabrik. Suttons enestående og aldrig-

tilbageviste analyse af det post-revolutionære Rusland – Sutton havde alle bilagene i orden – viser,

hvad projektet var tænkt som. Revolutionen var en systematisk udplyndring af Rusland, og

Sovjetstaten var etablering af et socialt eksperiment i største skala, hvor en hel nation af slaver

(arbejdere) skulle knokle sig ihjel for en stak global-kapitalisters skyld. Altså det 180 grader stik-lodret

modsatte af, hvad hykleren, svindleren og satanisten Karl Marx og de psykopatiske massemorderiske

hundehoder, Lenin og Trotsky hylede op om. Sovjetstaten var mere hyper-monopolkapitalistisk end

noget samfund i Vesten! Sovjet var de global-kapitalisternes vådeste drøm. Som da David Rockefeller

senere beskrev i sin artikel  From A China Traveller, hvordan Mao’s Kina i hans optik var det mest

succesfulde sociale eksperiment i verdenshistorien. Et eksperiment, der i dag er på niveau 3.0 med

teknokratisk hi-tech-undertrykkelse.

Vi kan i vores del af verden ikke sidde det overhørigt. For tekno-kommunismen er voldsomt invasiv. En

nylig sag fra vores helt egen sfære viser det. Huawei ligner en korporation. I virkeligheden er det den

teknologiske arm af det kinesiske kommunistparti. Det færøske landsting, deres lokalstyre, �k for nylig

et ultimatum fra Huawei. Enten tillader i Huawei at lægge deres version af 5G-netværk ind, eller også

bliver der ikke tale om at handle med Færøerne fremover. De �k altså et handelsvåben i form af et

pistolløb sat for panden: Adlyd eller … !

8.

Lige forpligtelse for alle til at arbejde i de industrielle ‘hære’, specielt i landbruget

Kommunisterne slagtede løs på landbefolkningen. Kommunismen var udover et fysisk folkemord også

et kulturelt folkemord. Det store mord på det agrare russiske samfund var mordet på de traditionelle

værdier, der var selve folkesjælen gennem årtusinder i Rusland. Som kompensation for dette

bondemord – husk Holodomor, Ukraine igen – var kommunisterne nødt til at udkommandere alle

mulige lag i befolkningen til at knokle i statsbrugene. Det samme fandt sted i Kina, efter at Mao havde

massemyrdet 100 millioner kinesiske bønder under Kulturrevolutionen. Millioner af studenter og

funktionærer blev udkommanderet til markarbejde.

Først ødelagde kommunisterne det traditionelle landbrugssamfund, der havde brødfødt befolkningen

alle dage i alle generationer, hvorefter de måtte reparere skaden og overkompensere ved at

bestemme, at nu skulle ALLE ud og grave i jorden. Man tager sig til hovedet og spørger rystende: Hvor

torskedumt tunnelsynet kan et politisk tyranni overhovedet være? Der er tilsyneladende ingen
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grænser for politisk korrekt stupiditet! De russiske bønder havde i årtusinder gjort det hele frivilligt,

og nu skulle de have pisken for at gøre det samme … bare dårligere!

Jeg vil vove følgende påstand. Vor tids mekaniserede, kemi�cerede og industrialiserede landbrug er

kommunistisk i sin kerne. Det afspejler sig i EU’s landbrugspolitik. De kalder det for EUSSR i den

tidligere østblok, for de kan sagtens se lighederne. I dag er det blot maskiner, der varetager de

uendelige marker af monokulturer, der ødelægger vores sundhed. Dengang var det horder af

landarbejdere. Hvad hedder i øvrigt en arbejder på russisk?, rabotnik betyder én der udfører arbejde,

en robot-nakke, og работа, rabota betyder arbejde.

9.

Sammenlægning af industriel produktion med landbrug og udtværing af forskellen mellem by og land

Fordi profeten Marx havde profeteret, at det tilbagestående agrarsamfund måtte dø for at a�øses af

et industrisamfund = klassesamfund, for at klasse- og interesse-modsætningerne kunne bibringe

revolutionen = det globalfascistiske magtovertag, som han kaldte for kommunisme, så måtte

landbruget industrialiseres. Alt andet var ubrugeligt, hvis man ville skabe et dysfunktionelt

klassesamfund i et traditionelt og velfungerende agrarsamfund.

Derfor fandt den Russiske Revolution sted, statskuppet, plyndringstogtet, der var synkroniseret med

folkemordet Første Verdenskrig, hvilket tilsammen ødelagde tre traditionelle kejserdømmer (det tyske,

det østrig-ungarske og det russiske) + den Tyrkiske Revolution (de Unge Tyrkere, jødisk sabbatæiske

frimurere fra Thesaloniki, følgere af Jacob Franck, der som bonus udførte det armenske folkemord –

igen helt tilfældig, se helt bort fra alle sammenhænge og mønstre), der ødelagde det fjerde imperium,

det ottomanske, så Mellemøsten/Lilleasien kunne udplyndres af briterne og franskmændene. Alt

sammen sker i årene omkring 1910, hvor den amerikanske nationalbank privatiseres, læs kuppes af en

håndfuld storbankmænd af primært jødisk herkomst – se igen bort fra alle sammenhænge. The Titanic

sænkes (det var The Ulympic), Ocean-lineren Lusitania sænkes i britisk farvand (med Winston

Churchills fulde viden og godkendelse), medicinalindustriens skabes af olieindustriens godfather, den

jødiske oliemagnat John D. Rockefeller – igen helt tilfældigt, hurtigt videre, og fysikken og Nicola Tesla

køres ud på et sidespor af J.P. Morgan – der også havde en interesse i sænkningen af The Titanic = The

Ulympic, da hændelsen inkluderede en stribe business-politiske mord af bla kritikere af det

statsøkonomiske kup = dannelsen af The Fed (bla. John Jacob Astor IV).

1. Verdenskrig var un�nished business, hvilket krævede 2. Verdenskrig. Begge verdenskrige handlede

om, at forhindre Tyskland og Rusland i at erkende, at de var en helt naturlig fælles kultur, i at �nde

fælles fodslag og i at danne kulturelle og handelsmæssige bånd. Det ville have betydet døden for det

Britiske Imperium, et imperium baseret på sørøveri, overrumpling af nationer, folkemord, udplyndring,

løgn og bedrag og alskens svindelnumre, hovedcentret for det venetianske segment i The City of

London, det Britisk-Ostindiske Kompagni og dets informations-arm, der blev til britisk

efterretningsvæsen, MI5 og MI6. Den tysk-russiske forbindelse måtte for enhver pris forhindres.

Derfor de dumme polakkers medvirken til at lægge sig imellem (jeg taler ikke om de udmærkede og
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herlige medlemmer af det polske folk her). De to verdenskrige var både forlængelsen af den klassiske

imperialisme men også dens dødsdans.

Udtværingen af land og by afspejles ganske tydeligt i Maurice Strongs og Gro Harlem

Brundtlands  Agenda 21-manifest  (nu Agenda 2030). Folk skulle drives ind til byerne/metropolerne.

Landdistrikerne skulle a�olkes og kun være industrialiserede spisekammer-producenter, for i

metropolerne vil alle individer være hyper-kontrollerede. Manifestet er tæt opkoblet til eugenik-

agendaen (også en FN-agenda, jf Julian Huxley, første sekretær for UNESCO og erklæret eugeniker),

teorien om overbefolkning som verdens hovedproblem = derfor skal alle ubrugelige grovædere a�ives.

Og derfor har vi vacciner.

Urbanisering og socialisering går hånd i hånd. Socialisme = social kontrol. Landboere, indbyggere i det

agrare, traditionelle samfund var traditionelt selvstændigt tænkende, uafhængige og stolte

mennesker. Via deres tradition for håndens og åndens kunnen var de i stand til at overleve alle kriser,

som både naturen og den forfejlede kultur bød dem. Derfor måtte de a�ives, dette er det

kommunistiske projekts step-no-one. Deres selveste eksistens var en hån mod revolutionen.

En umuliggørelse af livet på landet var et redskab til urbaniseringen. Vi ser det globalt gennem hele

det 20. århundrede. Folk forlader landdistrikterne og �ytter ind til byerne i en illusorisk forventning og

blind tro på, at deres lykke kan gøres i storbyen. De aller�este tog grueligt fejl.

Se: bionauten.dk, et nyt site om vitalitet.

10.

Fri uddannelse af alle børn og kombination af uddannelse og industriel produktion

Når ordet fri optræder, bør der lyse et sæt røde lamper. Der er intet frit i det kommunistiske manifest.

Fri betyder: frihed for globalisterne til frit og kvit at tage for sig af retterne + frihed for ansvar for,

hvilke retter man har taget for sig af. For at forstå dette perverterede frihedsbegreb, må vi gribe

tilbage til kommunisternes forfædre, jesuitterne. Vi �nder alle 10 bud for

liberale/radikale/revolutionære hos Adam Weishaupt, jesuitter-lærlingen, stifteren af  de Bayerske

Oplyste  (Bayrische Illuminati) fra Ingolstadt ved Frankfurt. Jesuitterne var stærkt interesserede i

uddannelse af børn og unge, for de var jo selv videnskabsmænd, munke-nørder. Det lyder helt �nt,

indtil vi læser deres hovedtese for pædagogik: Giv mig det det 4-års barn, og jeg skal give dig det voksne

menneske. Jesuittisk pædagogik er altså systematiseret hjernevask, jo tidligere, jo bedre. Det er mental-

pædo�li, overgreb og voldtægt af børn. Men det er mere end mentalt. Med et vist kendskab til den

katolske kirke, ved vi også, hvilke midler, det skønnes hensigtsmæssigt at tage i anvendelse. Visse

oplevelser for ganske unge mennesker kan i den henseende være nyttige i deres bevidshedsdannelse,

hvilket kan være nyttige for … brugen af denne bevidshedsdannelse. Behøver jeg at sige mere?

Korruptionen af uddannelsessystemet i hele Vesten er massivt.

Så meget dumhed og uvidenhed, så meget disinformation, så meget historieforfalskning, så meget

mangel på tænkekraft!

https://www.nedersteetage.com/agenda-21-30-fns-skema-for-et-globalt-slavesamfund/
https://www.bionauten.dk/
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Marx talte ikke om frivillig uddannelse af børn og unge, han talte om tvungen uddannelse. Hvorfor ville

han ellers kombinere udsagnet med udsagnet om industriel produktion? Uddannelsessystemet skulle

designes til at producere slaver til produktionsapparatet. Det var NØJAGTIGT, hvad der skete i

Sovjetstaten. Det var efterfølgende det, der skete blot i langsomt tempo, vha kommunisten og

pædagogen, som venstre�øjen bekendte sig til: John Dewey. Disse typer leverer altid en freudian slip,

og Dewey siger på et tidspunkt, at formålet med hans pædagogik er at skabe dumme mennesker. Er

det ikke netop, hvad der er sket?

En del mennesker ser sig i dag nødsaget til at vælge hjemmeskoling af deres børn for at få dem ud af

hjernevaskersystemet. Systemet svarer sine steder igen ved at  indføre forbud mod hjemmeskoling.

Interessant, det kommunistiske projekt var aldrig et vertikalt projekt beregnet på én lokalitet, én

nation, én stat. Kommunisterne opererede samtidigt horisontalt på tværs af lande og stater. De var fra

starten Internationale. Læs-hør-se KGB-afhopper Juri Besminov’s bekendelser om subversion. Stalin kaldte

socialister i Vesten for nyttige idioter. De vestlige institutioner kunne subverteres i løbet af blot to

generationer, og skaden ville tage endnu to generationer at hele. I mellemtiden er der sket et radikalt

videns- og værditab. Det er det, vi har set i Vestens universiteter fra 70’erne og frem til i dag. I USA

kulminerer hjernevasken lige for tiden, og anstalterne er rene rottereder for radikalisme/marxisme.

Derfor har det været muligt at kuppe hele det demokratiske parti som en radikalistisk-marxistisk

platform.

Post Manifest

Manifestet er så betydningsfuldt, fordi det manifesterede sig. Det blev til virkelighed, og vi lever i dets

virkelighed i dag. Der går en lige linje fra Adam Weisshaupts oplysningstids- prærevolutionære �loso�

over Karl Marx’ ditto over Maos kinesiske tilpasning over Roosewelt New Deal-kommunisme over de

trotskistiske amerikanske neocons i Bush-æraen til det kuppede demokratiske-neomarxistiske parti i

USA i Obama-æraen. Og som ånden i �asken har vi det sabbatæiske begreb frelse via synd, hvor alt det

onde bliver til det gode. Det 20. århundrede var en manifestering af denne ondskab forklædt som

godhed.

For nylig kom der en bog af Diana West med titlen: The Red Thread: A Search for Ideological Drivers Inside

the Anti-Trump Conspiracy. Hun har dykket ned i fortiden og relationerne hos en række nøglepersoner i

det amerikanske statskup i 2016 og opbygger en overbevisende og detaljeret argumentation for, at det

må karakteriseres som et kommunistisk statskup:

https://www.youtube.com/watch?v=avbIhMi9OWg
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🎦

How Communist Ideology In�ltrated America’s Security Agencies & Fueled Spygate—Diana West

https://youtube.com/watch?v=xZhDlf7sOaE

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://youtube.com/watch?v=xZhDlf7sOaE
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Vi har set grimme ting i vor tid. Men har vi set det værste endnu? Det bliver muligvis rigtig grimt, lige

om lidt. Øgleynglet er stadig er aktivt, selv om dragens hoved er hugget af, og for første gang i

historien føler  Magtens Menageri  sig alvorligt anfægtet. De kæmper nu for deres liv og de ekstreme

privilegier, som de har været århundreder om at tilkæmpe sig.

Disse privilegier har været opretholdt via institutioner, organisationer, karteller, syndikater, loger,

netværk, lovgivning, traktater, krigshandlinger, intervention, udplyndring, folkemord, forførelse,

statskup, korruption, bestikkelse, designreligion, designideologier, terror, forgiftning, løgn og

propaganda, nysprog, forgældelse, social ingeniørkunst, historieforfalskning, svindel, manipulation …

man bliver voldsomt træt af blot at remse op, hvad de har haft til rådighed i deres kreative

værktøjskasse. Selv naturkatastrofer er blevet en del af repertoiret, for de kan nu skabes kunstigt via

hi-tech.

Alt sammen kan føres tilbage til en stak familier. Vi taler om en global ma�a med et multigenerations-

netværk. For nogle årtier siden begik de deres største fejltagelse. Dette er ikke en teori, det er en blank

indrømmelse. En repræsentant for en af ma�afamilierne, the Rockefellers, braldrede ud med det og

sagde: Vores største fejltagelse var INTERNETTET!

Battle�eld Internet

https://www.nedersteetage.com/et-kort-over-magtens-verden/
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Internettet

Det var med Internettet, folk for alvor begyndte at dele både spørgsmål og viden. Selv folk, der var ude

af stand til at læse en bog fra ende til anden, eller som enten var funktionelle eller direkte analfabeter,

kunne være med.

Et redskab, der manglede på listen over redskaber, er  fordummelses-uddannelse, der har forringet

børns, unges og studerendes uddannelsesniveau gennem et århundrede. En af pionererne for

moderne uddannelse, kommunisten John Dewey, der blev rost til skyerne af de kulturmarxistiske

nypædagoger i 60-80’erne, indrømmer selv, at formålet med skolesystemet var at skabe dumme børn

(nypædagogerne glemte altid at citere ham for det).
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Der er ikke meget af det, som folk begyndte at tale om, der ikke fandtes i forvejen nedskrevet i bøger

og hengemt i biblioteker. Problemet med al den udmærkede litteratur var, at den ikke kom og

prikkede folk på skuldrene. De talte ikke om den, for de kendte den ikke. Medier og

uddannelsesinstitutioner formidler kun, hvad de får lov til. Litteraturen, registrene, dokumentationen

står der og står – og samler støv. Med mindre nogen støver den op. Disse nogen fandtes og har altid

fandtes, men de var få og tilhørte typen af intellektuelle nørder, der ikke havde egentlig rækkevidde og

folkelig appel. Folk lyttede til deres skolelærere, deres medier og den nye religion, videnskaben – om

hvilke der alle kan siges både godt og skidt, for det er først i nyere tid, at medier er blevet så

gennemført utroværdige (medieskredet startede i England i 1909), at videnskab er blevet dogmatiseret

og kommercialiseret og at skolesystemet er blevet en hjernevaskerfabrik. Men det var ikke dem, der

var det egentlige problem. Problemet var, at folk blindt adlød autoriteterne, de betvivlede dem ikke. Der

havde ikke vist sig tilstrækkelig grund til at betvivle, mente folk.

De antiautoritære stemmer befandt sig langt fra o�entligheden. Den globale ma�a kendte til deres

eksistens og holdt nøje øje med dem, men de anså dem ikke for at være et større problem indtil

videre. Skulle en af dem bryde igennem til o�entligheden, fandtes der måder at passivisere

vedkommende på.

Karaktermord

Eksempel: Det 20. århundredes største og mest ind�ydelsesrige digter, Ezra Pound, faderen til al

moderne digtning, undrede sig efter 1. Verdenskrig over, at alle hans venner var døde i krigen. Han

besluttede sig til at �nde ud af, hvad den egentlige mening var med denne  Great War, som tidens

herskere kaldte den. Hvad var  the greatness  ved et kulturødelæggende folkemord? Og hvorfor var

tidens herskere selv tavse om årsagerne? At en eller anden punk skød hjernen ud på en tronfølger til
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det Østrig-Ungarske kejserdømme et sted på Balkan, hvorefter alle stormagter i Europa  lige pludselig

ud af den blå luft havde en enorm vilje til at starte en krig af uhørte dimensioner, gav ikke mening.

Digternes digter

Pound gravede sig ned et helt år i The Library of Congress, Washington D.C. for at opklare mysteriet.

Han løste gåden, og måske havde han allerede en fornemmelse på forhånd. 1. Verdenskrig og alle

dens forgreninger: den Russiske Revolution, ødelæggelsen af det østrig-ungarske, det tyske, det russiske

og det osmanniske storrige, alle det britiske misundelsesimperiums erklærede fjender,

var  bankmændenes værk, de bankmænd, slavehandlere, våbenhandlere, drughandlere, land- og

søpirater, imperialister, industrialister, hvis hovedsæde var The City of London, hvis �lial var Wall

Street. Da det kom stalinisten og præsidenten Franklin Delano Roosevelt og hans rådgivere for øre,

blev Ezra Pound karaktermyrdet – han blev fremstillet som fascist i medierne og af historikerne – og

dernæst indespærret på St. Elizabeths galeanstalt, hvor han sad i 10 år.

Læs: 40 strøtanker i storformat

Hvad er så menageriets modspil?

I erkendelsen af, at katten var ude af sækken og folk var løbet med boldene, hældte de en bunke gift

ud på nettet. Dernæst satte de en masse hitech-manipulation ind kombineret med censur,

karaktermord, demonetarisering, og alt det misbrug, som monopoler giver mulighed for.

https://www.nedersteetage.com/40-stroetanker/


29.12.2022 15.07 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1515/3124

Læs: http://www.nedersteetage.com/den-korrigerede-virkelighed/

Spørgsmålet er blot, om de ikke er for sent ude endnu engang. Teknokrater begår én generel fejl i

måden, de betragter og behandler mennesker på. De er overbeviste om, at teknikken er mennesket

overlegent og handler derefter. Men da deres model for mennesket er

stærkt  reduktionistisk  altså  afstumpet, så bliver de overrasket over menneskets ressourcer, når det

bliver presset. De aner ikke, hvad mennesket er i stand til i sig selv og ved egen kraft. De har hele tiden

ment, at de har alle kort på hånden, og at deres maskiner vil modi�cere og til sidst helt erstatte

mennesket – kun menneskekroppen ville overleve, som en roboti�ceret kødklump. Dette er kernen af

den afstumpede, transhumanistiske �loso�.

Vi oplevede internettet og så, hvad det kunne. Vi blev gode til at bruge det. Nu forsøger globalma�aen

og tekno-behavouristerne at tage det tilbage. Den går bare ikke så nemt. Folk har fået smag for at

være prøveløsladt og vil ikke �nde sig i at blive smidt i fængsel igen. Vi har set starten på det, men i de

næste par år vil vi se de første e�ektive indgreb mod datama�aen og deres magtmisbrug. Der �ndes

allerede den lovgivning, der skal til, men den er bare ikke blevet brugt. Der �ndes masser af anti-trust-

og antikartel-lovgivning og lovgivning for publicister, som ma�aen smart og via juristeri har sneget sig

uden om, fx ved at hævde, at de skam ikke publicerer, de er bare en neutral platform, hvilket alle ved

efterhånden, er bullshit. Der skal bare ét større land til, der anlægger sag mod datama�aen, og bolden

kan risikere at rulle. Bliver det USA?

Teknokommunisme

H.C. Andersen skrev et eventyr om teknokraten. Det vidste han ikke, for begrebet var ikke opfundet,

men han så i sin tid begyndelsen til industrialiseringen. Hans eventyr Nattergalen handler om, hvordan

den øverste magt personi�ceret ved kejseren af Kina forelsker sig i et stykke smart mekanik men

mister sin sjæl og er lige ved at dø en ulykkelig død – indtil den levende fugl forbarmer sig over ham.

http://www.nedersteetage.com/den-korrigerede-virkelighed/
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H.C. Andersen så teknofascismens komme i det fjerne

Meget apropos er det Kina, der er langt fremme med det dehumaniserede teknokratisamfund med

ekstrem kontrol og sociale bonus- og især strafpoints udregnet af algoritmer.

Meget apropos kaldes det seneste lag, der er afsløret af den globalistiske magtstruktur, for the

Chinese Elders eller dragefamilierne.

Meget apropos var det den interne aftale i det globalistiske magtmenageri, at det 21. århundrede

var kinesernes, og at Vesten og dens økonomi skulle ødelægges. Alle outsourcede til Kina, og

kinserne �k uhindret adgang til at stjæle patenter og intellektuelle rettigheder af Vesten.

Kommunismen gik under jorden ved den Kolde Krigs ophør, holdt vejret, reorganiserede og

genopstod som tekno-kommunisme.

Meget apropos har Google �yttet sin hovedafdeling til Kina. Først var der en masse spil for galleriet

en årrække, hvor kineserne ikke måtte bruge Google. Så undergik Google et ‘kommunistisk’ rebrush

og trådte i karakter som den CIA-op�ndelse og det hjernevaskerprogram, det var tænkt som fra

starten, hvorefter de blev bon-kammerater med ny-maoisterne i kommunistpartiet.

Ma�aen gør internettet  politisk korrekt. Selve begrebet politisk korrekthed  er  kommunistisk, for det

opstod i sovjetstaten som et synonym for, at noget eller nogen var i overensstemmelse med partilinjen

og ideologien udlagt af partiet. Man blev dengang, og man bliver i dag en lydig partisoldat, når man

dukker nakken for skyld, skam og frygt og politisk korrekthed.
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Hvad det kinesiske kommunistparti frygter allermest er, at scener som disse fra Hong Kong med millioner af

folk på gaden skal brede sig til resten af landet.

Meget apropos er fronterne i dag kridtet op i USA mellem de skingre og korrupte nymarxister i det

demokratiske parti, fake-news-mainstream-propagandamedierne og datama�aen og Clinton-

ma�aen, hvor fruen servicerede kineserne med statshemmeligheder fra serveren på sit

badeværelse på den ene side og den amerikanske præsident og hans konstant voksende folkelige

support på den anden side.

Kulten

Så det handler stadigvæk om loyalitet/duknakkethed overfor en partilinje. Ligesom kommunismen

var en kult, der byggede på blind tro og virkelighedskorrektion, på samme måde er den organiserede

hadkampagne mod den præsident, der har tænkt sig endnu engang at vinde det amerikanske valg

sandsynligvis med en eksplosivt forøget vælgersupport, et designer-kultisk fænomen.

http://www.nedersteetage.com/den-korrigerede-virkelighed/
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Hvad har amerikanske tilstande at gøre med os i Europa? Svaret er ALT! USA er test ground for det, vi

kommer til at opleve her og i resten af Verden. Hvis det var lykkedes globalisterne at køre Hillary

Clinton i garagen ved sidste valg, havde det været game-over for friheden i Vesten og Verden. Det

samme vil ske med forsinket e�ekt, hvis det lykkedes dem i 2020 at få deres kandidat i hus – og rygtet

siger, at Hillary sniger sig ind i sidste øjeblik fra bagdøren. Det vil også være hendes eneste chance for

ikke at få hevet trusserne ned efter valget, for der vil herefter ikke længere være noget, der forhinder

en fullblown afsløring af The Clinton Foundation og deres familie-ma�a, Russiagate (der i virkeligheden

var både Chinagate og Ukrainegate), Uranium One, Whitewater, arkansiding, Haiti, Epstein-forbindelse

og human tra�cking + hele bravaden af de tungeste forbrydelser, der kan tænkes. Præsidenten, der

vidste det hele, Barry Sartoro er hans rigtige navn, vil heller ikke kunne gemme sig længere.

Der er intet spontant i den måde, som venstre�øjens perverterede adfærd i USA har udviklet sig på,

deres hæmningsløse og skamløse forbrug af løgne, deres hyldest til terror som politisk mål, deres

latterlige, tegneserieagtige, økoterroristiske New Green Deal (økoterrorrisme), deres support til human

tra�cking / child tra�cing / drug tra�cing ved den amerikansk-mexikanske grænse, deres hyldest til

a�ivning af 9 måneder gamle fostre og nyfødte børn til fremme for organ tra�cking (Planned

Parenthood, den menneskelige kødindustri), deres destruktive bedriven identitetspolitik, deres baden

sig i fake news media og deres korruption (samtlige kandidater til det næste valg er involveret i en eller

anden korruptionsskandale).

Der er intet spontant i de horder af  gadefascister, antifaer, som vi kommer til at se eksplodere i

voldsorgier frem til det amerikanske valg i 2020. Vi har allerede set, hvordan deltagere i Trump-rallyes

er blevet overfaldet udenfor stadions af disse horder af hjernedøde afstumpetheder. Det er her, det

bliver rigtig grimt, og vi kommer til at se borgerkrigslignende scenarier, hvilket er nøjagtigt, hvad der er

meningen. Og hvad betyder anti-f.a.? Det betyder anti First Amendment, den vedhæftning til den

amerikanske forfatning, der siger, at  enhver borger har ret til frit at ytre sig, altså anti-ytringsfrihed.
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Formålet med antifa-horderne er at lukke munden på alle, der mener noget andet end dem selv.

Hvilket blot er en voldelig udgave af det, som hele venstre�øjs-ideologien går ud på. Derfor diskuterer

venstre�øjere ALDRIG faktuelle og substantielle ting med de, der mener noget andet end dem selv, de

fyrer paroler af, latterliggør, karaktermyrder, dæmoniserer og lukker munden på folk, hvis de kan

slippe afsted med det, og Antifa-fænomenet er bare den kommende tids radikaliserede og brutale

version af det.

Der er intet spontant og folkeligt over borgerkrig, for det har alle dage og alle steder været høje herrer,

der ovenfra og udefra har pisset ned i myretuen for at se de små kræ gå grassat på hinanden. Og

imens de er mere end fuldt optaget med at gå grassat, bliver der drejet på håndtagene i baglokalet.

Hvis man kan få borgerne selv til at begå harakiri, så er det det bedste. Ellers må man importere

lejesoldater og skuespillere til at gøre det. Vi er et par stykker, der husker, hvordan Syrienskrigen blev

kaldt for en borgerkrig men i virkeligheden var et invasions-terrorangreb på landet betalt af

globalistpenge og organiseret af CIA.

Der er intet spontant over det giftige og fordummede mentalklima, som et par generationers marxistisk

hjernevask har skabt ved universiteterne. Mest grelt i USA men bestemt også i Europa. Det startede for

50 år siden, jeg ved det, jeg husker det, for jeg var der for 40 år siden. Såkaldt højere uddannelser

handler ikke længere om at lære at tænke og håndtere egentlig viden. De handler om at udvikle

teknokratisk copy-paste-barhed og sørge for, at intelligensian ikke udvikler det potentiale, der regnes

for at være farligt for Magten i form af ægte kritisk sans. Marxisterne tog patent på begrebet kritik,

men glemte, hvad det ville sige, for de �k facit foræret, og selvkritik kom aldrig på tale.

Universitetsstuderende er nu resultatet af institutionalisering fra vuggestue til universitet. KGB-

afhopperen Juri Besminov forklarede hele programmet, og hvordan det var muligt og helt enkelt at

korrumpere en hel nation og dermed en hel civilisation, når man havde grebet på blot 2 generationer.
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Skaden ville være irreversibel, og det ville tage samfundet mindst lige så lang til at helbrede den. Det er

resultatet af den proces, vi ser lige nu.

Feje unge mennesker, der skjuler sig bag masker, når de udøver vold, doxer deres hadobjekter eller smider

forgiftede smoothies i ansigtet på dem – mens de kalder sig for antifascister …

Der er intet spontant over den rebrand af klimatismen, der nu køres i stilling med tudende, fnysende

skolepiger iført �etninger, hønserøv og how-dare-you. Klimatismen er en eskatologisk design-religion

(læren om verdens ende), en globalistisk økokult, der afholder en løbende prædiken om, at vi skal ofre

til Gaia for at genskabe den klimatiske stabilitet, som vi har forstyrret. Gudinden kræver

menneskeofre. Måske er hendes rigtige navn slet ikke Gaia men Kali eller Lilith. Hvis du synes,

menneskeofring lyder som noget  meget gammelt, som  burde  være hedengangent, så har du ret.

Men burde er irrelevant, for denne urgamle forbandelse er selve dagens orden.

Her er i forbifarten to nyheder til økoterroristerne:

Jorden har har aldrig i dens 4.5 milliarder års levetid været klimatisk stabil – ustabilitet har været

selve normen fra dag 1

Vi har ikke forstyrret denne ikke-eksisterende stabilitet, for det har vi aldrig haft mulighed for, da

der er langt større kræfter på spil.
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Der er intet spontant over tidens bølge af fanatisk  veganisme  og en bølge af  militariseret

kønsforstyrrelse. Når man fucker med den basale ernæring, fucker man med hormonsystemet og

dermed med kønsligheden. Man kan ikke undgå at bemærke, at der netop blandt antifaerne, den

nyfascistiske venstre�øj, er overvægt af veganere og LGBT’ere + diverse gradbøjninger af

efeminiserede mænd (soy boys) og maskuliniserede kvinder. Det er i de kredse, man også �nder både

en fejring af transgender’ismen, hvor medierne nu angriber børn helt ned til 4-års-alderen.

Der er intet spontant over �odbølgerne af indvandrere tra�keret af menneskesmuglere med penge

på lommen fra George Soros’ Open Society Foundation bestilt til at overskylle Europa og USA

akkompagneret af et skyld-skam-frygt-kampagne mod alle, der sætter sig imod at blive overskyllet.

Motivation for globalisterne var disse tre:

Skabelsen af et nyt proletariat, der var villige til at arbejde for under mindsteløn og dermed

undergrave den arbejderklasse, der ‘havde det lidt for godt’

Skabelsen af en ny fond af stemmekvæg for globalisternes favoritpartier – i dag venstre�øjen

Skabelsen af kaos og destabilisering i den vestlige verden ifølge den globalistiske

hovedstragi: strategy of tension, et andet ord for terror eller del-og-hersk

Det uundgåelige emne

Der er intet spontant over  pædo�lismen  heller, for det ligger lige bag et stykke ultratyndt og

halvgennemsigtigt silkepapir af tabu og  det-taler-vi-aldrig-om. Som hverken veganer eller LGBT’er

bryder man sig – forhåbentlig – om det selskab. Det er ikke noget problem for menneskeheden, at der

�ndes hverken veganere – de er selv ude om det – eller homoer og trans’er – de har fuld ret til at være

til. Problemet består i, at de er mål for identitetspolitisk røvpuleri på den ufede måde. Deres livstilsvalg

er blevet militariseret og bruges som våben mod alle andre. Ligesom feministerne og alle andre

kulturmarxistiske designkultiske fænomener �k de muligheden for at berige sig selv og deres egoer
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med en o�errolle. De smagte på den, den smagte godt, den kløede de rigtige stede, de blev afhængige

af den – og de blev et redskab for dem, der havde udset dem til at simulere ofre. Og nu er de i stue

med pædoerne.

De vil protestere kraftigt – må man da i det mindste håbe. Men hvad de ikke har forstået er, at der er

en indbygget feature ved identitetspolitik, en bagside af medaljen. De går og tror, at det hele drejer sig

om deres egen navle, deres egen o�errolle, deres egen sociale retfærdighedskrig, deres egen ret til at

pege �ngre og fordømme og deres egen stykke bekvemmelige feel-goodness. Men sådan spiller det

store klaver ikke. Når man først har meldt sig ind i Kulten, så fanger bordet. Man bliver en del af

menigheden og redskab for dens overordnede agenda. Vis mig dine sym- og antipatier, og jeg skal sige

dig, hvem du er i selskab med. Det kan godt være, at de stak den op, mens du vendte ryggen til, men

nu sidder den der. Hvad vil du gøre ved dét?

Der er intet spontant over – eller lad os snarere sige: det er ikke tilfældigt, at pædo�li er det næste, der

køres i stilling som normalt. De har ventet i lang tid, inden de lukkede op for det. Det er foregået i

lukkede cirkler, for de vidste, at de ville blive lynchet, hvis folk opdagede, hvad de gjorde ved deres

børn. Det er via internettet, at deres pædo-netværk har kunnet udbygge sig selv. Men det er også via

internettet, at de nu bliver afsløret.

Daniel Lee, en prædikant fra Alaska, der har erklæret hellig krig mod, hvad han kalder sataniske pædo�listre –

https://www.youtube.com/user/dnajlion7

Klimahyklerne

Og hvad har klimatismen af gøre med pædo�li? Well, det viser sig nu, at en del human-tra�cking-

netværk opererer under dække af klima-godgørere. Epsteins ru�erske, Gislaine Maxwell, stiftede xxx,

Clinton-ma�aen har gang i noget, de kalder the Clinton Climate Initiative (som ingen aner, hvad går ud

https://www.youtube.com/user/dnajlion7
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på = det dækker over noget andet), der optrevles netværk på Marshall-øerne, Yap i Stillehavet, hvor

klimahyklerne lukker ned for det lokale �skeri, mens de kører deres sjove netværk og kalder det

for  ocean conservation. Hvad er der med disse kryb og eksotiske tropeøer? Et af sporene fører ikke

overraskende for de, der har fulgt med i amerikanske undergrundsmedier, til Barack Obama (kan vi

kalde Barry Sartoro, forkortet til BS, og hans ‘kone’ for krypto-LGBT’ere?). Man hører ikke så meget fra

ham for tiden, gemmer han sig, mærker han rebet, der strammer? Trump kom til at sige til en

journalist forleden: ‘I think he is hiding …’

Amazing Polly har gjort det igen: Swamp creatures of the Paci�c

NXIVM-kulten er lige i smørhullet for den venstreorienterede New-York’er-elite, deres fancy,

degenererede kunstprojekter og deres narkomanske indtag af adrenachrome, ekstrakt af blod fra børn

omkommet i en tilstand af dyb rædsel, hvorved de frigiver et hormonstof, som indtages som

livsforlængende. Vi �nder de mest magtfulde spillere her (fx the Bronfmans), de samme personer +

mange-mange �ere går igen i blackmail-kredsen omkring  Je�rey Epstein. Clinton-ma�aen er dybt

indfedtet. Hollywood er indfedtet. Det er her, vi �nder de argeste modstandere mod en lukket grænse

til Mexico, for der er der igennem, de får deres forsyninger af ‘frisk kød’. Det, der måske er det mest

chokerende er selve OMFANGET af disse pædo�li- og børne-tra�kerings-netværk. Der forsvinder hvert

år 700.000 børn i USA og Canada! Og det foregår med mainstream-mediernes og ofte myndighedernes

understøttelse, hvilket fortæller noget om den ekstreme magt, man kan få over mennesker, der har

ladet sig korrumpere til at medvirke til den slags.

https://www.youtube.com/watch?v=mVOqGqmDJEM
https://www.youtube.com/watch?v=mVOqGqmDJEM
https://www.nedersteetage.com/epstein/
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Abramovic – satanisk pædo�li, adrenachrome og ‘spirit cooking’ kaldes for kunst

Trudeau – et studie i ynkelighed

Talking about Canada. Det lykkedes amerikanerne at nedstemme en pervers og kriminel kandidat ved

sidste præsidentvalg. Det lykkedes ikke canadierne, for de har fået Justin Trudeau med alle tænkelige

associationer til pædo-netværk og NXIVM-sexslave-kulten (ven med lederen og canadieren Keith

Rainiere, billede ovenfor),

manden der anholder en deltager ved et møde for at bruge det ikke-kønsneutrale ord mankind  (øh,

inkluderer ordet menneskehed ikke begge køn?),

manden der synes det er sjovt at smøre sort maling i hovedet og lave sjov med folk med sort hudfarve

(blackface skandalen), mens han – som alle demokrater i øvrigt – hykler deres åh-så-solidaritet med de

stakkels undertrykte racer (bare de lover at stemme på dem),
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manden der førte valgkamp på saudiarabisk �nansierede, ekstremistiske moskeer i Vancouver, der var

udklækningsanstaler for al Qaeda (man tænker omgående på det kvindelige amerikanske

kongresmedlem, terrorist-sympatisøren og svindleren Ilhan Omar),

manden der er taget under vingerne af Mr. Globalterrorist Himself, George Soros, der overtalte

playboy’en med en rygrad som en regnorm til i realiteten at sammenlægge den canadiske regering med

Soros’ Open Society Foundation!  Sammenlægningen involverer bekæmpelsen af alle, der er

modstandere af globalisme og pivåbne grænser (= open society), hvorigennem terrorister og pædoer

og alle slags scumbags har fri adgang,

manden der arrangerer et fake attentat og møder halvanden time for sent op til et vælgermøde (hvad

med de 2000 mennesker, der var proppet ind i salen, var de så ikke i fare) for at skabe o�errolle frem

til det præsidentvalg, som han er i færd med at tabe,

manden der er født med en sølvske i røven og aldrig behøvede at arbejde eller udvise excellence, fordi

hans berømte far, Pierre Trudeau, canadisk premierminister 1968-84, havde skabt en pengetrust til

det, så hans søn kunne leve som en hippie-playboy hele sin ungdom … indtil han pludselig og vupti en

dag var kompetent til at blive premierminister, fordi nogle pengemænd havde magt og mulighed for at

�nansiere en valgkamp.
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Vi taler om en ganske særlig politikertype, der ligesom Obama mere minder om en  manchurisk

kandidat, en præprogrammeret rollespiller end en egentlig politiker, og hvis politiske perfomance

virker scripted fra bag scenetæppet – begge var/er �ittige oplæsere fra teleprompts, hvor kolonner af

slick retorik passerer forbi deres næser.

Internettet – en slagmark

Hvordan er det muligt for hele verden at vide noget om disse ting og sager – og hvad vedkommer de i

øvrigt os? Det er muligt pga Internettet, og fordi folk bruger det mod de selv samme, der skabte det til

eget formål. Javist, vi bliver udspioneret og data-malket via Internettet, for det var dets oprindelige

formål. De ved alt om os, de høster menneskedata som aldrig før og lagrer det i et gigantisk AI-apparat

et sted i en underjordisk bunker til brug for … ? alt tænkeligt, der ikke er i vores interesse. Hvilket er

svaret på det andet spørgsmål: DERFOR vedkommer det os.

Det er ikke Ekstrablads-svinehunds-begær efter slibrige detaljer, der får  kontra-netværket, kunne vi

kalde det, til at støve rundt efter sammenhænge og efterladenskaber – og se, hvor travlt pædoerne,

svindlerne, statskupperne og korruptionsmagerne har med at rydde op efter sig for tiden, for de

indser, at de i deres hybris har efterladt sig alt muligt på nettet. Vi ser konstant artikler, sites og links,

der bliver taget ned. Jamen, er det ikke Google, der gør det og ikke det, du kalder pædoerne? What’s

the di�erence?



29.12.2022 15.07 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1527/3124

Når Googles Eric Schmidt udtaler, at der er brug for a spell check for hate, ‘en stavekontrol for had’, så

ligger der en scumbags tankesæt bag. De har tilravet sig retten til at de�nere, hvad der er had og hvad

der er hate speech, der selvfølgelig må bortcensureres, for dér går grænsen, for det kan alle jo forstå, ikke

sandt!  ‘De hadske’ er i Eric Schmidts og Google-Gestapos optik alle de, der bruger nettet til at

kommunikere om globalisternes overgreb på dem, og som  ytrer  sig om det. Det er fællesnævneren

mellem Google og Antifa (anti-ytringsfrihed) – som Google i øvrigt promoverer og understøtter med

største fornøjelse.

Honey trap

Så Internettet var tiltænkt som en honey trap ligesom alle de sociale platforme, der er en del af det:

Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Wikipedia. Folk blev tilbudt en platform for networking, der var

noget for alle. Hvis du var en ærkenarcissist og en sucker for opmærksomhed og likes, kunne du

trykke dig selv af, du kunne få 2 minutters berømmelse og 2 minutters udløsning for dit had. Nettet

var som mobiltelefonen: stærkt vanedannende. Inden du så dig om, havde du usynlige digitale lænker

om arme og ben, og BigTech malkede løs på dine data. De fortrængte, de trådte ind i stedet for public

relation og blev en stat over staten.
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Er det så kommercielle interesser, eller er det militære efterretningsvæsener, vi taler om her? Svaret er

JA. Det hedder stadigvæk det militær-industrielle kompleks, de er to alen ud af samme stykke.

Bemærk, hvordan �rmaerne og banksterne rykker ind og raver til sig, hver gang militæret har smadret

et nyt land. Ma�aen har både regnskabsførere, CEO’s og goons, der skyder løs på folk. Internettet var

til propaganda, mind control og digitalt efterretningsvæsen. Og til at hive penge ud af lommen på folk.

Derfor er det meget underholdende at se skaberne og kontrollørerne af Internettet blamere sig så

grundigt i disse tider. For blot et par år siden var de i stand til at skjule deres agenda, men i dag er alle,

der blot er nogenlunde velorienteret, klar over, hvad agendaen er.

Det er også interessant, at folk åbenbart har større fantasi end skaberne og kontrollørerne og er i

stand til at bruge nettet til at manøvrere udenom kontrollen og afsløre kontrollørerne.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Der har indsneget sig et stykke begrebsforvirring

Altså

Begrebsforvirring
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Fordi ordet sundhed  indgår i en ordstilling, er det ikke ensbetydende med, at der også indgår oprigtig

bekymring for menneskelig sundhed. Kontakt med det såkaldte sundhedsvæsen er på ingen måde

garanti for, at det er sundhed, der tilstræbes.

Fordi ordet læge  �gurerer i en sammenhæng, og selvom ordet burde indebære lægedom og

helbredelse, bør man ikke stille for store krav til ordlyden. Der er garanti for  behandling, hvilket

bestemt ikke er det samme som helbredelse. Behandling sætter folk i arbejde og behandlingsudstyr i

omsætning. Dr. Kniv og dr. Pille kan godt lide at udøve deres håndværk.

Fordi ordet medicin står at læse et sted på linierne, er det ikke nødvendigvis meningen, at den skal gøre

patienten rask. Medicin er et produkt, der koster penge, og de, der producerer produktet, forventer at

få deres investeringer tilbage tifold. Medicin har en bagvedliggende business case, og hvis medicin

helbreder folk, køber de ikke mere medicin.

Fordi der er afgivet et lægeløfte  tilskrevet Hipokrates, kan man ikke være sikker på, at det ikke er en

gang hykleri (hypokrati). Fordi en læge har lovet ikke at gøre skade på mennesker, er virkeligheden en

anden, for uret tikker, konsultationen er forbi, der er andre, der venter, der bliver udskrevet et

præparat, der fjerner symptomerne, vi ses igen om en måned, fru Jensen.

Fordi der står hospital  over porten, og fordi ordet betyder gæstfrit, så er det ikke sikkert, at du er

velkommen. Hvad du bestemt ikke er velkommen til er at stille �abede spørgsmål til indholdet i det

skud vacine, som de har tænkt sig at give dig og dit barn, og hvorfor der mon skal være kviksølv,

aluminium, død hest og ko, formaldehyd og fuldt genmateriale fra et foster med leukemi.

Fordi sygehuset  – et langt mere beskrivende ord end hospital – er propfyldt med high-end

medicoteknisk udstyr, CT- og MR-scannere, registreringsudstyr og Sundhedsplatforme udviklet til at

betjene amerikanske forsikringsselskaber, og fordi der forskes for milliarder for indtjente trilliarder, er

det langt fra sikkert, at de har en ide om, hvad et menneske er for en størrelse.

Fordi videnskaben bag det hele har blot 100 år på bagen og er skabt for de oliemilliarder, som John D.

Rockefeller, søn af en Snake Oil-svindler (det rådne æble falder ikke langt fra træet), tjente i Standard

Oil, og fordi denne videnskab er dybt in�ltreret i en �lial af den petro-kemiske industri kaldet

medicinalindustrien, kan man til gengæld være sikker på, at interessen i dit helbred er direkte

proportionel med de penge, industrien kan tjene på dit helbred, hvilket i sidste ende er det samme

som FRAVÆRET af dit helbred.

Der er ingen penge i sunde og raske mennesker.

Deri består den totale begrebsforvirring.

Det var bare dengang

Det var bare noget, de gjorde i gamle dage, da de ikke vidste bedre, for de kunne jo ikke gå hen i

supermarkedet eller tænde for fjernsynet eller google det eller åbne for vandhanen og tænde for

kontakten men var i deres armod henvist til at tale med hinanden og lytte til de gamle og mest

erfarne,
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og det er jo fordi, de var overtroiske og troede på ånder og engle og så spøgelser, for de havde ikke

opfundet psykofarmaka, Big Data, algoritmisk børshandel, CT-scanning, elektroniske nyhedsmedier og

digital valgsvindel eller muligheden for at tro på, at videnskaben havde svaret på universets gåde …

lige om lidt i morgen.

Det var bare noget, der var i gamle dage, da der fandtes religioner, hvor man kunne bearbejde sin

usikkerhed om livet og døden, få vished for godt og ondt og gøren og laden, og hvor Gud og hvermand

var klar over, at tilgivelse i en ufuldkommen verden af fejltagelse var forudsætning for åndeligt

velbe�ndende,

og det er jo fordi, de ikke var klar over, at ALT er relativt og fuldstændig tilfældigt, at universet er en

entropisk dødsmaskine, at bevidshed bare er en bivirkning af kemi og neuroner og elektriske impulser

i hjernen, og at ALT kan koges ned til den mindste partikel, som de �nder lige om lidt, når de får penge

til at bygge en endnu større maskine i et bjerg i Alperne.

Det var bare noget, de sagde til hinanden i gamle dage, når de sad rundt om bålet og så dansende

skygger på hulens væg eller i kanten af skoven, bag hvilken der luskede væsener med nattesyn, kløer

og hugtænder, der ventede på at plante disse i kødet på staklerne ved bålet og æde deres hjerte og

lever,

og det er jo fordi, de ikke havde dobbeltløbede haglgevær og påsatte skovbrande, der kunne

skræmme bæsterne og asfalterede landeveje, så man kunne køre dem over og benzindrevne

motorsave, så man kunne fjerne utilgængelig skov og i det hele taget ikke havde styr på det dér

forbandede vildnis, der kaldes for natur.

Der var bare noget, de gik og troede, fordi de ikke havde leksika, databaser, registersammenføring,

statistikker, årsregnskaber, handlingsplaner, Schengen-samarbejde, antiterror-strategier,

overvågningskapitalisme, sociale pointsystemer, Dankort og Net�ix,

og det er jo fordi, de i deres formørkelse og darwinistisk underfrankerede undermåleri ikke var nået til

det høje kulturelle stadie, hvor vi er velsignede med twerking, reality-TV, ISIS, antifaer, �nanskriser og

derivater, George Soros, politisk korrekthed, pædo�le politikere, mainstream-medier, identitetspolitik,

vejrmodi�cering, genmodi�cering og pesticider.

Som medlem af kulten

Som medlem af kulten  ser jeg ikke hjernedød som en tilstand, der er forbeholdt tra�kofre,

apoplektikere og senile mimregøj men som en livslang glidende overgang til den dag, hvor man kan

sove længe én gang for alle

Som medlem af kulten  behøver jeg ikke længere bruge min hjerne til andet end download af

præfordøjet mental karto�elmos

Som medlem af kulten er jeg ikke forpligtet af logikken i mine udsagn men kan nøjes med at henvise til

medlemsbogen side 14-18
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Som medlem af kulten betvivler jeg ikke det ophøjede i mit designerideologiske livstidsabonnement og

kan trække en ubrudt linje fra det verdensbillede, jeg anska�ede mig i min pubertære

begrebsforvirring, til den dag, jeg stiller sutterne

Som medlem af kulten færdes jeg kun blandt de rigtige mennesker, der alle mener det samme som jeg,

som heller ikke bruger deres hjerne, som ikke er forpligtet af logik ejheller betvivler deres egen

fuldkommenhed

Som medlem af kulten holder jeg meget af baviansocialisering – hvis du klør mig i rumpen, piller jeg en

loppe i øret hos dig, og vi behøver ikke at forholde os til virkeligheden

Som medlem af kulten  er jeg fritaget for at lave lektier, få snavs op under neglene og rejse mig fra

sofaen – det skulle lige være for endnu en dåseål

Som medlem af kulten engagerer jeg mig ikke i samtaler med mennesker – er du da tosset, jeg kunne

risikere at lære noget! – jeg synger i kor

Som medlem af kulten kender jeg mit repertoire, der ikke trænger til fornyelse, så vidt jeg ved, og hvad

jeg ikke ved, har jeg ikke ondt af

Som medlem af kulten ved jeg ikke noget, men siger ofte, at det ved vi jo alle sammen, og da jeg ikke

ved noget men antager en hel masse, ved jeg heller ikke, hvad jeg ikke ved

Som medlem af kulten  mener jeg at have meninger om mangt og meget og har den medlemsfordel

fremfor ikke-medlemmer, at mine meninger ikke koster noget

Som medlem af kulten har jeg det privilegium at være i stand til at beskylde ikke-medlemmer for alt det

lort, jeg selv har gang i

Som medlem af kulten har jeg fuld og livslang immunitet for både kritik og selvkrik

Som medlem af kulten overlader jeg hermed min samvittighed til kulten

Arkaisk science �ction I

Vi troede, vi var alene. Men de er her alle sammen.

Hvad er problemet? De kloge ævler om diversitet, dette er diversitet.

Hvornår ankom de? Vi ved det ikke med sikkerhed.

Hvad vi derimod kan være sikre på er, at vores hukommelse er slettet,

og vores historie er fucked-up.

Hvor er de så, spørger du, jeg har ikke set dem for nylig?

Svaret er: da de ikke ankom for nylig, har de haft god tid til at �nde ud af, hvordan vi ikke ser dem – for

nylig og til daglig.
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Vi bebor kun 20% af planetens over�ade, og resten er ubeboet, plejer vi at sige. Her �ndes de i alle

afskygninger, helt små og helt store og dem midt imellem. Nogle af dem kommer aldrig op til

over�aden. De lever under jorden, under havet, inde i bjergene, ude i skovene. Nogle af dem lever

iblandt os og er ikke til at skelne fra os. Andre har en fysik, der er �ygtig og undgår vores blik. Andre

igen har antaget skikkelse af dyr, som vi mener at kende.

For årtusinder siden var Jorden ikke den eneste beboelige planet i solsystemet, men den anden planet

blev ødelagt af de, der ankom og de, der boede der. Deres efterkommere bor her i dag.

Engang ankom der nogle, der ikke var venligt stemt. De startede med at handle og bytte, men efter et

stykke tid holdt de op med at handle og gik over til blot at tage. Siden dengang har de taget og taget,

og de satte selve akten at tage i system.

For at kunne tage, indførte de krigens undtagelsestilstand som normalitet. De overtalte os til at

underskrive en kontrakt, der gav dem lov. Lov startede som en handelsvare, siden kunne den tages

efter ønske og behov. Denne tilstand galt for alle, der boede her og alle, der var ankommet. Blot galt

den ikke på samme vis for dem, der tog. Retfærdighed er et menneskeligt og universelt begreb, som

de tilkomne ikke respekterede.

En dag for ganske nylig udløb kontrakten. De dengang handlende og siden hen tagende brød sig ikke

om tanken. For alle andre var det ensbetydende med opfyldelsen af kontrakten, da et ophør er en del

af kontrakten. Lyder det rimeligt? Det skulle man mene.

Alle andre end de tagende indgav et ønske om en fredskontrakt som a�øser for krigens

undtagelsestilstand. Ønsket blev indfriet.

Hvordan det, spørger du, det kan jeg ikke få øje på?

Svaret er: det kan du godt. Det er kun et spørgsmål om akustik og optik.

De, der har øren, kan høre, de, der har øjne, kan se.

De, der har hørt og set og forstået, kan tale om det.

Tilbage er øglernes yngel – en stund endnu.

Arkaisk science �ction II

Vi er nogen, der har en aftale om at mødes her.

Vi er nogen, der har været her før.

Vi er nogen, der var der sidste gang, det gik galt og ikke ønsker det igen.

Vi er nogen, der ikke slipper tanken om det hensunkne.

Vi så det komme, dangang. Vi forberedte os, for vi vidste, at ødelæggelsen var på vej. Vi efterlod os

tegn af betydning, der kunne minde os om, hvad der blev ødelagt.

Vi er nogen, der er ved at få øje på disse tegn.

Vi bliver i stand til at læse dem som en bog eller et billede.
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Tegnene blev dænget til med sten og jord.

De blev overskyllet af havvand og belagt med sedimenter.

Ørkenens sand dækkede dem til.

Junglens vildnis overgroede dem.

Der blev bygget ovenpå, så de lignede senere tiders efterladenskaber.

De første, der fandt dem, forstod intet.

De så dem som barnagtig gra�tti.

De så dem som de uvidendes forstyrrede besværgelser af en verden, som de uvidende ikke forstod,

fordi de ikke havde vores begrebsapparat.

De så dem som uudviklede, da de så sig selv som udviklede.

De undredede sig over tegnene, men de forstod ikke underet.

Det var her, datoer og steder dukkede op i mødekalenderen.

Vi begyndte at se hinanden i øjnene – havde vi en aftale?

Vi var nogen, der begyndte at bruge uforholdsmæssigt meget tid og energi på at få tegnene til at

hænge sammen, som om vi ikke havde andet at tage os til.

Det stod imidlertid hurtigt klart, at der var andre, der kendte til tegnenes betydning og som gjorde alt,

hvad de kunne, for at de ikke skulle tydes. De gik så langt som til at hævde, at tegnene overhovedet

ikke var tegn, og hvis de var tegn, havde de intet at gøre med fuldstændig identiske tegn på den anden

side af jordkloden. Alligevel kunne de �nde på at udrade tegnen, gemme dem væk eller forbyde

adgang til dem. Så hvis de ikke var tegn, og de ingen betydning havde, hvorfor så al denne aktivitet?

Det i sig selv var måske et tegn.

Der var to grupperinger, dengang. Den ene ønskede at gøre gavn, den anden ønskede at gøre skade.

Hvis man virkelig ønsker det, er det altid lettere at gøre skade end gavn. Så det var, hvad der skete.

Når vi nu mødes her igen, er de ikke for at tage hævn. Det ligger fjernt fra vort tankesæt. Vi er her for

at sørge for, at der bliver tru�et bedre valg denne gang, så vi ikke endnu en gang skal sendes ud i

mørket og er nødt til at starte forfra med ilden, hjulet, suppeskeen og den dybe tallerken.

Identitetspolitik

Det er egentlig ikke svært at forstå. Kulturen har via invasiv kulturdesign skabt 2-3 generationer af

mennesker – mere skal der ikke til – der ikke aner, hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de skal

hen. De er ikke identiske med det eneste, de burde være identiske med: sig selv.

Forrige generationer havde ikke brug for at tale om identitet og bedrive identitetspolitik. Identitet var

en given sag, man voksede op og blev voksen i en kultur med generøs kontinuitet nok til at forsyne de

opvoksende generationer med viden, kunnen og væren-til-stede i tilstrækkeligt mål.

Kulturmordet startede i 1910, brød ud i lys lue i 1914, ekskalerede i 1917, �nansierede sig selv mellem

1929-33, blev genoptaget i 1940 og var slog igennem mellem 1956-68. Herefter recirkulering ifølge
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kulturdesignernes begrænsede forestillingsevne. Der kan egentlig ikke sættes årstal på, men dette er

de tydelige milepæle.

Kulturmordet skabte en mennesketype, der be�nder sig i et åndelig vakuum, et nihilistisk tomrum.

Traditioner blev opgivet og dermed den selvfølgelige videgivelse af viden, kunnen og væren-til-stede,

som vi kalder kultur. Vi lærte at foragte vores kultur og os selv. Moral/etik gik �øjten og dermed vores

indbyggede samvittighed, der førhen tændte røde lamper, når vi var i gang med at forvolde skade på

andre.

Amoral blev den nye moral, samvittighedsløshed den nye samvittighed, perversion og promiskuøsitet

den nye puritanske kyskhed, had blev den nye kærlighed, folkemord blev kaldt for menneskelig

omsorg, overgreb blev kaldt for retfærdighed, korruption blev kaldt for politik, kommissærvælde blev

kaldt for demokrati, og en spade blev kaldt for en suppeske. Det er i dette vakuum af medieskabt

snotforvirring, at der udbydes identitetspolitik.

Kom nærmere, kom nærmere mine damer og herrer.

Medbring jeres ynkeligste o�errolle, og vi skaber jeres identitet.

Smid jeres svage egoer på bordet, og vi giver dem ben at gå på.

Kom med jeres had, og vi giver jer et hadeikon, I kan afreagere på.

Vis os jeres kønsløshed, og vi op�nder nye kønsligheder til jer.

Kom med jeres racisme, og vi hjælper jer med at smøre den af på andre.

Fortæl os om jeres herkomst, og vi fortæller jer, hvorfor I er vrede.

Udtal at I er unge og forvirrede, og vi vil lære jer anklage samfundet.

Sig at I er bekymrede for verden tilstand, og vi henviser jer til klimaet.

Kom nærmere, kom nærmere, alle I uden mål og med og håb om et liv.

Kom også jer, der bare keder sig den bare ud af buksen.

Lad os lave en pro�l til jer, så I kan få skræddersyet jeres nye identitet.

Identitet: at være noget andet, end det man er. Hvem ønsker ikke det?

Vi har mere end 100 års erfaring, og stiller den gerne til rådighed for jer.

Vi gør ikke andre modkrav end at forlange 100% hjernedød duknakkethed.

—– o —–
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Der �ndes kun én lov, og denne lov kan reduceres til én eneste sætning:

Du må ikke gøre skade på andre!

Al anden menneskelig retspraksis og alle andre lovkomplekser, der gradbøjer, reducerer, udhuler,

eliminerer eller pakker denne lov ind i metertykke murværker af uforståeligt og ofte absurd juristeri, er

Naturlig lov
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ikke blot unødvendigt og unaturligt. Det er ULOVLIGT.

Almindelig Lov – på engelsk Common Law – kaldes også for Naturlig Lov. Det inkluderer selve Naturen

som noget, der kan gøres skade på, og da vi selv og andre mennesker + alle levende væsener er

naturvæsener, så er det at gøre skade på Naturen det samme som at gøre skade på andre. Andre skal

med andre ord forståes som andre levende væsener.

I den forbindelse, kære forvirrede veganer: det gælder også de grøntsager, som du æder, for de er

i allerhøjeste grad levende væsener! Så tag lige at være en anelse ydmyg overfor dem, inden du slagter

dem. Tag dem i ed, lad være med at gøre skade på dem, inden du indtager dem. Hav dernæst respekt

for og kræv af folk, der ikke er veganere – hvis du føler behov for det – at de har den samme respekt

overfor dyr. Til sidst: spar os for hykleriet, eller �nd dig i at blive kaldt for en psykopatisk massemorder!

På forhånd tak.

Det kan siges helt bibelsk:  I begyndelsen var Naturlig Lov.  Der er kyndige folk, der mener at vide, at

denne lov er Universel  i helt bogstavelig forstand, og at den gælder for alle væsener i hele Universet,

uanset art, type og skikkelse. Da jeg ikke til daglig omgås hele diversiteten af indbyggere i Universet,

kan jeg som menneske ikke vide det med sikkerhed, men min intuition siger mig, at det er sandt. Det

giver fuldstændig mening i en enhver betydning af ordet meningsfuld. Det er i �loso�sk

forstand intuitivt sandt.

Der �ndes i Universet som på denne planet enklaver af eksistenser, der har indgået en pagt om at

tilsidesætte den Universelle Lov om ikke at gøre skade, fordi de som masochister  holder af  at tage

skade. Men så udøves deres valg som udgangspunkt i en lukket kreds. I det øjeblik, de bryder kredsen,

gør de sig skyldige i et overgreb på den Naturlige Lov.

Disse eksistenser har brudt kredsen. Det er her, at skredet har fundet sted. Først har disse eksistenser

gjort skade på sig selv. Så har de involveret andre i at gøre skade på dem og dem selv. Dernæst har de

forført yderligere andre til at synes, at forvoldelse af skade er en velsignelse og til at acceptere, at de

også bliver udsat for skade. Dernæst har de givet sig selv lov via en hel masse twistet pseudo-

lovgivning at have lov til – ja nærmest at være forpligtede til at forvolde denne skade på andre. Til sidst

har de forbudt ved lov at holde dem ansvarlige for at forvolde enorme mængder af skade på hele

menneskeheden og resten af den levende verden under henvisning til, at ingen sagde fra. De har

dynget skade ovenpå skade … ovenpå skade.

Det er her, vi be�nder os i dag. Vi har fjernet os så langt fra den Naturlige Lov, at vi accepterer, at det

lovgivende lag af politikere smører det ene metertykke lag efter det andet af absurd lovgivning ovenpå

de lag af absurditet, der allerede �ndes. Vi accepterer, at det dømmende lag af af dommere og jurister

afsiger domme over folk, der ikke efterlever absurditeterne. Og vi accepterer, at det udøvende lag

politifolk og militær slår folk ned med stave og lægger dem i håndjern, hvis de ikke har lyst til at møde

op hos de dømmende lag og modtage deres dom. Vi accepterer, at der �ndes to former for lov: den,

som vi stra�es under og ifølge og den, der gives til lovgiverne og deres opdragsgivere i Magtens

bagland. De love, som vi er tvunget til at følge, gælder ikke for dem.
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Javel og javist. Inde i juristeriet be�nder sig stadigvæk en kerne af Almindelig Lov, så voldsforbrydere,

svindlere og tyveknægte bliver holdt ansvarlige af systemet overfor befolkningen og de ofre, de har

gjort skade på. Det naturlige ukrudt er ikke helt udryddet. Det er ikke det, vi taler om her. Vi taler om,

at denne udøvelse af retfærdighed på over�aden dækker over underliggende lag, der er gjort af et

ganske andet stof.

Naturlig lov i en nøddeskal er retfærdighed versus uretfærdighed. Uretfærdig handling gør skade på

andre, beslutninger træ�es på andres bekostning. Her er den dårlige nyhed: Fordi folk i det herrens år

2019 har mistet evnen til at skelne mellem ret og uret, mister vi vore naturgivne rettigheder. Staten,

lovgiverne, Magten går ind og kon�skerer/stjæler vore rettigheder som borgere. Det i sig selv er

uretfærd, men da vi ikke genkender det, når vi bliver udsat for det, dukker vi nakken og ser den anden

vej. Staten har monopol på vold, dvs at gøre skade på folk. Den moderne stat er garant for syntetisk-

unaturlig lov, hvilket er ensbetydende med uretfærdighed.

Q & A

Har vi ikke brug for en regering og en lovgivning til at belære os om ret og uret?

Alle væsener i Universet kender ret fra uret.

Hvordan kan du sige det? Er det ikke noget, vi skal lære?

Se på børn. De ved lige med det samme, når der bliver udøvet uretfærdighed. Børn er intuitive

retfærdsvæsener. De gennemskuer de voksnes dobbeltmoral.

Hvordan kan det så være, at der er så meget uret til i Verden?

Det �nder sted, når barnet af de voksne bliver bestukket og forført til at vælge uret frem for ret og til

at være utro mod sin egen intuition.

Det voksne menneske har i dag fjernet sig så grundlæggende fra sin indbyggede, medfødte intuitive

retfærdsinstans kaldet samvittighed, at det kræver et 10 timer langt foredrag og mange kringede

forklaringer at forklare det, hvad der er ret og uret. Og der er ingen garanti for, at det hænger ved.

Alle forbrydelser mod Naturlig Lov kan reduceres til tyveri:

Mord er tyveri af et andet menneskes liv, der ikke tilhører dig.

Vold og overfald er tyveri af et andet menneskes velbe�ndende, der ikke tilhører dig.

Voldtægt er tyveri af et andet menneskes seksualitet, der ikke tilhører dig.

Tyveri er tyveri af ejendom, der ikke tilhører dig.

Indtrængen på grund er tyveri af personlig sikkerhed, der ikke tilhører dig.

Tvang er tyveri af et andet menneskes fri vilje, der ikke tilhører dig.

Naturlig Lov versus menneskelig lov kan opstilles på følgende måde (efter Mark Passio):

Naturlig Lov menneskelig lov

Grundlagt på principper og sandhed

der er iboende i Skabelsen

Grundlagt på dogmatisk tro

opstået i et ustabilt sind
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I overensstemmelse med

viden og forståelse

Underkastet frygten for stra� et

intimideret sind

Universel; Gælder overalt i Universet uanset lokalitet

Skiftende med lokalitet

afhængigt af lovgivernes luner

(moralsk relativisme)

Evig og uforanderlig; Eksisterer så længe Universet eksisterer

og kan ikke forandres

Skiftende med tiden

afhængigt af lovgivernes luner

(moralsk relativisme)

Hvis vi re�ekterer over denne modstilling, er det ikke svært at forstå, hvorfor det har været så

magtpåliggende for menneskelige lovgivere i samarbejde med diverse ideologisk-intellektuelle

mindfuckere, behavouristiske meningsdannere, globalistiske spindoktorer og andre, der gennem

årtier og århundreder har ��et med det menneskelige tankefelt, at afska�e de store absolutter og

erstatte dem med relativistisk nihilisme.

Menneskelig lov er redundant, for den gentager – i bedste fald – kun, hvad der burde være

selvindlysende i forhold til vores indbyggede fornemmelse for Naturlig Lov via vores samvittighed.

Derfor er det heller ikke så svært at forstå, hvorfor det har været så magtpåliggende for menneskelige

opdragere at ramme barnet så tidligt som muligt. Det er ikke tilfældigt, at vi i en tid, hvor forhæng

bliver revet til side til Magtens Baglokaler, at pædo�li vælter frem i et omfang, vi ikke troede muligt for

10-20 år siden.

Naturlig Lov er en Frihedens Lov. Den menneskelige lov er en slaveriets lov.

Et samfund med en høj standard for moral/etik er et frit samfund og mennesket i dette samfund er et

frit menneske.

Et samfund med en lav eller ingen standard for moral/etik er et samfund af slaver.

—– o —–
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Skyer

Jeg forundres til stadighed over deres mangfoldighed,

deres måder at �ltrere lyset i uforudsigelige mønstre,

Skyer
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der minder om fabeldyr, �ngermaling og eksploderede skumbananer,

sprøjtelakeret med rosa�amberet �øjlsovertræk.

Som den dér sensommerdag, hvor skyhøje simulationer i horisonten

�k mig til at længes efter sneklædte bjergtinder i Tajikistan,

hvis græsbegroede sider er befolket med geder, får, hyrder og fårehunde

og nysgerrigt rødkindede børn, der aldrig har hørt om pasteuriseret mælk.

Teoretikeren

– har en teori om, at andre har en teori om konspirationer, mens han selv selvfølgelig selvklart og

selvindlysende ikke bebyrder sig med at uderbygge sine antagelser om, at andre har en teori med

begrundelsen: den slags jo er selvindlysende!

– kalder ikke sine teorier for teorier, men har til gengæld ikke noget imod at kalde andres forundring

for latterlige teorier – de spurgte sådan set bare – og teoretisk set overfuse dem med beskyldninger

for teoretisk indblanding i vigtige anliggender

– mener, at alle teorier, der er søsat via o�cielle, autoritative mediekanaler, er den skinbarlige

højhellige og ubetvivlelige sandhed, mens påviste og dokumenterede sammenhænge og forbindelser,

der ikke er o�cielt indrømmet, er utilstedelige teorier.

DR

Det var i de årtier

– hvor usandheder blev stats�nansierede og blåstemplede iført licenspenge fra op over ørerne til ud

gennem rectum

– hvor luddovne, snotdumme, kujonagtige og korrupte medarbejdere blev bosat i et uigennemsigtigt

glasdomicil til skatteyder�nansieret underbudgettering

– hvor det brune ud�åd fra globalfascismens slamfabrik blev sat yderligere i system og �k et nyt, �nt

tarmsystem at �yde i – ind forneden og ud foroven

– hvor propagandaorganet �k nye folkemord, nye overgreb mod menneskeheden og nye løgne på

deres ikke-eksisterende professionelle samvittighed

– hvor samtaler blev til slamtaler, hvor demokrati blev til dummokreatur, hvor samvittighed blev til

skamvittighed, hvor karakterdannelse blev til karaktermord, hvor politisk debat blev til politisk

korrekthed, hvor folkeoplysning blev til mentalt folkemord, hvor verdensorientering blev til globalisme,

hvor snot blev til skæg

– og hvor Danmarks Radio blev til et rødbrunt propagandaorgan.
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Vis mig dit køleskab

og jeg skal sige dig, hvad du får til aftensmad. Du bliver, hvad du spiser.

Vis mig dine sym- og antipatier, og jeg skal sige dig, hvem du er i selskab med,

hvorefter jeg skal sige dig hvem du er.

Du bliver, hvad du hader.

Vis mig dit ideologiske abonnements-katalog,

og jeg skal sige dig, hvor mange folkemord, du har medvirket til.

Du uploader, hvad du downloader.

Vis mig dine hadeikoner,

og jeg skal sige dig, hvad det første er, du ser i spejlet om morgenen.

Du er, hvad du projicerer.

Vis mig dit moralske kompas, din intellektuelle hæderlighed og din civile kompetence, og jeg skal sige

dig, om du er �t-for-�ght i en verden af scumbags, eller om du er en af dem.

Delikatesse

Åh, hvor er den faarntarastisk den røgede mørbrad og lakse�let, de praachtfulde kon�terede andelår,

den henriiivende brombærmarmelade med årgangscognac,

den årgangsvin, den lagerøl, den salttørrede skinke, de uuudsøgte  saltede citroner fra Eksotistan, de

rosmarin-olivenoliemarinerede hvidløg og oliven …

… som jeg har betalt kassen i dyre domme og spidsen af en jetjager for!

OK, jeg har en lille nyhed til dig – snobberøv.

Alle de snobbeembalerede, snobbemarkedsførte snobbeprodukter, som du har betalt snobbeoverpris

for, som om det var en kvalitet i sig selv, er opfundet og opdyrket af fattigrøve derude i udkants-

bonderøvsverden som simple produkter med det simple formål at overleve i perioden mellem høsten

af den gamle afgrøde og opkomsten af den nye afgrøde.

Med andre ord: Så de ikke  kreperede af sult vinteren over, hvilket er en livsdimension, som DU,

michelinstjernede snobberøv med en sølvske oppe i anus ALDRIG har haft.
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Klimahensyn

Jeg tænkte, det var på tide, at jeg igen hængte lidt ud her i omegnen af mælkevejen, hvor

lactoseintolerans endnu ikke har indfundet sig i forekomsten af fritsvævende mælkesyrebakterier i

nedfrosset tilstand og på vej i retning af en jordklode i et solsystem i en fjern fortids-fremtid, hvor

højpasteurisering og homogenisering vil blive opfundet til behandling og udueliggørelse af det

moderlige �uidum fra køer, der efter sigende ødelægger ikke blot jordkloden men hele solsystemet ved

at stå og prutte dumt og uansvarligt.

Skal denne klage ikke føres til protokols i tre kopier påført det korrekte blåstempel fra herskere over

tid og rum og avisspalter? Skal det ikke snart være forbudt at slå en skatteunddragende �s og foretage

en ikke-afgiftsbelagt udånding af forbrugt lungeindhold? Jeg ser et skilt ved indgangen til Botanisk

Have hvor der står: Fodring af plantevækst forbudt via udledning af CO .

Jeg forestiller mig, at der fremover vil blive udleveret grønne plastikposer af miljøvenligt plast

påmonteret et mundstykke, som man vil være forpligtet til at bære i en rygsæk beregnet på udånding,

og som hver dag skal a�everes til miljøanstalten til destruktion.

Det bliver herefter også umuligt at føre samtaler mellem mennesker, for ingen kan forstå, hvad der

bliver mumlet ned i posen, hvilket også unødvendiggør behovet for censur, der alligevel er CO -

krævende at udøve, siden censorerne hele tiden er nødt til at råbe HOLD KÆFT! til folk.

Jeg tænker, at det nok vil være det mest rationelle, hvis �ertallet af menneskeheden og dyreriget holdt

op med at trække vejret. Hvilket på den anden side vil være betænkeligt, da mængden af rådnende

kadavre og den deraf følgende udledning af CO  vil udgøre et miljøproblem. Men det vil kun være i en

overgangsperiode, og her må ansvarlige politikere vælge at se det i et langtidsperspektiv.

2

2

2
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For mere end 20 år siden var der en udstilling på Nationalmuseet ved Frederiksholms Kanal,

København. Den var dedikeret til Asger Jorn. Det var ikke til maleren men kunsthistorikeren Asger Jorn.

Det var her, det blev spændende, for Jorn er langt mere dyb som historiker end som maler efter min

mening. Lad mig forklare.

Tvekampen
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For lige at få den overstået, så er jeg tit gået igennem Kunstmuseet Louisianas faste rum med Jorns

malerier. De repræsenterer alt det, jeg ikke bryder mig om ved modernismen, dens postulater, dens

billige points, dens show-o�, dens destruktive over�adiskhed, der alt sammen står i direkte lodret

modsætning til dens selvfølelse som en ny sandhed (selvom modernisterne erstattede ordet med

relativisme), deres hårde arbejde (med at ødelægge), deres inderlighed (beregnet på at beskrive dem

som marginaliserede o�erroller – så de kunne komme på Statens Kunstfond i endnu 3 år). For mig var

Asger Jorns farvelader ikke andet end primitive børnetegninger ophøjet til stooor kunst, og det kunne

man slippe afsted med i netop den periode. Modernismen havde sin særlige form for nysnobberi, hvor

man skulle udbryde nøøøøj! når man så kejserens nye klæder.

Det stod også i modsætning til, hvor relevant manden var som historiker og hvor skarp han var til at

forstå det arketypiske i kunsten. Det var det, der var temaet i udstillingen. Jorn havde samlet på

eksempler hele sit liv, han havde skrevet bøger om det, han kendte alt til runesten i Sydsverige.

Jeg husker ikke udstillingen som helhed i alle dens emner, men et af dem husker jeg. Jorn havde

fundet eksempler på arketypen tvekampen afbilledet i den gamle kunst. Mand mod mand, mand mod

dyr. Det er egentlig et ret maskulint emne, og der er masser af billeder at hente ind helt ned fra

jægerkulturen og op gennem historien. Tvekampen er ikke hær mod hær, masse mod kollektiv, det er

ikke bare scenarier fra krigsskuepladsen i krigerkulturen. Det er den fokuserede situation, hvor den

ene mand møder den anden for dermed at møde sig selv. Når Jakob kæmper med englen, så er det

hans egen skygge, sit alter ego han kæmper mod. Når Thor kæmper med Midgårdsormen, Havet og

Alderdommen, så er det hans livskamp og skæbne, han udfordres af.
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Sankt Georg og dragen? Nej, Thor og Ormen

Når ridderen kæmper mod dragen, er det hans egen dyriske natur og reptilhjerne, han bekæmper.

Når Charles Bronson og Henry Fonda står overfor hinanden i duellen i slutscenen af Once Upon a

Time in the West, er det det godes kamp mod det onde.

At menneske mod drage er mere end arketype, er vi på det seneste blevet klar over. Læs: Dokumentet

https://www.nedersteetage.com/et-kort-over-magtens-verden/
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Der er maksimalt drama i tvekampen. Boksearenaen er indbegrebet af tvekampen. Man kan ikke

undslippe den, det er hér og nu, der er kontant afregning ved kasse 1, der gives ikke rabat og kredit.

Der er én vigtig forudsætning:  Selve livet sættes på spil, ellers er det ikke en tvekamp i arketypisk

forstand. Det kan godt være, at der er regler i arenaen, så man undgår, at taberen per automatik og

som makabert ritual i en dødskult lader livet som i det romerske Colosseum, men det er altid med livet

og førligheden på spil.

For nyligt er den regerende og nærmest uovervindelige verdensmester i sværvægtsboksning, en

superelegant engelsk sort bokser ved navn Anthony Joshua væltet fra tronen af en fyr, der er et hoved

lavere, en småfed mexikaner ved navn Andy Ruis Jr. Som Ruis sagde selvironisk og naivt-

overskudsagtigt før kampen  Don’t underestimate this little fat boy, Anthony, I’m coming for you!  Selve
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kampens udfald bliver på sin vis afgjort allerede i optakten via hele det psykologiske setup, der

fortsætter ind i kampen.

Der er store kræfter på spil. Hybris og Nemesis er ikke udelukket. Dramaet er tidløst, det har kosmiske

over- og undertoner. Mester Joshua er anerkendt og feteret af sine tilhængere for sin suveræne

elegance, mens Ruis bliver dyrket af sine tilhængere for sin næsten barnlige rå karisma. Joshua er en

gentleman-killermachine, Ruis er en babyface-street�ghter. Folk elsker historien om underhunden, der

går ind og vælter ikonet. Boksesporten er om nogen fuld af den slags eksempler. Folk elsker, når

hovmod står for fald.

Som da den whiskydrikkende storskryder Conor McGregor blev tævet i MMA af Khabib

Nurmagomedov. Der var stærke undertoner af racistisk foragt i den måde, hvor Conor fuldstændig

overstyrede sin hån af modstanderen for åben skærm. Han svinede ham, hans familie, hans etnicitet

og hans tro til. Khabib derimod – vi er jo på fornavn med heltene – var den ærlige, ydmyge (uden at

være selvudslettende) type fra et land, Dagestan, som nærmest ingen har hørt om, en from muslim og

familiefar, der kysser canvas’en, når han vinder en kamp. Og han vinder tilsyneladende alle sammen.

Folk elsker den underseatede helt.
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Javist, der kan siges meget om bokseverdenens råddenskab, og om hvordan sport som

skærmunderholdning stjæler vores fokus fra virkeligheden. Vi kender alt dets lir og over-hype +

dullerne i badedragt, der poserer mellem runderne. Men når klokken lyder, er der ingen nåde.

Boksning eller lignende matial artistry i sin essens er en arketype og indbegrebet af tvekampen. En god

tenniskamp har noget af det samme, men det er ikke en kontaktsport, og der står ikke liv og førlighed

på spil, blot titel, prestige og en hulens masse penge.

Jørgen Leth har fanget dramaet i sine �lm, især cykel�lmene og i den måde, han har kommenteret

Tour’en på. Det lykkes for ham, når han er bedst, at løfte dramaet til klassisk græske dimensioner af

tragedie og komedie. Man er bjergkonge i Alperne, konge over ensomheden i enkeltstart og

sprinterkonge på Champs Elysée. Det kan godt være, at heltene er dopede, men Bjarne Riis med over

100 km i timen ned gennem hårnålesvingene fra toppen af bjerget i 1996 ville ikke have overlevet den

mindste fejlbedømmelse i sit styrtdyk på kanten af det muliges kunst. Man kan ikke dope sig fra at

smide sig ud fra en alpetop. 
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Den retoriske tvekamp er ikke mindre krævende. Man risikerer ganske vist ikke at omkomme i

arenaen, men man kan sagtens udsætte sig for et anseligt karaktermord for åbent tæppe. Der gælder

de samme spilleregler, og den samme psykologi er til stede. Det gælder om maksimal forberedelse,

argumenterne skal være skudsikre, man skal have forudset alle modstanderens mulige argumenter –

også når de bliver per�de og benytter sig af forfalsket logik.

Læs: De 76 falske argumenter

Medierne elsker desværre, når det bliver per�dt, men de har glemt det egentlige formål med den

retoriske tvekamp: at både kombattanterne og os alle sammen tilsammen skal blive klogere og afklare

sandhed versus falskhed. Det burde være det samme som en vellykket retshandling eller forsvaret for

en videnskabelig doktordisputats. Men medierne anerkender ikke længere deres ansvar. De ser sig

selv som iscenesættere af en hanekamp, hvor det ene møgdyr skal a�ive det andet i blindt raseri. Det

hedder ikke længere: Må den bedste mand (m/k) vinde. Det hedder: Må det værste møgdyr få lov til at

trampe på det andets lig. Og vi blev alle sammen den tand dummere.

Vi burde dyrke retorisk træning i lang højere grad i vores uddannelsessystem. Hvorfor er klassisk

retorik forsvundet som disciplin i skolerne? Selv børn helt ned i de mindre klasser er i stand til at forstå

logik = mangel på selvmodsigelser i argumentationen = når

spørgsmålene hvem, hvad, hvor og hvornår er besvaret og spørgsmålet hvorfor bekræfter det.

https://www.nedersteetage.com/de-76-falske-argumenter/
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Svaret på, hvorfor det er forsvundet, er desværre, at  interessenterne  i uddannelsessystemet er bange

for, at der kunne vokse en generation op af unge mennesker, der var i stand til at gennemskue

mediernes, politikernes og Magtens manipulerende adfærd overfor befolkningen. Dette projekt

startede for længe siden, og som tilhørende en sen-50’er-generation oplever jeg folk på min egen alder,

der lider af civil inkompetence, manglende moralsk kompas og intellektuel uhæderlighed i oversvær

grad. Når jeg konfronterer disse retoriske svagpissere, hvilket jeg efterhånden har for vane – for nu må

det være nok med det svagpissertyranni, den klynketerrorisme og det politisk-korrekte dumheds-diktatur! –

så oplever jeg dem skrue sig ud af bagdøren med halen mellem benene, for alle de facts og al den

substans fra virkelighedens verden er godtnok for meget for dem. Skal man nu også have styr

på grammatikken, før man kan føle sig sikker på logikken og styre direkte over i retorikken? Skal man

også danne en mening, før man kan fyre den af? Skal man have fortjent og kvali�ceret sine meninger via

hjemmearbejde?

Man kan ikke bebrejde unge mennesker på 16 år i dag, at de er uudrustede til retorisk tvekamp, for 2-

3 generationer før dem har forsømt at udruste dem med mentalt software til den slags. Den retoriske

tvekamp handler om at udsætte sig selv for modsigelse og modstand for derigennem at vinde

modstandskraft som belønning. Mange 16-20-åringe har aldrig mødt konstruktiv modstand men er

blevet curlet gennem deres barn- og ungdom. De er i misforståelse blevet opdraget som grænse-

sociopater. Hvis jeg var dem, ville jeg føle mig dybt forrådt.

Der var en række andre tvekampen, som man gerne så – de dernede i forrige århundrede, der satte

dagsordenen. Det var kampen mellem mand og kvinde, børn og forældre, ung og gammel. Folk skulle

bekæmpe sig selv i alle ender og kanter, så deres sammenhold, deres gensidige respekt og den styrke,

der lå deri, blev ødelagt. Og det lykkedes. De kaldte det for kønskampen. Kvinder skulle hade og mænd

skulle foragtes. Børn skulle bekrige deres forældre, de nyttesløse gamle røvhuller. De skulle lave

ungdomsoprør, der skulle være en generations-kløft. Der stod Darwin, Marx og Freud i overskriften.
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Det var den stærkes overlevelse, de var proletariatets diktatur og det var pædo�lering af barnets sjæl

og det rituelle fadermord.

Sigmund Freud havde forstået noget om de græske dramaer. Men da hans elev, Carl Gustav Jung, stak

spaden dybere ned og præsenterede verden for det kollektivt ubevidste (arketyperne), så �k Freud et

neurotisk anfald og mente, at Jung ville slå ham ihjel. Hvis vi også tæller Einstein med, har vi samlingen

af de forløbne 150 års største svindlere med umådelig stor ind�ydelse på tiden. De var katalysatorer

for en totalt fordrejet forståelse af den menneskelige biologi, menneskehedens udvikling og herkomst,

menneskelig historie og dens drivkræfter, menneskets sociale væsen, menneskelig økonomi og

menneskets indre væsen. Hvis man gerne vil være �inke og undskyldende overfor dem, så kan man

sige, at de tog fejl. Jeg mener, at det er alt for venligt. De vidste langt hen ad vejen, hvad de gjorde, og

hvad der var deres opdrag. Alligevel bedrog de verden.
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Myteforskeren Joseph Campbell havde som Jung forstået menneskets arketypiske lag. Tvekampen

opstår undervejs på heltens rejse. Helten er ethvert menneske, der undervejs møder både sine

udfordrere og sine hjælpere. Heltens liv er et evigt valg mellem to drivkræfter: begær og behov. Hvis

helten / protagonisten vælger sit  begær, udløser det en  tragedie. Hvis helten formår at vælge og

forfølge sit behov, udløser det en komedie – i ordets sande betydning lykkelig slutning. Lykke er, når livet

lykkes, lykke er genfødsel.

Glem alt om Hollywood, ugeblade og popmusik her. Lykkelig betyder  fuldbyrdet. Det er, når vi vælger

den rette vej for netop os. Inderne kaldte det for dharma, grækerne kaldte det for arèthé. Nordboerne

kaldte det retfærd  (ret, reth, areth, right, Recht). Eller runetegnet R – raidho, der er tegnet for rejsen.

Vores dharma er vores livsrejse, når den lykkes, og vi �nder hjem i den store road movie.

Tvekampen er fuldbyrdet, når mennesket formår at se den skæbne i øjnene,

der har manifesteret sig som en modstander. Det sker,

når protagonisten møder og besejrer antagonisten og samtidigt erfarer, at den

ydre fjende ikke er den egentlige fjende. Vort livs indbyggede og

akkumulerede modstand manifesterer sig som vore tvekæmpere. Det er her,

vi bliver mindet om, hvorfor vi er her. Der er en grund til, at antagonisterne

dukker op og er pisseirriterende!

Det hedder  karmas lov. Vi undslipper den ikke. Men når vi opfylder lovens

bud, velsigner den os med forløsning. Den slipper os, og vi slipper fri. Som Karen Blixen sagde om sin

skæbne: Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig.

—– o —–
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Hvorfor kom jeg her? Det har jeg sgu glemt.

Jeg vågnede op en morgen uden hoved og hale og mål og med. Efter at have ravet rundt i mørke i fuldt

solskin i halvanden time fandt jeg hovedet i brusekabinen. Halen var jeg kommet til at smide i

skraldespanden under kategorien blandet køkkena�ald.

Efter at have skruet dem på igen, kunne hovedet ikke huske, hvad det selv hed, og halen kunne ikke

huske en skid, så det måtte jeg lære den igen. Det lykkedes mig aldrig at �nde mål og med, så nu har

jeg meldt dem stjålet.

Heldigvis var rygraden nogenlunde intakt, så jeg var i stand til at vralte rundt og foretage mig

øgleagtige handlinger.

Som at proppe noget i sprækken i munden i håb om, at det nåede halen med tiden.

Eller glo dumt på noget farve�immer på væggen.

Eller gentage, hvad de sagde i �immeret og sige, at det var noget, jeg sagde.

Eller tænke på halen på det modsatte køn – det var så her, jeg blev lidt forvirret, for det viste sig, at det

modsatte køn ikke fungerede modsat længere.

Eller bruge nogle penge på ting, jeg havde glemt, hvad jeg skulle med.

Eller glemme, hvad det var, jeg godt kunne lide, som nogen var villige til at betale penge for, men så

kunne jeg bare gøre det på rygraden.

Eller sådan noget.

Det har jeg glemt
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Jeg kørte formålsløst ind i supermarkedskøer, billetkøer og tra�kkøer. Og telefonkøer, du er nu nummer

38, vent venligst. Jeg stillede mig også i halen på to malkekøer – det skulle jeg aldrig have gjort, for de

havde ikke glemt det.

Jeg søgte formålsløst min sande identitet ved hjælp af søgemaskiner, kopimaskiner og

køkkenmaskiner, hvis formål jeg havde glemt eller misforstået. En gang kom jeg i tanker om det, og så

�k jeg i et glimt af guddommelig inspiration den ide, at man bare kunne bruge en kniv og et bræt.

Jeg søgte formålsløst og stadig uden mål og med selve meningen med livet. Jeg kom omsider frem til,

at det var en kombination af at spise pizza, hænge ud på hipsterjoints på Vesterbro og hade den

amerikanske præsident. Senere har jeg lært, at det ikke var hele meningen, men at det også kunne

være meningsfyldt at være veganer og �atearther, gå stærkt ind for indvandring og terrorvold, bare

det er politisk korrekt terrorvold. Jeg synes, det giver utrolig meget mening, at CO  er verdens værste

giftstof, og at det nu skal være forbudt at �yve. Jeg synes bare, at der skal være en undtagelse med

livsnødvendigheder som øl og Cola, for det smager ad helvede til uden kulsyre, så det giver INGEN

mening!

Hvilket betyder – og her kunne du godt lære noget! – at jeg faktisk kan glemme mit hoved permanent

og komme det i fryseren. Altså bare for det tilfældes skyld, at jeg skulle få brug for det igen.

Renselse?

Der �yder en gammel gift i vore blodårer.

Der strømmer beskidt elektricitet i vores nervesystem.

Vores hjernevindinger er befængt med hukommelsessvigt.

En nedarvet vaccine med multiresistent immundefektsyndrom sidder i sulet på os.

En infektion af kronisk angst er kravlet indenbords.

Der er de, der hævder, at ingen ved, hvor den kommer fra.

Lær at leve med den, accepter den, omfavn den, elsk den.

Vi er nødt til at anlægge masochisme for at være mennesker, siger de.

Og når vi nu har den, kan vi lissågodt tjene penge på den, siger de også.

En virus af selvtyndhed – det modsatte af selvfedme – har smittet os.

Træerne vokser ikke ind i himlen.

At blive ved jorden, det huer os bedst.

Man må kende sin begrænsning.

Forbundne remser af surkålspoesi minder om, at vi ikke skal komme for godt i gang.

Det er, hvad det er.

Træer, der vokser ind i himlen er en anelse uoverkommelige.

Men hvorfor skal forhindre os i at plante træer og kravle højt op i

dem?

Grænseløshed er end en anelse patologisk med bivirkningen hensynsløshed.

2
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Men hvorfor er vore grænser bestemt af misforstået hensyn til en grænseløs stat?

Jord under neglene er herligt, jord mellem ørerne er rær’ligt.

Apatisk følelsesløshed er symptomet på et kultur-apoplektisk anfald.

Vi går rundt i anæstetisk stand-by-mode og har glemt, hvad det er for en knap på tastaturet, der

afbryder dvaletilstanden – og i øvrigt er stikket røget ud.

Vi mærker ikke smerten og uroen, for betablokkere har skåret forbindelsen over.

Fladskærms-ritalin har nivelleret apparatet, ligeglad er aldrig glad.

Når kroppen ikke kan mærke kroppen, når sindet ikke kan mærke kroppen og sig selv, når hjerte ikke

engang rimer på smerte, hvordan kan det resonere fryd og glæde?

Uden følelse ingen medfølelse. Krybdyret ser den anden vej, når de tæver en mand i sidegaden.

Vi hepper på dem, når de bomber udkantsverden, for de derude har nok fortjent det.

Nyt under Solen

Vi lever i de ondeste tider.

Det er overalt, i alle lag, ingen kan sige sig fri, vi har alle været en del af den.

De siger, at der intet nyt er under solen, og jeg har givet dem ret,

for jeg ledte og søgte og fandt det ældste blandt det nyeste.

Jeg giver dem ikke længere ret, for jeg ser, at der er noget helt nyt under solen.

Jeg tænkte, at det blot var mig, der var blevet bedre til at få øje på ondskaben.

Men så gik det op for mig, at det var fordi, at ondskaben var blevet øjensynlig.

Hvor den før havde været helt skjult undtagen for de skarpeste blikke og de kyndigste hoveder, var
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den nu i fjæset på alle, der evnede at se ud af deres øjne, hvilket var tilstrækkelig mange til, at det

øjensynlige blev omtalt.

Ondskaben formåede ikke længere at skjule sig i lag af selvfølgeligheder som indpakningspapir for

fortielser om Magtens beska�enheder.

Vi kan ikke udelukke muligheden af, at visse af ondskabens vogtere i deres overmod ikke længere

fandt det fornødent at holde på deres beskidte hemmeligheder og kryptisere dem selv, da de mente,

at deres endelige mål var nået. Der manglede bare lige, det kunne ikke vare længe, vi fulgte vores

manuskript, det kunne ikke gå galt nu.

Noget kom i vejen for den selvopfyldelige selvfølgelige selvfede profeti.

Nogen stak en kæp i hjulet og smed en svensknøgle ned i motorrummet.

Nogen hev i stikket og trak i bremsen i højhastighedstoget til den nye verdensorden.

Det var ikke den nye verdensorden, der var nyheden.

Det var nyheden om, at den hverken var ny eller ordentlig.

Den skulle have heddet det gamle verdenskaos i ny emballage indsmurt i glidecreme.

Ondskaben havde i æoner omgivet sig med en kransekageformet tjenerskare af væsener, der var

mere end villige til at implementere ondskaben i alle dens afskygninger. Alt skulle tilhøre Den Ene,

intet måtte tilhøre og komme andre til gode, alt skulle komme til onde. Besiddelse var en besættelse

for Den Ene (possession). Ikke at besiddelser af globale dimensioner på nogen måde var til gavn, for

ingen, selv ikke Den Ene evnede at værdsætte så umådelige besiddelser som andet end besiddelser.

Vi vil aldrig kunne forstå ondskaben til fulde, for vi evner ikke at fatte noget, der er aldeles

væsensfremmed for det menneskelige tanke- og følelsessæt. Vi kan til nød forstå, at menneskelige

væsener har kunnet føle sig tiltrukket og foranlediget til for egen vindings skyld at være tjenerskab for

Magten. Magtens wannabes vil ifølge deres wannabe-logik altid stræbe efter omkredsen af Magtens

centrum i deres længsel efter belønning og privilegium. Så længe man nyder sit privilegium, er det

svært at forestillede sig, at man kan miste det.

De spurgte engang ved lejlighed et medlem af Ondskabens Imperium, hvorfor de hele tiden ravede til

sig, når de havde tilstrækkeligt i  ‘te grad allerede? Medlemmet svarede:  I vores verden �ndes der ikke

noget, der er tilstrækkeligt.

Slutspillet. En dag ankom der noget nyt under solen. Kontrakten var udløbet. Den Ene blev sat ud af

spillet. Kontrakten var misligholdt, som man siger, og blev derfor ikke fornyet. Magten var så

omfattende og indgroet, at Slangens Hoved og et stykke af halsen måtte lade livet. Halen basker

stadigvæk, der er stadig gift tilbage i det �ommefede dekapiterede korpus, en ondskabens detox er

iværksat men ikke tilvejebragt. 16.500 års vælde for ondskaben bliver ikke skyllet bort over en

weekend.

Dragens tidsalder er forbi. Menneskets tidsalder er begyndt.

—– o —–

n
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Skab forandring, eller de gør det for dig.

Lad os forandre, ellers bliver vi alene om det,

og så ved vi godt, hvad der sker – der sker ikke en skid.

Skab forandring, eller gro til i mos og alger.

Lad os bidrage omend blot med et anerkendende nik, der siger:

jeg har set det, jeg har forstået det, det er nu, der skal gøres.

Skab forandring, eller se i øjnene med måbende apati,

at vi bliver forandret til saltstøtter, pølseskiver på bræt,

edderkoppespindsomspundte kokoner og jammerkommoder uden ben.

Forandring
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Jamen ævler de ikke om forandring hele tiden derinde i den talende kasse?

Jo, men nu skal du høre, det er her paradokset kommer ind.

Når de siger forandring – derinde i kassen,

så betyder det noget andet eller tredje eller fjerde.

Men det er næppe usandsynligt, at det betyder det første, du havde i tankerne.

Du tænker måske på forandring til det bedre,

noget der kommer os alle sammen til gode.

Du tænker måske på livsfremmende forandringer,

der oven i købet kommer vore børn og børnebørn til gode.

Du tænker muligvis på forandringer,

der ikke gør skade os selv og vore omgivelser.

Du tænker på forandringer, der er gennemtænkte

og motiverede ud fra bekymring for menneskelig velfærd.

Du tænker måske oven i købet på forandringer, der er nødvendige,

fordi det, der forandres, er forældet og ikke længere fungerer.
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Ja, det tænker jeg, men hvad tænker du, de tænker på?

Jeg vil bare sige til dig, at det ikke er sådan, de tænker derinde i kassen.

Man kan få det indtryk, at de faktisk ikke tænker overhovedet – derinde.

De taler meget, gør de ikke? Men tænker de før-under-efter, de har talt?

Tænker de det igennem, som de taler om, forinden? Er der omtanke tilstede?

Det kunne tænkes, at de tænker: Hvad er det, jeg skal sige, så jeg ikke lyder som en komplet idiot og

helst fremstår som en, der ved, hvad der tales om?

Jeg tænker: De tænker ikke nødvendigvis på forandring til det bedre.

Forandring er et underligt styresystem. Det virker mere som om, de prøver at slå benene væk under

folk ved hjælp af forandring.

Når folk derude er nødt til at realisere deres omsiggribende forandringer, reformer,

strukturændringer, tiltag til implementering, handlingsplaner, så har de nok ikke overskud til at kræve

egentlige og tiltrængte forandringer.

De tænker ikke nødvendigvis, at forandringer skal komme alle til gode. Måske er det meningen, at det

kun skal komme lige netop så mange til gode, at det kommer dem selv til gode.

Måske tænker de på forandring som en demonstration af handlekraft og vilje. Måske laver de en Rèné

Déscartes 2.0: Jeg forandrer, ergo tænker jeg.

Burde de ikke have haft omvendt ordstilling: Jeg tænker, ergo forandrer jeg?

De tænker ikke nødvendigvis, at forandringer skal komme de kommende generationer til gavn. Du må

tænke på, at deres skud i bøssen kun har en rækkevidde på 4 år. Så deres forandringstiltag er måske

kun til for at forlænge deres skud til 8 år.  Hun var vel nok god til at forandre, hun må skisme-suseme

belønnes med 4 år til. Tænker de, at folk tænker.

Måske tænker de på  uegentlige  forandringer som en udsættelse af de tunge beslutninger

om egentlige forandringer.

Måske tænker de ikke over, hvad der kan gøre skade eller ej.
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Måske gør de i virkeligheen og i så fald, hvor stor skade det kan gøre på dem, de hader.

Måske tænker de ikke over nødvendigheden af forandring men mere på e�ekten af forandring.

Måske er de tilhængere af et abstrakt tankesæt, en ideologi, der tænker for dem og fortæller dem,

at alt nyt per de�nition er godt, så derfor er forandring godt.

Tænker de allesammen sådan derinde i kassen?

Nej – og ja.

De, der inviteres indenfor i kassen, er udvalgt efter særlige kriterier.

For det første må de ikke tænke ud af kassen.

Det er anathema, hvilket er højeste synd behæftet med dødsstraf.

De slår selvfølgelig ikke folk ihjel, de sørger bare for,

at de ikke har noget liv i kassen og omegn længere.

Du ser og hører aldrig dem, der ikke inviteres indenfor i kassen.

Der er mange, der kan tænke derude, de er bare uønskede.

Man kan jo ikke vide, hvad de kan �nde på at tænke. Det er noget rod.
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Det virker, som om klassekamp er a�øst af kassekamp!

Det er ikke engang løgn.

De vil jo gerne have penge ned i – kassen.

Det hele er en kamp om sjæle og kasser og sjælekasser.

Det var den med klassekampen også, men det er en anden historie.

Altså for det første. Men for det andet vil de gerne beholde deres gesjæft.

De har skabt en forandringsindustri, for at der  ikke skal ske nogen forandring. De vil ikke save deres

egen gren over. De lever af det, skaklerne, vi skal nærmest føle empati over, at kunderne forsvinder.

Men her er så det næste paradoks: Det er netop det, de gør.

De har glemt, hvad det var, de kom for, ikke?

Fuldstændigt!

*

Skab forandring, eller æd den forandring, der blev sat i gang som en stor, sløv, altædende, selvkørende

maskine med en gigantisk frontlæsser og retning mod a�aldspladsen, hvor den heller ikke har tænkt

sig at stoppe, for den vil uden tvivl køre gennem hegnet på den anden side og udover havnekajen.

Skab forandring, ikke for at forandre men for at bevare.

Bevar det bedste, som er skabt, før nogen tændte for maskinen

eller overhovedet tænkte på at skrue en maskine sammen, hvis hovedformål var at skovle alt til side

for at rage til sig og forhindre andre i det samme.

Skab forandring, men husk at du selv skal være den, før du inviterer indenfor.

Hvad skal denne forandring bestå i, hvem skal udføre den, hvor skal den �nde sted, og hvornår har du

tænkt dig at gå i gang?

Glemte jeg at spørge om, hvorfor der skal forandres? Altså inden vi går i gang (baglæns logik for en

gang skyld).
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*

Hvad var det vi kom fra? Nu har jeg selv glemt det …

Det har jeg også, men den maskine, der rullede forbi, er et godt billede.’

De laver maskinforandring. De synes, at de er nødt til at forandre for at have en berettigelse. De gør

det, for at få opmærksomhed. Nogle af dem gør det for at ødelægge det, andre har skabt. Det er nu

deres fornøjelse.

Før i tiden var der lissom to �øje. Dem der ville forandre verden og dem, der ville bevare den. Hvis

man var ung og fyrig, ville man forandre HELE verden, og det kunne ikke gå stærkt nok. Der måtte

revolutioner til, der måtte sprænges paladser i luften, blodet måtte �yde i gaderne. De vidste ikke,

hvad de ville med det, og hvor de ville hen, de ville bare forandre.

Det lykkedes langt hen ad vejen, kan vi konstatere, men de forandringsliderlige havde glemt af

afstemme forandringerne med det landskab, det hele var beregnet på, så de skabte abstrakte

realiseringer af deres landkort og helvede på jord.

Den anden �øj ville bevare det hele. De talte om mådehold og besindelse, de manede til ansvarlighed.

Det kan der siges meget godt om, men de havde glemt, at deres egne forfædre, der skabte det, de

gerne ville bevare, havde skabt det ved forandring.

Burde de så ikke have stukket hoderne sammen?

Ja, det skulle man jo mene. Forandringskraft og bevaringskraft, yang og yin. Så mangler vi bare

balancekraft, dao.

Men sådan skulle det ikke være, for der var tændt for den store forandringsmaskine. Den havde �ere

gange rullet henover landskabet, og hver gang forsvandt der huse og træer, halvdelen af bakken og

vandet i søen inklusive ænder og guld�sk. Og 20-30 millioner sjæle, hver gang. Landskabet, der før var

gennemløbet af snoede sideveje, blev nu gennemskåret af sekssporede motorveje. Omkørsel stod der,

hvis der overhovedet stod noget.
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Børn og badedyr blev skyllet ud med badevandet. Vi begyndte at glemme. Vi �k demokrati med

amnesi. Det var også her, der blev skruet helt op for den talende kasse.

SVOAPP!! Der opstod et vakuum, en afventende tavshed indfandt sig. Der manglede noget her. Hvad

var det, vi glemte? Det ku vi ikke huske, fordi .. vi havde glemt det. De, der huskede, var borte. Vi

begyndte at blive dumme. Nogle blev så dumme, at de ikke vidste, hvor dumme de var. De snakkede

løs i den talende kasse og var så dumme at mene, at de var berettigede til at belære alle andre med

deres dumhed. Det er lissom at sige:  I skal bare grave et stort hul i jorden med … en sofapude. Deres

belæringer gav ingen mening.

Fordi vi havde glemt, hvad det var, den store maskine havde skovlet med sig og smidt på

a�aldspladsen, begyndte folk at genop�nde det varme vand, den dybe tallerken, ilden, hjulet og

suppeskeen.

SE, sagde de med jublende røst, vi har opfundet noget HELT NYT! Så opfandt de … vindmøllen. Den

stod sådan set overalt i landskabet indtil for 150 år siden og kørte møllerens melfabrik. Don Quijiote

jagtede vindmøller 1605, og da havde de stået i århundreder. De mere beskedne og søgende sagde

med bekymret røst: Vi må prøve, om det ikke er muligt at-at … at langtidskoge en lammesteg. Det gjorde

de i Norge i vikingetiden. Med kål til. Eller også med seriøse panderynker: Ja, videnskaben har nu endelig

forstået, hvorfor myggestik klør. Det kan betyde et væsentligt skridt i retning af at løse gåden om kløe. Vi

taler i dag med leder af forskningsenheden, seniorforsker Anna Mosquito Hovmand, kan du fortælle seerne

…

Altså, vi havde i mellemtiden glemt, hvad det var, vores tipoldemor havde lært at sin tipoldefar, som de

vidste i Bulgarien for 4000 år siden.

Så tror da pokker, at der er brug for forandring. Hvis vi har glemt så meget, så er det at komme i tanker

om blot noget af det en radikal forandring.

Vi er tilbage til de to �øje igen, forandringskraft og bevaringskraft. Paladsrevolutionen havde

overset  forbindelseskraften, selve sammenhængen, overgangen, formidlingen mellem de to. Vore

forfædre havde ikke brug for revolutioner, for forandringen var indbygget i traditionen. Når

forholdende skiftede, fandt man på noget nyt. Når man mødte fremmede derude, som gjorde det på

en anden måde, tog man det med hjem og prøvede det. En dag var der et lyst hoved, der opdagede, at

man kunne pumpe vand ved hjælp af undertryk. Hejsa, så gjorde man det. Elefanter med uld på havde

sådan set opfundet det før istiden, det var bare at a�ure naturens vidensfond. Forandringer

ankommer naturligt. Det har forandringsmanikerne ikke forstået.

De har forstået noget andet. Tvangsforandringer beregnet på at rage magt til sig og ødelægge det, der

er bygget op. Det svarer til at sige: Nu fælder vi alle træer i skoven og brænder stammerne af, så vi kan

plante en rigtig skov. En anden og bedre slags træer fra et eksotisk sted. Det bliver storslået!

(jamen, hvis de nu ikke kan �nde ud af at gro i et andet klima, og er det ikke spild af …?)

BANG, du er død!
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Så ikke nok med, at vi nu er nødt til at genop�nde alt det, vi har glemt og mistet. Vi er også nødt til at

genop�nde den måde, som de gamle videregav viden på, og som de kaldte for  tradition nede sydpå

eller overlevering oppe nordpå.

Men de gamle levede jo i familier, hvor de lærte af hinanden.

Eller i landsbyer, hvor de kunne spørge naboen.

Du har ret. Også det ødelagde tvangsforandringen.

Forandringsmagerne tog heller ikke dengang folk i ed.

Øh, hvordan koger jeg et æg? jeg må hellere YouTube det.

*

Skab forandring, når DU mener den skal skabes.

Lad os bevare det, VI mener skal bevares.

Et håndtag, der er slidt rundt af mange års brug, er et godt håndtag.

Skab forandring som DU synes er tiltrængt.

Når kassemennesker taler om forandring, så hiv i håndtaget.

Hvis du mener, at tiltrængt forandring er at skrue tiden tilbage,

så gør det!

Skab forandring med forankring.

Kassemenneskene kappede alle ankertov og hoppede på dødssejleren

i retning af Vestpolen befolket af cyklamefarvede pingviner og transkønnede vaniljeisbjørne med

implantater af sprinklervæske. Det giver så meget mening.

—– o —–
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Sarah Spiekerman,

professor ved Institut for Informationssystemer og Samfund

ved Erhvervsuniversitetet i Wien,

Privacy & Sustainable Computing Lab

Transillusion

Kunstig intelligens baseret på Big Data må regnes som en illusion.

Hvorfor? Fordi enhver maskine er nødt til at operere ud fra de data, den har opsamlet. Og disse
data er ude at stand til at indeholde det, der er allervigtigst for os mennesker og det uanset hvor
mange sensorer, der indføres. Vores værdier, hvorfor vi smiler på et foto, etc. Tænker vi på vores
partner, tænker vi på festen i går? Eller tænker vi på den person, der tager billedet? Det kan en
maskine ikke vide, og derfor kan den ALDRIG være virkelig intelligent. Kunstig intelligens og Big
Data er en gigantisk illusion.

https://www.sarahspiekermann.com/
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Dagens emne er sædvanligvis ENTEN kapret af  transhumanister  og kritikløse lovprisere af det store

Digitale Utopia, hvor  Singulariten  lige om lidt er ankommet, når al maskinkraft tilsammen i form af

algoritmer og Big Data bliver klogere end mennesket og overtager menneskets verden, hvilket vi ifølge

transhumanisterne lige så godt kan lære at elske, da det er uundgåeligt. Elsk The Matrix,

maskinverdenen, elsk AI som i Terninator 2. De glemmer i skyndingen, at begge kult�lm handler om en

succesfuld kamp mod AI, der er blevet menneskets værste fjende.

ELLER: Som eneste svagpisser af et modspil forsøges den hæmningsløse transhumanisme modsvaret

af frygtsælgere og paranoikere, der sjovt nok er lige så deterministiske som transhumanisterne og

mener, at det hele er uundgåeligt, at vi er inhumant fortabte, og at vi ligeså godt kan lægge os ned og

dø, for de transhumanistiske overherrer er almægtige og sidder på al teknologi, etc. Ikke meget vision

og hjælp at hente her.

En hel stak bekymrede æggehoveder, mest østrigere og helt sikkert professorer alle sammen, har på

det seneste skrevet et anti-transhumanistisk manifest, hvoraf en af dem leverede citatet i toppen:

http://privacysurgeon.org/blog/wp-content/uploads/2017/07/Human-manifesto_26_short-1.pdf

https://www.sarahspiekermann.com/
http://privacysurgeon.org/blog/wp-content/uploads/2017/07/Human-manifesto_26_short-1.pdf
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De skriver:

Manifestet ridser kort transhumanismens antagelser og trossætninger op:

Virkeligheden er summen af information

Mennesker er ikke andet end informationsprocesserende objekter

Kunstig intelligens er intelligens i menneskelig forstand

Baseret på disse trossætninger argumenterer transhumanister for at:

Beslutningstagen bør generelt baseret på information og den kunstige intelligens, der operer ved

hjælp deraf, fordi denne slags beslutningstagen fører til bedre beslutninger.

Vi bør sige velkommen til den næste fase af evolutionen, i hvilken mennesker kan forbedres; for

eksempel vha den kunstige intelligens, der er mere potent end menneskelig intelligens.

Bemærk, hvordan allerede grundsætningerne modsiger sig selv. AI er lig med menneskelig intelligens

… AI er menneskelig intelligens overlegen. Det irrationelle tankespring sker ved at gøre intelligens

identisk med processorkraft. Intelligens er SÅ meget mere end processorkraft. Kunstig intelligens er

bs, naturlig intelligens er sexet.

Transhumanisme er et negativt perspektiv på den menneskelige natur parret med en
teknovidenskabelig vision om, hvordan vi bør forbedres. Mennesket er en defekt maskine.

Dette perspektiv er bedst kendetegnet ved en overtroisk overbevisning om videnskaben som frelser
og en distanceret foragt for vores menneskelige natur: vores skrøbelighed, vores dødelighed, vores
følsomhed, vores selvbevidsthed og vores inkarnerede fornemmelse for hvem vi er i modsætning til
hvad vi er.
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Dogme

Transhumanismen bygger på det dogme, der siger, at alt nyt er per de�nition godt. Der er en lige linje

fra dette dogme til ideen om, at det største, vi kan forestille os som fremskridt, er  at give

statsborgerskab til en dukke. Havde man spurgt Aristoteles for 2.500 år siden ville han sige, at det

største for et menneske er  eudemonia. Et udtryk for alt det, som var attraktivt for et menneske: at

opnå en tilstand af velbe�ndende, at blive et godt menneske i vores personlige udvikling, at blive

generøs, at blive modig, at blive vidende, at opnå visdom. Fremskridt og udvikling var uadskillelig med

etik og indeholdes i begrebet eudemonia.

For transhumanister handler det om  innovation, et af de helt

store buzzwords, der bliver repeteret i �rmaer, på

læreanstalter, i institutioner, af smarte business coaches og

workshop-guruer. Udtrykket optræder for første gang i skrifter

af Albertus Magnus (1206-80), elev af Aquinas, teolog, �losof,

skolastiker. Han sagde: Fremskridt er, når vi op�nder noget nyt. Vi

har i forløbne 800 år lært at tænke som ham og det i en grad,

så vi mener, at det er  progressivt  at være wired 24/7 med

digitale devices, hvor igennem al information �yder til os,

hvilket dermed er garant for vores optimale verdensbillede.

Man kan nu være alvidende, mens man ligger i sit badekar med

VR-briller på.

En italiensk arkitekt ved navn Brunelleschi (1377-1446) opfandt

en device, en illusionsmaskine, hvor man vha et billede og et

stykke optik kunne se domkirken i Firenze i, hvad vi i dag ville kalde virtuel-reality 3D med
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dybdeperspektiv.

650 år efter har

vi lært at omgive

os med hans

eksperiment. For

ham var det bare

et eksperiment,

typisk for

renaissancen og

dens op�ndelse

af

dybdeperspektivet i malerkunsten. For os er det blevet en ekspanderende indpakning i

designervirkelighed, i illusion.

Digitalt

Et postmoderne transhumanistisk kernebegreb er digitalisering. Totalt mainstream, samme buzzword-

kvalitet. Som med innovation beskriver det en krum kurve. Først ekspanderer den, så stagnerer den,

og så imploderer den i sig selv igen. Først skaber den værdier, dernæst destruerer den sine egne og

andre værdier. Eksempel: dankortet. Først gør det betaling nemmere, man behøver ikke at rode rundt

med sedler og mønter og vekslepenge, man behøver ikke valfarte hen i sin bank, osv. Dernæst vender

teknologien sig imod os. Småhandlende betaler i dyre domme for at køre systemet, for endnu et

sugerør er stukket ned i deres virksomhed. Vi, deres kunder, kan miste alle vores penge ved et hack, vi

bliver overvåget af staten og �rmaerne, der nu kender og registrerer alle vores transaktioner, og hvis

det udvikler sig som i Kina (og det gør det), kan staten herefter tage alle dine penge, hvis du træder

ved siden af i din sociale adfærd (socialisme 2.0). Den store AI-robot har registreret, at du har været

ulydig, og pludselig gælder dit dankort ikke længere udenfor den kommune, du bor i, kun i visse

forretninger, du kan ikke bestille en �yrejse, du har mistet din stemmeret, og strømmen går ud i din

lejlighed kl. 7 om aftenen, fordi du kom for sent på arbejde forleden og mistede resten af dine sociale

points. Folks privatliv er væk, og hvad værre er, folk har glemt, hvad det overhovedet vil sige, for de

udstiller frivilligt hele deres liv på sociale medier. Gennemskueligheden er væk, for man holder ikke

længere fysiske objekter, der repræsenterer egentlige værdier, i sin hånd.
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Kun eksperter kan se igennem den digitale skærm, så en ny klasse af teknokrater og disses

håndlangere kontrollerer verden. Vores arbejdsliv kan nu bestå i, at vi 50% af tiden prøver at forstå,

hvad det digitale matrix siger til os. Hvis der er den mindste afvigelse fra programmeringen, der førhen

blev løst ved, at et menneske gennemskuede afvigelsen og gjorde en undtagelse fra reglerne, så

klapper systemet nu fuldstændigt i, fordi undtagelser ikke �ndes i dets repertoire. Der gøres kæmpe

forskel på folk, fordi der ikke kan gøres forskel. Kan vi se paradokset?

Vi er nu ved et punkt, hvor vi ikke længere skrider fremad som mennesker, vi skrider til siden og

baglæns, vi er ved at degenerere. Som i The Matrix er det digitale væv en evig, over�adisk strøm af

nuller og ettaller, der regner nedover virkelighedens skærm.

Defekt er perfekt

Et stort problem med komplekse systemer er, at de er fulde af fejl. Hvis der i et komplekst styresystem

er en million kodelinjer, er det tilladt, at der er op til 5%, hvilket vil sige 50.000 linjer, der indeholder

fejl. Så hvis sikkerhedssystemet i et �y rammer en af disse linjer, vil en del af �yet fejle, medmindre

piloten kan afkoble det og dermed redde systemet fra sig selv. I modsætning til, hvad vi går og bilder

os selv ind, har det digitale væv en lav grad af pålidelighed. Hvis du sidder på en arbejdsplads, hvor der

er meget IT, vil du konstant se fejlmeldinger fra IT-afdelingen. Serveren er nede, �rewall’en er

gennemhullet, båndbredden er forstoppet, der slap spam igennem på mailen, der er lange ventetider

på supporten (Du er nu nummer .. 58 .. i køen. Vent venligst.). I butikken får du at vide, at der lige nu er

problemer med terminalen, kan du ikke betale mobilt. Desværre, vi tager ikke imod kontanter længere.
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Hvis du køber et stykke software, kan du ikke se udenpå pakken, hvor mange kodelinjers fejl, de

tillader deres programmører. På en vare i supermarkedet kan man i det mindste se, hvad pakken

indeholder, og hvor længe den kan holde sig, så man kan vurdere to produkter i forhold til hinanden.

At man så ikke kan gennemskue tilsætningssto�erne er en anden sag. Mht. software er man afhængig

af, at en eller anden behjertet sjæl, som du selv vælger at have tillid til, og som ikke arbejder for

�rmaet, har gidet at teste det og komme med en anmeldelse og anbefaling.

Digitalisering betyder, at lagret skrift, billede eller �lm har lige så lang en levetid som den den harddisk,

der med garanti går ned. Man kan kun håbe på, at der er en backup. På Det Kongelige Bibliotek kan du

få adgang til en bog fra 1100-tallet, hvor alle sider, al skrift og alle illustrationer i bedste fald og stand

er fuldstændig intakte. Og hvis vi taler om skrift hugget i sten eller brændt i ler, kan vi udvide sidste

holdbarhedsdato for mediet med 5.000-20.000 år eller mere.

Digitale produkter ser altid ordentlige og lækre ud. Tekstbehandling ser pro� ud i forhold til

håndskrevne noter. Men det kan bedrage groft. Håndtegnene kan være fulde af gennemtænkt mening

og ligne noget rod. Den digitale tekst kan ligne en færdigredigeret og -layoutet bog og være fuld af

stavefejl, dårligt sprog og meningsforstyrrelse. Da skoleelever �k adgang til tekstbehandling, blev

deres sprog pludselig dårligere, og mængden af stavefejl og grammatisk nonsens voksede. Det er

ligesom Fake News. Det ligner virkelig journalistik til forveksling, fordi det er sat formmæssigt lækkert

op. Det bliver det blot endnu mere fake af.
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Reduktion

I en digitale verden er mennesker en del af det digitale væv. Transhumanismen er en

stærkt  reduktionistisk  ideologi. Som darwinismen, der var industrialismens og den klassiske

imperialismes grundideologi og reducerede mennesker til et produkt af tilfældige mutationer, hvor de

mindst fejlende mutationer vandt via den stærkes ret (noget BS i øvrigt), således er transhumanisme

blevet informationsalderens grundideologi, der reducerer mennesker til informationsobjekter, hvor

forudsigelighed og programmerbarhed er en slags afstumpet dyd. Begge variationer af grundtanken

indeholder en reduktion af mennesket til et produkt af enten determinisme og total tilfældighed

(darwinismen kunne aldrig blive enig med sig selv om at forklare sit eget paradoks). Transhumanismen

ønsker at skære igennem paradokset – ikke det samme som at løse det – ved at påstå, at vi bare kan

designe og manipulere os ud af tilfældighederne. Naturen er noget rod og noget billigt skidt, vi må �xe

den.
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For transhumanister er bevidshed blot en bivirkning af neuroner. Der er intet unikt ved menneskets

eksistens, og vi kan herefter erstattes af maskiner. Vi har bevæget os derhenad trinvis. Et trin på vejen

var feminismens destruktion af familier og relationer mellem mand og kvind og forældre og børn.

Dernæst ankom en heftig promovering af LGBTXYQ’isme. Når mennesket ikke har et køn længere, er

det tættere på det transhumane ideal. Dernæst ankom pædo�lisme og kannibalisme og sikkert også

nekro�lisme lige om lidt. Vi fratages gradvist vores menneskelighed. Organ-tra�kkering er på fælt

mange måder et transhumanistisk fænomen, for nu er mennesket blot en samling salgbare

reservedele. Lur mig, det næste vi kommer til at opleve, er, at vi kan anholdes for at krænke en

maskine. Hvor vover vi at mene, at et menneske er mere end en maskine?!
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Mobil

Mobiltelefonen er ligesom dankortet er kerneeksempel på, hvordan vi optrænes til at opgive vores

integritet. Det er et helt studie i sig selv. Det er et druglignende indskolingsredskab i at koble os

sammen med en maskine. Det kræver, at vi sutter på den hele døgnet rundt, selv når vi sover. Det gør

vi så. Vi glemmer, at den er et kighul for techno-pervs, der indsamler data om os 24/7.

Et lille råd for at tage det værste: slå alt hvad du kan fra på din mobiltelefon.

Iphone:

7 iPhone settings you need to turn o� now

Android:

13 Android settings you should change now

Selv politiet advarer mod at holde dit kamera åbent på mobilen. Det har produceret en låge, man kan

skyde ind over sit kamera-øje.

https://www.youtube.com/watch?v=vO0QRxgAOP4
https://www.youtube.com/watch?v=vO0QRxgAOP4
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Men hvad gør man lige med mikrofonen? Der er mange, der har bemærket, at de begynder at få

reklamer om ting, der aldrig har søgt på. Men hov, vi sad jo i går ovre hos vennerne og talte om netop

den ting, der nu uopfordret dukker op. De har altså tappet alt, vi talte om, og en computer med

talegenkendelse har opsnappet ord.

Jeg kan fortælle, hvad jeg gør på min mobil (Android).

Jeg går i Indstillinger > Programmer (Apps) og tilladelser > Mikrofontilladelser og slår alt fra, der ikke er

fx Skype eller Zoom. Selv mit kamera er jeg nødt til at slå fra og så tænde igen, hvis jeg vil �lme med

lyd, for jeg kan ikke være sikker på, at lyden ikke kører uden billede (den med Politi…). Dernæst går jeg

tilbage i Indstillinger > Programmer (Apps) og tilladelser og ind i den pågældende app og siger Tving

Stop. Nogle af dem har det sjovt nok med at køre videre, selvom man tror, man slukker.

Du kan ikke engang være sikker på, at der ikke a�yttes, selvom telefonen er slukket helt. Du er nødt til

at efterlade den på afstand, hvis du vil være sikker på, at du taler uforstyrret med andre, og at de

andre gør det samme.
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Men selvfølgelig, hvis du elsker tanken om, at techno-pervs kan se og lytte med på hackernettet, når

du elsker med din kæreste eller taler i søvne og røber din pinkode til betalingskortet, så skal du ikke

bekymre dig mere.  Jamen jeg har da ikke noget at skjule, hører vi hele tiden fra en eller anden naiv

bimbo m/k. OK, gider du så ikke lige at skrive dit CPR-nummer, pasnummer, dit kontonummer, din pinkode,

din udløbsdato, din 3-cifrede veri�ceringskode ned på det her stykke papir for at demonstrere, at du mener,

hvad du siger. Og så lige sende en sms, næste gang du elsker med kæresten, så jeg kan tænde for mit

hackerprogram, som jeg downloadede forleden. Dit telefonnummer behøver du ikke at skrive ned, det

kender jeg. Hvad siger du, bliver du betænkelig? C’mon, du har lige sagt, at du ikke har noget at skjule!

Og så skulle jeg lige sige, at din �adskærm kan tænkes at gøre det samme. Forhandlerne siger, at det

var kun en bestemt model af Samsung, men det holdt de vist op med, da de blev opdaget. Javel ja …

Du kan selvfølgelig fravælge din smartphone og købe en vintage-retro Nokia 3310 på eBay til 8$ – den

virker! Så må du lave dit netlir på computeren, men her slukker programmerne i det mindste, når du

slukker for dem.

Og dog. Det stopper dog ikke her, for du er også nødt til at holde dit Windows 10 styresystem kraftigt i

ørene:

15 Windows settings you should change now

https://www.youtube.com/watch?v=U9kFXnomRWQ
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Der var ikke umiddelbart en lignende tutorial på nettet for MacOS, men helt generelt bør du overveje

at slukke for alt i systemet, der sender data til oversystemet, til Apple, til The Cloud, til services, som du

ikke har bedt om selv. Som gammel mac-bruger var der før i tiden et program, der hed Little Snitch,

der monitorerede og stoppede al udgående tra�k. Det �ndes stadig, kan jeg se, og nu i en version 3.

Det er en slags specialiseret �rewall. Vi bør alle have et virusprogram, der også er aktivt, når vi browser

online. I dag er det også nødvendigt med et Virtual Private Netword (VPN), der slører din IP-adresse for

‘snitchers’ og data-ma�osi derude. Du vil blive overrasket over at vide, hvor mange 100-vis af

aktiviteter, der foregår, uden du har bedt om det.

Hvis du vil gå grundigt til værks, så går du helt over fra Windows og Mac OS til Linux. Du kan gøre alt

det samme, men Linux er langt mere sikker og mindre invasiv – og gratis. Der har siddet et par

millioner nørder og gennemtrevlet al kode i systemet, så hvis der er huller, råber de op.
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Foragt

En transhumanist har reelt set en dyb menneskeforagt. Vi er som mennesker ikke længere kreative,

smukke og fantastiske. Vi er besværlige, grimme, unyttige, uperfekte tingester, der er nødt til at blive

�xet for at gøre minimal fyldest. Kærlighed er  ikke-eksisterende. Derfor har de gjort skønhed og

kærlighed til noget beskidt og dyrisk. Pornogra� er et andet indkøringshylster for transhumanismen.

Transhumanisme er en designerreligion. Dens præster sidder på universiteter og forskningsinstitutter.

Især i medicinalindustrien og afdelingen for bio-tech føler de sig godt tilpas og velkommen. Hvad denne

industri startede for 100 år siden, er det mest direkte forstudie. Via kemi og elektronik og via moderne

lægevidenskabs maskin-fysiologiske opfattelse af den nu afsjælede krop, blev mennesket et

elektrokemisk  informationsobjekt. Vi kan �xes som en maskine. Hvis vi har problemer med vores

psykiske velbe�ndende, �ndes der �xer-kemi. Hvis vi oplever krise, stress, angst, sorg eller sindslig

smerte, hvilket der gør i alle menneskers liv i et eller andet omfang på et eller andet tidspunkt, så har

medicinalindustrien en �xer-løsning. Siger de. At �xe = at fastgøre. I et svagt øjeblik bliver

vi fastgjorte med kemiske lænker.



29.12.2022 15.08 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1582/3124

Vacciner er kemiske lænker. Et par steder i USA (fx New York) er nu blevet til testzoner for, hvor langt

man kan gå med at afska�e menneskers ret til informeret samtykke og gennemtvinge vaccinering af alle

børn i skolerne. Vores ret til at blive informeret om, hvad de ’tilbyder’ at gøre ved os og vores krop

samt vores ret til at sige pænt men bestemt NEJ bliver nu taget fra folk. Fratagerne kalkulerer med, at

folk ikke kender deres rettigheder. New York som testzone først, dernæst resten af Verden. Har vi hørt

dem tale det samme sprog i denne del af kloden? Bestemt, det er globalister, der taler til os gennem

deres medicinske håndlangere her.

Depopulation, a�olkning af kloden, reducering af menneskeheden til 1/20-del hænger nøje sammen

med den globale vaccine-kampagne og det overordnede transhumane projekt. 6+ milliarder

‘menneskeligt a�ald’ skal ska�es af vejen for at give plads til dukker med statsborgerskab. Men hey,

siger transhumanisterne ikke, at de også arbejder med at forlænge menneskers levetid? Jamen, så

meget desto mere grund til, at der ikke skal være så mange mennesker på Jorden, ikke?!
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Vi er der

Transhumanismen – og vi taler om den som en eksisterende realitet, der allerede er overalt omkring os

selvom den ikke er  fuldbyrdet  (selv transhumanisterne vil indrømme det) – har frembragt en syg

skønhedsindustri. Især kvinder hopper frivilligt på masochistisk udskiftning, indoperering eller

bortskæring af kropsdele. Ikke overraskende, for de har øvet sig siden 60’erne i at manipulere deres

hormonsystem med p-piller. De får nu i dyre domme reduceret deres frontpartier eller indsat

struttende gummidyr i stedet. De får lavet oppustede læber og botox-opstraminger og fedtsugninger.

De udsætter sig for pinlige sultekure og semi-anorektiske speltdiæter. Ikke overraskende, for de har i

århundreder underkastet sig snærende korsetter og fod-deformerende sko, monteret kunstige

øjenvipper og sjove hårfarver samt malet dukkemasker i deres ansigter med kunstige øjenvipper. Nu

knokler de løs i The Gym sammen med mændene for at opfylde stålbalde-�tnesskriteriet.

Maskuliniserede kvinder på den ene side og oppumpede machomaskiner med ubrugelige muskler …

eller endnu værre: efeminiserede soy-boy-emoer i den anden ekstrem.
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En krydsning af en emo med en neandertaler.

Transhumanisme med lidt retro.

Hvordan er lyden af transhumanisme? Luk op for hele striben af digitale popkanaler i

radiosende�aden og hør lyden af autotunede robotstemmer, maskinmusik skåret over en formel. Hvis

du hører et akustisk instrument betjent kompetent af et menneske eller en sanger, der rent faktisk

kan synge uden maskinkrykke, så hører det til sjældenhederne. Der er mange talenter derude, men vi

taler om, hvad 90% af sende�aden er pumpet med.

Bimbotuner

Genmanipulering og genmodi�cering er stærkt transhumanistiske fænomener. Det samme er

vejrmodi�cering/geo-ingeneering. Google, technofascisme og overvågningskapitalisme er hylende

transhumanistisk. Don’t be evil – udsagnet fremstår som en per�d joke i dag.

Tror vi seriøst, at transhumanismens godfather Ray Kurtzweil, der efter sigende sluger 200 piller om

dagen, er et lykkeligt trans-menneske? Jeg tør næsten lægge hovedet på blokken (eller på bloggen) om,
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at han er dybt ulykkelig og tom indvendig. Transhumanister er dybt angste for deres egen dødelighed,

og deres vådeste drøm er netop udødelighed. Kurzweil mener seriøst, at hans bevidsthed kan oploades

til Google, inden han dør (han siger også, at han har tænkt sig at leve for evigt), og at han reinkarnerer

i en replikant. Well, time to die, sagde replikanten Roy i slutscenen af Blade Runner.

Kurtzweil – kortbølge – kortslutning 2029

Måske møder den digitale Dr. Google Frankenclone sin egen singularitet om 10 år.

Transhumanisterne har fået den helt lange line og næsten intet modspil. De ser sig selv som

avantgarden, Cyber-Guds udvalgte/elite indenfor videnskab og mener sig berettigede til at diktere

vores allesammens fremtid. I deres arrogante sprogbrug lyder det uophørligt og skråsikkert, at det er

sådan, det bliver!  Ifølge deres amputerede menneskesyn behøver de jo ikke længere at spørge

mennesker om, hvorvidt disse undermålere-goyim synes, at det ville være en god ide. Man spørger jo

ikke informationsobjekter til råds.

Glemmer vi helt at nævne, at transhumanisterne som globalismens og teknokratiets ideologer har haft

næsten ubegrænsede midler til deres rådighed? De har svinet rundt i et tag-selv-bord af pengemidler.

Hvis der ikke lige var en universitetsafdeling, der havde lyst til at have disse fanatikere boende, så

byggede de bare deres eget universitet, for deres rige onkel havde givet dem en digital blankocheck.

Hvem �nansierer fx. The Singularity University i Silicon Valley, US? På det seneste har vi erfaret, mega-

pædo�listen Je�rey Epstein har været investor i en hel del transhumanistiske forskningsprojekter.

Hvem �nansierede Je�rey Epstein? Han tjente med garanti ikke sine penge selv, for han lavede ikke

dagens arbejde.
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To skrupuløse videnskabsfolk med Mr. Klam Himself

Læs: Epstein

Sagen Epstein, der er under konstant udrulning på grund af omfanget og netværket, viser en

nøje sammenhæng mellem transhumanisme og eugenik. Tak igen til Amazing Polly, den utrættelige og

knivskarpe privatdetekterende kommentator, der sidder et sted i Canada og optrevler Kabalens

svinestreger:

Epstein and his Eugenics

Hun ønsker ikke at blive kaldt for journalist. Man forstår det. Journalister har kompromitteret

journalistik som profession så meget, at vi er nødt til at distancere os fra dem – bla ved at bruge den

metode, som de burde have anvendt.

Fremskridtet

Kunstig intelligens og Big Data er en gigantisk illusion.

Fremskridtet er en illusion. Det er ikke længere et fremskridt men et gigantisk tilbageskridt. For

mennesket som individ. Det er hele ideen med det transhumane felt: at dehumanisere mennesket. Vi

skal lære at tænke på os selv som myrer i en tue, at svømme rundt som �sk i en stime (ikke én �sk, min

navn er, jeg hedder …) men bare �sk i ubestemt �ertal. Begrebet menneskehed er et ganske nyt koncept

fra 1700-tallet. Vi tænker på individualisme som noget moderne, tværtimod. Antikkens �loso�er

tænkte på fremskridt som noget, der fandt sted i det enkelte menneske, i individet. Det er i 1700-tallet,

revolutionens århundrede, hvor man taler om pøbelen, hoben. Det er arvtagere af konceptet i 1800-

tallet (Marx), der taler om  masserne,  arbejderklassen. Det er i 1900-tallet og ind i modernismen, der

tales om kollektivisme, og i 2000-tallet omtales transhumanismen som konceptets nuværende klimaks.

https://www.nedersteetage.com/epstein/
https://www.youtube.com/watch?v=XposZwIYoNE&t=1023s
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Transhumanismen har afska�et visdomsbegrebet. Det giver ikke mening for maskintænkerne at

opfatte mennesket som et uskyldigt, nysgerrigt og kreativt barn, der via livserfaring vokser til at blive

en viis olding. De har også afska�et kreativitet og erstattet det med smartness og design-

op�ndsomhed.

Dystopisk? Nej, det er netop grunden til, at transhumanismen vil falde sammen om sig selv. De vil køre

linen ud, og linen vil knække. De har opgivet at forstå mennesket. Derfor forstår de heller ikke, at det,

der rammer dem midt i panden, bliver: MENNESKET. De har tilpasset landskabet til kortet, og når

landskabet vælter ind over dem, vil de ikke fatte, hvad der rammer dem. De er blevet en del af deres

egen illusion, de er blevet så indbildske, at nemesis rammer deres hybris, uden at de så det komme.

De har ignoreret virkeligheden og naturen længe nok (for længe?), og på et vist punkt vil den tolerante

og tålmodige virkelighed og natur tage tilbage, hvad der er stjålet fra den. Det vil gå op for mennesker,

hvad de har mistet, og også de vil miste tålmodigheden med de psykopater, der har leget med dem.

Mennesker vil forlange, teknologien stilles til rådighed for dem og ikke en indspist klike af dr.

Mengeler, af mentale middelmådigheder og etiske nulliteter, der bruger teknologien til menneskelige

rotteforsøg uden at spørge rotterne om lov.
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Grænsen for, hvad teknologi kan gøre på den hidtidige – lad os sige paradigmatisk forældede – måde er

ikke nået endnu. IBM Watson er et avanceret medicinsk diagnoseprogram, der vha BigData er i stand til

selv at stille diagnosen på en syg person. I realiteten kunne en sådan supermaskine gøre en masse

godt for mennesker, men som landet ligger er det mennesker, der gøre en masse godt for maskinen.

Maskinen bliver vidende (fyldt med data), hvor det skulle have været mennesker, der blev vidende.

Hvad nu, hvis maskinen i stedet ‘spurgte’ lægen om: Her er alle de data, jeg kunne fremska�e. Hvad vil du

stille op med dem, hvad synes du?  så forholder det sig lidt anderledes. Problemet er, at læger har

vænnet sig af med at stille kritiske spørgsmål til autoriteter. Hvis der kommer besked ovenfra, fra

Sundhedsstyrelsen fedtet ind i BigPharma, fra Seruminstituttet, fra noget, som opfatter som

autoritativt, så holder op med at tænke. Bare spørg den privatpraktiserende læge, der

anbefaler/kræver, at du lader dit barn vaccinere mod skoldkopper, røde hunde, mæslinger (banale

børnesygdomme), om, hvad der forresten er i vaccinen, og hvad det lige er godt for, så får du et

kæmpe døøh. De ved det ikke.
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Men hvis man forestiller sig, at der en modsætning mellem en supercomputers BigData-baserede

anbefaling af en løsning og en lægelig vurdering, kunne lægen faktisk lære noget ved at løse

modsætningen og hermed at udvide sit datafelt. Finder det sted? Hmm, hvad tror vi? Ikke desto

mindre er gruppen associeret med Sarah Spiekermann (citatet i starten, det anti-transhumanistiske

manifest) kommet op med nye principper for etisk programmering eller etiske maskiner. Det, der i dag

går under navnet bioetik stinker, for det er bare en re-branding af eugenik – hvilket vil sige totalt fravær

af sund etik – ligesom transhumanisme i sig selv er rebranded eugenik. Nysprog som bioetik er absolut

nødvendigt for transhumanister, for deres projekt er så nihilistisk, antihumant og rent ud sagt satanisk,

at de aldrig kan sælge det som det, det er, men er nødt til at pakke det ind, så det fremstår som det

modsatte.

Den østrigske forskergruppe er temmelig eksplicitte med, at videnskaben så at sige er blevet kuppet

og in�ltreret af en særlig interessegruppe med mange penge i ryggen. Epstein, som vi nu bliver klar

over, var netop sådan et mellemled mellem pengenes bagmænd og in�ltratorerne. Genetikforskning

er blevet kommercialiseret og militariseret. I øjeblikket gradbøjes og nudges etikken konstant, så den

næsten er udhulet. Det er på tide at tage den tilbage og hive bukserne ned på dem. Der er en passage

i Amazing Pollys vlog,  Epstein and his Eugenics, med genetikeren George Church og  Crisper, en

genmodi�cerende evighedsmaskine frigivet i 2013, der replikerer sig selv. Disse skumle forskere

forsøger at renskure og rebrande eugenikken ved som velgørende (eu = god + genik = gener) ved som

Laura Rivard, PhD ved University of San Diego og erklæret eugeniker, at formulere: Forskellen mellem

eugenik dengang og i dag er samtykke.  Undskyld et øjeblik, har vi givet samtykke til, at de piller ved

generne på måder, der går viralt via genmodi�cerede myg, der påvirker hele menneskeheden i alle

generationer efterfølgende?! Jeg husker ikke lige, hvornår vi gav det samtykke.

https://www.youtube.com/watch?v=XposZwIYoNE&t=1023s
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Som Østrig-gruppen nu går i kødet på, så er der sket et klamt skred her, og det er på tide at råbe

meget højt om det. Politikere har sovet i timen og er blevet besnakket og korrumperet. Ingen hjælp

her. Med teknologien Crisper kan forskerne og aftagerne af deres giftige produkter nu benægte, at der

er tale om genmodi�cering, for det sker jo ‘af sig selv’. Modi�ceringen skete jo ikke i laboratoriet, der

skete ‘derude’, det var naturen den skurk, der gjorde det, det var ikke os, så vi kan ikke gøres

ansvarlige.

Hvis den historiske sammenhæng mellem eugenik og transhumanisme ind imellem bliver tåget, så vil

vi gerne minde om, at faderen til moderne genetik, Charles Darwin’s fætter, Sir Francis Gaulton, var

eugenikkens forfader. Vi minder endvidere om, at darwinisterne aldrig er kommet op med the missing

link  mellem aber og mennesker. ALDRIG, punktum! … kom jeg til at sætte punktum for hurtig? For

minsandten om der ikke er kommet en historie frem om, at kinesiske genetikere nu har fabrikeret en

menneske-abe-hybrid. De fandt aldrig det manglende led, MEN NU HAR DE KRAFTSUSEME SELV LAVET

DET!!

Får menneskeaben så menneskerettigheder? Det gør den selvfølgelig ikke, så nu kan de lave

rotteforsøg på den uden skrupler. Til gengæld er de villige til at give menneskerettigheder til robotter!

YOU CAN’T MAKE THIS UP!

100 års forsinkelse

Kunne hi-tech på den anden side være en kilde til human empowerment? Vi kommer til at se det i vores

livstid. Det kommer til at ske på �ere felter. To felter er energi og sundhed. Jeg havde en snak med min

mekaniker ude på bøhlandet, der lige havde �kset min gamle VW Caddy fra 2009, så den gik igennem

synet endnu engang. Vi snakkede lidt om moderne dieselbiler, der er bedre end deres rygte. Lidt om

elbiler. Jeg er sgu ikke vild med dem, siger han. Jeg tror vi skal over i noget andet, fx brint. Javel, men brint
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Celani GS Cell

er ikke helt billigt og nemt at producere til den nuværende teknologi, så jeg tror vi skal et helt tredje eller

fjerde sted hen. Hvad med magnetisk propulsion og kold fusion? Eller LENR (Low Energy Nuclear Reaction, et

andet navn) eller thorium-reaktorer?

Det �k vi så en snak om. Det �ndes derude, klar til at masseproducere. Men energi-

kartellerne, der er nogle af de mest magtfulde korporationer på kloden, er ikke ‘klar’

til det endnu, så de har gjort alt, og her menes virkelig ALT for at forhindre det. Ja, siger mekanikeren

så,  de stjæler jo patenterne og gemmer dem af vejen.  Og så går folk, der regner sig selv for at være

klogere end andre og siger, at de alle sammen er dumme får. Her er der en simpel mekaniker med olie

og snavs på hænderne, der rammer sømmet helt rent. Det er lige nøjagtigt, hvad global-kleptokratiet

har gjort. Alene englænderne og amerikanerne stjal 50.000 patenter under og lige efter 2. Verdenskrig

fra bla tyskerne. I dag har amerikanerne så ondt i røven over, at kineserne har gjort det samme.

Nemesis? Kineserne har været nogle svin, men amerikanerne er en stak hyklere og dobbeltmoralister.

Sundhedsteknologi kunne sagtens have taget retningen af human empowering. Kræft kunne helbredes

med 100% succesrate allerede i 1920 med Royal Raymond Rife’s medicinske mikroskop. Men på samme

tidspunkt blev den medicinalindustri skabt, som vi kender i dag. Havde Rife’s bud på en energimedicin

for 100 år siden fået lov til at udvikle sig, ville pilleindustrien have været dødsdømt fra starten, og

cancerindustrien havde aldrig fået fodfæste. Verden havde set anderledes ud.

Vi taler grundlæggende om frigørende teknologi, altså Sarah Spiekermann’s  etiske maskine  i

modsætning til transhumanisternes slaveteknologi 3.0. Vi begynder at forstå, at transhumanismen

overhovedet ikke er noget nyt fænomen men the same old shit, der har underkuet menneskeheden i

https://behiveofhealing.com/forgotten-genius-royal-raymond-rife/
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århundreder og bare ønsker at tage det til et nyt niveau, siden de fornemmer en deadline for

projektet. De ønsker maskiner, der fjerner arbejdet for folk og erstatter dem. Derfor er de (same old

shit) eugenikere, der ifølge deres syge logik er nødt til at fjerne de mennesker, der står i vejen for

maskinerne og dem selv. Kravet til etiske maskiner er, at de netop ikke stjæler arbejdet fra folk men

gør livet nemmere for dem. Selv hvis vi kunne udradere personen og det arbejde, vedkommende

udførte, BURDE vi så gøre det, blot fordi vi kan? Altså spørgsmålet er i virkeligheden banalt, og dets

absurditet bliver tydelig, hvis vi nu spurgte: Vi har militær teknologi i dag, der kan udradere det meste af

livet på planeten på … et par uger. Vi bør gøre det, fordi vi kan. Nej vel.

Den  store kulturkrig

Krigs-analogien er overhovedet ikke langt ude. Transhumanismen er reelt set en krig mod

menneskeheden både som kollektiv enhed og som menneskelige individer. Det er dens sataniske

karakter. De gør det, fordi de kan. Vi som deres ‘målgruppe’ er på den anden side nødt til at spørge os

selv, hvorfor vi ikke for længst har stoppet dem men har godkendt og understøttet et projekt, der på

ingen måde er i vores interesse.

Hemmeligheden er: Der bliver ikke bygget etiske maskiner, for der �ndes tilstrækkelig med folk og i

første omgang de rigtige folk i de rigtige positioner med  et etisk tankesæt. Av, den var værre! Vi har

tilladt os selv at blive forført, opdraget og lad os bare sige hjernevasket til et uetisk tankesæt. Vi har ikke

en �nansiel krise, vi har ikke en teknologisk krise, vi har ikke en politisk krise, vi har en moralsk eller

om du vil: spirituel krise. Vi lever i en etisk forarmet kultur.

Er der så ikke også en lederskabskrise, kunne man spørge? Topledere i dag har SÅ mange penge, at de

egentlig er ligeglade med pengene, de ønsker bare magt. Og dem med masser af penge uden magt,

hvad gør de? Donerer de deres penge til livsfremmende formål? Investerer de deres penge i kreative

initiativer? De gør de iet forsvindende lille omfang og kun, hvis de giver dem retten til

skatteunddragelse (Rockefellernes systematiske skatteunddragelser via ‘�lantropiske’ fonde). De

sidder på deres lystyachts under solen og røvkeder sig. Som kompensation prøver de at udfylde den

tomhed, de føler, vha ekstravangante sanseoplevelser og gerne i den dyre ende.
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Man skal kede sig seriøst, hvis man vælger at bo på dette bad-taste-lokum …

Men der �ndes en mindre gruppe meget rige mennesker, der rent faktisk søger muligheder for at

investere penge i noget livsfremmende. De �ndes (man tror det næppe). De søger ikke kun start-ups,

de vil have stay-ups. Start-ups vil bare lave en hurtig handel, stay-ups har en vision, de vil konsolidere

sig, de vil skabe noget vedvarende.

Det handler om omsorg. Sagde du omsorg! Man ser tech-folkene krympe sig, de evner kun at tænke i

business-løsninger, der aldrig handler om omsorg for brugerne. De er gode til at  simulere, at det

handler om, at brugeren skal føle sig fuldt tilfredsstillet, men i realiteten er det bare ud-og-ind og

hurtigt ud igen, læg klatten, op med bukserne, betal ved kassen, videre til næste. Nej, det kommer

fremover til at handle om at tage ansvar, og hvis man ikke gør det, er man et røvhul (udtrykket er

Sarah Spiekermann’s ikke mit). Ledere er nødt til at lære sig selv ikke at være røvhuller, og hvis de

glemmer det, er vi nødt til at minde dem om det. Et mindre problem er så, at vi først  selv  sørger

for ikke at tilhøre den genre …

Leder

Ledere i denne Verden er i virkeligheden ikke ledere. De er repetister, kopister, reproducenter.

Lederskab kræver autonomi. Hvad menes med det? Det kræver, at ledere tør tænke selv. Vi kender det

godt. Mange succesfulde familieforetagender eller virksomheder er startet af sådan en person, en

autonom igangsætter. Men som vi siger:  Efter en samler kommer en spreder. Farmand har skabt

businessmodellen, børnene er vokset op i et hjem, der har lukreret på den velstand, som modellen

skabte = de er nogle forkælede møgunger. Så arver de �rmaet og kører det i sænk, fordi de mangler

den igangsættende autonomi eller den dybe respekt for det, der blev skabt. Det er den type ledere, vi

har uddannet. De kommer fra erhvervsakademierne, de er jurister-økonomer, de vil gerne lave et

overspring. De startede ikke som skopudsere, som de siger i USA, de �k enten det hele foræret, eller

også mente de, at de kunne læse sig til det. De bidrager aldrig med noget originalt og dybt, ejheller har



29.12.2022 15.08 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1594/3124

de respekt for traditionen. De har lært alle djøpf’okrat-modellerne med pro�t-optimering, aktionær-

maksimering … osv. hele management-udtrækket, men hvis man efterspørger, hvad de selv er

kommet op med og endog foreslår, at de skulle udvise omsorg og ansvar, så måber de.

Kunstneren Joseph Boys sagde:  Alle mennesker er kunstnere.  Altså: alle mennesker er kreative som

udgangspunkt. Det eneste, der forhindrer os i at være kunstnere og kreative, er, at vi vælger at give

afkald på at være det. I frygt, i misforstået hensyn, som en sur pligt, i selvundervurdering eller i falsk

respekt for folk, der er o�cielt udnævnt til at være kreative og dermed har monopoliseret kreativitet.

Negativ tænkning

Vi har brug for at  a�ære os selv negativ tænkning. Og ja, jeg ved det, positiv tænkning er in�ceret af

virkelighedsfornægtende, newage-positiv blæver-tænkning, hvor det er spirituelt inkorrekt at omtale

denne verdens enorme ondskab og dysfunktionalitet, for vi skal bare tænke positivt, så går det

altsammen. Den anden grøft er bare 100 x værre og specielt for tiden. Leftover-lefties-NGO’ere-

socialkrigere-antifaer, hele udtrækket af kulturmarxisisk opgylp dyrker alt-er-forkert-ideologien,

o�errollen, lidelsesindustrien, the blame game, beskyldninger om racist-kvindehader-etnofob-

homofob-hvid-overherredømme, det er russerne … whatever. Negativ-følerne (de føler en hel masse,

de tænker ikke en ærlig tanke længere) har skabt en fjendebilled-hade-kult. De er blevet ultra-

reaktionære. Det er ikke noget nyt i det, det har de hele tiden været og gjort, de har bare skruet op for

alle parametre på det seneste, fordi de har fået modspil og er blevet grebet med bukserne nede (you

may know what I mean). De er blevet desperate, for deres kult er ankommet til deadline.
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Leftismen, negativismen, venstre�øjstænkningen, rødfascismen har ikke længere visioner. De har

udelukkende reaktioner. De ved ikke, hvad de vil – de hævder derimod at vide, hvad de IKKE vil. De ejer

ikke kærlighed, de dyrker kun had. De er aldrig på vej et sted hen, de er altid på vej væk fra noget i

forarget afsky. De ejer ikke styrke, og de fremstiller sig som stakkels ofre for at rave den magt til sig,

som de ikke har ret til. De udgør en dis-empowerment-kult, en dødskult. I USA har de ikke andet

tilbage på repertoiret end anti-Trumpisme. De er villige til at destruere deres eget land for at få ret i

deres designer-ideologiske antagelser uden bund i folks virkelighed. Den amerikanske venstre�øj

består i dag med alt for få undtagelser af ynkelige, korrupte personager, hvis politiske formål er at

hade den siddende præsident og gøre alt og med alle midler – vi taler her om ALLE midler for at

sabotere hans virke. De amerikanske demokrater har nu i 2.5 år intet, absolut INTET udrettet til gavn

for den amerikanske befolkning. De har brugt al energi 24/7 på at fremføre deres løgnehistorier og

fake news via deres fake newsmedia og sabotere alt, hvad der blev iværksat. Hvorfor? Fordi

præsidenten som den eneste siden John F. Kennedy har givet dem og deres opdragsgivere = US Deep

State modspil. Deres ankre m/k er rædselsslagne for at blive lynchet på markedspladsen, når folk

indser deres involvering i unævnelige forbrydelser, som vi bliver nødt til at nævne og nævne igen, for

at de aldrig må �nde sted igen.

Vi er blevet punket til at forbinde eugenik med nazisterne. Javel, dr. Mengele osv. Så langt så ondt. Men

det var som bekendt ikke nazisterne, der opfandt fænomenet. Det var briterne og amerikanerne.

Russia-gate er pædo-gate. Medierne er nu i fuld gang med at distancere sig fra deres forbindelser til

netværket bag Epstein-operationen. George Church har for nylig måttet erklære o�entligt, at han har

fortrudt, at han hang ud med Epstein. Så ikke nok med, at disse videnskabsfolk gradbøjer og udhuler
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etik, de har heller ingen etik i forhold til, hvem de hænger ud med, blot der er penge i lortet. Og

medierne er EJET af operationens bagmænd. Det store eugeniske-transhumanistiske projekt med

milliarder af fondsmidler UP THEIR’S har i for lang tid fået lov til at køre uantastet og uudfordret. Vi

bombarderes med a�edningsmanøvrer som ‘det var russerne’ eller daglige iscenesatte

masseskyderier.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Anslaget

I1920’erne så Verden et dokument, der forargede på �ere måder. Det skilte vandene. Imperiet holder

som bekendt meget af skilte vande, når blot vandene �yder blandt deres undersåtter og skiller disse.

Lad os skrue tiden tilbage.

Den første Rothschild-Zionist-kongres blev afholdt i Basel, Schweitz i 1897. Interessant i øvrigt, at BIS

og Davos har til huse her i dag.

Protokollerne
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Oprindeligt var det meningen, at kongressen skulle afholdes i München. Interessant i øvrigt også, at

det senere var her, nazismen opstod på baggrund af Walpurgisnat-eventen, hvor en mindre hær af

jødiske bolsjevikker ankom fra Rusland i 1919 og forsøgte at indføre en kopi af revolutionen i form af

en socialistisk kommune men blev korporligt smidt ud af tyske veteraner fra 1. Verdenskrig, der så,

hvad de havde gang i. Senere var der som bekendt en vis ølkælder i 1933 – det samme år, som

Tyskland modtog en krigserklæring fra  Den Jødiske Verdenskongres, der i den berygtede avisnotits

kaldte sig selv for Judæa.
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Hvorfor blev kongressen i München a�yst og �yttet? Var det nogle onde nazister, der smed de stakkels

jøder ud? Spøg til side, nazismen var selvfølgelig ikke opfundet i 1897, lad os lige få historien på plads.

Det skyldtes derimod kraftig modstand fra  derboende tyske jøder, der opponerede mod zionisternes

planer om at tvangsfor�ytte dem til Palæstina, et tørt og ugæstfrit land, som de absolut INTET

tilhørsforhold havde til. Ej heller havde de af samme årsag en brændende længsel efter det forjættede

land, der �ød med mælk og honning (læs: støv og ørken), for deres slægt havde INTET at gøre med

dette ikke-land. Tyske jøder var efterkommere af Azkhenazim, khazariske tvangsomvendinge til

jødedom 1250 år tidligere. Deres sprog var ikke semittisk men jiddish, et germansk hybrid-sprog.

Det er efter denne kongres, at vi ser de omdebatterede og forkætrede  Protokoller fra Zions lærde

ældre (Protocols of the Learned Elders of Zion).
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Der er næsten ingen grænser for, hvor højt zionister er i stand til at hyle og skrige for at udråbe

protokollerne til et falsum. Hvis man googler dem, vil 99/100 hits være hyl og skrig. Mængden af hits

tilslører, at det er ufatteligt få, der hyler ufatteligt højt, og en hel verdenshær af mikroskopiske copy-

paste-grupper, der får penge fra deres rige onkel, simulerer beredvilligt fornemmelsen af en kæmpe

hær. Indædtheden, skingerheden og fanatismen i sig selv er så påfaldende, at for folk med lidt

psykologisk indsigt vil en mistanke ind�nde sig: at postulatet om falsum muligvis i sig selv er … et

falsum.

Historik

Protokollerne kom frem i starten af 1920’erne. Lækkede de ved et uheld, eller blev de lækket med

vilje?  The Times Newspaper  i England undersøgte dengang protokollerne og konstaterede i første

omgang noget fuldstændigt indlysende, hvilket enhver kan gøre – dengang og i dag – ved at læse
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protokollerne med et nøgternt blik, mens man spørger sig selv:  Hvad er det, de siger?  og derefter

sammenholde dem med:  Hvordan er Verden blevet administreret fra dengang og til i dag?  Med andre

ord: Stritter protokollernes udsagn og den historiske virkelighed i helt forskellige retninger? hvilket i så fald

ville antyde, at de var pure opspind.

Bottomline: Stiller man sig disse simple spørgsmål, så bliver det indlysende svar, at  der er

overensstemmelse i GANSKE UHYGGELIG GRAD mellem udsagnet i protokollerne og den virkelighed, vi lever

i. Zionister gør sig ALDRIG bestræbelser på at forklare dette påfaldende sammentræf. De bruger deres

krudt på, at benægte sammenhængen mellem udsagnet og virkeligheden samt deres egen involvering

i både udsagn og virkelighed.

Efter pres måtte The Times Newspaper i 20’erne love at skrive en serie om, hvordan protokollerne var et

falsum. De var for tæt på virkeligheden, ergo måtte de være et falsum. Giver det mening? Fra 1921:

hvis man nævner protokollerne – hvilket vi så hermed gør – kører der straks et karaktermord og en

shitstorm.

Oprindelse

Er Protokollerne så et falsum? Og hvem skrev dem? Det gjorde en ikke_navngivet britisk

efterretningso�cer, der samarbejdede med Thomas Edward Lawrence (Lawrence of Arabia), manden

der manipulerede araberne til at kæmpe på britisk side i 1. Verdenskrig, for at de kunne smadre det

Ottomanske Rige. Araberne blev lovet selvstændighed som tak – men hvad de �k, var  f-�ngeren!  En

anden gruppe var også instrumentale i at smadre Det Ottomanske Rige, De Unge Tyrkere, Dönmeh, de

jødiske kabbalister fra Thessaloniki. De �k til gengæld magten over det smadrede rige, og grønt lys til

at udføre det armenske folkemord. Deres fæller under protektion af bankfamilien Rothschild var

allerede udset til at overtage det land, det britiske mandatområde, vi i dag kender som Israel, hvor

arabiske palæstinensere trin for trin blev etnisk udrenset og sendt i �ygtningelejre i Jordan og Libanon.
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Udrensningen skete vha terrorisme fra 1948, og denne terror er fortsat uden ophør til i dag, hvor

Gazastriben er én stor KZ-lejr, og lad os bare kalde det ved rette navn: En Holocaust udryddelseslejr.

Hvor �k The Times Newspaper dengang de oplysninger fra, der gjorde dem i stand til at konkludere, at

protokollerne var et falsum? Fra ingen ringere end Allen Dulles, den første direktør for CIA, manden der

arrangerede statskuppet i Iran i 1953, statskuppet i Guatemala i 1954, Lockheeds U-2-program og

Invasionen af Svinebugten. Han blev fyret af Kennedy for svinestregen i bugten, og som vi ved, kostede

det Kennedy livet, hvilket Dulles havde en solid aktie i. Han blev efterfølgende indsat som medlem af

Warren-Kommissionen, der sørgede for, at mordet ikke blev opklaret, hvilket ville have været

afslørende for ham selv. Så oplysningerne kommer altså fra ‘en pålidelig kilde’? Eller kommer de fra en

kilde, hvis hovedbeskæftigelse er at lyve fra morgen til aften og skabe falsum i serieproduktion?
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Hvor �k Allen Dulles så sine oplysninger fra? Han sagde, at han �k dem fra en russisk emmigrant, hvis

navn aldrig blev nævnt, og som forhandlede sig til et ‘lån’ fra The Times Newspaper, der aldrig skulle

betales tilbage. Altså en russisk emigrant uden navn og veri�cering, der �re år efter den  jødiske

revolution – orkestreret af britisk efterretningsvæsen og �nansieret af jødiske Wall Street-bankmænd,

der smadrede zardømmet – hævdes at levere skyts til en britisk avis og en CIA-direktør, så avisen og

direktørens agentur kan forfalske historien ved at postulere forfalskning! Hvilket den er til dags dato.

Føler vi os helt trygge ved disse herlige mænd, der belærer os om, hvad der er falsum og �ktion, og

hvad der er den skinbarlige sandhed?

Jamen er protokollerne så ikke et falsum, hvis de er skrevet af en britisk agent, der arbejdede sammen

med T. E. Lawrence? De�nér falsum. Hvis skriftet viser sig at være i perfekt overensstemmelse med

den virkelighed, som det Britiske Imperiums hårde kerne formåede at skabe for menneskeheden,

altså den indercirkel, der har været så dygtig til at holde sig under radaren og benægte ALT, HVER

GANG nogen blev for nærgående. Er det så et falsum?

Er den Islamiske fundamentalisme, som det samme efterretningsvæsen skabte for at sønderlemme

Det Ottomanske Rige, et falsum? Det kommer helt an på, hvor du placerer dig selv i forhold til løgn og

sandhed. Som en legitim udgave af Islam var det et falsum. Det er det stadig i dag, hvor

fundamentalistisk Islam er en kreation, en ‘asset’ for CIA, Pentagon, Mossad og Saudiarabien. Som et

e�ektivt våben mod menneskeheden er det på ingen måde et falsum men derimod en uhyggelig

konkret virkelighed.
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På samme måde er Protokollerne en betændt klud i fjæset på menneskeheden. De er fra ende til

anden et megalomant praleskrift om, hvor dygtige forfatterne af Protokollerne er til at bedrage og

ødelægge menneskelig kultur og al menneskelighed i sin helhed. Dette er, hvad vi gør med jer, og I kan

ikke gøre en skid!

Download en pdf-version. Den version, jeg selv downloadede og læste var fyldt med propagandistisk

indpakning og direkte trusler om, at hvis man ikke læste dem som zionisterne befalede, så var

det  ulovligt!  OK, de er altså den højeste lovgivende magt på Jorden, siden de kan lovgive om vores

frihed til at læse efter egen evne og intellekt! Denne ‘lov’ har et navn. Den hedder noahide.

Det må benævnes som storhedsvanvid og arrogance i svær grad. Hvad der måtte komme fra

kommissariatet er altså lovbefalet stamme-ideologi opskreget til dogmatik.

De�ner zionisme

Zionismen var et britisk efterretningsprojekt i samarbejde med Rotschild-dynastiet, der købte (læs:

kuppede) den britiske nationaløkonomi i 1815. Det samme var Protocols of The Learned Elders of Zion,

som zionisterne blev så hysterisk besat af at benægte.

* Fodnote: Hvis det kan interessere en dansker, skete det samme for den danske nationaløkonomi i

1818.

Disclaimer!! Zionisme er ikke et synonym for jødedom. De �este ortodokse jøder forkaster zionisme og

anerkender ikke settlerregimet Israel som legitim stat.

Zionisme er den politiske designer�loso�, der ligger som en mørk undertone i 1. og 2. Verdenskrig,

den Russiske Revolution, ødelæggelsen af det Ottomanske Rige og det armenske folkemord, ufred i

Mellemøsten, terrorisme fra Trotsky til ISIS, folkemord i Gaza, amerikanske neocons og 9/11,

http://nedersteetage.com/transport/protocols.pdf
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Frankfurterskolens politiske korrektheds-terror, centralbankvæsenet og gældsslaveriet (Rothschild).

Alt sammen ting, man kan læse om i Protokollerne.

Selv stifteren af zionismen, Theodor Hertzl, ska�ede de sig af med ved at likvidere ham 3. juli 1904. Vidste

han for meget?

Zionisme i inderkredsen har som strategisk ideologi ingen interesse i jøder som andet end redskaber

for deres agenda. Man behøver ikke at være jøde for at være zionist. I yderkredsen �ndes der jøder,

der er hjernevasket i ideologien, der er villige til at stille op som talerør. Blandt menige jøder spores

der derimod en stor træthed og kan vi ikke snart slippe for alt det præk og hyleri? Husk på, hvordan det

khazariske præsteskab, rabbiner-despotismen i Østeuropa og Rusland, chassidim, med rødder tilbage

til det khazariske rige* ubarmhjertigt tugtede og underkuede deres egne menigheder. Det er blandt

dette præsteskab, sabbatæerne, de kabbalistiske kupmagere, at vi �nder skaberne af zionismen. Det

er blandt disse parasitter, at vi �nder de store bankfamilier, ågerkarlene, pengevekslerne, der efter at

være blevet smidt ud af samtlige lande i Europa i middelalderen på grund af deres misbrug – de kan

simpelthen ikke lade være – blev inviteret af opportunisten Cromwell til at bestyre Kronens økonomi.

* med yderligere rødder tilbage til Esaus stamme, Det Røde Edom, Petra, der også var Islams
hemmelige fødested og yderligere rødder tilbage det Hyksos, Hyrderne i Egypten (Akhenaton,
Exodus) og Kali Ma, Den Sorte Moder, nagaernes menneskeofringskult i det præantikke Indien. Går
vi endnu længere tilbage ender vi med Belial-gruppen fra Atlantis-civilisationen, der misbrugte
teknologien og næsten ødelagde jordkloden i en kosmisk krig. I�g. Levashov blev de smidt ud af
Dravidia, nuværende Indien, af rishierne pga af deres perversioner. Al menneskeofring, der er
foregået i den gamle verden, stammer herfra.
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Kronen

Hvad vil Kronen sige? Kronen, The Crown, er hovedet på slangen. Det kan være, men det behøver ikke

at være sammenfaldende med den regerende konge eller dronning og dennes hus. Kronen i England

er The City of London, det sted, hvor dronningen i dag allernådigst skal spørge om lov, før hun en gang

om året får adgang til at udføre sit ritual. Javist, hun har et regalie kaldet en krone på hovedet, men

hvis hun ikke bærer den som forventet, bliver både regaliet og hendes hoved skilt fra resten af

kroppen. Britisk historie og øvrig royal historie i Europa har rigeligt med eksempler på det. Bemærk

hendes blå farve og hendes nazist-eugenik-gemals blå stribe. Den britiske kongefamilie er  den blå

dragefamilie i det drakoniske styresystem, det blå blod.

Et tilfælde, hvor kronen og kongemagten har været sammenfaldende, har været dronning Victorias

perverse søn, Edward VII, frimurerhøvdingen, hvis netværk stod bag 1. Verdenskrig, der var et mord på

medlemmer af hans egen familie i Tyskland og Rusland. Kronen har klappet i alle syv hænder, for de

tjente kassen på, at deres konkurrenter blev ødelagt og deres velstand blev plyndret i den Russiske

Revolution og i Versailles-traktaten. ALLE de miserer, der bebor Verden i dag, stammer fra hændelser i

netop det årti, som Onkel Bernie enten havde �ngre i eller var bifaldende vidende om, hvad der foregik

synkront med hans eget bidrag til verdens kaos.

Vi er for anstændighedens skyld nødt til at gøre os selv mindre vidende og spørge (vel vidende …): Hvis

I ikke er villige til at vedstå jeres medvirken til en udåd, en forbrydelse mod menneskeheden, burde I

så ikke have tænkt på det noget før? Hvis I seriøst mener, at I bliver misbrugt som syndebukke for

noget, andre har begået, burde I så ikke medvirke til at bringe orden i sagerne igen? Hvis I er de

stakkels forfulgte uskyldigheder, I hævder, og Hele Menneskeheden er imod jer, hvorfor holder I så

ikke jeres sti ren og opfører jer ordentligt overfor menneskeheden? Hvis I er de rene, hvorfor kaster I
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så konstant med sten? Hvis I er de svage ofre det ene øjeblik, hvorfor opfører I jer så som herrer og

despoter det andet øjeblik?

Hvis jeres protokoller ikke er jeres, hvorfor tager I så ikke afstand fra de, der har skrevet dem i jeres

navn? Hvis de er så forfalskede og usande, hvorfor stemmer virkeligheden så overens med dem?

De er jo ikke dumme, de her typer. Hvis der f.eks. var hold i en påstand om, at den ikke navngivne

britiske agent, der skrev protokollerne i virkeligheden var jesuit, hvorfor har man så ikke sagt fra her?

Sandsynligt? Få har som jesuitterne været i stand til at udøve bedrag, forførelse og undergravende

virksomhed. Men hvad har zionister med jesuitter at gøre? Svaret er: ALT! Samtlige jesuittergeneraler

gennem tiden har været kryptojøder. Det stammer fra Loyolas Spanien og længere tilbage til

middelalderen, hvor jøder ofte måtte tildække sig og skifte navn og identitet. Den skjulte hånd igen.

Falsum, hvad er det?

Protokollerne og receptionshistorien minder meget om et andet forkætret dokument, der kom frem

på samme tid. Albert Pike’s brev til Gioseppe Mazzini om de tre verdenskrige. Før de overhovedet var

sat i gang. Den ene frimurerhøvding til den anden. Både ånden i brevet og den måde, det

efterfølgende blev kaldt for svindel på, minder vældig meget om Protokollerne og deres reception.

Yderligere er der antydet, at det ikke var Albert Pike, der skrev det men en jesuitisk agent ved navn Leo

Taxil. Der var de igen.

Ofte bruges ikke ord, der kan oversættes til falsum men til forfalskning. Det har fået folk til at påpege,

at en forfalskning kræver en original. Man kan ikke forfalske et Rembrandt-maleri, uden at der �ndes

en original. Selv hvis man maler et billede i Rembrandt-stil uden egentlig original og signerer det med

mesterens navn, kræver det stadig mesterens originalstil.
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I begge tilfælde kræver det stor dygtighed og arbejde, og man kan i maleriets tilfælde spørge, hvorfor

kunstneren ikke maler sine egne billeder og bliver berømt på dem i stedet? For både kopi-kunstneren

og ghostwriter-agenten er svaret nok ét af to eller begge: magt og mammon. Tror de på det, de

producerer? Ikke et sekund. Sandsynligvis har de en karakterbrist, der gør, at de ikke kan skabe noget

originalt. Agenten kan til nød tro på værdien af at bedrage, fordi det tjener et højere formål de�neret

af hans opdragsgivere. Vi hører og læser i hvert fald den slags blandt etablissementet. Kopi-

kunstneren er bare en pengemaskine. Vi ser her bort fra de dygtige folk, der fx. var i Michaelangelos

studier, hvis værker var færdigmalinger af mesterens skitser og signeret af mesteren til slut.

Man kunne meget vel tænke sig, at en agent har været i nærheden af originalen til Protokollerne og

skriver dem af. Måske ændrer og tilføjer han hist og pist. Originalen forsvinder efter ønske fra dens

ejere, og herefter kan de hævde, at afskriften er en forfalskning. Ville det ikke være bekvemt? Det

hedder på engelsk probable deniability = benægtbar ved blot sandsynligheden for uægthed. Eller som

Glistrup sagde: I kan ikke bevise noget!

Dum som en dør

Måske spørger vi op ad en dør (vel vidende …), for vi får ikke andet end udenoms-snak, benægtelser,

postulater, karaktermord, trusler og hele kanonaden af parader. Og det i en vindstyrke, der mere end

antyder, at spørgsmålene ramte en nerve. Her må vi forstå en for mange uforståelig mekanisme.

Zionister ELSKER det, som de kalder for anti-semitisme. Det er selve benzinen i den motor, der er

deres selviscenesættelse. Tanken skal konstant fyldes op, for at motoren kan køre. Fordi fortællingen

bygger på en grundlæggende løgn, skal den ifølge løgnens ubestandige natur konstant vedligeholdes. I

modsætning sandheden, der aktivt skal destrueres for  ikke at opretholdes. Det er i selve

modsætningsforholdet mellem deres kupversion af guds udvalgte folk og deres lidelser og forholdet til

resten af menneskeheden, at de kommer på banen. De opererer under dække af en o�errolle, der

tillader dem at gøre nøjagtig det mod andre, som de hævder bliver gjort mod dem selv. Og skulle det

for en stund vise sig, at det ikke bliver gjort mod dem selv som befalet, så begår de selvskade –

hvorefter de kan hyle igen.
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Selv målt med begreber fra Freuds jødiske psykologi – ifølge hvilken i øvrigt nyfødte børn allerede har

et incestuøst forhold til deres forældre! – er mekanismen mentalt syg. Jøder ved det altså godt, men de

har ikke haft mod eller indsigt til skille sig af med den mega-parasit, der har bolig iblandt dem. De er

ulvens fåreklæder. Den dag, ulven får lyst til at æde sit eget tøj og sin egen bolig, så gør den det. Ellers

hyler den konstant. Altså bortset fra de lejligheder, hvor modstanden mod at blive kostet rundt blev

for grel – som f.eks hvad du læste i starten af bloggen om de tyske jøder, der smed zionisterne ud af

München, fordi de ikke brød sig om deres plan om at deportere dem til Palæstina. Der skulle to

Verdenskrige, en Balfour-deklaration og et iscenesat Holocaust til, før de var modne til deportation.

Der kom for nyligt en interessant udtalelse fra den igen-igen-igen-valgte præsident for settlerregimet

Israel, Mr. Netanyahu. Han sagde direkte, at Hitler aldrig ønskede at udrydde jøderne men at ska�e sig af

med dem. Hvis vi kender til Ha’avara-aftalen, så ved vi, hvad der tales om. Netanyahu indrømmer altså
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direkte, at Hitlers intentioner var de samme som samtlige europæiske lande i middelalderen: at ska�e

sig af med en belastende byrde.

Samfundene havde to strategier i forhold til jødiske samfund indenfor deres landområde. Enten blev

de indkapslet/inddæmmet i ghettoer, hvor der var regler for, hvad de måtte i forhold til det øvrige

samfund – ellers havde de selvstyre indenfor murene. Eller også blev de smidt ud, siden de

åbenbart ikke kunne lade være. Stalin, der selv var jøde – hans egentlige navn var Djugasvili, søn af en

jøde – var klar over, at jøderne havde opfyldt deres mission ved at skabe revolutionen og bringe ham

og hans segment til magten, så der blev oprettet en jødisk ‘stat’ i Manchuriet kaldet  den autonome

jødiske oblast. Flere millioner jøder bor der i dag – har vi hørt om det? Japanerne, naboer til og på et

tidspunkt herskere over Manchuriet, var fuldt klar over det. De sagde, at  jøder skulle behandles som

Fugu-�sken, den ultragiftige ballon�sk. Rigtigt tilberedt var den spiselig og endog delikat, forkert tilberedt var

den dødelig. Japanere har altid haft et anstrengt forhold til jøder.

Får, ulve og hyrder

Hvis du synes, at den er skredet i retning af jødebaskning, så minder jeg igen om de�nitionen med

ulvens fåreklæder. Vi kan også anlægge et andet billede, men fårene er stadig de samme. Jøder som

folkegruppe er blevet betragtet og behandlet som får af deres hyrder. Hyrdernes �loso� er gammel

som Fandens oldemor. Hyrde�loso�en er den oprindelige form for, hvad der i det 20. århundrede �k

navnet behavourisme, adfærdspsykologi. Mennesker kan hegnes inde eller hyrdes som får i en �ok. De

er altid bange for at falde udenfor �okken, for så mister de deres identitet. Den ekstreme og

højteknologiserede behavourisme er transhumanismen.

Læs: Trans-illusion

Jeg sidder i skrivende stund og betragter en �ok glade får, der lige er blevet lukket ind på den mark,

der blev høstet for hø for tre uger siden. De �ytter sig helt frivilligt, for i mellemtiden er græsset blevet

https://www.nedersteetage.com/trans-illusion/
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ekstra grønt og saftigt i modsætning til det forvoksede, halvvisne græs, de lige er ankommet fra. Hvis

de af en eller anden grund skulle tilbage på deres gamle græsstykke, så måtte naboen bruge en

skræmmekampagne og lukke sin store hund ind til at opføre sig som en ulv og gø dem på plads. Det

ene er guleroden, det andet er stokken. Guleroden er løftet om et bedre liv, paradis, opfyldelsen af alle

lyster.

De glade får ER i paradis lige nu ved hver grøn mundfuld, de bider i sig. Men ifølge

behavourismen/hyrde�loso�en er blot udsigten til saftigt græs på den anden side af hegnet nok til at

bevæge �okken. Ifølge Pavlov savlede hunden blot ved lyden af madklokken. Stokken er skyld, skam og

frygt. Vor tids navn for det er politisk korrekthed. Det er truslen om straf i form af social udstødelse af

�okken, hvis du ikke gør, som dine hyrder forventer og befaler. Det er skylden/gælden, der binder dig

som en slave til sin herre og hyrde. Det er skammen over at være anderledes og ikke at være

accepteret af andre, ikke at have et selvværd. Det er frygten for fjenden, det uvisse, det derude,

mørket, det umenneskelige, ulykken, sygdommen, døden, fortabelsen i Helvedes �ammer.
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Hvem er de?

Hvem er så disse hyrder, der startede deres projekt i Oldtiden? spørger du selvfølgelig. Ligesom jeg

har spurgt mig selv i 10 år. De trækker et spor gennem hele den menneskelige historie. Man skal være

i stand til at læse og spore sporet. Man skal være i stand til at mønstre mønstret. Hvis jeg starter på

den store udredning her, så bliver vi ikke færdig i denne uge. Heldigvis er denne mega-historie

beskrevet i følgende 9 blogs på nedersteetage.com:

Man pisser ikke ustra�et på guderne

Den russiske revolution

Imperiet og Østasien

Egyptisk-rumænsk rejsebrev

Pyramidens topstykke

Efterkommerne

Tartaria – det forsvundne rige

Den døende gud – Kabbalismens historie

Kongen der forsvandt

Et sted i protokollerne (s. 55 i pdf’en) �nder vi følgende korte svar på spørgsmålet.

Ikke særligt fyldestgørende, men en antydning er det helt bestemt:

Hvem er De Ældre?  Dette er en hemmelighed, der ikke er afsløret. De er den skjulte hånd. De er ikke

bestyrelseskommitten af udvalgte (det Jødiske Parlament i England) eller den Universelle Israelittiske

Alliance, der sidder i Paris. Men afdøde Walter Rathenau fra Allgemeiner Electrizitaets Gesellschaft har

kastet en smule lys på emnet, og han var uden tvivl i besiddelse af deres navne, da han med al

sandsynlighed var en af hovedmændene selv. Han skriver i Wiener Freie Presse, 24. December 1912:  Tre

https://www.nedersteetage.com/man-pisser-ikke-ustraffet-paa-guderne/
https://www.nedersteetage.com/den-russiske-revolution/
https://www.nedersteetage.com/imperiet-og-oestasien/
https://www.nedersteetage.com/egyptisk-rumaensk-rejsebrev/
https://www.nedersteetage.com/pyramidens-topstykke/
https://www.nedersteetage.com/efterkommerne/
https://www.nedersteetage.com/tartaria/
https://www.nedersteetage.com/den-doeende-gud/
https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
http://nedersteetage.com/transport/protocols.pdf
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hundrede mænd, der alle kender hinanden, styrer det Europæiske kontinents skæbne, og de vælger deres

efterfølgere blandt deres egne.

Så hvad er det, der antydes? Der �ndes kun én gruppe på 300, som vi kender i et eller andet omfang,

og det er Comittee of the 300, prototypen på alle de a�edninger vi kender i dag som Council of Foreign

Relations, Trilateral Commission, Bilderberg, Davos-slænget, m.m. Fænomenet er beskrevet af John

Coleman, tidligere MI6-agent.

Læs: Nobiliteternes klub

I stedet for at dynge citater fra Protokollerne op i denne blog, hvilket ikke gør fyldest alligevel, så vil jeg

opfordre til at downloade og tage stikprøver. Du kan alligevel ikke holde ud at læse det hele fra ende til

anden – modbevis det gerne, det vil være heroisk! Uanset hvor du slår ned i dokumentet, så vil du –

hvis du er velinformeret og måske velbevandret i nedersteetage.com’s sortiment – �nde

det påfaldende aktuelt. Der er nøjagtigt sådan, Verden er skruet sammen i al sin forskruethed.

Hyrdernes navne er mange

Primære – af ældste dato

Belial (Edgar Cayce > Daniel Lizt)

Tilbederne af Kali Ma (Nikolai Levashov > Tommy Williams)

Tilbederne af den Døende Gud (David Livingstone)

Hyksos (Ralph Ellis > Michael Tsarion)

Atonisterne (Michael Tsarion)

Baal-tilbederne / Kaananitterne (Eustace Mullins)

Den saturniske dødskult (Troy McLachlan)

https://sites.google.com/site/paradigme2010/nobiliteternes-klub
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Dragon families (Tommy Williams, Stefan Rowe, Kim Goguene)

Kongerne af Petra (Douglas Dietrich)

Sekundære – af nyere end ældste dato

Post-Nazi-International (Joseph P. Farrell)

Venetianere (Webster Tarpley, Lyndon LaRouche)

Illuminati-familier (Weisshaupt) og New World Order

Jesuitter

Sabbatæere

Khazarer

Zionister

Satanister

Nihilister

Vi kunne blive ved i sidevis med at nævne navne på grupper, undergrupper, loger, tænketanke, sekter,

hemmelige selskaber. Det ville blive trættende og nyttesløst. Bedre ville det være at gøre rede for

deres forbindelser og historiske sammenhæng, men det ville være et gigantisk projekt.

Vi har for så vidt allerede gjort det et stykke hen ad vejen:

Den venetianske forbandelse (via bla Webster Tarpley og Joseph Farrel)

Hvem er jesuitterne?

Magi (via bla Thomas Sherridan og Marc Passio)

Materialisme som ind i helvede (via René Guenon og Branco Malic)

En enkelt gruppering markerer sig i særlig grad og udgør måske det, vi kunne kalde for rygraden i

zionisme og �loso�en bag protokollerne. Vi møder dem også som in�ltratorerne i 1700-tallets

https://www.nedersteetage.com/den-venetianske-forbandelse/
https://sites.google.com/site/paradigme2010/hvem-er-jesuitterne
https://www.nedersteetage.com/magi/
https://www.nedersteetage.com/materialisme-som-ind-i-helvede/
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logeordener. De �k senere navn fra en skikkelse fra 1800-tallet ved navn Jacob Frank, deraf

frankisterne og jakobinerne. En tidligere navn er efter hans forbillede fra 1600-tallet, Sabbatai Zevi. Vi

kender dem som  sabbatæerne. Navnet minder om  nabbatæerne, de røde edomitter, hvilket antyder

dets historiske rødder. Det er kabbalistisk praksis at morfe ord på netop denne måde.

Frelse ved synd

Sabbatai Zevis besynderlige grund�loso� tager sit afsæt i Isaac Luria, skaberen af den nye kabbalisme,

der var en revival af den antikke kabbalisme, der kan spores tilbage til det jødiske såkaldte fangenskab

i Babylon.

Disse folk blev ikke kaldt jøder på det tidspunkt, for det er et langt senere navn. Datidens historikere

kaldte dem  fønikere. Om det forfærdelige ved fangenskabet kan der også stilles tvivl, da deres

skriftkloge havde det som blommen i et æg og færdedes som rådgivere ved kongens hof (fx profeten

Daniel). Her kopierer og muterer de den babyloniske magi, som bliver til Kabbalah. Vi kan også kalde

dem de ‘falske zoroastrere’, men deres lære er ikke den originale zorastriske lære fra den persiske

ildkult. Zoroaster, Zarathustra, prototypen for Kristus.

Vi går i detaljen i den meget omfattende artikel Den døende gud og Kabbalah, men her er et kort citat:

Huset Rothschild er lidt af et mysterium. En velunderbygget teori gå på, at de er efterkommere af
Sabbatai Zevi, manden der udråbte sig selv som Messias i 1666 – en fuldstændig bevidst datering.
Den moderne udgave af Kabbalah begynder med Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi (1534-72)
kaldet Ny Kabbalah. Sabbatai Zevi (1626-76) er en af manifestationerne af denne revival. Annoncen
bragte de jødiske samfund i både Europa og Mellemøsten i ekstase: Messias var ankommet! Vi tror
fejlagtigt, at vi i mobiltelefonens tidsalder er kommunikations-overlegne, men budskabet blev
spredt med lynets hast i 1600-tallet. Gassen gik dog af ballonen, da Zevi �k et ultimatum fra den
osmanniske sultan om at vælge Islam eller døden, og han valgte snedigt – eller kujonagtigt – Islam.
Han blev ‘krypto’.

Historien om de røde jøder og de forsvundne stammer er en konsistent historie blandt jøder. De
var rødhårede og levede i Centralasien og var efterkommere fra Edom. De troede også, at det var
fra de forsvundne stammer, at Messias skulle komme. Sabbatai Zevi’s efterfølger er Jacob Frank, og
han elaborerer en del om betydningen af Edom og frankerne. Ifølge Rabbi Antelman var
Rothschild’erne frankere og efterkommere af edomitterne. Så der er altså modstridende
oplysninger om det �nansimperium, der efter sigende ejer Verden (en mild overdrivelse).

De bavariske Illuminati var efter sigende opløst. Men Jacob Franks efterfølger Moses Dobruschka
(kryptiseret som Schönfeld) danner en organisation kaldet De Asiatiske Brødre. Ifølge Albert Pike,
blev disse brødre efterfølgerne til de opløste Illuminati. Det Asiatiske er en reference til de asiater,
Ismailierne, som tempelridderne efter sigende �k deres doktriner og hemmeligheder fra. Dette
broderskab bestod for det meste af syrerne, armeniere og jøder. De blev også kaldt Oprigtighedens
Brødre (Brethren of Sincerity).

https://www.nedersteetage.com/den-doeende-gud/
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🎦

Je�ery Epstein Murdered Suicide or Bigger Frankism Sex-ring Cover-up

https://youtube.com/watch?v=TwPg4fq94v8

Igen: at dette ikke handler om jøder og jødedom som sådan men om den parasittiske celle, der

udvalgte jøderne som det folk, de så at sige tog på som deres tøj (udvalgt til hvad, må vi spørge) – kan

ses af følgende video, hvor en amerikansk-jødisk kommentator, Jana Ben Nun, fra nyhedsudsendelsen

Israeli News Live, kommenterer Je�rey Epstein-sagen fra en interessant vinkel:

Ben Nun tager endvidere afsæt i antropologen Robert Sepehrs bog  1666, Redemption Through Sin:

Global Conspiracy in History  og den israelske krigsveteran Barry Chamish’s bog  Shabtai Tzvi – Labor

Zionism and the Holocaust.

Det antydes her, at det var israelerne, hvilket selvfølgelig vil sige Mossad, der tog livet af Epstein, og at

de havde forsøgt det et stykke tid pga de forhold, der ville komme frem i løbet af sagen. Vi tænker bla

på Chamish’s tidligere kollega, forhenværende israelsk premierminister Ehud Barak og Epsteins

ru�erske, Gislaine Maxwells far, der med største sandsynlighed var Mossad-agent og muligvis også

blev likvideret af dem + mange-mange andre links til både Mossad og britisk efterretningsvæsen som

en del af Five Eyes (Six Eyes med israelerne).

Ben Nun erklærer sig – som undertegnede blogger – som politisk ateist, da han heller ikke har tiltro til

de politiske �øje, fordi de begge er kompromitteret af noget, der er mere fundamentalt end �øjene.

Det er her Zevi’s, eller Tzvi’s besynderlige og perverse begreb frelse ved synd, kommer ind. Det er selve

kernen i den �loso�, der gennemsyrer  Protokollerne. Vi ser det omskrevet i kulturmarxismens

begreb undergravende pervertering (Marcuse).

Det, der blotlægges i Epstein-sagen, er det samme, som vi �nder i Protokollerne: At påføre Verden så

meget nedrig synd som overhovedet muligt for derigennem at opnå frelse! Absurditen i dette tankesæt er

så enorm, at vi ikke fatter den i første omgang. Vi får nok aldrig at vide, om Mr. Epstein selv var

indsigtsfuld nok til at forstå, at dette var præmissen for hans gerninger, eller om han bare hyggede sig

som agent i sit snavs og så i øvrigt gjorde, hvad hans handlers gav ham besked om.

https://youtube.com/watch?v=TwPg4fq94v8
https://www.ebay.com/p/1666-Redemption-Through-Sin-Global-Conspiracy-in-History-Religion-Politics/8019488107?ef_id=EAIaIQobChMIjKuetPL84wIVgrTtCh3sqwWHEAAYASAAEgIdFfD_BwE:G:s
http://www.lulu.com/shop/barry-chamish/shabtai-tzvi-labor-zionism-and-the-holocaust-chamish/ebook/product-18649074.html
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De vil frelse ved at ødelægge Verden og Menneskeheden. En meget mørk frelse fra en meget mørk

gud. Det ville i oldpersisk-zoroastrisk terminologi være Ahriman og ikke Ahura Mazda. Det ville også

være i overensstemmelse med Rudolf Steiners Ahriman-koncept. Tænk over det: en ødelæggelses- og

perversionskult der ser sit formål som  frelse. WOW! Vi begynder at forstå, hvorfor vi IKKE forstår,

hvordan denne verdens selvbestaltede herskere er skruet sammen inde i deres hoveder. Hver tanke,

de tænker, hvert ord, de siger og hver handling, de udøver, er forvredet!

Ben Nun udforsker det kabbalistiske mindset. Ifølge kabbalisterne skabte Gud Verden som 10

beholdere (eller fartøjer, eng. vessels). Det er de ti sfærer (se�roth) i det kabbalistiske livstræ (22 linier,

3 grene eller søjler). Da Gud skabte Verden og hældte sine lysstråler ind i den, var de så overvældende,

at de 10 sfærer ikke kunne indeholde dem. Verden eksploderede, og sfærerne fangede dette lys. Der

tales om et dødstræ, hvor skallerne, Qlippoth, indeholder lyset. Det blev derefter de indviedes =

kabbalisternes opgave at frigøre lyset fra mørket. I stedet for at vente på, at Gud sagde GO!, blev der

herefter deres opgave bare at gå i gang og få det til at ske.

Well, det kan ved første blik synes at være en udmærket tanke. Hvorfor vente på, at Messias kommer

og frelser os på vegne af Gud? lad os ikke sidde med hænderne i skødet men gøre noget for Verden.

Altså, hvis det bare var så vel, var det blot sådan de tænkte. Her kommer twisten, forvridningen. Ved at

hengive sig til Qlippoth, skallen, det syndfulde og perverterede, bliver lyset tyderligere og vil afsløre sig

selv. Sagt helt �rkantet: Jo mere vi voldtager, stjæler, myrder, svindler, lyver, misunder og sviner os til,

jo mere fremprovokerer og understøtter vi det gode. Vi knækker skallen på nødden. Det er det

kabbalistiske begreb for at  forløse strålekraften  (eng.  redeeming the sparks). Helligt hor, helvede og

hærværk.

Sabbatai Zevis tilhængere efter hans død var Dönmeh, de kryptojødiske kabbalister fra Thessaloniki via

Izmir, senere kendt som De Unge Tyrkere, der af briterne �k lov til at ødelægge det Ottomanske Rige,

udøve det armenske folkemord og volddanne det moderne Tyrkiet. Sultanatets destruktion banede
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vejen for opsplitningen af Mellemøsten (Sykes-Picot-aftalen), settlerregimet Israel,

fundamentalistregimet Saudiarabien, fundamentalist-Islam og det Muslimske Broderskab, hvilket førte

til at den tumult, vi kender i dag med 9/11, Afghanistan, det arabiske forår, Irakkrigen, Libyenskrigen,

Syrienskrigen, ISIS, trusler om en ny Irankrig, osv forlæns-og-baglæns.

Sabbatæisk ideologi siger, at det er som frøet, der rådner og går i opløsning i jorden, for at kornet kan

gro. De kaprer den bibelske ligning og fokuserer på råddenskaben. Som frøet går de under jorden og

skjuler sig selv for der at operere i hemmelighed. De må benægte alt, hvad de gør, for at det kan blive

til virkelighed.

Blandt tilhængerne af Luria-Zevi-Frank’s sabbatæiske kabbalisme var medlemmer af de europæiske

nobiliteter og kongehuse samt de rigeste bankfolk. Jacob Frank opererede i byen Frankfurt, hvor både

den jesuittiske lærling Adam Weishaupt og den sabbatæiske bankfamilie Rothschild befandt sig på

samme tidspunkt. Og han kendte dem, det var den rige bankfamilie, der �nansierede løjerne! Ifølge

rabbi Marvin Antelman var det Rothschild (Amschild), der overtalte Weishaupt til at acceptere den

frankistiske doktrin, hvorefter han belønnede ham med sine mangepenge. Der skulle kun gå et par år

efter Weisshaupts doktriner og dannelsen af de Bayriske Illuminati, der hurtigt måtte gå under jorden,

til jacobinerne satte gang i realiseringen af disse i form af den Franske Revolution. Weisshaupt gik

krypto, ligesom Zevi gik krypto. I de næste århundreder skulle Verden opleve �ere kulturødelæggende

revolutioner skabt udfra det samme manuskript. Illuministerne gik under jorden, men fra 1777

in�ltrerede de netværket af alle de større frimurerordener og gjorde dem til deres redskab.

Rothschild-Weishaupt-doktrinerne a�edt af Luria-Zevi-Frank-doktrinerne er NØJAGTIGT, hvad der er

formuleret i  Protokollerne for Zions ældre lærde. Liberalisme, klassekamp, kontrol over masserne,

kontrol over logerne, kontrol over medierne, fremmaning af frygt for den ydre fjende, kaos, problem-

reaktion-løsning. Når masserne, folket, goyim, fårene er sønderskudte, depraverede og rædselsslagne,

vil de tigge om hjælp, og sabbatæerne vil træde frem på verdenscenen som deres frelsere. Nøjagtig

som svinderen Zevi fremstiller de sig selv som Messias, verdens frelser. De vil herefter regere Verden

med en ny verdensregering  via en konge i Jerusalem ! og Lucifer vil tilbedes som den ny gud i den nye

verdensreligion, for Lucifer er lysbringeren.

Var det nøjagtigt, hvad der stod i Albert Pikes brev til Mazzini (Leo Taxil)? Er det just indholdet af

Protokollerne? Er det netop, hvad der skyller op til over�aden, når der er stukket hul på bylden i

Epstein-sagen? Det ikke alene har visse ligheder, det er fuldstændig identisk! Det gør al snak om falsum,

teorier og gisninger til skamme, for vi behøver bare at konstatere det.

—– o —–
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Dette er en undersøgelse af hemmeligheden bag frekvenser set i et musikalsk perspektiv. Lad os

starte med et postulat.  De seks toner i skalaen har en særlig universel frekvens. Denne frekvens er ikke

relativ, men absolut.

Disclaimer. Jeg hører allerede et helt operakor af protester.

NB! Jeg smider ikke om mig med påstande, og ja, jeg har en halvtung universitetsgrad i

musikvidenskab + diverse studier og uddannelser bag mig (violinist, dirigent) + lang praksis som

komponist, så jeg har tænkt lidt over, hvad jeg siger og skriver.

NB igen! Jeg kunne ikke drømme om at slå dig i hovedet med en akademisk titel, der ikke i sig selv er en

skid værd, men hvis du på den anden side har tænkt dig at blære dig på baggrund af en formodning

om min uvidenhed, så ville jeg være lidt forsigtig.

Så er det sagt.

Og når dét så er sagt, så skal det også siges, at emnet bestemt ikke hører til i mainstream af

musikvidenskab. Det falder nærmest totalt ved siden af. Det er skønheden ved at spille på udebane,

en skønhed, jeg håber, du også er i stand til at nyde.

I den anden grøft oplever jeg newage-typer, der bare har kastet sig i armene på fænomenet. Jeg ved

ikke, hvad der er mest useriøst. Så hvem er målgruppen for denne afhandling? Alle, der som jeg gider

at stikke spaden et stik dybere og smide deres tro på, at de ved ALT i forvejen på hylden. Men også de,

der tror, at det vældig svært og akademisk og nørdet at forstå. Det er det NETOP ikke.

I begyndelsen var lyden
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Solfège i Hz

Ut 396 Hz

Re 417 Hz

Mi 528 Hz

Fa 639 Hz

Sol 741 Hz

La 852 Hz

Dette er undersøgelsesobjektet, der kan synes ved over�adisk betragtning at være en påstand.

I normal musikteori kaldes tonerne for C-D-E-F-G-A

og svarer til de hvide tangenter på et klaver.

Kammertonen i moderne sammenhæng er 440. Og ja, jeg kender alle musikhistoriske fremstillinger

om den svingende kammertone, men det er ikke det, vi taler om her.

Kammertonen i det naturlige/universelle tonesystem er 432, hvilket er en partialtone, en overtone i

forhold til 528 Hz. Vi skal senere se, hvordan de særlige frekvenser er åbenbaret. Og det højttravende

ord  åbenbaret  er ikke tilfældigt, da det gemmer sig i en særlig bibelkodning, der først er blevet

genopdaget i 1998.

Der har dannet sig en hel bevægelse omkring kammertonen 432, men det er ikke så mange, der har

forstået, hvor hele fænomenet stammer fra. Og de, der ikke har hørt om det eller bare regner det som

et �u�y NewAge-fænomen – hvad det i øvrigt sagtens kan være, hvis man bare hopper

mellemregningerne over og direkte ned i gryden med samlede ben – har heller ikke forstået ret meget.

Følgende er en undersøgelse af Solfège som både stavelser og frekvenser. Der ligger en stribe

forskning bag, som der henvises til. Spænd sikkerhedsbæltet, for det bliver nørdet. Men hvis du

kommer igennem det, vil du måske få et WOW, ligesom jeg �k ved at genbesøge og uddybe feltet efter

en årrække på hylden, hvor et nyt og meget konkret lag kom til syne.

Kilden til tonenavne i solfège
Kilden �ndes i Guido af Arezzos hymne  Ut queant laxis  tilskrevet Sankt Johannes, hvilket vil sige

Johannes Døberen (ikke Johannes af Padmos, evangelisten). Den stammer fra samlingen af såkaldte

gregorianske hymner, der indgik i liturgien kaldet Liber Usualis.
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Hver tone er en stavelse i den latinske tekst, der falder på sungne steder i�g. den klassiske metrik.

Klassisk metrik er ikke et matematisk-rigidt regelsæt men stammer fra recitation = afsyngelse af poesi.

Versefødderne er altid sammensat af kombinationer af 2 og 3, så de organisk-musikalsk følger

sproget.

Ut queant laxis

resonare fībris;

Mira gestorum

famuli tuorum;

Solve pollutī

labii reatum,

Sancte Iohannes.
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Oversatte ord

Ut queant laxis – For således forløst

resonare – resonere

fībris – tråde, �bre (dativ, ablativ af �bra?)

Mīra gestorum – Undres over gerninger (MI som i mirakel)

famuli tuorum – dine tjenere

Solve polluti – Rense for synd

labii reatum – stænkede læber

Sancte Iohannes

Brug op/ned piletasterne for at skrue op eller ned for lyden.

En ganske �n indspilning af hymnen. Hør hvordan det �yder organisk og afrundet i den sungne metrik.

Indspilningen følger som forventet ikke Solfeggio-frekvenserne, for denne viden gik tabt før

middelalderen, hvor disse hymner er opstået.

Jeg skal ved lejlighed, når jeg kommer i nærheden af et tomt kirkerum med en lydoptager, forsøge at

lave en indspilning, hvor MI er 528. Jeg er interesseret i eksperimentet, og du er måske interesseret i

resultatet. Betragt dette som en pladsholder.

Oversat i sammenhæng

For at dine tjenere med deres bestænkede læber renset for synd kan blive forløst og som resonerende tråde i

sang lovprise dit skaberværk, Sankt Johannes

Der er yderligere fem vers i hymnen = seks i alt. De bliver alle sunget i indspilningen ovenfor.

http://www3.cpdl.org/wiki/index.php/Ut_queant_laxis

Interessant er det, at der allerede i første vers antydes, at de seks toner indeholder nøglen til

helbredelse/forløsning af menneskeligt potentiale i universel sammenhæng ved rette forståelse og

anvendelse.

Healing-frekvenser

Ut 396 Hz – Frigørelse fra skyld og frygt

Re 417 Hz – Forløsning af situationer og hjælp til forandring

Mi 528 Hz – Transformation og mirakler (DNA-reparation)

Fa 639 Hz – Forbindelser, relationer

So 741 Hz – Kreative udtryk og løsninger

La 852 Hz – Tilbagevenden til spirituel orden

0:000:00 / 2:36/ 2:36
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Disse egenskaber for frekvenserne stammer fra David Hulse, lydterapeut. Vi skal senere se, hvor de

kommer fra. Meget overraskende!

Newage-overtro?

En japansk videnskabelig undersøgelse fra 2018 af frekvensen 528 konkluderede, at frekvensen havde

en overordentlig stærk stressreducerende e�ekt endog indenfor fem minutter for de testpersoner, der blev

udsat for frekvensen.

https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=87146

528 kaldes også for  hjertefrekvensen. MI er miraklet, der sker i hjertet, hvor det stærkeste

elektromagnetiske felt i kroppen be�nder sig. Dette kan være en forstyrret felt, et bange hjerte. Det

kan også være et harmonisk felt, hjertets fred.

Cymatik

Ut 396 Hz (24 antinoder)

Re 417 Hz (28 antinoder)

Mi 528 Hz (32 antinoder)

https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=87146
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Fa 639 Hz (38 antinoder)

Sol 741 Hz (42 antinoder)

La 852 Hz (48 antinoder)
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Ved hjælp af en stemmega�el i den pågældende frekvens dannes et unikt mønster med et sæt

antinoder i kanten. 528 lyder sådan:

🎦

SomaEnergetics 528Hz Tuning Fork on the CymaScope

https://youtube.com/watch?v=iVniCZY1uoA

Frekvenserne kan via pythagoræisk tværsums-matematik reduceres til 3, 6 og 9. Ethvert heltals-

opdeling af 72 indeholder et matematisk relation til phi. 12, 9, 8, 6, 3, og 2 er brugbare.” 12, 9, 6 and 3 i

særdeleshed har alle speci�k betydning i esoteriske systemer, der er fragmenter af et glemt

totalsystem, en oprindelig videnskab.

Jeg bliver nødt til i forbifarten at nævne to skikkelser, der har forsket i vand. Masaru Emoto har netop

forsket i vand i forhold til intentioner. Victor Schauberger har forsket i vand i forhold til dynamik og

bevægelse.

https://youtube.com/watch?v=iVniCZY1uoA
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Frekvenserne i hz kan reduceres via tværsum til disse tal:

369 = 18 = 9

417 = 12 = 3

528 = 15 = 6

639 = 18 = 9

741 = 12 = 3

852 = 15 = 6

Nikola Tesla sagde: Hvis du kender betydningen af 3, 6 og 9, har du nøglen til Universet.
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Pythagoras

Der er en relation til tallet 72 – phi = 0.5 x

Secant af en cirkel er en trigonometrisk funktion forkortet i matetematik til sec (sec {} = 1 / cos {})

Phi er sammen med Pi de to store mærkelige og skæve tal, der gennemsyrer Universet. Det tredje ‘tal’ er ikke

et egentligt tal men en relation, en algoritme kaldet det gyldne snit. Fibonacci-rækken er 1,2,3,5,8,13, 21, 34,

… altså summen af de to foregående tal er det næste i rækken.

Pythagoras’ system beskriver de intertonale relationer, intervallerne. Det er samtidigt overtonerækken,

og denne er opbygget efter algoritmen det gyldne snit.
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Grundtone: Prim er relationen 1:1

1. overtone: Oktaven er relationen 1:2

2. overtone: Kvinten er 3:2

3. overtone: Kvarten er 4:3

4. overtone: Oktav igen

5. overtone: Stor terts er (3/2)  x 1/2)

6. overtone: Lille terts er (2/3)  x 2

7. overtone: Lille septim er (2/3)  x 2

8. overtone: Oktav igen

9. overtone: Stor sekund er (3/2)  x 1/2

10. overtone: Lille sekund er 2/3)  x 2

4 2

2 2

2 2

2

5 3
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Du læser ikke noder? Men se på det som en kurve, der �ader ud. Afstanden mellem overtonerne bliver

mindre og mindre men dannes op til 100.000 hz. Toner/frekvenser under det menneskeligt hørbare

område, subsoniske frekvenser, er derfor ikke de�neret som toner men som rytmer. Himmellegemer

bevæger sig i dette frekvensområde. Toner/frekvenser over det menneskeligt hørbare område,

supersoniske frekvenser, kan muligvis høres af visse dyr, men på et vist punkt glider frekvenserne over

til, hvad der betegnes som lys i et farvespektrum startende med infrarødt og sluttende ved ultraviolet.

Disse proportioner eller algoritmer �ndes i geometriske proportioner overalt i naturen, men altså også

som frekventielle proportioner eller mønstre.

Universet er et fraktalt, skalerbart frekvensfelt.

I begyndelsen var frekvensen.

Universets stående bølge

Neo-pythagoræisk praksis �ndes helt oppe i toppen af fysik. En

repræsentant er den tyske fysiker Hartmut Müller. Han var den yngste

medlem af Videnskabernes Akademi i Rusland, og da han i slutningen af

90’erne vendte tilbage til Tyskland, måtte han skrive under på, at han

ikke ville omtale sin forskning fra Rusland i de følgende 10 år. Det

gjorde han så i slutningen af 00’erne.

Lignende forskning i Vesten er hi-jacked af militæret, i særdeleshed det

amerikanske. Videnskaben �ndes, det foregår blot i underjordiske hi-

security-anlæg vha bortførte, tavshedstruede eller

fragmenteret/kompartmentaliserede videnskabsfolk. Det var de samme

folk, der stjal Teslas apparaturer og efterladenskaber og efter

forlydender tog livet af ham. I Rusland var der – paradoksalt nok – selv
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under den kolde krig og sovjetregimet fri forskning indenfor alle områder. Visse anvendelser af

videnskab var belagt med klassi�cering, men aldrig i samme omfang som i Vesten.

Årsag: selv i det infamøse sovjetregime var videnskab aldrig i samme grad kommercialiseret,

politiseret og militariseret – for der var ingen penge i det!

Hartmut Müller beskriver Universet som en stående bølge, der følger den pythagoræiske skala og de

naturlige/universelle solfeggion-frekvenser.

H.M. siger som følgende: Der �ndes ikke materie uden ånd. Der �ndes ikke ånd uden materie.

H.M.s hovedprincip kaldes han for global skalering, hvilket er et fraktalt opbygget univers.

H.M. forfægter proton-resonnans, hvilket er det nærmest ubegribelige fænomen, at enhver atomkerne

(proton) kender tilstedeværelse af en anden protonkerne hvor som helst den be�nder sig i Universet –

omgående! Lysets hastighed som begrænsning for kommunikation er ikke-eksisterende.

Et fundamentalt problem ved fysik og videnskab har været, at bevidsthed har været fraværende – sat

udenfor døren. Bevidsthed har været et mekanisk biprodukt af elektro-kemiske processer i hjernen.

Dette er en videnskabelig løgn eller i bedste fald misforståelse. Bevidsthed er ikke-lokal og derfor ikke

et biprodukt af en valnøddeformet rynke bag hjerneskallen. Bevidsthed er universel og en del af

totaliteten. Gud er bevidsthed. Universet er derfor ikke en kaotisk, ubevidst, meningsløs, randomiseret

og selvdestruktiv maskine, men en intelligent, skabende og selvopretholdende organisme.

Astroteologi

I en senere version er der syv og ikke seks toner. Deraf navnet oktav, den ottende tone, der er en

oktavering, dvs frekvensfordobling af den første tone.

Den syvende tone kaldes Si (Ti)
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Hvis man starter skalaen ovenfra og ned – i musikteori kaldet den diatoniske skala, da den består af to

slag overgangstoner, halvtoner og heltoner (se klaviaturet) – får man i en esoterisk tydning

en skabelsesberetning:

Do (Ut) – Dominus = Gud

Si – Sidera = stjernerne, Universet, makrokosmos

La – Lactea = Mælkevejen, galaksen

Sol – Solen, Helios (Jesus Kristus)

Fa – Fata, skæbnen, astrologi baseret på solsystemets planeter og

deres skæbnedannende dynamik

Mi – Mikrokosmos, Jorden

Re – Regina, dronningen, Luna, månen

Do –

Den esoteriske forklaring af den nedadgående skala gemmer sig i Genesis.
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Og Jorden var øde og tom, og der var mørke over vandene (Himlen), og Guds ånd svævede over vandene.

Do er dag 0. Før skabelsen, the Big Bang.

Si  er dag 1. Yin er mørke (mørk materie, sort energi), Yang er lys (materie, energi). Dette er

Makrokosmos.

Gud sagde: Lad der blive lys.

La er dag 2. Lad der være et �rmament i midten. Gud skaber galaksen, Mælkevejen.

Sol er dag 3. Lad Himmel og Jord samles på ét sted. Gud skaber solsystemet, heliosfæren.

Fa er dag 4. Skæbnen, dag og nat, tiden (Kronos, Saturn, Satan – modsigeren), astrologi. Gud skaber

tiden via sin modpol/opponent.

Mi er dag 5. Gud skaber Jorden – der i øvrigt er mere vand en jord.

Dette er mikrokosmos

Re  er dag 6. Gud skaber mennesket. Regina er månen.  Den, der ikke styres af Gud, styres af

Månen.  Månefaser, menstruationscyklus, tidevand. Steiner: man sår kun i Yin-cyklen (fuldmåne,

nymåne)

Do – Og på syvendedagen hvilede Gud.

Kristen esoterik

I det 11.-12. århundrede opstod indenfor den katolske kirke ideen om frekvenserne implementeret

som ‘teknologi’ i gregoriansk sang. Men 150 af hymnerne i systemet forsvandt i løbet af historien. Deres

forsvinden var ikke tilfældig men intentionel. Disse hymner var de mest healing-potente, og da Kirkens

ledelse ikke ønskede healing og helbredelse men afhængighed og afmægtighed, blev hymnerne gjort

utilgængelige for den samlede menighed.

I 1997 henvendte dr. Joseph Puleo sig til Kirken og efterspurgte deres udlevering. Kilde dr. Leonard

Horowitz. Kirken nægtede ham adgang. Hvorfor nægte folk adgang, hvis man ikke har noget at skjule?
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Vi vil ikke her gøre nærmere rede for, hvordan de ultrarige og magtfulde familier som Medici og

Borghia o.a. købte sig ind i Kirken. Det er også via dem og venetianerne, at vi har et kunstigt 10-

talssystem og ikke et naturligt 9-talssystem.

Dr. Leonard Horowitz

 – hvis du mener, at du kender til Solfège-frekvenser og kammertone 432 uden at kende til Horowitz’ bidrag,

så har jeg den dårlige nyhed til dig, at du IKKE kender emnet godt nok. Den gode nyhed er, at det får du

hermed et afsæt til.

528 Revolution

Så hvad skjulte de? Det viser sig at være en indkodning af Biblen, der har fundet sted i tidlig historisk

tid – hvornår? Vi ved det faktisk ikke, men mit eget bud er: Ved nedbrændingen af det store bibliotek i

Alexandria i perioden, hvor Romerriget transformerede sig til Den Katolske Kirke.

Den lille tværsumstabel

Der �ndes egentlig kun 9 tal. Vi burde have et 9-talssystem, men der sneg sig et 0 og et 10-tal ind, så

nu har vi et 10-talssystem. Dette er ikke en matematisk afhandling men handler kun om de særlige

kvaliteter, der �ndes i de 9 tal, og som gør, at vi kan begynde at forstå, hvad musik, frekvenser, helbred

og tal har med hinanden at gøre.

Tværsummen er vandret sammentælling i modsætning til lodret sammentælling i købmandsregning

og normal matematik.

9 er stabilt og uforanderligt. 9 har en frekvens, hvis kvalitet er harmoni og altomfattende helhed.

http://www.528revolution.com/dr-leonard-horowitz/
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9 x 1 = 9

9 x 2 = 18 = 9

9 x 3 = 27 = 9

9 x 4 = 36 = 9

9 x 5 = 45 = 9

9 x 6 = 54 = 9

9 x 7 = 63 = 9

9 x 8 = 72 = 9

9 x 9 = 90 = 9

Sammentalt = 81 = 9

Dette er det grundlæggende princip i kvaliteten, essensen af tallet 9. Herefter kan vi se, hvordan de

andre tal har lignende og alligevel anderledes kvaliteter.

8 er imploderende, jævn nedgang – intet overspring. 8 kan siges at indeholde en frekvens af kollaps

som i entropi.

Hvis vi lægger 8-tallet ned ∞ får vi noget helt andet – uendelighed.

8 x 1 = 8

8 x 2 = 7

8 x 3 = 6

8 x 4 = 5

8 x 5 = 4

8 x 6 = 3

8 x 7 = 2

8 x 8 = 64 = 1

der er 64 felter i et skakspil og 88 tangenter på et klaviatur

8 x 9 = 9

Sidste række ender altid med 9 (alt ender med 9)

Sammentalt = 45 = 9, dvs. det gælder for alle talrækker

7 er nedadgående vha 1 overspring

7 x 1 = 7

7 x 2 = 5

7 x 3 = 3

7 x 4 = 1

7 x 5 = 8

7 x 6 = 6

7 x 7 = 4

7 x 8 = 2

7 x 9 = 9
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6 cirkulerer om 6, 3 og 9 vha 2 nedadgående overspring

6 x 1 = 6

6 x 2 = 3

6 x 3 = 9

6 x 4 = 6

6 x 5 = 3

6 x 6 = 9

6 x 7 = 6

6 x 8 = 3

6 x 9 = 9

5 er nedadgående med 3 overspring

5 x 1 = 5

5 x 2 = 1

5 x 3 = 6

5 x 4 = 2

5 x 5 = 7

5 x 6 = 3

5 x 7 = 8

5 x 8 = 4

5 x 9 = 9

4 er nedadgående med 4 overspring

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 3

4 x 4 = 7

4 x 5 = 7

4 x 6 = 3

4 x 7 = 8

4 x 8 = 4

4 x 9 = 9

3 ligner 6 startende ved sig selv = 5 overspring

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

…

2 starter en opadgående bevægelse med 1 overspring
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2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 1

2 x 6 = 3

2 x 7 = 5

2 x 8 = 7

2 x 9 = 9

…

1 er opadgående uden overspring

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

…

9 fuldender cirklen ved at være statisk

Tallene i det engelske alfabet
– 26 bogstaver/tal

De kalder det for numerologi.

Et bedre navn er Gematria eller AlphaMath.

A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 1

K = 2

L = 3

M = 4

N = 5

O = 6

P = 7

Q = 8

R = 9
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S = 1

T = 2

U = 3

V = 4

W = 5

X = 6

Y = 7

Z = 8

Sammentalt = 126 = 9

3×1 = 3 + 3×2 = 6 + 3×3 = 0 … gentaget op til 26×3=6 = 153 = 9

6×1 = 6, 6×2 = 3, 6×3 = 9 … samme sekvens = 153 = 9

9×1 = 9, 9×2 = 9, … samme sekvens = 234 = 9

Det hebræiske og det engelske alfabet kan tydes på samme måde, selvom det læses i hver sin retning.

Efterhånden bliver vi nødt til at sige, at alle veje fører til 9.

Hebraisk stammer fra akkadisk, det babylonisk-semittiske sprog. Hver stavelse har sin egen frekvens,

når den synges. Det første sprog hed  Babel. Akkadisk betyder ‘porten til Gud’. Sprog, der siden er

udviklet, kan ikke tydes numerisk, og ‘porten til ‘Gud’ er derfor skjult – babelstårnet der faldt. Var der

nogen, der saboterede ursproget, så det kollapsede og døren blev lukket?

Det hebraiske alfabet består af 22 tegn. Der er 22  mellem Fa og Sol i den musikalske skala. Der er 22

månecykler, hvor hvert element skifter polaritet fra nord til syd.

Bibelkoder

Hele alfabetet �ndes i Salme 119 i Salmernes Bog. Underligt nok ikke i den danske oversættelse (1931-

udgave) men derimod i den engelske.

0
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Hver 6. vers starter med et nyt bogstav:

Aleph

Beth (heraf navnet alfa-bet)

Gimel

Daleth

He

Waw

Zayin

Heth

Teth

Yodh

Kaph

Lamedh

Mem

Nun

Samekh

Ayin

Pe

Tsadhe

Qoph

Resh

Sin

Shin

Taw
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Med den engelske version menes Kong James Bibel. Der kan siges meget om det redaktionelle, men et

faktum var, at Kong James VI af Skotland aka Kong James I af England var frimurer af den skotske rite,

hvilket vil sige tempelridder – hvilket der igen kan siges vældig meget om. Fulde af hemmeligheder

m.m., men de vidste, at Biblen gemte på deres hemmeligheder, der kun viste sig for de indviede (de

illuminerede, oplyste). Så mens de manipulerede i det redaktionelle, sørgede de for at gemme

godbiderne intakte. Her �nder vi forbindelsen til Johannes Døberen, der ifølge tempelridderne var

‘Mesteren’ før Jesus. Onde tunger vil vide, at de tilbad et hoved – som i Johannes Døberens afhuggede

hoved, da det blev serveret på et fad for bitchen Salome. Den onde tunge var den franske konge Philip

den Smukke, om hvem der bestemt ikke kan siges noget smukt.

At Johannes var mentor for Jesus er jo mainstream og står i Det Nye Testamente, så hvad er egentlig

problemet? Hvis det er en hemmelighed, er det en hemmelighed i fuldt dagslys.

Alfabetet indlejret i Salme 119 på hebraisk falder på hvert 8. vers og giver tallene:

1,9,8,7,6,5,4,3,2,1,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Vi har ovenfor set, at tallet 8 giver den faldende/imploderende

talrække i forhold til engelsk, der giver en eksploderende række.

Et bedre spørgsmål end: HVEM var Moses er HVAD var Moses? Moses var for det første et egyptisk navn (Thut-Mosis).

Dernæst var det en titel.

De �re mosebøger, Toraen, har ikke egentlige navne på dansk.

Det har de på græsk og latin:

1. Mosebog hedder Genesis (Skabelsen)

2. Mosebog hedder Exodus (Udvandringen fra Egypten)

3. Mosebog hedder Leviticus (Levitternes, præsternes lovtekster)
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4. Mosebog hedder Tallenes bog

5. Mosebog hedder Deuteronomi (Ordenes Bog)

4. Mosebog hedder også ‘I ødemarken’, fordi den beskriver jødernes vandring ørkenen. Det giver i

øvrigt ingen mening at vandre 40 år rundt i ørkenen, når man kan krydse Sinai- og Negev-ørkenen på

et par uger til fods – max! Så det skal ikke tages bogstaveligt eller som udtryk for konkret historie –

som meget andet i Biblen.

I Tallenes Bog �ndes antydninger til tallenes betydning.

Visse tal går igen og igen:

7

Der er 7 dage i ugen.

Gud skabte Verden på 7 dage

Den 7. søn af den 7. søn

Der er 7 toner i den fulde diatoniske skala (hvide tangenter på klaveret)

12

Der er 12 måneder i året

Der er 12 disciple om Jesus

Der er 12 riddere om det runde bord

Der er 12 toner på klaveret med de sorte tangenter (7+5)

7 og 12 er altså vigtige. Det giver et �ngerpeg om, hvor vi skal lede.

I Tallenes Bog, kapitel 7 vers 12 og frem til vers 83 �ndes en sekvens, der opdeler sig hvert 6. vers, og

som starter med Første dag, Anden dag … frem til 12. dag. Det er tilsyneladende en triviel opremsning

af de gaver, der blev overbragt Moses til bygningen af Helligdommen. Opremsningen indeholder en

hel række tal – et sølvfad, der vejer 130 sekel, en sølvskål 70 sekel, en kande 10 sekel, 1 tyr, to

hornkvæg, 5 bukke, 5 lam, osv. Det giver meget lidt mening andet end som et stykke lagerforvaltning.

De 130 og 70 sekel går igen og igen. Det samme med 10 sekel osv-osv. Er der en særlig dyb betydning,

der skal graves frem i antallet af o�ergaver og dyr? Eller er det en distraktion, er det er her vi mødes af

portvagten til den indre tempelgård?

NB! springende punkt – hvordan kommer man fra Tallenes Bog til den særlige form for solfege, der udløser

de særlige (magiske) tal:

Ut = 396 = 9

Re = 417 = 3

Mi = 528 = 6

Fa = 639 = 9

Sol = 741 = 3

La = 852 = 6
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Here we go!

Det gør vi ved at bruge den pythagoræiske metode med tværsums-reduktion, som vi har

demonstreret ovenfor:

Vers 12 = 1 + 2 = 3

Vers 18 = 1 + 8 = 9

Vers 24 = 2 + 4 = 6

Vers 30 = 3 + 0 = 3

Vers 36 = 3 + 6 = 9

Vers 42 = 4 + 2 = 6

… gentag frem til vers 78

396 går igen, så man fatter det … hvis man fatter det.

Det er den første frekvens UT

I Vers 13 tales der om brændo�eret af en ung tyr, en vædder og et lam.

Vers 13 = 1 + 3 = 4

Vers 19 = 1 + 9 = 1

Vers 25 = 2 + 5 = 7

… gentag

Næste frekvens er altså 417 – RE

Vers 14 = 5

Vers 20 = 2

Vers 26 = 8

… gentag

Frekvens 528 – MI

Vers 15 = 6

Vers 21 = 3

Vers 27 = 9

… gentag

Frekvens 639 – FA

Vers 16 = 7

Vers 22 = 4

Vers 28 = 1

… gentag

Frekvens 741 – SOL
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Vers 17 = 8

Vers 23 = 5

Vers 29 = 2

… gentag

Frekvens 852 – LA

Som sagt: Hvad der står på linjerne i Tallenes Bog 7, 12-83 er nærmest irrelevant, repetetiv

opremsning. Det er kodningen og de skjulte tal, der er relevante.

Teologer og mainstream bibelstuderende har aldrig studset over, at størstedelen af Salme 119 var så

kedelig, og at der måske kunne være en mening med kedsomheden. Det særligt levitisk-jødiske

tankesæt, pesha, analogier, talmystik/indkodning har de aldrig fattet. Kabalisterne sidder og griner

langt ind i skægget, men det viser sig, at mange af dem heller ikke har fattet visse afgørende

sammenhænge, og de har frustreret siddet for dem selv med fragmenter af den viden, som de vidste

var tabt, og som de søgte at rekonstruere ved konstant at pendle mellem Egypten og Babylon (hvor

Kabbalah opstod – se Den Døende Gud og Kabbalah).

David Livingstone, der har lært os om  Den Døende Gud, er fremragende til at opspore, hvordan

satanikerne har indlejret sig blandt kabbalisterne, og hvordan hemmeligheder har tiltrukket de værste

magtsyge kryb op gennem historien. Hvad Livingstone underkender og ikke er så fremragende til, er

selve indholdet i Kabbalah, og hvordan det er en videnskab i fragmenter. Han har kortlagt

magtstrukturerne men ikke videnskaben, som han i bedste fald betragter som irrelevant og i værste

fald som skadelig.

Vi må her minde os selv om, at Kabbalah hverken er godt eller ondt, gavnligt eller skadeligt. Esoterisk

viden er hverken godt eller ondt. Hemmeligheder i sig selv bevaret blandt frimurere, esoterikere,

mysterieskoler o.a. gør det hverken til godt eller ondt eller dem til gode eller onde. Ondskaben

ankommer I DET ØJEBLIK, en person med ond intention træder indenfor døren, bemægtiger sig denne

viden, hi-jacker den / stjæler den til egne formål  vendt imod andre. Ikke engang selvom dette har

fundet sted og er sat i system, gør det denne viden til god eller ond. Allerhøjest farlig, og her må man

igen spørge sig selv: farlig for hvem og under hvilke forudsætninger?

Svaret er: farlig, fordi ondskab i form af mennesker med ond intention �ndes, og fordi magtfuld

teknologi (Teknolgi X, ApoTheum, se  Daniel Lizt aka Dark Journalists X-serie) og viden i hænderne på

mennesker med ond intention bliver farlig for alle andre. Hemmeligholdelsen på den ene side skyldes

en dyb historisk erkendelse af dette faktum, og på den anden side, at ondsindede grupper har

begæret, at teknologien kun var i deres hænder. Ikke kun det ene, heller ikke kun det andet.

Konspiranoikere ser kun det ene, newage-utopister ser kun det andet. Vi er nødt til at se begge dele.

Frekvenser – velsignelse eller våben?

Lad os her springe mellemregningerne over og svare: potentielt et våben og desværre i praksis et

sådant. Men også potentielt en velsignelse. Så hvad er den praktiske applikation af Solfeggio-frekvens-

https://www.nedersteetage.com/den-doeende-gud/
https://www.nedersteetage.com/den-doeende-gud/
https://www.youtube.com/user/darkjournalist
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teknologien som velsignelse? Her har jeg brug for din hjælp. Jeg ved, hvor jeg skal lede, jeg har en del

information. Er din nysgerrighed vækket som min?

Denne viden er som ovenfor beskrevet introduceret af dr. Joseph Puleo og dr. Leonard Horowitz.

Sidstnævnte er ingen letvægter i videnskaben, han har rekorden i de �este pier-reviewed arkikler

indenfor sit oprindelige videnskabsfelt: dentologi. Han har også haft et tæt samarbejde med NASA –

om hvilke man kan sige alt muligt ufordelagtigt (Not A Straight Answer), men et faktum er, at NASA bad

ham om at udvikle et middel til at booste immunforsvar for astronauter vha Solfeggio-teknologien.

Hans svar var: Det kan jeg godt, men jeg kræver, at I introducer bøn i produktionsfasen. WHAT?!

Altså: De substanser i væskeform, som han udviklede, blev indkodet med de universelle frekvenser.

Vand er en superleder, vand kan indkodes, vand har hukommelse, vand er intelligent og mennesket og

dets celler består af 95% vand. MEN, sagde Len Horowitz til folkene fra NASA, I er nødt til at indkode

det med intention også. Bøn virker.

OK, sagde raketfyrene- måske tænkte de, mens de kløede sig lidt i nakken: det kan jo ikke skade,

selvom vi måske ikke tror på det, og når nu doktormanden insisterer. Bøn og tro er i samme kategori-

sfære. Et lignende forhold kan ses i forhold til Grander-teknologien. Det kan godt være, at de store

virksomheder synes, at det er woo-woo-mærkeligt, at Grander-teknologi – fx en rustfri stålstav med en

postuleret indkodning nedsænket i vand skaber struktureret vand (vand er ikke bare vand).

Men som de kapitalist-pragmatister det er, er der intet, der overtrumfer resultaterne: Deres vandrør

bliver kalk- og belægningsfrie, hvilket var deres store problem! Det virker, ergo … virker det. Punktum.

Placebo kommer ikke engang på tale.

Det samme med frekvensstruktureret vand i�g. Solfeggio-frekvenserne.

Så hvordan gør man?

Kort sagt: Man udsætter sig for vand eller andre substanser, der er indkodet med frekvenserne.

Dernæst tilføjer man intention.

Den kraftigste form for intention kaldes for bøn.

Vi vender tilbage til emnet. Jeg synes, at jeg har brugt din tid i tilstrækkelig grad i dag. Du står tilbage

med ubesvarede spørgsmål. Vi er i samme båd, min ven. Svarene ankommer.

Jeg tror i øvrigt lige jeg går ned i mit køkken, skænker mig et glas vand, sænker en Grander-stav ned i

det … og afsynger Ut Queant Laxis med MI på 528 

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Man kan ikke lade være med at få den tanke, at Rasmus Paludan er et setup, et design, en designer-

PSYOP (psykologisk operation) beregnet på at få de dummeste blandt de politisk korrekte, blandt

venstre�øjere og kulturmarxister, blandt såkaldt intellektuelle og blandt indvandrerne til at hoppe på

limpinden. Hvis han er et setup – altså en bestilt agent provokatør, så må man sige, at han udøver et

særdeles professionelt job, for de hopper alle sammen på limpinden. Manden er ikke uintelligent, så

det kunne rent faktisk ligge inden for hans formåen.

Dette er kun en hypotese, men grunden til, at jeg starter med at bringe den på banen – for dernæst at

skyde den i sænk – er, at den er taget lige ud af den globalistiske håndbog for kon�iktmageri. Det er

nøjagtigt sådan, man gør, når man vil udøve crowd coltrol vha designer-bussemænd. Paludan er en

stråmand i kød og blod, og man behøver ikke engang at foretage det klassiske karaktermord for

dernæst at skyde til måls efter vrangbilledet. Han ber selv om det, han ER vrangbilledet.

Hvis du ikke ved, hvad en stråmand er, så hiv stikket og læs De 76 falske argumenter.

Manden er en tegneserie, en parodi på en debattør. Det er hvad det er, og det er egentlig ikke

bekymrende i sig selv, for tegneserier burde være til at grine af og så lægge ned i sku�en. Det

bekymrende er, at alle de reaktionære, der hopper på limpinden ELSKER ham. De elsker at hade ham.

Han er en gave til dem. De ærger sig faktisk over, at han ikke kom ind i Folketinget.

Hvorfor? For så kan de selv forblive i det tegneserieunivers, som de har skabt omkring sig selv.

Forever! De kunne 24/7 gå rundt i det ideologisk-politisk-psykologiske eller religiøse te�on-skjold af

Din racist!

https://www.nedersteetage.com/de-76-falske-argumenter/
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selvretfærdig selvfedme og selvvalgt designer-dumhed, der bekvemt tillader dem ALDRIG at tale om

virkeligheden.

Det bringer os videre udover hypotesen om agent provokatør til noget, der ikke er en hypotese men

en analystisk konklusion. Der er noget andet på færde. Rasmus Paludan er et selvfølgeligt og

uundgåeligt produkt af årtiers fortielser, civil-politisk fejhed og politisk korrekthed. Når man af

ideologiske årsager og for at score billige point og popularitet (den demokratiske hoved-faldgrube),

forbyder, latterliggør eller dæmoniserer/tabuiserer nødvendige samtaler om nødvendige emner, så vil

denne forgiftede og undertrykte samtale dukke op i perverteret form og manifestere sig som racisten

Rasmus Paludan. Og hvor bekvemt er det ikke, for så kan man skyde samtalen i sænk endnu en gang

og fortsætte med aldrig at tale om virkeligheden!

At manden er racist står ikke til diskussion, og jeg tror ikke engang, han vil benægte det. Han vil højest

sandsynligt være stolt af det. Hvad vi i det følgende sætter til diskussion er, hvad racisme er for en

størrelse, hvem der har skabt den, og hvilket formål den tjener. For at kunne gøre det, er vi nødt til at

vide noget om menneskehedens historie, og hvordan vi er havnet i den suppedas af afstumpethed og

forloren, hyklerisk og manipulerende pseudo-samtale, der akkompagnerer  begrebet racisme, der

hjernedødt slynges rundt i �æng og efter behag.

Hvis vi hører til det segment, der er storforbrugere af begrebet og ikke ønsker at vide, hvad der er for

noget, der kommer ud af munden på os, så lad os bare gå hjem og sidde foran skærmen. Hvis vi

derimod har personligt mod og menneskelig nysgerrighed og ønsker at forstå, så lad os fortsætte.

Med et stykke solid bagage kan vi være ligeværdige diskussionspartnere i en ægte debat og har ikke

brug for at smide om os med klicheer.
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Politisk korrekthed

For at forstå den syge racisme-debat – der for det meste er en non-debat, en pseudosamtale, der ikke

fortjener ordet debat – er det nødvendigt at få nogle fundamentale begreber på plads. Rasmus P er et

PRODUKT af styresystemet politisk korrekthed. Fænomenet er et veldesignet styresystem, der opererer

vha tre stærke følelser: skyld, skam og frygt.

Ifølge styresystemet og dets verbale og holdningsmæssige kodeks skal du føle dig skyldig PÅ

FORHÅND over noget, du har sagt eller tænkt dig at sige og over noget, du har gjort eller tænkt dig at

gøre. Endvidere skal du føle dig skyldig over alt det, som dine forfædre, dine landsmænd, din familie

eller din etniske gruppering har sagt, gjort eller tænkt sig at sige og gøre.

Note: Når indvandrere siger, at de er trætte af klicheerne med terrorist og indvandrer og muslim, så er det

forståeligt. Det ville jeg også være. Det er blot ærgerligt for dem og for debatten, at de det næste splitsekund

taber deres sag på gulvet ved at fyre deres egen yndlings-klichee af … Og det er også fordi danskerne er

nogle racister!

Du skal endvidere skamme dig over noget, for al socialisering og social kontrol bygger på udskamning,

social kastraktion eller som grækerne sagde:  ostrakisering  – man angav andre ved at lægge en sten

med et navn ved en brønd – hvorefter den ostrakiserede blev socialt udstødt og i visse tilfælde slået

ihjel. Heraf udtrykket (en kristen kritik af fænomenet): Lad den, der er ren, kaste den første sten. Et nyt

begreb er social lynchning – begået for tiden i stor stil af den ekstremistiske amerikanske venstre�øj. I

virkeligheden er det et ældgammelt begreb, for Sokrates blev lynchet af demokratiet i Athen. Så meget

for det højt besungne demokrati, der, når det kommer til stykket og i hænderne på den korrupte elite,

ikke er et hak bedre end tyranniet.

Til sidst ankommer frygten, terroren, for hvis vi risikerer at blive socialt udstødte, har vi det ligesom

fårene i �okken, der mister deres identitet som får = deres �ok-tryghed, når de ikke længere er i

�okken. For et �okdyr er udstødelse af �okken det samme som at dø, for det udstødte dyr er et

omgående bytte for rovdyrene derude. Der kan skrives en hel afhandling udelukkende om frygt som et

styresystem, men ultimativt handler det om  frygten for døden. Den lille terror indeholder altid et

element af den store terror.

Politisk korrekthed misbruger de stærkest tænkelige følelser blandt mennesker og er derfor et uhyre

e�ektivt og modbydeligt styresystem. Det udøves af mennesker i øjenhøjde med og imod andre

mennesker. Vi begår frivilligt diverse overgreb på os selv! – og under dække af, at, at  ‘vi jo alle ved, at

dette er forkasteligt, syndigt, ukorrekt’. Skulle en angrebet stakkel vove at spørge:  ‘øh, ved vi alle dét, har

jeg skrevet under på dén kontrakt, hvem er det, der har bestemt at …?’, så bliver vedkommende mødt af

ondt stirrende blikke ‘hvor vover du at stille spørgsmålstegn ved det korrekte, som vi jo alle er enige om?’
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P.C. – hvor kommet det fra?
– et kig ind i styregruppen

Denne særlige form for tyranni er en kulturmarxistisk strategi for social-psykologisk kontrol. Det er

ikke tilfældigt, at Frankfurterskolens hoveddogme var ‘Kritik ER �loso�en’ – altså vi kritiserer alle andre

end os selv med det, som vi ALDRIG udsætter os selv for. En intellektuel punk-�loso�: Vi ved ikke, hvad

vi vil have, men vi ved, hvordan vi får det!  Dekonstruktion, subversion, disruption – synonymer for

revolution = kulturødelæggelse.

Det er ikke tilfældigt, at et af skolens primære virkemidler er ‘subversiv perversion’ (Herbert Marcuse) –

altså vi vender alt i det menneskelige socialt-politisk-psykologisk-mentale- og endog fysiske univers på

hovedet for at opfylde hovedformålet: ‘destruktion af den Vestlige Civilisation’. Det er

sammenfaldende med CIA-direktør William Caseys chokerende udtalelse: ‘Den dag, folk tror på alt, der

er det modsatte af sandheden, har vi vundet’. Frankfurterskolens navn var ‘Institut for Sociale Studier’. Det

egentlige formål, som de sociale studenter aldrig var ærlige omkring, var social kontrol. Gæt engang,

hvorfor de ikke valgte en ærlig titel  ‘Institut for Social Kontrol’?  Rigtigt gættet: ærlighed var aldrig et

diskussionsemne, kontrol og magt var det egentlige formål. Sandhed var aldrig et emne, for begrebet

var afska�et i korrekthedens navn af den samme elite, der lovpriste ‘den ædle løgn’. Deres studier var

det samme som efterretninger for efterretningsvæsenerne, hvis hovedformål på ingen måde stopper

ved at ska�e efterretninger, men handler om at  militarisere  (weaponize, gøre til et våben) disse

efterretninger i en krig mod befolkningerne, hvor de undergraver og svækker mennesker, når de

udviser styrke og modstandskraft.

Hvis vi har forstået dette, kan vi forstå meget.

Har vi ikke forstået dette, bliver det meget svært at gå videre.

Frankfurterskolen og kulturmarxismen er ikke et perifært intellektuelt fænomen. Det er en del af en

gigantisk  social-psykologisk operation  (socialpsykologi som begreb er skolens op�ndelse), hvor deres

rolle var at hjernevaske intelligentsiaen ud fra strategien om, at for hvert stk. intelligentsia, der

blev mindfucked, vil der være 100 stk. non-intelligentsia, der følger trop. Med ‘intelligentsia’ menes dem

med højere uddannelse, og ikke hvor intelligente de er. En universitetsstuderet er på ingen måde

mere intelligent end en kreativ håndværker, men da disse typer placerer sig eller  bliver placeret  på

centrale og nogle gange magtfulde poster i statsapparatet, i undervisningssystemet og i teknokratiet,

så har de været i stand til at dominere holdningsdannelsen i samfundet. Den kulturmarxistiske

magtovertagelse skete i 60’erne og 70’erne, hvor meningstyranniet og historieforfalskningen slog

igennem.

Marxismen i sin klassiske form døde i 50’erne. Det stod klart, at ‘arbejderne i alle lande’ – som Marx

proklamerede – ikke havde tænkt sig at forene sig og omstyrte kapitalismen. De skide arbejdere var

måske lydige nok til at lade sig slagte i skyttegravene i 1. Verdenskrig, men bagefter nægtede de

gudhjælpemig at gøre, som de blev dikteret af  proletariatets diktatur: at sprede revolutionen til alle

lande. De opdagede endog, da de lå i skyttegravene, at det også var arbejdere, der lå ovre på den

anden side.
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Marxisterne kogte af raseri i 50’erne, da det gik op for dem, at den historiske ‘maskine’ var defekt. De

så historien og virkeligheden som en deterministisk maskine og mennesker som skruer og bolte i

maskinen. De lagde derefter deres syge æggehoveder i blød og kom op med en justering af maskinen.

Den bestod i, at de dumme arbejdere blev droppet som hovedredskabet for deres projekt. Her er det

nødvendigt at forstå, at marxisterne havde en grundlæggende og afgrundsdyb foragt for ‘arbejdere i

alle lande’. De bekymrede sig ikke en skid for arbejdere – eller for den sags skyld bønder, eller etniske

grupperinger, eller troende mennesker, eller gamle traditioner, eller nationer eller familien som

institution. De bekymrede sig for deres abstrakte verdensprojekt og for, hvordan de kunne dreje på de

håndtag, der skulle få ‘masserne’ til at løbe i den rigtige retning. Du behøver blot at smage på ordet

‘masserne’, og du ved helt nøjagtig, hvordan de følte og stadig føler for det masseprodukt, du kalder

for DIG.

Hvis du er en af dem, så er du lige pludselig ikke en del af masserne.

Interessant ikke?

De nye robotniks

Så hvem kunne nu installeres i maskinen som skruer og bolte for revolutionen? Husk, at ‘Revolutionen’

er intet ringere end den totale destruktion af den traditionelle vestlige kultur, så det globalistiske

imperium kunne rejse fra ruinerne. Svaret er: MINORITETERNE. Etniske minoriteter, sociale

minoriteter, nationale minoriteter, religiøse minoriteter, kønslige minoriteter. Det sidste inkluderede

kvinderne, der på det tidspunkt var en minoritet på arbejdsmarkedet. Dernæst alle, der udover at

tilhøre en minoritet – majoriteter duer ikke, for de er alt for tilfredse – var utilpassede, utilfredse eller

følte sig forfordelte eller ‘mindre’ end andre. Det sidste inkluderede børn og unge, der i�g. naturen var

mindre end de voksne.

Til hver af disse minoritets- eller utilfredshedsgrupper var der en særlig klud, der blev brugt til at vifte

dem om næsen med. Hvis de marginaliserede, dem i mindretal og de utilfredse kunne mobiliseres ved

at sætte ild til deres utilfredshed – eller i det omfang, de kunne forføres til at være utilfredse (I er da

utilfredse, er I ikke? jo det er I da, det var �inkt … her er en hundekiks), så var det kollektivistiske

slaveprojekt in business igen. Maskinen, der driver historien, kræver benzin, og denne benzin er – når

man sætter en tændstik til den – utilfredshed eskaleret til vrede og had.

Er det ikke påfaldende, at Imperiets strategi med del-og-hersk er identisk med kulturmarxismens

subversions-strategi? Jo mere splittelse blandt ‘masserne’, jo mere magt til Politbureauet. Mens

idioterne på gadeplan pisser og skider i den beskidte mælk, sidder de deroppe i deres �ne saloner og

ryger cigarer og skummer �øden. Eller som de skriver på portalen med de to søjler til deres �ne loger,

hvor ingen andre har adgang:  Orden af Kaos. Og hvad betyder det? Det betyder: Når masserne

be�nder sig viljesløse, snotforvirrede, uvidende – og kæmpende for deres egen overlevelse midt i det

Kaos, VI har skabt for dem, så er det VORES Orden, der gælder.

At de ‘masser’, der hujende og råbende og i �ok lader sig indrullere i Politbureauets lede plan ikke

forstår, hvad det er de medvirker til – Stalin ville have kaldt den nyttige idioter, hans hånlige
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betegnelse for kommunister i Vesten, for han vidste udmærket, at Kommunismen var et gigantisk

svindelnummer – kan være svært at forstå.

Det kræver et par seriøse brikker i forståelsens puslespil, uden hvilke det ikke vil være muligt.

Medmindre vi forstår psykologien bag massekontrol, er det ikke muligt.

Medmindre vi forstår  Politbureauets Agenda  – et forgrenet uvæsen med mange navne – er det ikke

muligt.

Medmindre vi forstår racisme som historisk fænomen, er det ikke muligt.

Hvis vi prøver at forstå billedets detaljer uden hele billedet og dets ramme, så forstår vi intet, og vi kan

ikke medvirke til en løsning af problemet, men er en del af problemet.

Indrømmet, det er ikke nemt at forstå. Det er grunden til, at tonen på alle sider af den forkvaklede

o�entlige debat konstant ender i billig populisme. Lad os starte med den sidste umulighed for at gøre

den til en mulighed: racismens historie og væsen.

Fanden har skabt det

Inden vi går videre, er det nødvendigt at slå fast, at racisme i allerhøjeste grad eksisterer. Den er

Djævelens værk, den er satanisk i sin natur. Men som du måske ved, så har den herre det med at

forklæde sig og tage bolig blandt de, der anser sig selv som de frelste, de efter egen opfattelse

retfærdige. Hvis vi ikke ser os over skulderen, kan vi risikere, at han står lige bag os, og at hans ord

kommer ud af munden på os.

Det britiske Imperiums historie er også en historie om racisme. Imperialist-�loso� elsker at dyrke

racisme. Imperial racisme var en kaste- eller klasse�loso�, der ikke kun galt racer som sådan, den

omfattede de lavere klasser i England, og den omfattede Englands naboer, der alle har haft den ‘ære’

at være deres fjender efter tur. Dernæst omfattede den alle undermenneskene i Udkantsverden, for

strengt taget ALLE andre end de, der tilhørte Misundelsens Imperium og det højbritiske kleptokrati

blev anset som mindreværdige ‘racer’.

En gang gedigen vrøvl og terminologisk forvirring, men en af leverandørerne til deres

imperie�loso�ske update i 1800-tallet var Charles Darwin, der tydeligt tilkendegiver, at racer for ham

ikke begrænser sig til det, som vi kender som den røde, den gule, den sorte og den hvide race, for han

siger:  Der �ndes 70 racer af mennesker – og lavest af dem er …  – cli�hanger, vi tror lige, han vil sige

hottentotterne eller noget lignende, og vi bemærker også, at det er meget vigtigt for hans

evolutionstanke straks at tænke i begreberne høj og lav, da hans selskab regnede sig selv som det

højeste i universet. Darwinisme var aldrig tænkt som en videnskab men som en ideologi, der i

videnskabelig indpakning skulle retfærdiggøre, at den britiske elite havde en naturret til at herske over

alt krybet derude og dernede. Så han fortsætter: – og lavets af dem alle er: irerne! Surprise. Og hvad

ankommer på samme tid som udsagnet? Det irske folkemord, som af Imperiet (der som sejrherre altid

skriver historien bagefter) blev kaldt  karto�elpesten  (The Great Famine), selvom der medvirkede

200.000 britiske soldater i en årrække (1845-49), hvor alle landbrugs-ressourcer blev stjålet og

udskibet, og folk døde som �uer eller udvandrede.
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Racisme, som vi kender den, er altså i sin grundform et britisk-imperialistisk fænomen. Det er

ultimativt en imperial, elitær kulturs syn på både sine egne undersåtter og sine naboer, og vi kan spore

det tilbage til romerne og grækerne, der var de store forbilleder for det Britiske Imperium. Briterne

efterlignede og videreudviklede antikkens brutale og overlegne storhed og stil for magtudøvelse.

Racismens anvendelighed

I 1871 blev der nedskrevet et udsagn, der efterfølgende er blevet tillagt den amerikanske

frimurerleder, Albert Pike, i en brevveksling med den italienske frimurerleder, Gioseppe Mazzini. Altså

hvad nogle ville kalde for to high-level Illuminati. At det måske var den jesuitiske agent, Leo Taxil, der

skrev det, er underordnet, for jesuiterordenen er ikke mindre per�d og har en direkte forbindelse til

Adam Weishaupt og de berygtede Bayrische Illuminati. Det bliver skrevet i 1880’erne og kommer med

en foruroligende profeti om fremtiden. Profeti er måske ikke det helt rigtige udtryk, da det snarere er

en fremlæggelse af et Blueprint, en masterplan for omskabelsen af Verden i det følgende århundrede.

Skriftet fremstår som et læk fra inderkredsen. Om det er med vilje, det lækkes, eller ej, er for så vidt

også underordnet. Det er sandsynligt, at det var bevidst, for indenfor denne del af frimureriet, de

okkulte kabbalister, de sataniske sabbattæere, hvis �ngeraftryk vi ser hele vejen ned gennem historien

hver gang, der skal skabes kaos og udgydes blod – læs Den Døende Gud – har et fast og perverteret

moralkodeks, en fast tro på, at blot de har sagt det, så har de lov til at begå … hvad som helst! De er

seriøst bange for Karmas Lov, loven om årsag og virkning – grækerne kaldte det for Hybris-Nemesis og

de abrahamiske religioner kalder det for Guds straf eller fordømmelse/fortabelse versus frelse. Men

de mener i deres syge hoveder, at de har fundet en udvej, en smutvej udenom årsag og virkning, for

hvis de har sagt det, og folk ikke har sagt fra, så har de fået lov! At de har sagt og skrevet det på en

ultra-vag og kryptisk måde et sted, som ingen ser, regnes ikke for en hindring.

Og hvad var det så, de gav sig selv lov til denne gang? Pike-Mazzini-brevet beskriver, hvordan der skal

komme tre verdenskrige, og det særligt foruroligende er, at de tre verdenskrige er beskrevet præcist

og i deres essens:

Den første verdenskrig vil via agenter ødelægge Czarens Rusland, og Tyskland vil være et redskab til

det. Religionerne vil her blive svækket.

Den anden verdenskrig vil via agenter udnytte kon�ikten mellem fascisterne og den politiske

zionisme. Her skal Tyskland ødelægges og zionismens styrkes, så staten Israel kan dannes.

Kommunismen vil herefter være stærk men i en kontrolleret form, så den kan danne modvægt mod

kristendommen.

Den tredje verdenskrig vil via agenter udnytte modsætningen mellem zionisme og Islam, så disse vil

ødelægge hinanden. Alle andre nationer vil være tvunget til at kæmpe indtil deres fuldstændige

udmattelse – fysisk, moralsk, spirituelt og økonomisk.

Herefter bliver nihilisterne og ateisterne sluppet løs og vil forårsage en social nedsmeltning. Overalt

vil folk være tvunget til at forsvare sig mod revolutionære ekstremister … hvorefter de

grundforvirrede masser ‘… vil modtage det sande lys gennem manifestation af den rene lære om

Lucifer, der omsider er bragt frem i det o�entlige lys.’

https://www.nedersteetage.com/den-doeende-gud/
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Brevet blev først kendt i 1956. Selvom det skulle være et hoax og dermed en efterrationalisering, så

ville det ikke være mindre foruroligende, at man i 1956 beskriver en ny verdenskrig, inden støvet fra de

to foregående har lagt sig. Vi er nødt til at spørge os selv, og FORLANGE ET SVAR PÅ, om brevets

beskrivelse af de som udgangspunkt to første verdenskrige svarer til virkeligheden. Svaret er éntydigt

JA! Herefter er vi nødt til at svare på spørgsmålet, om vi ser tegn på, at beskrivelsen af den tredje

verdenskrig svarer til, hvad der sker i vor tid. Igen er svaret éntydigt JA!

Med andre ord: Agendaen �ndes, og den virkeliggøres for næsen af os, lige her og lige nu! Vi er dog er

par stykker for tiden i Verden og omegn, der spørger os selv om, hvorvidt vi er nyttige idioter for

agendaen?

Den globalistiske teoretiker, Samuel P. Huntington skrev i 1996 en meget læst og citeret bog med

titlen  The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Her gør han klart rede for, hvordan

Islam er udtænkt til at bibringe dette civilisationssammenstød i skabelsen af den nye verdensorden.

Husk også, at det kun er seks år efter, at en anden globalist, den daværende amerikanske præsident

og tidligere CIA-direktør, George H. W. Bush, introducede begrebet A New World Order.

Men hov, er det lige pludselig noget andet end  racisme, vi taler om? Overhovedet ikke, vi har bredt

emnet ud, så racisme er sat ind i en forståelsesramme, hvor den er blevet et delemne. Ligesom i

epozy-lim indgår racisme som del af en �erkomponent-lim, der binder sammen og danner den rigtige

giftige klister i projektet. Racisme bliver det, man kan få øje på, når man nu ikke kan få øje på det

større billede. Det bliver et værktøj i kassen, når civilisationssammenstødet skal udrulles. Det bliver

samtidigt en a�edningsmanøvre, for hvis folk tror, at det i bund og grund handler om racisme, så har

globalisternes HR-afdeling arbejdsro så længe.

Flodbølgen af indvandring

Et område for kontrovers, hvor det går helt sygt galt, er  indvandringsdebatten. Folk loader sig til

kvalmepunktet med feelgood-ness og hjernedød politisk korrekthed. Debatten er blevet en

konkurrence mellem alle de skinhellige om, hvem der kan præstere den mest oppustede form for

postuleret godgørenhed og velmenenhed i forhold til indvandrere. Og sovsen koges så hårdt, at den

skiller, hvorefter der �yder lige så giftige klumper af … Rasmus Paludan’er rundt. Hykleriet har nået et

topmål.

Der er nogle høje herrer, der fra et niveau i deres globalistiske platforme har pisset eller hældt

myregift ned i tuen, og nu render de små seksbenede rundt dernede og bider hovedet af hinanden.

OG DE FATTER DET IKKE! De kan ikke overskue noget, der er på størrelse med en grønært, så at de

be�nder sig i en skovbund i en skov og i et landskab er helt udenfor deres synsfelt. De kan bare

fornemme et ubehag, som de reagerer på. De ved ikke, hvor ubehaget kommer fra, men de røde

myrer kan lige få øje på de sorte myrer derovre, så dem farer de i �æsket på.

Dette er helt fast procedure. Det er en template for design og implementering af sociale, etniske,

politiske, religiøse – kort sagt: alle former for kulturelle kon�ikter. Navnet er  del-og-hersk. Når den
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absolutte majoritet af mennesker udsættes for disse designerkonklikter, er de fuldt overbeviste om, at

der ikke �ndes noget design. Hvorefter de opfylder designet og ivrigt medvirker til dets realisering.

Krige er designerkon�ikter. ALTID! Der er ingen undtagelse for den regel. Hvis nogen skulle være i tvivl

om, at blot den serie af krige med USA som aggressor, der har fundet sted efter 9/11, er sat i værk

med fuldt overlæg og er sket by design, så vil jeg næsten bede dem om og hive stikket her og vende

tilbage om et par år, når de har orienteret sig bare lidt bedre. Nedersteetage.com skulle byde på noget

nær 5-6000 siders relevant læsestof.

Blot dette ene faktum, at de politisk korrekte fjolser ikke har gjort sig klart, at vi/de SELV har medvirket

– og det i allerhøjeste grad! – til at skabe det problem i Europa, som de så ihærdigt kompenserer for

med deres hykleri og deres feelgood-ness – alene det forhold forklarer den afsporede debat. Det

foregår med skyklapper på, med u-dannede meninger (ægte mening kræver menings-dannelse) og

uden forudgående hjemmearbejde. Den afstumpede meningsdannelse foregår ved at indtage

præfabrikerede TV-dinners af designer-info med designer-holdninger fra den store 2D-�adskærms

mediekloak, som globalisterne, der ejer medierne, har stillet op for næsen af dem. Påhældt sød

ketchup og underholdnings-glidecreme i pauserne.

Medier har aldrig fortalt os, hvor �odbølgen af indvandring kom fra, hvem der skabte den, at der var

en agenda bag, og at vores empati bliver manipuleret i hoved og … nedefter. Læg venligst mærke til,

kære læser, at den menneskelig medfølelse er  en ægte og stærk følelse. Empati er vigtig social

sammenhængskraft uden hvilken vores kultur ikke fandtes. Pointen er, at stærke og ægte følelser kan

militariseres og i næste øjeblik blive til våben vendt imod … OS SELV!

To case-studier

Vi er tilbage i 2014. Den ene aften i prime time foran dummeren �k vi vist billeder af oprørte kvinder

og børn og vrede mænd. Montagen viste, at Libyens dikatator Moamar Gadda� var en ond-ond mand,

som de hadede, hvorefter vi var nødt til at bombe landet i stumper og stykker og myrde diktatoren for

at hjælpe staklerne. Det var vores ansvar, sagde Hillary Clinton, Barack Obama og NATO’s daværende

generalsekretær, denne skønne mand, der også løj om Irakkrigen sammen med Bush og Blair, så vi

med god samvittighed og feelgood-ness kunne hjælpe amerikanerne med at smadre den irakiske

olieproduktion til gavn for Saudiarabien og dem selv. Medierne undlod for ikke at støde deres

publikum at vise, hvordan der bagefter så ud i det land, der før krigen var det mest velstående for den

generelle befolkning i hele den arabiske verden og Afrika nord for Sahara. Medierne undlod også af

hensyn til historiens salgbarhed at oplyse om, at libyerne på ingen måde havde hadet deres leder,

men at han havde 95% opbakning i sin befolkning – en opbakning INGEN vestlig leder nogensinde har

haft. Bortset fra Hitler … et kuriøst faktum uanset om vi kan lide det eller ej. Medierne undlod både

under og efterfølgende at oplyse om, at det, der foregik i Benghazi, som leverede startskuddet, var et

stygt svindelnummer velkendt af Hillary og Obama, hvor der blev ofret en håndfuld amerikanere, der

blev ladt i stikken med vilje – og at deres bødler ikke var Gadda�s mænd.
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Da denne aktion tilsyneladende gik glat, gik man videre til Syrien, hvor man siden 2012 havde støttet

terrorister i og udenfor landet. Man regnede med at genbruge skabelonen og udråbte landets leder,

Bashar al Assad, til en ond-ond diktator, der undertrykte sit folk og i øvrigt

brugte masseødelæggelsesvåben. Folk havde i mellemtiden glemt, hvor de havde hørt den historie før

og hoppede på den. Horderne af lejesoldater, der med amerikanske våben, med saudiske og

Qatar’iske penge i lommen, understøttet af israelsk efterretningsvæsen og felthospitalsvæsen og

hjulpet på vej af tyrkiske grænsevagter, der havde fået besked om at lukke øjnene, for nu skulle de

omsider nakke kurderne – disse horder væltede ind over Syrien. Medierne i Vesten kaldte dem for

moderate modstandsfolk mod den onde-onde diktator – der også havde overvældende opbakning i

sin befolkning, og hvad han ikke havde i forvejen, �k han, da han forsvarede dem med næb og kløer.

Med hjælp fra de onde-onde russere, der forinden var blevet distraheret af et CIA-styret statskup i

Ukraine, hvor et ny-nazistisk / ny-fascistisk styre blev indsat og en borgerkrig iværksat med Østukraine.

Her var det ikke Saudiarabien, der betalte for herlighederne men bla �nansterroristen, George Soros.

Distraktionen i Ukraine forhindrede imidlertid ikke russerne i at bekæmpe ISIS, al Nusra, al Qaeda,

eller hvad de nu kaldte sig i Syrien. Same-same but di�erent. I Libyen kaldte de sig for AQIM, al Qaeda i

Maghreb.

Etnisk WMD

Tilbage til Libyen. Efter balkaniseringen af Libyen begyndte �odbølgen af indvandring af skylle indover

Europa. Libyen var udtænkt til efter landets ødelæggelse (+ tyveriet af de Libyske guldreserver,

overtagelsen af den libyske olieindustri samt landets store vandprojekt) at være brohovedet for den

amerikanske neo-imperialstiske invasion af Afrika kaldet AfriCom og dernæst et brohoved for

våbentransport til Syrien. Men det stopper ikke her, og nu ankommer vi ved  selve pointen  på disse

case-studies i elevatorversion. Libyen var også tiltænkt rollen som brohoved for udskibningen af et

stykke big-scale human tra�cking, et stykke beskidt etnisk masseødelæggelsesvåben. Det beskidte bestod

ikke i, hvorvidt horderne af mænd uden familie og i den værnepligtige alder, der fyldte de rustne

skibsskrog tværs over Middelhavet, havde været i bad for nylig. Det beskidte var tanken bag: Europa

skulle overskylles af en invasionsstyrke af tra�kerede indvandrere, der alle gik under den grådkvalte

betegnelse �ygtninge, selvom de allerfærreste �ygtede fra andet end røvsyg fattigdom, korrupt ledelse

af deres lande (indsat af CIA) – og som alle havde fået penge ned i lommen og falske løfter om gyldne

tider i det rige Europa, landet der �ød af mælk og honning.

Hvilke organisationer havde så givet dem penge for at invadere Europa? Det havde minsandten igen

den rare og gavmilde Onkel Joakim og hans Open Society coverorganisationer, netværk, NGO’ere:

George Soros. Manden der også var dybt involveret i CIA-operationen Det Arabiske Forår. Manden der

også var inde over, da konceptet regnbue-revolution blev introduceret (Otpor) i forbindelse med, at USA

og NATO smadrede Ex-Jugoslavien. Manden der havde fået 6-7 nationaløkonomier i Østasien til

fuldstændig at crashe med sine �nansspekulationer i milliardklassen og med hundreder af millioner af

menneskers personlige ruin til følge. Manden, der direkte adspurgt i et interview siger, at det gik op for

ham på et tidspunkt at … hold lige fast i bordkanten … at han faktisk var Gud! Wow!
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Islams rolle

Islam er tiltænkt en særlig rolle. Vi ved det nu fra både Pike-Mazzini-brevet, Huntington og en række

andre kilder. Og vi ved fra David Livingstone, der selv er muslim, hvordan Islam er blevet systematisk

undergravet og korrumperet via en langvarig britisk operation, der skabte den islamiske

fundamentalisme, som kender den i dag. Eller har hørt om, fordi begrebet er spammet ud i medierne,

uden at medierne har forklaret begrebet.

Læs Den Døende Gud

… og bring dig selv i øjenhøjde med, hvad islamisk fundamentalisme egentlig er. Mange muslimer aner

stort set intet om denne mørke side af deres religion, hvilket er ekstremt pinligt. De lukker simpelthen

øjnene, for de er også blevet intimideret og terroriseret. De har deres tro, som de er loyale overfor,

men de har ingen anelse om, at der er blevet ��et med troen og kernen i de religiøse institutioner af

folk, der ikke ønsker noget godt for dem.

Muslimer brokker sig konstant over, at de bliver sat lighedstegn ved dem og fundamentalisterne,

hvorved ordet terrorist ligger lige om hjørnet. Javel ja. Det er endnu et symptom på afstumpningen i

debatten og den udtalte mangel på viden, at dette lighedstegn overhovedet kan sættes. Uansvarlige

medier har det ene øjeblik udnyttet det og kørt med på det, og det andet øjeblik er de kammet over i

den anden grøft af feelgood-ness og hykler-sympati.

Men jeg har en dårlig nyhed til de muslimske communities: Den kunne I meget nemt have undgået, hvis I

havde håndteret sagen konsekvent og taget utvetydigt stilling, da trosfæller stillede sig op og prædikede had

mod de vantro. I kunne så nemt som ingenting have rystet den lus af pelsen, hvis I havde været stærke i

troen og haft mands- og kvindsmod og -hjerte. I kunne have stået sammen og udført selvjustits, men I

reagerede som pavlovske hunde, da Muhammed-tegningerne blev viftet om næsen på jer.

Ét problem er, at den hånd, der betaler for festen, også har ALT at skulle have sagt. Islam er for en stor

dels vedkommende blevet købt og betalt af sala�sterne / wahabbisterne. Hundred-tusinder af

moskebyggerier i hele Verden er blevet �nansieret for saudiarabiske penge. Den tandløse og

udvandede – eller i visse tilfælde radikaliserede form for Sunni-Islam, der er udgået fra de

wahabistiske imamer i Saudiarabien, og som har spredt sig over hele Verden – er blevet den nye

accepterede standard. Man bider ikke den hånd, der fodrer én, vel? De ‘rare onkler’ i Saudiarabien

gjorde det nok ikke for dine blå øjnes skyld, eller hvad? Kunne det tænkes, at onklerne forventede

noget til gengæld?

Et andet problem – og en del af forklaringen på det første problem – er, at selvkritik ikke er tilladt

indenfor Islam. Biblen er skrevet af profeter, skrivere, menigheder, osv. Torah og Talmud er skrevet af

rabbinere. Disse siger så, at de har aftalt med Gud, at de skriver hans ord ned. Men i Islam er det Gud

selv, Allah, der har skrevet bogen. Profeten faldt bare i trance og downloadede bogen. Ahr, der var så

lige ærkeenglen Gabriel, der var mellemhandler, men lad nu den ligge og hurtigt videre. Quran’en er

perfekt og uantastelig, for det er Allahs egne ord. Og derfor kan Ordet ikke betvivles eller kritiseres,

det kan allerhøjest udlægges.

https://www.nedersteetage.com/den-doeende-gud/
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Fair nok, kan man sige. Allah er Allah, eller som jøderne citerer Yahweh for at sige:  Jeg Er Den, Jeg Er.

Men i Islams tilfælde betyder det, at man heller ikke kan kritisere en anden muslim, og en vantro kan

overhovedet ikke kritisere noget som helst. Denne manglende mulighed for selvkritik, intern kritik eller

bare kritik har medført, at muslimer har været magtesløse overfor disse ekstreme elementer. Hvor

stærkt står de så med deres brok over, at de bliver identi�ceret med fundamentalisterne? De står

meget svagt og har et dårligt argumentationssæt, for de har ikke sagt fra.

Et tredje problem er den historieforfalskning og den medfølgende selvopfattelse, der omgærer Islam.

To falske dogmer følger med: At Islam er en fredens religion, og at Islam er vældig tolerant. Lad os tage

den sidste først, for den er latterlig nem at skyde i sænk.

Svar mig lige, min fætter, hvor mange kristne menigheder tror du, der er i … lad os bare sige Pakistan? Kom-

kom, du tøver, det kan ikke være så svært at svare på, du skal bare se et tal for dig med et stort hul i midten!

OK jeg kan se, du lægger an til bortforklaringer i stil med: mnjææ, det er jo ikke et traditionelt kristent

land, og bla-bla. OK, så skifter vi bare kristen ud med jødisk eller hindu eller buddistisk. Samme svar. Så

kommer der et tillægsspørgsmål, siden du nu er så … dårlig til at svare. Hvad tror du der ville ske, hvis jeg

ankom til en mindre provinsby i Pakistan / større landsby og sagde til folk: Jeg tror lige, jeg bygger en kirke

derovre, for I siger jo, at Islam er så tolerant. Hvad tror du så, der ville ske? Øh-bøh, nåmen så skal jeg sige

dig det. Min krop ville ret hurtigt be�nde sig uden sit hoved. Så meget for tolerance og Islam!

Som modeksempel har vi det land, som blev angrebet af islamiske fundamentalister, Syrien. Syrien var

– og er forhåbentlig også stadig og fremover – dét uden sammenligning mest tolerante land overfor

ALLE trossamfund indenfor dets grænser. Omkring 20 af de større og mindre trosretninger levede i

fred og fordragelighed i Syrien. Syrien er et gammelt kristent land, det ældste kristne land

overhovedet, selve kristendommens fødested. Freden og tolerancen ophørte, da Islam i sin

perverterede form ankom i form af jihadister. Og, min fætter, jeg er meget lidt ‘tolerant’ overfor, at du nu

bagefter kommer og siger:  mnjææ, de jo ikke var rigtige muslimer,  for dét skulle du måske have sagt

noget mere om, da de ankom. I stedet for sang du med på sangen om, at Assad var en ond-ond mand, der

burde omstyrtes. Har du fået en medalje eller kommet på CIA’s lønningsliste for den udtalelse?

Når Sunni-Islam i den saudisk-korrumperede form ankommer til et land, så ønsker de kun én ting: at

dominere, og der er ikke noget nyt her i Islams 900-årige historie. Da Islam i sin oprindelse

ekspanderede, bestod det i at underkue lande og befolkninger. Islam er en religion der er født i en

Verden af krig og aggression. Profeten selv slog hundredvis af folk ihjel. Herefter blev befolkninger

brandbeskattede – det var også dyrt at føre krige og opretholde hære i den del af Verden. Der fandtes

én form for skat for de vantro – en aggressiv høj skat – og en anden form for skat for de lydige: en

venlig lav skat.

Et skræmmende eksempel på islamisk despotisme er moghul-dynastierne, der beherskede Indien. Her

må vi huske, at Indien omfattede det nuværende Indien og det nuværende Pakistan + meget mere. I

den moghul-dynastiske periode mellem 900-1500 blev der massemyrdet 100 millioner indere. Det var

et gigantisk folkemord udført af Islam! Underviser man om det i skolerne i den muslimske verden?
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Det tog den kristne kultur i Spanien 600 år og med hjælp af franskmændene og Charles Martell,

Hammeren, at smide maurerne ud, der sad på alt med hård hånd.

Mens vi har historieforfalskningen fremme, så lad os tage den fra begyndelsen. Der �ndes nogle gamle

moskeer i bla Pakistan. De �ndes også andre steder i Mellemøsten og Centralasien. Ifølge de uhyre

strenge regler for bygning af en moske, skal dens grundplan orienteres mod Mekka. Og lad være med

at give os etellerandet BS om, at arabiske, muslimske astronomer ikke udmærket kendte til

verdenshjørnernes placering på enhver given lokalitet. Hvor vendte disse tidligste moskeer så hen? De

vendte helt præcist mod klippebyen Petra i Jordan. Det røde Edom, som det hedder i Biblen.

Hjemstedet for Esaus stamme, der senere forsvandt (du ved, de forsvundne stammer …).

‘Borgmesteren’ i Edom faldt på et tidspunkt i unåde og måtte trække teltpælene op og tage turen 700

km mod syd til det hul i sandet, der i dag hedder Mekka, og som hævdes at være selve fødestedet for

Islam, der dengang var en sekt indenfor jødedom.

Historisk BS! Hullet i sandet i jorden indeholder ingen historiske fragmenter. Det er derfor, der i dag er

bygget etageejendomme udenom pladsen med Kabaen. En helligdom, der tilbeder en sort magnetisk

meteorsten i øvrigt,  how weird!  Og hvad betyder det så, Kaba? Ka er det egyptiske navn for den

udødelige sjæl. Ba er dens krop. Kabal er kabalen. Ka-Baal er  Den Døende Gud, Baal, der ofres

mennesker til. Islam har – ikke overraskende – som jødedom et esoterisk, okkult (usynligt for øjet) lag.

Hvor mange mennesker er der ikke ofret i de folkemord, der er foregået ved profetens skæg?

Islam byggede disse grandiose bygninger, disse overdådige moskeer. Her plejer de altid at nævne den

store moske i Cordoba, Taj Mahal og Tempelmoskeen i Jerusalem.

Dårlig nyhed til Islam: alle tre mesterværker var ikke moskeer i deres oprindelse. Da Islam �yttede ind i

Andalusien, i Indien og i Palestina, overtog de alle bygninger fra tidligere kulturer.

I Cordoba overtog maurerne en tidligere fønikisk handelsstation. Dens grundplan er nøjagtigt nord-

syd, den er placeret udenfor bymidten, hvor muezzinen aldrig ville kunne kalde til bøn, især ikke fra et

udsigtstårn, der er over 70 meter højt. Der er to etager i bygningen, hvilket aldrig ville være tilfældet i

en moske. Der er hoveder af gargoyler på facaden, hvilket aldrig ville eksistere på en moske. I tårnet er

der fundet træbjælker af egetræ, der er forstenede, hvilket viser en alder ca. 1000 år før Islam.

De løj altså.

I Agra-provinsen i Indien ligger et af Islams pragtværker, Taj Mahal. Shah Jahan byggede den som et

gravmæle over sin afdøde kone, siges der. Helt sikkert, min fætter. Der er bare et par problemer. Igen

er bygningen orienteret forkert i forhold til Mekka, hvilket er strengt forbudt. Den del af komplekset,

der hævdes at være helligdommen, moskeen i komplekset, for det er jo ikke ‘gravmælet’, be�nder sig i

vestsiden, har en identisk spejling i østsiden. Utænkeligt, for man ville aldrig tillade en kopi af Allahs

helligdom, der ikke var skabt til Allah. Dernæst er grundplanen for hovedbygningen en mandala, altså

et vedisk tempel. Bygningen i sig selv er oversået med dekorationer af lotusblomster, og i toppen er

plantet det symbol, der af Islam kaldes for halvmånen. Problem: det er Shivas segl og tegnet for

planeten Saturn og dens ringe.

https://www.nedersteetage.com/den-doeende-gud/
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De løj altså.

Jeg skal ikke trætte yderligere med den byzantiske katedral kaldet Omar-moskeen på tempelbjerget,

hvor de også løj. Men vi kan konstatere, at zionisterne i uskønt selskab med den jesuitiske, katolske

pave og globalisterne har en vision om ‘det tredje tempel’, Jerusalem som en hovedstad for den Nye

Verdensorden og en ny hybrid verdensreligion, der smider alle andre ned i en gryde og laver en

sammenkogt ret. Charmerende!

Hvad siger du, min fætter, at jeg hader muslimer? Der kan du se, mere skal der ikke til. Du kører den som en

jøde, der ikke bryder sig om at høre om, hvor ufedt det er, at korrupte israelere – inklusive deres præsident –

udfører et regulær folkemord i Gaza, sponsorerer terror og bestikker amerikanske politikere BigTime. Bare

for at nævne et par problemer vi er et par stykker, der har med denne racistiske terrorstat. De trækker

antisemit-kortet, du trækker racist eller islamofob-kortet. Hvorfor? Fordi vi ikke må tale om det, for det er

krafteddeme for pinligt!!

Hvis man i indvandrer-communitetet havde haft nosser til at tage fat om disse problemer, adresse

dem, været klare i spyttet, så havde dramaqueen og pigefornærmelse ikke været nødvendigt. Så havde

man talt om det. Problemet med Islam er, at det ikke lever op til det bedste, det kunne være, og det er

der grunde til.

Det hele handler om at afmontere tænkning. Egentlig tænkning. Det handler om at få folk til at ‘tænke’

fra deres beskidte mund og ned til røvhullet og tilbage igen. Det handler om at få folk til at reagere.

Det handler om ALTID og for enhver pris at undgå facts og substans.

Det britiske projekt

Hvis man overhovedet kan tale om Islam som en fredens religion, må man tale om khalifatet internt.

Frem til starten af 1800-tallet, hvor englænderne begyndte deres indtrængen i khalifatet, var der intern

fred. De havde en konsistent indre styring, der ikke tillod kævl og bævl og indre stridigheder. Det

sikrede en stor kulturel stabilitet i et halvt årtusind. De britiske imperialister var frustrerede, for de

havde ikke fri adgang til at tage for sig af ressourcerne. De så ingen anden vej ind end at søge en

omstyrtning af khalifatet. De kunne ikke praktisere deres Usura, deres ågerkarlevirksomhed, som de

havde hyret jødiske pengevekslere til, for traditionel Islam og ægte sharia-bankvæsen tillod simpelthen

ikke ågerkarleri. Det var strengt forbudt at tage renter på lån.

Da det muslimske land Malaysia i en årrække indførte oprindelig sharia-bankvæsen 1980’erne og en

ægte nationalbank, gled de af på George Soros’ �nansangreb, der lagde en stribe af ‘tigerøkonomierne’

ned. Hvor �ndes der noget, der ligner den form for bankvæsen og nationaløkonomi i dag? På Taiwan.

Hvad ligner den taiwanesiske økonomi også? Den tyske økonomi fra 1933-39. Tankevækkende, like it or

not. Islamisk bankvæsen har for længst opgivet forbuddet mod Usura og lukket ågerkarlene ind.

Malaysia er Islam og sharia, når det er bedst, når det er ægte, når det er ved kernen af traditionen.

Desværre undtagelsesvis.
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Tricket i den britiske operation mod Islam bestod i at �nde et svagt punkt, så enheden i Islam kunne

splittes. Den i dag hypede kon�ikt mellem Sunni og Shia fandtes ikke dengang. Fundamentalist-

ekstremist-Islam fandtes ikke. Før de skabte det med onde hensigter. Det drejede sig om, hvorvidt

man måtte gøre billeder af helgener i Islam. Jeg orker ikke her at gentage den komplekse analyse af

det store britiske PSYOP, der førte til Islams korrumpering, så jeg henviser endnu en gang.

Altså: Du bliver nødt til at uddanne dig selv, min fætter,

hvis du vil tale med ved de videndes bord om Islams historie.

Før du som minimums-pensum udover denne artikel har læst:

Den Døende Gud og Den Russiske Revolution

… så er vi ikke i øjenhøjde, og du har ikke de nødvendige forudsætninger.

Jeg accepterer ikke folk under øjenhøjde, og det gør jeg for deres egen skyld. Jeg gør dette omfattende

benarbejde for at have folk, jeg kan holde ud at tale med.

Jeg kunne også skrive et helt kapitel om Islams slavehandel. Slavehandel er ikke fordømt i Quranen.

Profeten havde selv 13 slaver. Ingen kultur har dyrket slavehandel i en grad som den muslimske.

Hør dette korte indlæg fra en egyptisk lærd, Hamed Abdel Samad, tilhørende MEMRI, The Middle East

Media Research Institute, komprimere islamisk slavehandel ned på 4 minutter. Det tror jeg godt, du lige

kan afse:

Arabs Enslaved Africans More Than Any Other Nation Did

Flere problemer

Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Venstre�øjen, de politiske korrekte og indvandrer-segmentet

ELSKER Rasmus Paludan.

For de åndeligt dovne er Rasmus P en gave, for han gør selv det beskidte arbejde med at svine sig til.

Han er det perfekte hade-mål at skyde efter.

For de civilt inkompetente er Rasmus P en gave, for al potentiel politisk ansvarlig samtale er hermed

a�yst. Tilbage er en bøvethed, der på ingen måde står tilbage for Paludans.

For de politisk korrekte er Rasmus P en gave, for han personi�cerer deres vrængbillede af

ukorrekthed, hvilket bekræfter der egen korrekthed.

For de krænkede er Rasmus P en gave, da en syg krænkelseskultur ikke kan eksistere uden nogen eller

eller noget, der krænker os.

Den person, der forbruger ordet RACIST i �æng, gør sig ikke klart, at racismen kan be�nde sig på egen

banehalvdel og inden for egne rækker.

Lad den, der er ren, kaste den første sten!

Kulturmarxisten, der i �æng har forbrugt ord som reaktionær og fascist, gør sig ikke klart, at han selv er

havnet i de reaktionæres rækker og selv er blevet til en fascist.

https://www.nedersteetage.com/den-doeende-gud/
https://www.nedersteetage.com/den-russiske-revolution/
https://www.youtube.com/watch?v=5NHDoZCHMEg
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Reationær = man reagerer emotionelt uden at tænke.

Fascist = man hylder sammensmeltningen af virksomhed og stat + der er intet over Staten (Mussolini)

+ antifaerne er rendyrkede fascistiske stormtropper

Feministen, der i �æng har forbrugt ordet sexist og kvindeundertrykkende, er selv ultra-sexistisk og

mandeudertrykkende.

På psykologisk hedder det en projektion.

På ordsprog hedder det:

Tyv tror, at hver man stjæler.

Den, der �sen lugte kan, den er �sens ejermand.

Det er nemt at få øje på splinten i din broders øje,

men svært at få øje på bjælken i dit eget øje.

At beskylde andre for det, man selv gør og er, er et narcissistisk træk.

Der er skabt en fuldstændig skæv krænkelseskultur.

Det er blevet trendy at føle sig krænket.

O�errollen er i høj kurs.

Følelsen af krænkelse, især når du ræber op om det, har en høj manipulationsværdi.

Primært: Hvis du kan hævde, at du er et stakkels o�er, har du per de�nition altid ret.

Sekundært: Hvis du kan hævde, at du er solidarisk med og stiller dig op og forsvarer et stakkels o�er,

har du per de�nition altid ret.

Krænkelseskulturen opfordrer til narcissisme og ender – hvis det ikke opdages i tide og stoppes – i

fuldbyrdet sociopati. Når du uimodsagt kan påberåbe dig krænkelse og får frit spil og klap på skuldre

og bagdele, så går din grænseløshed amok.

En rigtig dårlig nyhed til dig, der bruger ordet racist i �æng: DU er racisten! Sorry. Efter i et par årtier at

have observeret ægte samtale forsvinde og tåbelige klicheer ankomme, må jeg konstatere, at det

ALTID er racisten, der introducerer ordet racist i en samtale – hvorefter samtalen forsvinder. Er

danskerne generelt racister, som racist-snakkerne blandt både gammel- og nydanskere har det med at

hævde? Overhovedet ikke. Racisterne ønsker, at vi andre skal frygte, skylde og skamme os over, at

være racister.

Hvad er det for en samtale, som racisten, der sejler under bekvemmeligheds�ag, ønsker skal

forsvinde. Den forkvaklede indvandrerdebat er en a�edningsmanøvre. Den skal forhindre os i at nå

ind til væsentlig samtale om væsentlige problemer. Hvilke?

1. Den globalistiske agenda bag indvandrer-�odbølgen.

2. De seriøse problemer med indvandrerkultur ift. lokal kultur

3. Kriminalitet i uforholdsmæssig grad, et faktum, der kun kan belyves, ikke benægtes.

Hvad siger du, min fætter? Er du træt af, at der tales for meget om, at danskerne har et problem med

indvandrerne?
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Så har jeg igen et par spørgsmål til dig, og vi kan bare helt tilfældig vælge Pakistan som eksempel. Hvad tror

du, der ville ske, hvis jeg udvandrede til Pakistan og gik hen til den pakistanske regering og brokkede mig

over, at det krafteddeme var for dårligt, at de ikke tog �ere indvandrere ind fra fra krigszoner i Syrien, Irak

og Yemen. De måtte da som minimum have medfølelse med deres muslimske brødre.

Svar: Fuck dem!

Næste spørgsmål og endnu værre: Hvilket svar tror du, jeg ville få, hvis jeg ankom til Peshawar og omegn og

sagde: jeg er �ygtning fra det onde Vesten, så nu forlanger jeg fuld status + understøttelse fra den

pakistanske stat, så jeg kan leve på Staten, indtil jeg om 4 år måske har lært at tale urdu og forsørge mig

selv – fordi det er så søøøønd for mig, at jeg er �ygtet fra min kultur?

Og hvis jeg oven i købet begyndte, at iscenesætte mig selv som forfulgt og anklage pakistanerne for at være

racister, hvor længe tror du så, at jeg overlevede? Vi taler uger og ikke år …

Realistisk? Måske, måske ikke. Men her er opskriften på et realitetstjek, der hedder 180-graders-

testen. Når du har et dogme, som du hylder som skinbarlig virkelighed, så vend det 180 grader rundt

og betragt det herfra. Holder der stadigvæk? Hvis ikke, smid det i skraldespanden sammen med andet

selvbedrag. Det bestod ikke prøven.

Opfordring til indvandrersegmentet: Bestyrk jer selv (self empowerment).

Lad være med at lade jer spænde for en politisk hest kørt af folk, der som de siger på engelsk: don’t

give a shit!  for jer, men ser jer som et usselt redskab for at fremme deres egen agenda, der så ikke

engang er deres egen agenda men deres opdragsgiveres.

Drop den uhellige alliance med folk, der betragter jer som det skidt, de træder på – selvom de fedter

for jer for at score jeres stemmer, og så de kan dyrke deres feelgood-ness.

Gør op med identitetspolitikken. Det er ufedt at være identisk med noget, for målet er at være netop

det, man er. Det er ikke identitet, det er væren og tradition.

Hvor fedt er det at være i stue med folk, der HELLER ikke kan tænke men kun føøøle? Hvorfor ikke

insistere på at tænke?

Hvor var de hykleriske kællinger henne, der kalder sig feminister, da horder af indvandrere inviteret af

fru Merkel massevoldtog tyske kvinder i München? Hvor var de henne, da 1400 børn blev misbrugt af

en indvandrer-gang i Rotherham i England? Hvor var de henne, da Sverige ankom på 2.-pladsen for

voldtægter for det meste begået af indvandrere? Og hvad med de 52 byområder i Sverige, hvor politi

og brandvæsen ikke kan komme, for så bliver de stenet?

Opfordring til kulturmarxisterne: Shut the fuck up og tag for første gang i jeres liv ansvar for jeres eget

skeletskab med – som minimum – 300 millioner folkemyrdede i socialismens navn! Læg dertil de par

milliarder (slag på tasken), hvis liv er blevet ødelagt under jeres regime.

Og hvis det ikke passer jer, så læg jer ned og krepér, så Verden kan slippe for jer.
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Smid krykken!

Hvis der en etnisk gruppe et sted i Verden, der kender noget til egentlig racisme, så er det sorte i USA. I

de seneste år er der en ny trend, der har slået igennem i deres communities. Den kan siges med to

ord: DROP OFFERROLLEN. En stribe rigtig gode hoveder, der har holdt fænomenet ud i strakt arm, har

nu forstået, hvor destruktivt det er. Ikke blot for andre og for samtalen generelt i samfundet men

primært for de sorte selv og det at tilhøre den sorte race. Og ja, du hørte mig bruge ordet race.

Er det ikke sjovt, for resten, at kulturmarxisterne har afska�et ordet race, det er nærmest tabu at tale

om. Race �ndes ikke, vi er alle sammen lige, siger de. Vil det så sige, at vi ikke længere kan beundre og

værdsætte de kulturelt unikke frembringelser af den gule race? Eller den sorte kultur? Men når man så

skal militarisere sproget, så må man lige pludselig gerne tale om race ved at sige din racist!

Det sorte community begynder at forstå, at demokraterne, der i Obama-perioden blev stærkt

radikaliseret til noget, der i dag fremstår som fascistisk marxisme. NB! der var aldrig en forskel, hvilket

vi ALTID har fået at vide, for begge ideologier handler om, at gøre folk dybt afhængige af den totalitære

far-og-mor-Stat. Visse medlemmer af det demokratiske parti i USA, der hele tiden stiller sig op og

hykler at være deres forkæmpere, havde i virkeligheden udnyttet dem groft og gjort umådelig skade

for dem. Demokraterne har hele tiden insisteret på at omtale dem som de stakkels ofre, for det var

der valgstemmer på. Det har ført til bla Blexit, black exit fra det demokratiske parti.

Alt hykleriet omkring Black Lives Matter var blevet kvalmende. Det var 100% iscenesat for at fastholde

sorte i den kon�ikt, den energi, der kunne høstes, hver eneste gang, der skulle køres valgkamp. Efter

valget �k de så fuck�ngeren. Det narcissistiske slogan om, at ‘farvede kan pr. de�nition ikke være

racister’ skriger til himlen. Hovedparten af al racisme i USA i dag er rettet mod hvide, så det udsagn

bliver gjort til skamme dagligt.

Toneangivende og veltalende stemmer tog omsider bladet fra munden. Eksempelvis Candace Owens.

Hør fx hendes interview-samtale med Imam Mohamad Tawhidi, en muslimsk iman, der har mod til at

tænke ud af boksen som hende selv.

Noget lignende er sket på initiativ fra en tidligere LGBT-community ved navn Brandon Straka, der efter

at have set, hvordan bevægelsen blev groft udnyttet af kulturmarxisterne i Clinton-kampagnen,

dannede The WalkAway Campaign. They’ve had it!

Her er noget, man kunne lære af. Smid krykkerne. Kom ud af den forlængede pubertet. Der er

overhovedet ikke brug for o�erroller og racisme-mytologi. Det er selvundertrykkende at være forelsket

i sin o�errolle. Det er tribalisme, det er stammetænkning. Det er dybt afhængighedsskabende og er

som sådan at sammenligne med narkomani.

Krænkelseskultur er noget bullshit. Behovet for at smide om sig med beskyldninger for racisme for et

godt ord er patetisk og gør os dummere og dummere for hver gang, vi falder i. Det er et falsk behov,

det er begær forklædt som behov.

Derudover er det noget terminologisk, infamt VRØVL, for hverken en muslim eller en person fra

Mellemøsten ej heller indvandrere over en kam er en de�nition på en race. På samme måde, som den

https://www.youtube.com/watch?v=KHIsVmeGOm8
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jødiske parallel, antisemit, er noget terminologisk vrøvl, ‘semitisk’ er betegnelsen for en sprogstamme,

som arabisk også tilhører … oops, hvilket gør de jøder, der hader arabere til vaskeægte antisemitter!

Hvad hører jeg dig sige, min fætter? At jeg påstår, at racisme ikke �ndes! Så tror jeg, du skal tage de smarte

solbriller af og læse artiklen én gang til. Det, jeg siger, hvis du vil have den ultrakorte version er, at selvom

racisme �ndes, behøver VI jo ikke at praktisere det, vel? Hverken med hovedet opad eller nedad.

Og så lidt mere humor, ikke. De er f-�seme så alvorlige alle disse mørkemænd, både de storblødende

racister og dem, der ikke er kommet ud af skabet eller kalder det noget andet. Den dag, jeg kan gå ned

på gaden og over til en stak indvandrergutter og fyre en rigtig god perkervits af og så få en rigtig styg

hvidhoved-joke retur – og alle griner af det og dunker hinanden på skulderen, inden de går hver til sit i

fred og fordragelighed – den dag er vi fremme. For 20-30 år siden ville det faktisk have været en

mulighed, for debatten var ikke blevet drejet af medier og skumle spindoktorer i en så skinger retning.

Der er vi bestemt ikke endnu, der går i stedet den forkerte vej – hele tiden. Det bliver værre og værre.

Der skal intet til, før en eller anden ‘vældig sart’ person føler sig krænket og hyler op om hate-speech

og racisme. Hvorfor? Fordi vedkommende har  fået lov  og nærmest blåstemplet statsstøtte til det. Vi

bliver opfordret til det hele tiden. Og bag facaden, fordi det er meningen, at vi fuldstændig skal undgå

at omtale visse emner, så der aldrig kan samtales og problemløses. Blot at tale om indvandrere – du

brugte i-ordet, din-din … er racistisk, nærmest. Vi skal censurere os selv, vi skal være bange for

hinanden. Had og angst anbefales som daglige doser.

Igen, når man studerer begrebet hate-speech, så er det påfaldende, at det er forbrugerne af ordet, der

hader. Igen en projektion. Og dobbeltmoral, for der gælder én standard for dem og en fuldstændig

anden for andre. De har fri bar til had. Vi er en kultur, der har mistet vores moralske kompas.

Jeg har en anden anbefaling. Og nu skal jeg ikke gentage pointen længere, for den må være feset ind. I

øvrigt, lad være med at føl, at du skal være enig. Men nu har du fået noget mere historisk god, nogle

større sammenhænge og nogle henvisninger til noget seriøst hjemmearbejde, så du ikke behøver at

æde det opinions-fastfood, der har skabt denne underernærede, pubertære U-SAMTALE, der gør os

dummere og er i fuld færd med at myrde de sidste rester af demokratiet.

—– o —–
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Hørt i mødelokalet

Imå forstå allesammen, at stress er en alvorlig sygdom!

OK, det så i orden, at jeg melder mig syg en uge næste gang, jeg oplever en kritisk situation i tra�kken,

går hen til lægen, får en diagnose og en recept på en dåse Varyler, så jeg kan føle mig rask igen?

Hvad mener du, stress er en alvorlig sygdom, og sådan er det bare!

Og du svarede ikke på spørgsmålet. Hvis du vil have, at jeg skal tage dit vrøvl alvorligt, så må du også

tage et sådan tåbeligt spørgsmål alvorligt, noget-for-noget.

Jeg vil gerne have mig frabedt at blive sygeliggjort. Stress er ikke en sygdom. Det er kroppens og

psykens naturlige akutforsvar. Når du har en rabiesgal hund i røven og skal nå det nærmeste træ,

udløser dine adrenaler stresshormon i kroppen på et splitsekund, for at den kan yde sit optimale. I

mellemtiden lukker kroppen ned for sit immunforsvar, for hvis ikke du når træet, før hunden når din

røv, kan dit udmærkede helbred være �intrende ligegyldigt. Bagefter skruer systemet ned for

adrenalinen og op for det normale system, og du stresser af. Du er ikke syg, du har løst en

krisesituation.

Hvis du mod forventning på grund af uforløst stress, en dårlig ledelse på din arbejdsplads kombineret

med umulige forhold på hjemmefronten ikke får forløst dit stress, og kroppen ikke får genetableret sit

fulde immunforsvar og sin balance, så bliver du syg af det. Så overgår din tilstand fra akut til kronisk

Dialoger
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belastet. Det er noget ganske andet end at påstå, at stress er en sygdom, hvilket er et stykke farlig og

falsk logik.

Ih altså, det er bare noget, du mener. Du må lytte til, hvad vi siger. Det �ndes jo ikke bare én sandhed,

sandheden �ndes jo ikke.

OK, Bimboline, så har jeg et par dårlige nyheder til dig. Al matematik bygger på sandt og falsk, for

ellers kan du ikke lave et matematisk bevis. Halvdelen af al �loso� bygger på sandt og falsk, for eller

ville der ikke �ndes logik, hvorved den videnskabelige metode ikke ville eksistere, og som bygger på

eliminering af forkerte antagelser. Og den seriøst dårlige nyhed til dig er, at al sund jura og retsvæsen

bygger på sandhed og ikke på løgn. Hvis du bliver indkaldt som vidne i retten, så sværger du til at sige

sandheden, hele sandheden og ikke andet end sandheden. Og så nytter det dig ikke så meget at sige:

Jamen her dommer, jeg har lissom min egen sandhed, som jeg fø-ø-øler for.

Jamen du lytter ikke til os, og vi mener altså ikke det samme som dig!

Det er forstået. Jeg har til gengæld hørt alt, I har sagt, honey, problemet er bare, at I ikke har noget

fornuftigt at sige, og at simpel gentagelse af vrøvl ikke bliver til visdom. Hvis stress ved

�ertalsbeslutning skal være en sygdom, så er det en mangedobbelt dårlig nyhed for os alle sammen.

Punkt 1, så er vi allesammen syge hele tiden.

Punkt 2, vi er magtesløse, for vi kan ikke gøre noget ved en ‘sygdom’, der rammer os i en eller anden

grad, hver dag. Vi har ikke lov til at håndtere den, for vi er jo syge.

Punkt 3, ledelsen i virksomheden kan ikke gøre noget ved det, for de ansatte er jo per de�nition syge,

og ledelsen har ingen klinisk kompetence.

Punkt 4, vi er med et trylleslag blevet snotdumme, for vi har ikke forstået et stykke basalt menneskelig

natur – eller hvis du vil være �n på den: neurofysiologi.

Punkt 5, vi har fremmedgjort os i forhold til vores egen krop, en virkelig dårlig nyhed!

Jamen, jeg har altså været langtids-sygemelt på grund af stress, og så siger du, at stress ikke er en

sygdom!

Der kom den så. Du har fået en diagnose af en eller anden psykiater, hvori ordet stress indgår. Og så

generaliserer du ud fra det speci�kke og konkluderer, at stress = sygdom. Jeg vil gerne udskrive en

anden recept til dig: et kursus i logik. Så behøver du ikke længere at klamre dig til din diagnose og

dyrke din o�errolle. Herefter kan du betragte dig selv som kureret for den sygdom, der opstod pga

uforløst stress. Du kan bare kalde det for placebo, hvis du ikke forstår, hvorfor det virkede.

I øvrigt, fuld forståelse for folk, der går ned pga. det, de kalder stress. Du bør nok bare overveje,

hvordan du kan skrue ned for din masochistiske, over-pligtopfyldende attitude i forhold til dit arbejde.

Din fysiologi kan ikke holde til det.

Hvad mener du med, at min fysiologi ikke kan holde til det?
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Fint, du har selv bedt om det. Det har du jo selv leveret beviset for. Her vil dine feministiske medsøstre

per automatik koge over af raseri over udsagnet, for de har prædiket, at kvinder er stærke og

ligestillede med mænd, og at de uden at blinke kan udsætte sig selv for det samme ræs som dem.

Bullshit! Feminister har total disrespekt for din krop og dit nervesystem. Den kvindelige fysiologi og

psyke er et ultra�nt, avanceret og sensitivt væsen beregnet på at skabe og beskytte liv. Og så forlanger

de af kvinder, at de kaster sig ud i stressfyldte situationer som mænd og i en konkurrencefyldt

mandeverden mod mænd, hvis fysiologi og psyke er gearet til jagt, krig og hårdt fysisk arbejde, og som

er i stand til at slå deres følelsesapparat fra, når det er påkrævet. Har dine åh-så-velmenende

‘medsøstre’ så lært dig, hvordan du beskytter dig selv i en sådan verden? Ikke et sekund, de er

bedøvende ligeglade med den slags, for deres – og nu bruger jeg ordet: SYGE idelologi har ikke levnet

plads til den slags.

Så hvis du lige tænker dig om, hvor mange mænd kender du, der er ‘gået ned pga stress’ på din

arbejdsplads i forhold til kvinder?

Øh, øh …

Lige til sidst: Er det rigtigt forstået, at denne HR-afdeling er, hvad man kan kalde for en

kvindearbejdsplads? Hmm? Godt så – jeg tror, der er stof til eftertanke.

Det umulige Symposium

Photon rejste sig og spurgte det samlede symposium:

Verden er for kompliceret at forstå og forklare for én mand eller kvinde. Hvordan skal vi starte på at

forstå, og hvor skal vi starte?

Matematikeren:

Vi skal starte hver for sig og forsøge at samle det, vi ved og det, vi ikke ved. Men vi skal først forstå, at

vi ikke er alene. Jeg for min part mener, at nøglen til verdensforståelsen ligger i at forstå tallene, og

hvordan de styrer alt i Verden.
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Geometrikeren:

Det er meget godt at forstå tallene, men vi må også forstå, hvordan tallene danner synlige former.

Verden er skabt i rum, for det er den menneskelige dimension. Hvis vi ikke først forstår den, så kan vi

ikke forstå andet og mere.

Musikeren:

Du glemmer, at Verden både er rum og tid, for tallene danner ligeledes mønstre i tid, som vi kalder for

svingninger eller bølger. Tallene danner hørbare former, og disse hører også med til den menneskelige

dimension.

Astronomikeren:

Vi glemmer ikke noget, men vi har svært ved at overskue det hele på én gang. Både rum og tid hører til

i den menneskelige og den ikke-menneskelige dimension, for himmellegemerne, planeterne,

stjernerne og galakserne udøver deres egen og større musik i et større rum.

Logikeren:

Jeg mener, at vi er nødt til at forstå den universelle orden, så elementerne ikke modsiger hinanden. Vi

bør først udradere alle modsigelser for at bringe orden i Verden og i vore tanker om Verden. Vi bør

lære alt om logikken for at fatte sammenhængene.

Grammatikeren:

Jeg er både enig og uenig i dit synspunkt. Det er på ingen måde det første, vi skal have styr på. Der

mangler alle forudsætninger for at forstå den Større Orden, hvis vi ikke har styr på alle de elementer,

der skaber og understøtter den. Vi bør starte med at stille en masse spørgsmål, og når vi mener, at vi

har svarene, kan vi gå videre herfra.

Mystikeren:

Jeg har altid været af den overbevisning, at vi først skal have styr på vores sind. Al viden vil komme til

os, når vores indre er i harmoni. Vi behøver ikke at søge viden og forståelse, for den vil komme til os,

når vi er klar til at modtage den. Den Højeste Orden vil da være i stand til at bruge os som sit lydige

organ

Materialisten:

Jeg er ganske uforstående overfor al denne efterspørgsel af orden. Verden er kaos og tilfældighed. Det

hele er en stor maskine, der indimellem opererer efter en tilsyneladende logik, men som i

virkeligheden dannes efter tilfældige mønstre. Det eneste, vi kan gøre os forhåbning om, er at

manøvrere i dette tilfældige kaos og håbe på det bedste, til vi forsvinder fra denne Verden.

Hedonisten:
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Jeg kan kun være enig, og lad mig tilføje, at vi i erkendelse af, at vi intet kan erkende, så bør vi

koncentrere os om at nyde dette liv i dette univers, men vi har mulighed for det. Hvad kommende

generationer angår, bekymrer det ikke os, for livet skal leves her og nu i sit fulde udtræk. Om der

�ndes en højere orden, kan for så vidt være ligegyldigt.

Magikeren:

Vi må forstå, at mennesket er Universets centrum og dermed også dets sande hersker. Der �ndes en

højere orden, en vi kan med de rette midler overtale denne orden til at lægge sig til rette for vores

skyld. Der �ndes selvfølgelig en masse mennesker, der ikke forstår dette, og de må indrette sig på

vores universelt overtalte orden.

Nihilisten:

Det �ndes absolut ingen orden eller mening i dette univers. Enhver må �nde sin mening. Derfor �ndes

der heller intet godt eller ondt, så hvad du vælger er op til dig, for det har en ligegyldighed. Alt er

relativt, alt kan gradbøjes og tilpasses. Gør hvad du vil.

Theisten:

Jeg må på det stærkeste tage afstand fra jeres indsnævrede og kortsynede verdensbillede. Der er en

højere mening med dette Univers, og det ligger i selve dets skabelse via en overordnet intelligens, som

vi kan kalde for Gud eller Logos. Den guddommelige orden giver sig til kende i både stort og småt. Der

er intet tilfældigt over Verden, og alt har en mening.

Esoterikeren:

Man kan kun forstå Verden gennem indvielse. Der er viderebragt en viden gennem indviede sjæle, og

kun den, der har nøglen til den, kan fatte den. Man skal have gjort sig fortjent til i selskab med en

indviet, en mester, der kan se, hvornår du er klart. Særlige ritualer og i visse tilfælde substanser vil

være behjælpelige.

Da også kabbalisten, kommunisten, relativisten, darwinisten, liberalisten, feministen, veganeren,

ufologen kannibalen og �ateartheren møvede sig frem og insisterede på at a�yre deres ultimative og

autoritativt indiskutable dogme om Universet og Virkeligheden, besluttede Photon at afbryde

symposiet og indkalde til �loso�sk gedemarked i stedet. Uden ordstyrer. Selv tog han på rundtur i det

Ægæiske Hav for at føre simple men meningsfulde samtaler med �skere, ynglinge og gamle gubber på

torvet.

Vi er alle lige – eller er vi?

Hvad mener I egentlig om begrebet ligestilling?

Den er lidt svær, er den ikke? Hvis vi nu siger, at alle mennesker er lige, så bliver vi per de�nition

vældig populære hos utopisterne. De i en tilstand på tilpas afstand af virkeligheden til at skære den ud

i et stykke romantiseret pap. Der går dog ikke mange øjeblikke, før der er en eller anden vittig hund,
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der siger: Vi er alle lige, nogle er bare mere lige end andre. For lighedens pampere og kommissærer

skummer altid �øden.

Hvis Staten ved lov og påbud tvinger folk til at være lige, kan vi være sikre på den størst mulige ulighed.

Hvis en person er dygtigere og mere intelligent end en anden, må dette ikke �nde sted ifølge

lighedsbudet, så derfor er vi nødt til at forfordele til fordel for den dumme og talentløse. Hvis en mand

er mere kvali�ceret end en kvinde til en stilling, er kvinden nødt til at få stillingen ifølge

kvoteordningen. En nyligt tilrejsende, der ingen uddannelse har og ikke taler sproget, har per

de�nition ret til alle de samme privilegier som indfødte, uddannede, for vi må ikke diskriminere –

hvilket betyder at skelne. Hvis en ung eller uerfaren person udtrykker sin udannede mening, så har

erfarne personer med dannede meninger at holde deres kæft og lytte andægtigt.

Hvis en person er blevet velstående på grund af initiativ og foretagsomhed, skal vedkommende betale

en høj pris og underholde folk, der er dovne og uduelige.

Hvad taler vi om? Er det lighed for udkomme eller lighed for muligheder. Der tales og handles en hel

masse på det første men ikke særlig meget på det sidste. Hvis folk faktisk får de samme muligheder

men ikke er i stand til eller simpelthen ikke ønsker eller gider at bruge disse muligheder, skal de så

have det samme udkomme? Svaret er åbenbart ja. Ikke alene er det et hån mod andre, det er også en

hån mod dem selv.

Der synes at ligge et fordækt og ikke særligt charmerende princip bag dogmet om lighed. Det er intet

andet end  misundelse. I erkendelse af, at vi aldrig kan løfte bunden af samfundet til højeste

levestandard, så kan vi i det mindste slagte toppen. Diskussionen går sjældent på, om visse ultrarige

grupper af mennesker har opnået deres velstand ved at følge spillereglerne, altså lighed i muligheder.

Vi spørger ikke, om de har snydt på vægten, eksekveret dobbeltmoral, svindlet og bedraget og stjålet

fra andre. Vi er blot misundelige på deres udkomme og kalder det for tyveri, også når det ikke er det.

Al socialisme bygger på dette tankesæt.

Misundelsen går ikke kun opad. De ultrarige misunder også middelklassen og vil gøre alt, der står i

deres magt for at udrydde denne. Dette er forklaringen på, at der historisk set er dannet en – skulle

man mene – højst besynderlig alliance mellem socialister og det ultrarige, globalistiske oligarki. For

begge grupper er enige om én ting: at være misundelige på middelklassen, der ved hjælp af talent og

hårdt arbejde har givet sig selv et hæderligt og solidt udkomme. Derfor �nansierede Wall Street den

Russiske Revolution i 1917. I Rusland ramte misundelsen ydermere den hårdtarbejdende bondestand.

I den globale landsby er vi alle lige – bortset fra kommissariatet på det store hvide slot i skyen. Der

�ndes ikke sorte, hvide, gule og røde, for vi er alle leverpostejfarvede globalmulatter. Der �ndes ikke

rigtige mænd og kvinder, for vi er alle kønsforstyrrede transhumanistiske LGBTQXPZ-borgs – og

pædo�li, kannibalisme og nekro�li er blot lighedsfremmende, genmodi�cerede varianter, som det er

politisk ukorrekt og yderst strafbart at undertrykke. Der �ndes ikke børn og voksne, for voksne bliver

behandlet som børn, og børn tvinges til at være voksne.
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Det utopiske Helvede på Jord er som et asfalteret landskab, hvor alle ujævnheder og uligheder er

jævnet med en tromle og belagt med et lag af industriel forsegling, hvorpå tunge køretøjer kan færdes

uforstyrret.

Uden Logos

Det begynder at stå klart, at der mangler noget altafgørende og fundamentalt i denne Verden. LOGOS

er fraværende som norm og styrende faktor.

Uden Logos  er Verden fyldt med vanvid og kaos. Det er Kali Yuga beskrevet i svulstige vendinger i

skrifter fra folk, der både kunne læse og skrive i en fjern fortid, og som så det ankomme. Det, som

nogle kalder for en Verdensorden, er det modsatte: organiseret kaos.

Uden Logos  hersker løgn over sandhed. Selve ordet sandhed er bandlyst og erklæret irrelevant (der

�ndes ikke sandhed, for alt er jo relativt) og som minimum latterligt umoderne. Sandheden er ilde

hørt, løgnen høres med vellystighed.

Uden Logos hersker fejhed over mod. At bruge ordet sandhed og at insistere på at a�øre løgn, når den

forekommer – hvilket vil sige uophørligt – vil kræve stort mod i dag. At lyve kræver intet mod.

Menneskelig meningsdannelse er sovset ind i en klæg suppedas af fej journalistik, der, uden at

forholde sig undersøgende, har solgt ud til den globalistiske agenda og dens menneskeforagt.

Uden Logos drager vi i korstog optændt af hellig selvretfærdighed for at ombringe mennesker, vi ikke

kender, og som aldrig har gjort os fortræd. Hvorfor? Vi ved det ikke engang, vi kender ikke årsagen,

men vi har fået besked på det, vi har hørt, at de er onde, og vi vælger at tro på, at vi derfor må være

gjort af godt stof, og at folkemord er til for folks egen skyld.

Uden Logos  er samvittighed sat ud af spil. Anti-Logos er et mord på menneskelig samvittighed.

Mennesker opdrages og forføres til at te sig som funktionelle sociopater. På afstand af magtudøvelse

er mennesker stadig mennesker, men på de bonede gulve og hellige haller, i systemets kontrolrum,

hersker sociopati.
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Uden Logos  hersker meningsløshed. Logiske fejlslutninger, falske argumenter –  alle 76 af slagsen  –

accepteres uimodsagt som gyldige udsagn. Vidtrækkende konklusioner og beslutninger udmøntes i

destruktive handlinger på baggrund af formodninger og postulater. Fordi det kan påstås uimodsagt, at

nogen kan formodes måske med stor sandsynlighed potentielt at have gjort noget, har vi ret, har vi

nærmest en højhellig forpligtelse til at smadre disse nogen. Og det var russerne og især deres

præsident, der gjorde det!

Uden Logos hersker fravær af retfærdighed. Magten kan ikke drages til ansvar og bliver ikke draget til

ansvar for dens ugerninger. Vi mangler et o�entligt sprog for de�nition af ugerninger, for det sprog,

der i fordums tid eksisterede til formålet, er vendt på hovedet. Retfærdighed kan ikke tilstræbes og vil

ikke kunne ske fyldest, når ingen kan tale om uretfærdighed.

Uden Logos hersker dumhed. Vi kan ikke vide længere, for vi ved ikke, hvad viden er, hvor den kommer

fra, og hvad vi i så fald skulle stille op med den, hvis vi faldt over den ved et tilfælde. Universiteter

lærer ikke folk at tænke, men fodrer den studerende med tænkte tanker fra tænketanke. Ideologi har

a�øst ideer. Designerinformation har a�øst vidensformidling. Historieskrivning er et mausolæum for

imperial selvforherligelse.

Uden logos er frihedsbegrebet det samme som bekvemmeligheds-eskapisme. Nogen er fri fra ansvar,

fri fra de regler, de selv har begået, fritstillet med gyldne håndtryk, fri til at bedrive slavehandel, fri til at

rage løs på små drenge og piger, fri for samvittighed, moral, fri for at skulle se sine ofre i øjnene, frie til

fri bar og frit tag-selv-bord.

Uden Logos  indtræder korrekthed. I et korrekthedssamfund hersker kommissærer og

meningstyranner. I stedet for viise forordninger i overensstemmelse med naturen og kosmos og med

Logos som formidlende led, er mennesker nødsaget til at færdes i en kvælende og parasitisk sump af

teknopornokrati. Logik er herefter et på forhånd givet svar på essentielle spørgsmål, der først burde

være stillet i en vidensproces, uden hvilken al viden bliver til et facit, der dikteres af de, der kalder sig

de korrekte.

Uden Logos har naturen ingen stemme. Det menneskelige samfund er som en dødssejler, en �yvende

hollænder, der bliver kastet hid og did af tilfældige bølger og bemandet af spøgelser fra fortiden. En

unaturlig lovgivning stadfæster ved århundreders dannet præcedens, at de magtesløse stra�es for

det, som de magtfulde har begået.

Uden Logos, intet overskud, ingen velstand, ingen frugtbarhed.

Som poeten skrev: 

Hos Usura

står synd mod natur

her er dit brød for evigt rådne stumper

uden bjerg-hvede og kraftigt mel

http://paradigmet.blogspot.dk/2014/01/et-crashkursus-i-falsk-logik.html
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I ågerkarlenes univers er gæld og kaos som GMO-sæd sprøjtet med Round-Up. Ingen af disse bærer

frugt til næste år.

Uden Logos  er parlamentet befolket med ågerkarlenes håndlangere, folkemordets fejekoste og

løgnens lakajer. I korridorerne sniger mediernes ådselsædere sig rundt på udkig efter en luns

råddenskab. Politik og journalistik er en cirkulær fødekæde, hvor begge lever af hinandens a�øring og

opgylp.

Uden Logos  æder vi allesammen lort. Tallerkener og skåle �yder med kemisk a�ald og vandglasset

indeholder giftrester i  tilladte mængder  – en sådan tilladelse i sig selv vidner om fraværet af Logos.

Antikrist, AntiLogos. I tilfælde af organisk overbelastning af menneskekroppen tilbydes substanser i

form af piller og �uidi, der indeholder uorganisk materiale blot i endnu større koncentration ud fra et

postulat om, at forgiftning skal behandles med gift.

Uden Logos er dit tag over hovedet en usikker ting.

Poeten skrev:

Hos Usura

bor har ingen mand i et hus af sten

med stenblokke godt skårne og vel tilpassede

så deres form beskytter deres ansigt

En spekulativ boligkarré af beton, stål, aluminium og glas i Fancygade bliver bygget til at holde i 30 år –

ikke engang en menneskealder. Til gengæld sælges den for en pris som en mindre herregård derude,

hvor kragerne vender. Med udsigt over havnen og altaner både til gården og til gaden, som er

ubrugelige, da der blæser en vestvendt orkan på 6. sal på Hipster Alle 117.

Uden Logos  hersker terror. Krigen mod Terror er udtænkt, startet og varetaget af terroristerne selv.

Terror er et o�cielt godkendt  globalt og lokalt  styresystem, selvom det o�cielt er bandlyst.  En

omvendt psykologi benævner terrorens ofre som skyldige i terror og terrorister som heltemodige

forkæmpere for folkets frihed. Et mindre problem, der er til at leve med, er, at folket er afgået ved

folkedøden, når befrielsen ankommer. Til gengæld er der god plads til de få overlevende, for der er

masser af tomme huse, ugens tilbud, et ‘kraftigt håndværkertilbud’, som de siger i annoncerne.

Uden Logos  hersker hjemløshed  og etnisk masseødelæggelse. En lind strøm af krigsofre i ufrivilligt

selskab med klamme opportunister bestukket og med menneskehandlerpenge på lommen er dirigeret

i samme retning. Lad ikke en god gang  dekonstruktiv  kaos gå til spilde, for krigenes ofre er både

udkantsmenneskene og de in-house-befolkninger, der var dumme og dovne nok til at godkende

krigene. Det dobbelte kulturkaos er bonuspræmien for at være nyttige idioter for ågerkarlenes

globalregime. Vi siger tillykke!

Uden Logos er spiritualitet uden hoved og hale. Du fyrer fede med Buddha, du chanter med chillum, du

lægger dit horrorskop iført hvidt lagen og røgelse med dine veganervenner, der ikke holder sig tilbage

for a�ivning af levende væsener – og hvis du siger, at planter ikke er levende væsener med intelligens
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og følelser, så får du det som obligatorisk hjemmearbejde til næste gang – du prædiker din paci�sme

og ikke fordømmenhed, mens du fordømmer folk, der dømmer og diskriminerer (diskrimination =

skelneevne). Hvad gør du, når de kommer og slæber dig ud af dit logi, voldtager din kæreste og datter,

stjæler dine penge, bomber dit bagland? Vender du den anden kind til, som de sagde, du skulle? Hvor

blev din positive tænkning af? Du hengav dig til den ‘forbudte’ følelse: retfærdig vrede. Skam tage dig!

Behøver vi at sige det? Uden Logos er vi alle fortabte. I begyndelse var Logos, som hedder Ordet. Der

�ndes noget, der ER før alt det andet, der var og blev. Uden Logos er vi adskilt fra det at være. Vi er

netop FRI, frit svævende som træer uden rødder, skibe uden anker, materie uden ånd henfalden i en

klump kød uden årsag og formål (NB! materie betyder også væskende betændt væv). Vi er horeunger

udenfor sidelinjen, hjemfaldne til hjemløshed, hud�ettede til hudløshed.

Hvad kan vi stille op? Vi kan klamre os til en stump Logos som et stykke drivtømmer for ikke at drukne

i et hav af Anti-Logos. Det nytter ikke at kræve Logos tilbage af de, der har bidraget til dets forsvinden,

for de besidder det ikke selv længere. Heri består deres store fejltagelse: De troede, at de selv kunne

eje det ved at frarøve andre det. Hvilket sørgeligt syn, for nu er de selv foruden.

Giver det mening at sige: At tage Logos i egen hånd

Skulle vi hellere sige: At lade Logos tage dig i hånden?

Således ved enden af vejen, blindgyden, i midnatstimen,

således hængende på kanten af afgrunden med røven i vandskorpen.

Her vil vi begynde at fatte, hvad det vil sige at være uden Logos.

Og tage den derfra.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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🎦

demokrahva�ornoget?

https://youtube.com/watch?v=Ed5BF0JlJ2M

Der er noget i klemme.

Se-hør videoblog.

—– o —–

Demokrawa�ånoet?

https://youtube.com/watch?v=Ed5BF0JlJ2M
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Der stiger hvid røg op fra taget, ikke sort røg som burde være tilfældet.

Ilden brænder ikke som et bål men gløder som brændpunktet i en svejse�amme.

Glem alt om defekte installationer eller byggearbejdersjusk –

vi taler om et af Verdenskulturens ultimative monumenter med tilsvarende sikkerhed.

Notre Dame
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Dette er ikke en brand, det er en luciferisk stik�amme i en hitech-ovn.

Dette er ikke et uheld eller et tilfælde. Hvad er det så?

Nedbrændingen af taget på Notre Dame er et højsymbolsk angreb på Vestlig kultur.

Der er intet tilfældigt over hændelsen. Ligesom der ikke var noget tilfældigt over sænkningen af

tårnene i Wall Street. Har Notre Dame ikke to tårne?

Der var intet tilfældigt over afbrændingen af skovene i Californien.

Vor Frue brænder synkront med moskeen på Tempelbjerget – et hint om brandstifteren. De dansede i

gaderne dengang, danser brandstifterne også i præsidentens palads i dag?

Råbekammeret

De kalder det medier. Man skulle tro, at der var tale om kanalisering af døde sjæle akkompagneret af

dansende glas på bordet i lummerkammeret for nedrullede velourgardiner – wiwiiiii din afdøde kat har

et vigtigt budskab til dig fra det hinsides.

De kalder dem  sociale. Man skulle mene, at der var tale om en simuleret familiesammenkomst af

ånder fra skyen, digitale poltergeister, virtuelle vennekåber, fake-familiære forekomster af spiritistisk

spyware.

De kalder det for netværk. Man kunne få den tanke, at det var hønsenetværk til indhegning af sociale

forekomster opsat til lejligheden, så de kaglende og galende høns og haner holder sig indenfor hegnet

inden den store plukning.

Måske alligevel

Måske det er udenfor vores rækkevidde at befale over livsformerne på Jorden, omend de indbildske

bilder sig det ind i berusede anfald af indbildskhed.

Men det ikke udenfor vores rækkevidde at beundre solens første stråler i horisonten over et tæppe af

dis og dug og øer af træer og skabe en ny lyssætning til hvert øjeblik af denne Jordens og Livets

genskabelse.

Måske er det udenfor vor nuværende potentiale at skabe fred blandt mennesker, omend de

længselsfulde og oprigtige sigter efter månen og ber til stjernerne.

Men freden har aldrig været fraværende, for blot et minuts stilhed i selskab med havets bølger og

skovens træer med volumenknappen i bund er nok til at forsikre os om dens evige og ukuelige

tilstedeværelse.

Måske kan vi ikke forhindre denne brandstiftelse af menneskenes verden, de store biblioteker,

tårnene af glas og stål, katedralens kuppel, bilerne i sidegaderne, oliefelterne, ørkenbyerne og

stakkene af bøger på torvet.



29.12.2022 15.09 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1678/3124

Men ingen skal hindre os i at tale om det, selvom de brænder alle bøger, og ingen skal hindre os i at

anklage brandstifterne i tavshed, selvom de forbyder al tale.

Har du noget at skulle ha sagt?

Jeg ved, hvad du tænker.

Noget i stil med: skal du være �abet, skal du være næsvis, skal du provokere, tror du, at du er noget,

hører jeg en loppe gø, skal du oven i købet ha en på siden af hovedet?

Helt forkert. Jeg tænker på, om du egentlig vil noget med den gylp, du lige kom med, om der er noget

hjemme deroppe, om du har noget på hjerte, om der ligger en mening bag, og taler vi om en dannet

mening? Så hvad har du at skulle have sagt?

Fugleøen

Der er travlhed i hækkene og træerne for tiden.

Ind imellem er det som Kastrup lufthavn for fjerede væsener.

Tag ikke fejl af den undselige gråsenollike når et dusin af slagsen har værtshusslagsmål.

Tårnfalken tager sine ture for at ska�e mad og mus til redekassen i birketræet.

Dens nærmeste nabo i kassen på gavlen er et par diskrete natugler.

Operakoncerten sørger solsort, musvit og gærdesmutte for.

Svalerne er just ankommet til naboens lade, hvor den skider ham i hovedet.

Enkelte �okke af gæs har valgt at bryde ud af de store tusindtals�okke.

Fra mit udsigtstårn kan jeg se �okkene af svaner i bugten.

Hvis jeg er heldig får jeg den lokale havørn i kikkerten – vogt jer, I blishøns!

De to fede skovduer på altangelænderet generer sig ikke for en animalistisk porno�lm.

En intelligent og observant krage har indtaget toppen af mit birketræ.

Lyden af et antikt automobilhorn fortæller mig, at fasanen er der.

I morges var jeg heldig af se rødkælken på min vinduesgesims.

—– o —–
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Vidnesbyrd

Hvor mange hestekræfter skal der til for at holde hjulene i gang?

Hvor mange gange skal hesten piskes, før den drikker af tønden?

Når tønden er fuld, er bægeret tomt – når dagene er korte, er nætterne lange.

Vidnesbyrd
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De lange knives nætter er fulde af skrig og sukke fra sukkenes broer.

Hvor mange broer skal brændes, før vi må svømme over samtlige �oder?

Hvor store �oder af vand fra tårernes dal skal der �yde, før bægeret er fuldt?

Den fulde sandhed �ndes ikke uden tårer, sved og blod fra de bedragne.

Ét bedrag kommer sjældent alene, to bedragere er et dårligt selskab.

Hvor mange hemmelige selskaber skal der til, før alle ved, hvad der foregår?

Hvor forgængelige skal fortidens løgne blive, før nutidens synder står klare?

En synder bærer også ornat og krave, i krypten høres børnestemmer og gråd.

Du græder, min ven, men en dag bæres vidnesbyrd, og vi vil atter le og synge.

Musik

Vinden synger i mit træværk akkompagneret af vindueshasper og sprækker.

Træerne har deres egen sang, de er basstemme i koret af forblæste sangere.

Lyt engang, vindens sang er i aeolisk toneart, Aeolos er vindenes gud.

Arkitektur er frossen musik, skrev digteren, min husfacade har overtoner.

Vindharpen er stemt i �re toner efter Pythagoras – 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 5:4

Jægeren sidder bag sin buestreng og venter i dagevis på sit bytte.

Hvor længe skal han vente, før kedsomheden fremtvinger enstrenget musik?

Gnaveren er nødt til at se, hvad den hører fra i sit hul: kapow gnaver på spid!

Lyden af dit hjerte, suset fra dit blod, den høje ringen i dit indre øre.

Resonans fra klodens rotation i dens elektromagnetiske kernefelt.

Sfærernes harmoni, planeternes grundtoner, et �adjordsteoretisk mareridt.

Vejen ad hvilken

Lad os gå på Hadrians Mur, gennem Rolandshugget, langs hærvejen ved den Jyske Højderyg, på

pilgrimmenes ruter, ad silkeveje, karavaneveje og søruter.

Lad os genopleve Chausers fortællinger om vejen til Canterbury og genfortælle både nonnens og

købmandens fortælling i selskab med stratenrøverens.

Lad os gennemtrevle gaderne og gyderne i Istanbul, Madrid, Hong Kong og

Bucharest – og glem ikke at tappe Tappernøje for historier og hemmeligheder.

Lad os vandre langs Via Appia, Via Dolorosa via hvilkensomhelst Road Movie på vejen til Damaskus,

der altid er vejen ud på vejen hjem.
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Bardo

Det var li’godt som syv stangstive skræddersvende i skidragt!

Har jeg virkelig gebærdet mig så gebrækkeligt og gennemført gudsjammerligt?

Er mit glemselsregneskab ikke betalt med renters rente og rykkergebyr,

og skrives der til og fra i den store handlingsplan fra hovedkontoret?

Når jeg sidder her i transit mellem Helvede og den Syvende Himmel,

må jeg desværre konstatere, at der er udtalt mangel på toldfrie varer,

fri bar, VIP-lounge, mulighed for smuglergods samt skattely med palmer.

Til gengæld bliver jeg mødt i ankomsthallen af en velklædt herre med et skilt, hvorpå der står:

Velkommen til endnu en tur i møllen, vær så venlig at a�evere al hukommelse om forrige forsøg og iføre dig

denne sparkedragt af �æsk, arterier og nerveceller for endnu en gang at møde de samme irriterende typer,

der – selvom du ifølge spillets regler har glemt alt – vil minde dig om fortidens synder med indbygget

forhåbning om, at 10-øren falder denne gang.

Gud på bar

Giv mig en syvdobbelt spiritus sanctus, jeg trænger sgu til det – ja og så lidt vievand i toppen, ikke for

meget. Hvad siger du, ja jeg ved det godt, jeg ser lidt træt ud ovenpå en lang tidsalder fra evighed til

evighed.

Hvorfor det, spørger du, OK, hvis du vil vide det, så er det snart ikke til at holde ud længere – og jeg

synes ellers, at jeg er ret tålmodig – med alle de lavpandede idioter og alle deres smarte ideer om

Verdens skabelse og undergang, og hvordan det hele skal køres.

Det er hver eneste gang, jeg har været på forretningsrejse og kommer hjem til kontoret, så er der en

eller anden opkomling, der har smidt skoene op på mit skrivebord og er begyndt at uddele ordrer i mit

navn, lave sjove aftaler, fyre folk og få det hele til at gå i underskud og ubalance.

Jeg trænger bare til en ferie eller et gevaldigt gyldent håndtryk efterfulgt af et galaktisk otium, men det

kan jeg ikke tillade sig i min stilling. Du har ingen anelse om, hvad de er i stand til uden at blinke, tag

nu fx de der typer i dametøj, der kan lide at lave communion på mindreårige, fordi de tror, at de så får

evigt liv. Hvor dumme kan man være, det har de jo i forvejen, men når de gør det på den måde, så

bliver det et evigt liv i et forseglet lokum uden udluftning, og hvor fedt er det med lugten af egne

prutter – for evigt?

Hvad siger du, om Jorden ikke er rund længere? Jamen der har du det, det er sådan noget jeg skal høre

på hele tiden, fordi der er endnu en af de dér megalomane spader, der har været inde på kontoret,

mens jeg var væk.

Giv mig lige en syvdobbelt til og uden vievand denne gang, det smager for meget af ham dér

lummerhatten, der kalder sig min stedfortræder på jord.



29.12.2022 15.09 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1682/3124

Bonderøv

Jeg vil ikke bytte duften af græs iblandet hvidtjørnens forårsbitterhed

med stanken af udstødning, grillbar, cigaretrøg og mandeparfume,

ej heller lyden af fyrre krager og tusind gæs på �yveøvelse

med lyden af tusind biler i minuttet og fyrre fulde teenagere på bytur.

Jeg vil ikke bytte synes af havet, horisonten og hækken med et leben af spurve

med synet af endeløse og trøstesløse husfacader, bilkøer og døde ansigter,

ej heller vindsuset i birken og lyden af regn på tag og altangulv

med ovenboens tramp på loftet og underboens dårlige musiksmag i gulvet.

Jeg vil ikke bytte jord under neglene på knæ og alle �re i fælleshaven

med workout på et hitech-designer-�ttness-botox kropstempel,

ej heller mit bryggers med øl, æblevin og destilation med boblende gær

med hipsterbarens øl til 65 kr, når jeg kan brygge bedre øl til 38 øre �asken.

Jeg vil ikke bytte ikke-mødet med kilometervis af hjernedøde storbyzombier

med selskab af hjertevarme landliggere og udkantstyper,

ej heller smagen af grønkål og æbler af egen avl og naboens lam

med hipster-fusionskøkken med udvandede udgaver af misforstået etnicitet.

Ølkasse�loso�

En skide ølkasse, hvor svært kan det være at skrue sammen?

Jeg siger dig bare, undervurdér ikke den simple og dog eftertænksomme kunst

af et stykke funktionelt oldschool opbevarings- og transportgear, som vor oldefar lavede den med

samt antallet af trufne valg og gjorte erfaringer.

Et væld af spørgsmål ankommer, før du går i gang. Hvad skal den indeholde, hvad er dens indre

volumen, skal den kun indeholde én slags eller �ere, hvad er strukturen for træet … hov der skal også

være et håndtag, hvilket slags træ, hvad er der på markedet … hov det koster penge, skal det være

høvlet eller uhøvlet, hvorfor kan man ikke få det samme træ som på gamle kasser, skal man bruge

søm eller skruer, hvilke i så fald?

Et lignende væld af spørgsmål følger trop, når man går i gang. Hvordan skal man starte, endestykker

eller sidestykker – hov træet har sørme også en tykkelse, der skal lægges til diverse steder, hvordan

holder man rette vinkler, mens man skruer – og hov nu �ækkede træet.

Når misforstret så står der i al sin magt og vælde, går det op for Smarte Egon, at vægten af kassen

bygget af forskalningsbrædder, der aldrig har været tænkt som ølkassetræ, derfor ca 4 x så meget som

indholdet, så han tænker lige: Godt da også som ind i ølkuskens helvede, at man ikke skal slæbe rundt

på den slags vægtløfter-gear – og hov, hvad ville man gøre, hvis de skulle stables uden at skride rundt

på hestevognen ispændt to bryggerheste på hver 900 kg + mindst én stangstiv ølkusk?
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En skide ølkasse, hvor svært kan det være at skrue sammen?

DET ER EN FUCKING OMMER!

Populos

Man kunne godt forledes til den tanke, og det i en grad, så ordet forledt idømmes total irrelevans, at

Staten er til for borgernes skyld, at Staten tjener folkets sag på latin Res Publica, republikken. Intet er

fjernere fra sandheden.

En Stat er kun til for sin egen skyld, og som Mussolini klart udtrykte det:  Intet er over Staten. Så hvis

Staten en dag skulle stå i et valg mellem borgernes ve og vel og sit eget – hvilket næppe vil ske – så er

der ingen tvivl: Staten vil altid via sine organer, institutioner og de folk, der bemander dem, vælge sig

selv.

Statens ansatte vil aldrig forsøge at agitere for andet, da det ville være at true deres egne stillinger. De

er så at sige taget som gidsler i deres loyalitet i forhold til Staten, for de kan ikke andet uden at ramme

sig selv.

Men Staten begår også langsomt selvmord. Dens organer og institutioner, hele dens apparat vokser og

vokser som en cancer. Til sidst har den nået en størrelse, så den ikke længere kan opretholde sig selv.

Staten er afhængig af, at borgerne i Staten er dybt afhængig af … Staten. I den moderne Stat er der

altid en ‘fare’ for, at borgeren bliver så selvstændige, at de ikke længere har brug for Staten. Det går

ikke. Så Staten sørger derfor ved alle mulige kunstgreb at tilbageerobre og udbygge folks

afhængighed. Bureaukratiet vokser og vokser, love og regler ligeså, bunkerne af papir eller digitale ark

forøges dag for dag. Staten blander sig i ALT, Staten går i seng og på lokum med dig. Staten overvåger

dig skinsygt. Staten retsforfølger dig, hvis du udviser selvstændig initiativ. Staten opkræver tidobbelt

skat af dig – for ellers kan den ikke betale lønninger til sine ansatte tjenere.

Staten elsker hjælpeløshed. Hvis dens borgere bliver for self-empowered, så prøver den at importere

tilstrækkeligt med folk fra andre områder af Verden, som per de�nition altid vil være afhængige af

Staten i mange år.

Staten ser borgeren som værende til besvær. Den ser borgeren som Statens tjenere, ikke omvendt.

Den siger, at den yder service, den påstår, at den bekymrer sig om folkets ve og vel, men det gør det

kun i et omfang, så folk ikke gør oprør og tilsidesætter Staten. Folket holdes hen i snak, i gæld, i frygt, i

usikkerhed og i dumhed. Staten ser folk som små børn, der ikke kan �nde ud af noget selv, men den

regner ikke med muligheden af, at børnene bliver voksne en dag, og hvis de alligevel skulle vise tegn

på noget sådant, så har Staten måder at slå borgerne tilbage til start på.

Mussolini sagde, som han sagde, fordi hans ideal var Romerstaten, hvor kejseren var Gud, og der er

som bekendt intet over Gud i Universet. Som en senere efterkommer af denne statsform, Solkongen,

udtrykte det: Staten, det er mig. Vor tids Stat kaldet demokrati, ser ikke dette som en trussel mod sig,

for demokratiet er bare en popularitetskonkurrence og et �ertalstyrranni, et inddæmmet ævleregime,
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hvor passagerne i togkupeerne kan ævle, parlamentere, skændes eller såmænd blive enige, for

teknokratiet i førerhuset bestemmer alt, når ævlet er forstummet. Staten lægger nu ikke længere skjul

på det og indrømmer åbent sit postdemokratiske projekt, hvor folket er over�ødiggjort i Statens

interesse.

Hadet

Det står enhver frit ifølge enhver, at gå online og udspy deres uforbeholdne had til deres yndlings-

hadeobjekt. Disse udladninger af 2 minutters indædthed giver den særlige katharsis, som onlineheden

tilbyder.

Psykologien er besynderlig og alligevel efter bogen. Ønsker den hadende egentlig at kommunikere

noget af betydning udover en udladning for hadet? Er der andet i det end den følelse af forløsning, der

desværre er kortvarig og derfor er nødvendig at gentage i morgen og i overmorgen og dagen efter?

Som alle �x, intravenøse, subcutane eller orale for ikke at tale om anale �x har det  exorale, det

PLØARP! der vælter ud af munden på haderen i hovedet på det skyggemål, der ikke tager til genmæle,

en ganske kort levetid. Det er stærkt vanedannende, for det er kun et substitut. Det er tomme kalorier,

der giver cravings efter kort tid.

Mange forveksler had med vrede og omvendt. Læg mærke til, at mediekulturen opfordrer til had, blot

det er det politisk korrekte had. Til gengæld fordømmes den vrede, der ikke er politisk korrekt, hvilket

så kaldes for had eller hate speech. Had skaber mere had, mere dumhed og mere narcissisme. Vrede,

derimod, er rigtigt håndteret i stand til at skabe bevægelse væk fra dumhed og fortrykthed og dermed

ægte forandring. Vreden, Gudinde, besyng …

Ukanaliseret, ukontrolleret og ure�ekteret vrede bliver til had. Had er en frustration over ens egen

afmagt og dumhed. Man fornemmer, at noget er rivende galt uden at kunne lokalisere og identi�cere

det. Had er det, man ser som det første om morgenen i spejlet. Had er en projektion, og derfor kræver

had et hadeobjekt, en skærm, som man kan projicere sin indre �lm over på.

Den til enhver tid siddende magt, eller den opkomling af en magt, der er misundelig på en siddende

magt og ønsker dennes magt, har en manual i lommen med opskriften på, hvordan en folkelig

bevægelse opstået i indignation over retfærdighed, altså vrede, kan perverteres til at blive til had og

dermed æde sig selv op. Hadobjektet kan være den siddende magt, hvis wannabe-magten ønsker det.

Eller det kan være andre vrede med ofte ubetydelige afvigelser fra ens egen vrede, som man derefter

vender vreden imod og begynder at hade.

Hvor forudsigeligt! Revolutioner indeholder som regel et element af retfærdig harme og ender ALTID i

udøvelsen af had. Tilstande efter en revolution er derfor altid værre end tilstanden før. Hvor

revolutionært ville det ikke være at nægte at deltage i den o�cielle revolution og i stedet iværksætte

kvalitativ forandring?

Hadets objekter er som fjendebilleder. De er tegneserier og afstumpninger af virkeligheden og

virkelige mennesker. De fungerer bedst i et sociopatisk begrebsunivers befolket af navnløse,
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ansigtsløse og forsvarsløse stråmænd, der først danser efter haderens pibe for derefter at blive

beskudt af samme.

Røvslikker

Hvis jeg giver folk, hvad de begærer, vil de langsomt hade mig for det.

Hvis jeg holder mit kæft og ikke siger dem imod, vil de anklage mig for det.

Hvis jeg slikker dem i røven og taler dem efter munden vil de ækles.

Eller rettere. Først vil de nyde det og dyrke det, de vil labbe det i sig, og de vil ikke kunne få nok af det.

Senere vil de opdage en sær �ov smag i munden, som de muligvis ikke straks kan identi�cere, for jeg

opfyldte jo deres begær, jeg holdt min kæft, jeg underkastede mig deres meningskorrekt, jeg strøg

dem med hårene og sagde: jeg hører, hvad du siger … og ups, der var den. I starten kunne man slippe af

med at sige den slags, men så opdagede folk, at det betød det modsatte, altså: Hvad du siger går ind af

det ene øre og ud af det andet, så jeg hører overhovedet ikke, hvad du siger. Din mening tæller ikke, jeg giver

ikke en skid for den, den bliver ikke hørt, og du skal ikke tro, du har ret til at blive hørt, sagde Jante.

Folk vil opdage, langsomt-langsomt, at jeg ikke længere stiller min uenighed til rådighed for dem. Jeg

fornærmer i realiteten både deres intelligens og deres viljeskraft, for de forstår jo ikke en dyt, og de kan

jo nok  ikke håndtere kvali�ceret modstand, de skal jo bare curles og nurses, de er jo nok bare impotente

vatnisser og neurotiske kællinger, der skal pakkes ind i lysrødt vat dyppet i valium, for de kan ikke håndtere

anden mening end deres egen – så hvad bilder jeg mig i øvrigt ind?!

Først var de krænkede over at blive sagt imod, og nu er de kraftknudemig krænkede over, at

de ikke bliver sagt imod!

Vi er for nylig blevet præsenteret for en klynkelses- og krænkelseskult, der gav os en platform for at

undgå at blive sagt imod og til gengæld anstille en o�errolle, hvis nogen skulle �nde på det alligevel. At

anstille sig som krænket er bekvemmeligt – under forudsætning af at vi køber den tilbudte

bekvemmelighedsvare og mener, at den vil være vældig god for os. Frihed for al modstand og smerte

står øverst på behagslisten, men �gurerer det på behovslisten over det, vi egentlig har brug for?

—– o —–
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Fladpande

Et vist antal mennesker deltager frivilligt i et mentalt eksperiment for tiden. De abonnerer på et meme,

der er implanteret via sociale medier og internettet, der går ud på at teste, hvor langt man kan

strække grænsen for absurditet og stadig få folk til at løbe med bolden.

Fladpande



29.12.2022 15.09 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1687/3124

Det er for så vidt ikke noget nyt, da syntetiske idékomplekser, skrøner og designerreligion har været

kendt og anvendt i �ere tusinde år af den til enhver tid herskende klasse til at dreje hovedet rundt på

deres undersåtter. Det er en form for praktiseret sort magi beregnet på at gøre skade for derved at

herske. Hvis folk kan bringes i en forfatning, hvor deres kosmologi og fornuft falder fuldstændig fra

hinanden, kan man gøre hvad som helst med dem. Et ord for det ville være del-og-hersk, et andet ville

være mental balkanisering.

Et af de seneste eksperimenter går ud på at Jorden i virkeligheden er �ad. Seriøst! Målgruppen for

denne designerkult er det segment, der i øvrigt og for resten er begyndt at tænke ud af boksen, som

man siger. Altså i virkeligheden folk, der på visse andre områder har fattet noget om, at man ikke bør

sætte sin lid i for høj grad til massemedier, politikere og den del af videnskaben, hvor der har fundet

en politisering sted. Så disse  �adjords-tilhængere  er på visse punkter ikke så �adpandede, som man

skulle tro ud fra blot en bedømmelse af dem og deres øjeblikkelige forvirring om Kosmos. De havde

sådan set bare et ømt punkt og en død vinkel, og der var nogle snedige spindoktorer, der så det og

udnyttede det.

Når det så er sagt, og vi har givet dem så meget, har de ikke fortjent mere anerkendelse, for de er

røget i en af de fælder, som de påstår, at de på andre områder har gennemskuet. Advarsel: følgende

udredning kan forekomme fornærmende, men da typerne dagligt fornærmer menneskelig intelligens

– inklusive deres egen, bør vi nok sige – så skulle de have tænkt på det noget før. De så den ikke

komme, men sov i timen lige den dag. Den bød sig til i et ubevogtet øjeblik, de smagte på den, de

tænkte: mmm, den smager da meget godt og interessant  – og så åd de den. De bryder sig ikke om at

blive kaldt konspirationsteoretikere, men nu er de blevet selvvalgte ofre – det lyder nærmest

masochistisk – for en konspiration om, at vi er ofre for en konspiration. So�stikeret, ikke sandt, og det

er måske her, forklaringen ligger på, hvordan de kunne købe memet. De blev testet for graden af

deres so�stikerethed og evne til at forstå kompleksiteter og paradokser – og her gik grænsen altså.

De har set det på et kort

Konspirationen er vedligeholdt af FN, siger de, se bare på deres �ag, de skjuler det ved fuldt dagslys –

et udtryk, de har fra deres tænk-ud-af-boksen terminologi, der beskriver de bedrag, der rent faktisk

�nder sted, og som den herskende klasse ynder at udstille og blære sig med, at de er sluppet afsted

med. Det hævdes også at være praksis indenfor udøvelsen af satanisk magi, for når folk har fået det at

vide, så har de samtidigt godkendt et overgreb mod dem. Et sygt tankesæt, men det er så langt fra

mentalt sunde mennesker, vi taler om. Så langt så godt, for �adjords-ekvilibristerne har forstået noget

af det hele.

Hvad de ikke har forstået, er deres døde vinkel: at de, der gemmer deres overgreb i fuldt dagslys, også

behersker kunsten at implantere en idé, og at de er i stand til at variere deres metode til at omfatte

forskellige målgrupper. Disse spindoktorer og meme-magere har over 100 års erfaring i

markedsføring, behavoristisk psykologi, massehypnose, disinformationsteknikker, idé-implantater,

mind control og hitech sort magi, bare for at nævne et par af deres ‘værktøjer’, som det hedder i
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human ressource management begrebsverdenen. Og tro mig, jeg hører på det ævl til dagligt. De har

adgang til kontrol med massemedier, sociale medier, internetkanaler, de ved alt om, hvordan folk

tænker via kologigantiske indsamlinger af data. De ved fuldstændig, hvad der trigger en potentiel

�atearther på ethvert givet tidspunkt, og hvor den døde vinkel ligger.  Fladjords-

jonglørerne undervurderer deres modstandere.

Herefter henviser de til det verdenskort, der be�nder sig i FN’s �ag, der er en såkaldt pol-projektion.

eller hvis det skal være rigtig nørdet en azimuthal equidistant projektion. Det vil sige en måde at

skrælle en globus som en appelsinskræl og derefter strække alle koordinaterne, så de kommer til at

ligge på en rund pandekage. Nordpolen ligger nu i midten, og Sydpolen og Antarktis ligger nu i en

cirkel i kanten. Mercator brugte noget lignende i sit berømte kort fra 1538, og hans appelsin blev

skrællet som to komplementære, hjerteformede halvdele der, hvis man lagde dem sammen, ville

danne det samme.

At tage FN’s polprojektion bogstavelig som andet end et dekorativt symbol giver en utrolig bunke rod i

geometrien og fysikken, men det bekymrer ikke  �adjords-menneskene, der har opbygget en pæn

samling af absurde argumenter for, hvorfor Jorden er �ad som en pandekage, og hele verdensrummet

er fanget i en julekugle, der af en ukendt kosmisk troldmand på ukendt vis og med en ikke nærmere

de�neret fysik – den slags bras behøver rettroende ikke at beskæftige sig med – er placeret ovenover.

Solen og månen er placeret ca. 4000 kilometer væk, og Solen kører rundt i en cirkel og lyser som en

spotlight med en utrolig �eksibel lampeskærm ifølge nogle ikke nærmere de�nerede love for

projektion af lys. At forsøge at gå i clinch med et sådant verdensbillede i detaljer er så where-to-even-

begin’agtigt, at det er ganske håbløst. Det er dog interessant, for sådan må Galileo Galilei have haft det,

da han blev anholdt af inkvisitionen. Fladfuskerne har simpelthen bombet os tilbage til Middelalderens

og den tidlige renaissances meme implanteret af den katolske kirke af politisk-ideologiske og
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kommercielle årsager – og lad nu være med at prøve at påstå, at Kirken ikke er en kommerciel

institution, der har tjent kassen!

Midgårdsormens fætter er i færd med at få serveret sin frokost

Teknikken i implanteringen af et sådant meme er interessant at studere. Det er en variation af måden,

hvorpå memet om den menneskeskabte globale opvarmning er skabt og indført på. En ung og sårbar

videnskab blev udset som redskab af globalisterne til et kup. Fordi folk er ikke-opdragne i at forstå,

hvordan Solen og solsystemet er i stand til at påvirke klimaet på Jorden, er er heller ikke i stand til at

forstå de lange tidsrum, hvorunder klimaet har udfoldet sig med konstant global opvarmning og

nedkøling. Det var globalisterne og deres behavoristiske teknokrathåndlangere fuldt klar over, og de

så chancen til at slå en hel række �uer med ét smæk. Miljødebatten blev uskadeliggjort. Den kolde krig

var slut, så nu var der brug for en ny hovedfrygt i form af en ny hovedfjende, der hermed var kørt i

stilling. Tredje Verdens lande var begyndt at udvikle sig og måtte stoppes. Og så var der brug for �ere

penge i kassen, men nu kunne man udskrive en ny global skat via det gamle trick: frygt, skam og skyld.

Hele memet stinker af Agenda 21 – siden opdateret til Agenda 2030 -, og globalisterne er bagud i

etableringen af globalteknokratiet.

På hvilken måde ligner klimasvindlen pandekage-memet? Svaret er Johnson’s Lov. Det siger: Når

omfanget af ukendthed og uvidenhed er tilstrækkelig stor, så kan man påstå hvad som helst. Folk

forstår sig ikke på navigation, kartogra�, koordinater og simpel fysik, hvilket giver et stort hul til at

fylde noget bunkum ned i. På hvilken måde ligner det ikke? På grund at konspirationsteori-faktoren.

Klimasvindlen appellerer til den sporadiske viden, folk har om CO2 og varme og bygger en

pseudovidenskab op på det.  Fladjords-svindlen  appellerer til subkulturens stigende forståelse for, at

videnskab netop jf. eksemplet klimasvindlen kan kuppes og korrumperet – og trues til at makke ret, for

ellers fjerner vi jeres bevillinger!
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Globalisterne har ikke haft svært ved at �nde videnskabsfolk, der har været villige til at lade sig

spænde for klima-vognen, for videnskabsfolks viden er ekstremt specialiseret og fragmenteret, og

deres karriere kan ødelægges så let som ingenting. Og selvfølgelig er FN en storsvindler! Det var hele

projektet fra starten, og Agenda 21 + klimasvindlen er netop et makværk fra FN’s klimapanel. Så

svindlerne havde heller ikke svært ved at �nde ud-af-boksen potentielt selvstændige tænkere, der var

villige til at lade sig spænde for �adjords-vognen. Især fordi der kan stilles seriøse spørgsmål ved

fænomenet tyngdekraft, som er meget dårligt forklaret af fysikken.  Fladjords-spekulanterne  har

forstået, at der er noget lusk på færde her, men nu ser de i den forkerte retning. Vi har forstået, at det

er på tide at få revideret den newtonske fysikmodel, men nu er det projekt også gået �øjten.

Debunk i elevatormodel

Memet Flat Earth er ikke svært at prikke hul på, og følgende får du ikke en �admand m/k  til at give

nogen som helst sober forklaring på. Dette ene eksempel er tilstrækkeligt. Spænd sikkerhedsbæltet.

Der �yver dagligt et rute�y fra Johannesburg, Sydafrika, til Sydney Australien. Afstanden er i lige linje

11.032 kilometer, og �yvetiden tager 11 timer og 40 minutter med en maskine fra South African

Airlines, sandsynligvis en Airbus 330 eller 340. Et rute�y �yver altid så vidt muligt i lige linje, da dens

brændstofstanke ikke kan indeholde mere, og fx en Airbus 330 300 har en maksimal rækkevidde på

13.430 km. Tophastigheden er 852 km i timen, men den aktuelle fart afhænger af vinden. Ifølge det

faktum, at Jorden er rund og det rimeligt afprøvede (stærk underdrevet adjektiv) videnssæt, der hører

dertil, går denne lige linje hen over Sydhavet. Dette er faktuelle oplysninger og dermed en

konstatering, ikke et debatoplæg. En �admand vil næppe vove at påstå, at rute�y i virkeligheden �yver

dobbelt så hurtigt og indeholder hemmelige brændstofstanke, der tillader dem at gøre det. Hvad de

derimod påstår er, at den lige linje ifølge deres til lejligheden tilpassede verdenskort, hvor landskabet

følger kortet, går i en ‘lige’ linje hen over den Arabiske Halvø, hen over dele af Indien og

Indonesien/Filippinerne og videre til Sydney. Se selv efter på deres pandekagekort. Det giver en

noget  videre  problematisk �yvetur på rundt regnet 22.000 kilometer, altså, det fucking dobbelte!

Hvilket så betyder en �yvehastighed på 1700 kilometer i timen langt over lydens hastighed, da det

stakkels rute�y jo skal overholde �ytiden for ikke at få klager fra passagerne. Ingen passagerer har så

vidt vides dokumenteret denne rute, men kun taget billeder af vand-vand og atter skyer.
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Hvis der er en  �adforsker, der kan komme op med en fuldstændig slående forklaring – og der står

fuldstændig og forklaring, f-o-r-k-l-a-r-i-n-g og ikke bortforklaring, så tager vi den derfra. Ellers skyller vi

hele deres teori som sådan ned i lokummet. KA-SlUMP!

Pandekage 1.0

Tilbage står det sociologiske fænomen og årsag til, at nogen har haft interesse i, at lege med folks

hjerner på denne måde. Det går tilbage til den oprindelige �ade jord fra middelalderen, hvilket gør

�adforskning til netop et neofeudalt, neo-middelalderligt fænomen. Jorden var altså �ad som en

pandekage, sagde den katolske kirke dengang. Sømændene vidste udmærket, at det var noget

sludder, men de skulle ikke risikere noget ved at fornærme kirken og inkvisitionen.

Reb dit sejl, skur din dørk og hold din kaje.

Jorden var især vældig �ad i perioden op til Columbus. Med sig bragte han kort over Verden kopieret

fra det venetianske overfald på Konstantinopel kaldet det 4. korstog. De skulle til Det Hellige Land

vanhelliget på alle tænkelige måder, og der var egentlig ikke råd til endnu et korstog, men

venetianerne havde både pengene og interessen. I mellemtiden havde kirken foranstaltet det

Albigensiske Korstog mod katharerne i Sydfrankrig, hvor en særlig gruppe nægtede at deltage:

tempelridderne. Hvor forsvinder de hen efter fredag d. 13.? De dukker op i De 10’s Råd i Venedig. Den

ældgamle ‘blinde’ doge leder det 4. korstog, og pludselig skifter konvojen af skibe kurs mod

Konstantinopel. Byens arkiv bliver selvfølgelig plyndret. Vi kender Piri Reis’ kort – navigatøren ansat af

sultanen i det Osmanniske Rige, hvis hovedstad nu hedder Konstantinye eller Istanbul – hvor Antarktis

under isen er fuldt optegnet, og han siger helt distinkt, at hans kort er baseret på �ere gamle kort, der

er gået tabt. Hvilket �ag sejlede Columbus under? Tempelriddernes røde malteserkors, selvom det var
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forbudt at bruge som �ag. Men det var jo ikke som �ag, det var syet ind i sejlene. Columbus behøvede

i øvrigt ikke at bekymre sig om pavelige buller, for han er afbilledet på pavens gravsten. Han er insider

i både plot og cover-up.

En lille historienote. Da Christopher Columbus fortæller om sit projekt for Kong Ferdinand og dronning

Isabella af Spanien, siger dronningen (parafraseret): Det er meget livagtigt, den måde du beskriver om

det på. Det er, som om du har været der før. Columbus vidste altså udmærket, at han ikke sejlede til

Indien, for de gamle kort viste tydeligt, at der lå et kontinent midt imellem. Den katolske kirke vidste

det også, ligesom deres udspring Romerriget særdeles udmærket vidste det. Paven havde udstedt en

bulle, der sagde, at alt land, der ikke var betrådt af kristen fod, var fri til annektering, altså

kolonialisering af Imperiet. Eller hvem som helst i princippet, men Imperiet kom altid først. Hvordan

forhindrede man andre i at komme der først? Ved at komme først selvfølgelig OG ved at afskrække alle

andre fra at forsøge at komme først. For hvis Jorden er �ad, er der jo ikke noget at komme efter. Hvis

man sejler for langt ud, ryger man ud over kanten og i afgrunden, hvis altså man ikke er blevet ædt af

de søuhyrer og katastrofale hval�sk, sultne søslanger og gigantiske havkatte, som de gamle stik viser

dig. Tænk ikke på at sejle i den retning!



29.12.2022 15.10 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1693/3124

Men allerede romerne var sejlet i den retning. ALLE kulturer havde været i Den Nye Verden.

Solutrianerne (hulemalerne fra Lascaut i Sydfrankrig aka Kennewik-manden) var der længe før de

indianere, der i dag kalder sig for First Nation. Der gik kæmper på over 3 meter rundt på kontinentet,

og 10.000 af skeletter er fundet. Sumererne, inderne, fønikerne, egypterne, og senere kineserne var

der. De gamle Olmec-hoveder er afrikanske. Valiserne var der, nordboerne var der.

Men pavebullen var der lige pludselig også. Ifølge den ville det af kristen fod ubetrådte land blive

anfægtet af, at den 9. romerske legion hundreder af år og muligvis 1000 år forinden havde været hele

vejen op langs Ohio�oden, hvor de havde høstet Verdens reneste kobber i tons- og skibsladningsvis,

som de ikke engang behøvede at minere, men kunne samle op nærmest direkte fra jorden. Der ligger i

dag en stribe af ruiner fra de romerske befæstninger, der skulle beskytte tra�kken langs �oden samt

resterne af deres ground pits, altså over�ade-miner, hvor man har gravet og samlet og efterladt små

kratere. Af samme grund blev den 9. legion slettet af de romerske arkiver, den forsvandt simpelthen!

Katolsk imperialisme – historiebøgerne plejer ikke at bruge det udtryk – kunne aldrig have fundet sted,

hvis det havde været kendt, at romerske, kristne soldater (kristendom var statsreligionen i Romerriget

på det tidspunkt) havde været i det land, der nu blev annekteret og kolonialiseret af det kirkelige

Imperium, for det ville jo være en overtrædelse af den pavelige, ufejlbarlige og den dermed af selveste

Gud godkendte bulle.

Pandekage 2.0

Så, nu ankommer Middelalderen igen. Det bør få visse lamper til at lyse. Hvad er det for en Ny Verden,

der skal tilsløres denne gang?
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Well, 30 år efter Columbus’ rejser udbryder 8-årskrigen mellem en række europæiske lande og

venetianerne kaldet Cambrai-Liga-Krigen. Europæerne havde fået nok af svindlerne og marcherede op

for at smide ma�aen ud af deres lille per�de bystat med deres per�de bankvæsen og deres per�de

diplomati (læs: efterretnings- og omstyrtelsesvæsen, prototypen for CIA), hvilket tvang de per�de

ågerkarle, gældsbankmænd, krigskøbmænd til at �ytte til Amsterdam, City of London, Wall Street – vi

kender historien. Lige nu oplever ågerkarlenes rejsehold deres andet (eller er det det tredje?) Exodus,

Cambrai-Liga-øjeblik. Hele Verden hader dem og er ved at smide dem ud? Hvor kan de �ygte hen med

deres guld og grønne skove? Udover at grave sig ned i diverse bunkere: Outer Space! Rummet bliver

kolonialiseret for tiden, Big Time. Rummet bliver også militariseret, Big Time. Månen og Mars og

asteroiderne er propfulde af mineralske ressourcer. Hvor ønsker neo-kolonialisterne derfor ikke, at

folk med med kritisk sind ser hen? Outer Space!

Så, kort sagt: Imperiet er i færd med at kolonialisere Den Nye Verden 2.0, hvorfor de for anden gang i

verdenshistorien (gen)op�nder Den Flade Jord. et begreb, der oversat til forståeligt sprog betyder: Se

ikke denne vej!

Der står idiot på skiltet

Folk, der forføres af en eller anden designerkult eller -religion er ALTID nyttige idioter for en skjult

agenda. Fladmændene og -konerne er idioter for mindst �re agendaer.

Den ene er kommercialisering/kolonisering/militarisering af rummet. Teknologien er på plads via den

semi-alien teknologi, som The BreakAway Civilisation har oparbejdet siden WW2, og som blev startet

for alvor af nazisterne.

Den anden er forplumring af den rette forståelse af sammenhængen mellem solart klima og jordisk

klima. Fladpanderiet understøtter dermed klimasvindlen, surprise!
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Den tredje er forhindringen af et gennembrud for den ny fysik, der bl.a. bygger på en forståelse af Det

Elektriske Univers, hvilket selvfølgelig kræver, at der ER et univers og ikke bare en julekugle. Her

kunne �adpanderne  for alvor have gjort gavn, for her brænder tampen for alvor. Her kunne de have

været med til at åbne for den forseglede kiste af forbudt viden, som det globale hersker-oligarki har

gemt så grundigt i deres kældre og baglokaler daterende fra Oplysningstiden, hen over kuppet og

ødelæggelsen af Maxwells quaternion-matematik og ligninger, hen over Nicola Tesla og nazisterne,

und so weiter.

Åh nej, nu kom jeg til at nævne Tesla, og det seneste er, at �adpanderne nu også prøver at annektere

Tesla – Tesla vidste at Jorden var �ad, siger de nu. Christ! Johnson’s lov igen-igen, for Tesla skrev meget

lidt teoretisk om sin viden, han praktiserede anvendt fysik, og de vigtigste af hans op�ndelser er

stjålet. Altså, et bekvemt hul af viden, hvor man kan fylde sit eget bunkum ned i. Så, deres meme

ødelægger også et gennembrud for forståelsen af, hvorfor bankeliten og militæret var så ivrige for at

omklamre op�ndergeniet og malke hans viden.

Den fjerde agenda er se-den-anden-vej i forhold til den travle aktivitet, der for tiden synes at foregå

omkring Antarktis. Så, hvad handler den om? Vi kan rode os ud i en række spekulationer om jagten på

ressourcer, neo-koldkrigs-business – og den Kolde Krig var én stor businessmodel – fundet af

ældgammel eller ‘alien’ teknologi i resterne af det kontinent, som de gamle kort beskrev som isfrit

(altså en variation af det sunkne Atlantis, her ikke sunket i havet, men overdækket med is, en anden

form for vand), hvilket også forklarer nazisternes interesse for stedet, hvilket igen opruller hele

scenariet om Neuschwabenland og admiral Byrd’s dagbog og Operation Highjump … hvilket yderligere

fører til nazisternes og deres okkulte Blavatski-Bulwer-Lytton-indmad om Den Hule Jord. Når vi endelig

skal ud i den spekulative hamp, så er huljordsteorien langt mere underholdende og ret faktisk mere

plausibel i et eller andet omfang end eventyret om pandekagehuset og de tre små svin. Men uanset

hvad, der er gang i på Antarktika: Se den anden vej! Og nøøøj hvor heldigt, at der lige ankom et meme,

der siger, at Antarktika ikke eksisterer som kontinent, men er en xx-tusind lang stribe, der påstår, at

uanset i hvilken retning du kigger, så kigger du mod Sydpolen – selv når du kigger mod Nordpolen.

Yes, det giver bare SÅ meget mening!
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Mon underskriverne har tænkt sig at overholde denne traktat?

Og igen har �adhattene  forstået noget. At der er særinteresser, der forhindrer hvermand og bevæge

sig rundt på Antarktis, fordi de store nationer har gang i ting og sager. Men igen-igen får de vendt alle

rimelige bud på, hvad der er gang i, på hovedet fjorten gange, for Antarktis �ndes jo slet ikke!

Fladpanderiet  er både et sociologisk fænomen og et social-ingeniør-projekt, da sociologi ligesom alle

humanistiske videnskaber er militariseret. Hvorvidt det er latterligt-komisk, absurd-komisk, sørgeligt

eller skræmmende at bevidne den slags designer-memes, er op til smag og attitude.

Man kan også vælge følgende attitude. De folk, der med spredte ben og åbent røvhul har stillet sig til

rådighed for et sådant projekt, har samtidig valgt at lade sig stemple som narrøve og nyttige,

narcissistiske nokkefår for et newage, nonsense narrestativ opfundet af nihilister, neo-imperialister og

New World Order. Jeg ved, at det er en anelse fornærmende, men som sagt for længst: det skulle de

have tænkt på, før de besluttede sig til at fornærme samtlige menneskers intelligens, inklusive deres

egen.

Man skal være lidt forsigtig, når man køber sit dope. Også selvom den første joint lugtede godt.

*

PS: Jamen, hvem har så implanteret memet? Nogen må jo have gjort det som den første. Her dukker

der en af de mest dystre spindoktorer i tiden op. Hans navn er Cass Sunstein. Kilden skal med stor

sandsynlighed �ndes i kredsen omkring denne mand. Og dermed er CIA også involveret.
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De kaldte ham for Obamas infoczar

Hvis nogen skulle komme i nærheden af oplysninger, der underbygger det – eller undergraver det og

erstatter det af noget bedre, må de gerne kommentere.  Flad�mserne  må selvfølgelig også gerne

kommentere, da ALLE har lov til at kommentere på NedersteEtage, inklusive de mest per�de trolls – de

bliver så bare slettet. Fornærmede fanatikeres udsagn taler for sig selv, hvorved de underbygger

udsagnet. Men husk, jeg stiller som krav til at tage nogen som helst kommentar fra det hold alvorligt,

at der medfølger en 100% vandtæt og velunderbygget forklaring på �yturen fra Johannesburg til

Sydney, der på koncentreret vis indkapsler hele fænomenet in absurdum i en nøddeskal. Dernæst skal

der på sigt, det vil sige meget hurtigt diskes op med en vandtæt forklaring på, hvilken fysik, der ligger til

grund for deres julekuglemodel. Hele modellen skal være fysisk sammenhængende, og det er ikke nok

at slynge om sig med udtryk pseudotekniske newage buzzwords som hologram, virtuel, projektion,

osv. Det er heller ikke nok at undskylde sig med, når man bliver grebet med bukserne nede, at dette jo

ikke er en fuldstændig model, men det bliver den med tiden. Tågede løfter om paradis engang i

fremtiden hører hjemme i religion.

Kom ind i kampen her, eller gå ud i baglokalet og spil pik m/k i jeres narcissist-fora. Memet bliver

selvfølgelig aldrig taget alvorligt af videnskaben og vil aldrig udgøre en reel udfordring her, men det

er �admenneskene for resten ligeglade med, for de spiller stilsikkert på den o�errolle, at videnskaben

jo ikke har fattet noget alligevel, ergo er det dem selv, der har ret. Men hvad værre er, de bliver heller

aldrig taget alvorligt indenfor de grene af alternativ kosmologi og videnskab, der føler sig forpligtet til

at underbygge og udfordre deres egen model. For eksempel Det Elektriske Univers, der er en seriøs

udfordring, fordi de netop har fundet det svage punkt i det newtonske univers og det, som er kaldt

den jødiske fysik, altså relativitetsteorien og termodynamikken – OG! har et seriøst alternativ at byde

ind med. Hvilket vil sige en udfordring til den meget utilstrækkeligt forklarede tyngdekraft og den

dermed lige så løsthængende forståelse af magnetisme. Men den slags var slet

ikke pandekagememets hensigt fra starten. Hensigten var forvirring, og vi skal da lige love for …!

Når CIA via deres agenter (Sunstein) overhovedet investerer energi på den slags pjat, så er det i

samme ånd, som da hippie- og junkiekulturen blev skabt. At det var CIA, der gjorde det, er fuldt

dokumenteret. En kreativ og potentielt kritisk generation blev vildledt af et nyt stykke �imrende

kulturelt legetøj. Når børnene er optaget af deres narcissistlege, er der ikke længere overskud til at

protestere mod Vietnamkrige og andet. Det var nøjagtigt, hvad der skete. Deres slatne attitude
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med  Make Peace, Not Love  faldt totalt til patten, for den kom aldrig længere end til rygerummet og

mudderpølen på Woodstock.

De anede ikke hvor de kom fra, eller hvor de skulle hen.

De skulle bare på ferie.

Redningsplanke

Hvis man på nogen måde skal ane et perspektiv i at tale om en �ad, rund skive, må det være noget i

retning af at opdage den fælles dynamik i større og mindre himmellegemer. Altså, at der �ndes et

slags plan, en skive som i en galakse så at sige som et geometrisk samlingsfelt, på vedisk Brahman. Det

er den, der kan ses som galaksen og dens svingarme, svastikaet Og at der i galaksen �ndes som i

solsystemet et overordnet input-output-punkt, et nulpunkt for den udadgående, centrifugale kraft

(Brahman) og den indadgående centripetale (Shiva) puls. I daoismen ville det være yang og yin, og det

balancerende punkt ville være dao, det galaktiske center, på vedisk Vishnunabi. Udenom skiven

be�nder der sig tilsyneladende intet, men det passer ikke, for sto�et har ikke samme tæthed. Formen

er den dobbelte donut eller æbleformen. Den �ndes også som et magnetisk energifelt omkring Jorden.

Denne urgamle viden bliver genopdaget i grene af alternativ fysik, og selvom videnskaben ikke bare

kaster sig i armene på dem, så bliver de seriøse proponenter taget alvorligt i stigende grad.

Astrofysikken og kosmologien ved godt, at de har uløste problemer, der har ført til absurditeter som

Big Bang. Altså at Universet bare er en kæmpe eksplosionsmotor, der en gang for alle havde brug for
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et urknald for at køre x-milliarder år på den, hvorefter det så brugte x-antal milliarder år på at skvatte

sammen igen. De ved godt, at termodynamikken, der i bund og grund er en 1800-tals

dampmaskinemodel, er en teori, der lever på forventet efterbevilling. Altså: Den er foreløbig god nok,

vi lader den bare stå og lader som ingenting, og så kommer nogen nok op med den fuldstændige

underbyggelse. I ventetiden og i mangel på bedre groede den fast og blev til et dogme.

På den anden side af skærmen – og her bliver det selvfølgelig spekulativt, men forhåbentlig i så høj

grad som muligt underbygget af observationer og mønstre – er der en gruppe, der har hemmeligholdt

en helt anden fysik. Ellers ville de ikke kunne drøne rundt i eksotiske fartøjer og udvikle dødbringende

våben i en helt ny klasse, der bygger på en anden fysik. Tesla vidste det, nazisterne vidste det,

russerne har vidst det længe, amerikanerne har trilliard-dyre projekter, som NASA ligger som et

røgslør hen over.

Jim Marrs skrev bogen  Rule by Secrecy.  Et eksempel på et seriøst bud på, hvad der gemmer sig

hemmelighedskræmmerhuset.

Hemmelighedskræmmeri er en meget usund måde at regere på. Det skaber et utrygheds-vakuum,

hvori der gror alt muligt muggent og svampet. Når der bliver løjet, er man nødt til at forestille sig, hvad

der så er sandt, hvilket i sig selv ikke er hverken usundt eller muggent. Det kan ske på fuldstændig

seriøs, kvali�ceret og aldeles videnskabelig vis. Og med videnskabelig menes den grundlæggende

metodik, der sikrer kvalitetskontrol i måden, hvorpå viden generes og udvikles. Ud-af-boksen-tænking

er allerede indbygget i den videnskabelige metode. Problemet er, at mainstream-videnskaben

glemmer, i hvor høj grad deres bedste opdagelser og største bedrifter har hentet kraft fra dette

kreative felt udenfor boksen. Et andet problem er, at de er låst fast inde i boksen af en række politiske,

institutionelle og økonomiske årsager.

Men symptomet på muggen, det usunde, svampen, der gror i vidensvakuum, giver sig også udslag i

bizarre spasmer som �adjords-teorien. Som i biologiske organismer opstår der destruktive

forstyrrelser, som organismen enten passiviserer/indkapsler eller udstøder. Hvis forstyrrelserne

breder sig og slår igennem grundet et svagt immunforsvar, bliver organismen kvalt.
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Flat Earth er et symptom, og som sådan skal det tages alvorligt. Som bud på et verdensbillede burde

det være umuligt for folk med mere end to funktionelle hjerneceller at tage alvorligt. Eller også kan

man tage det som en påmindelse om aldrig at blive for dovne og altid huske, at ens verdensbillede

kræver ens fulde indsigt, hvis man skal holde det fri fra alskens kryb, der bider – latterligt eller ej.

Vi siger hermed tak for påmindelsen. Hunden skal jo ud og luftes en gang imellem, ellers ligger den

bare og �ser på gulvtæppet.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Janushoved
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Sværdet har en æg, der skærer brød i skiver og træ i facon.

Den anden æg er indsmurt i blod fra afhuggede menneskelemmer.

Hjulet sidder på hestens og æslets kærre, der bringer de rejsende over sletten.

Hjulet kører på stridsvognen, hvorfra en regn af pile bringer død til landsbyen.

Ilden i bålet holder mørke, kulde og onde ånder ude og gryden i kog.

Røgen i horisonten stiger op fra byen, hvor kanonen har holdt sin tale.

Selv et æble i hånden på en misdæder, vil blive anskuet som et muligt våben.

Rebet hejser det hvide sejl på skibet og fylder det ud med Vestenvinden.

På en bakke udenfor byen hænger tre kroppe hver med et reb om halsen.

Ordet er stærkere end sværdet, det er løftets bånd mellem mennesker.

Ord er gift i munden på den ormetunge, der hvisker dig besnærende løgne.

Salven heler dit sår, dulmer din smerte og holder dig i live i dag og i morgen.

Medicin er den snigende gift, der sørger for, at er syg igen i overmorgen.

Det, der kurerer i rigtige doser, slår ihjel i forkerte doser.

Stokken lader oldingen og krøblingen stå på benene et årti endnu.

Dens drøje slag falder på slavens rygstykker som straf for hans vilje og utugt.

Husets vægge er værn mod vinterkulde, sommerhede og vindenes sus.

Kun bag murene på den lukkede afdeling høres skriget fra de vanvittige.

Tårnet tillader for en stund fra byens tage et udsyn kun en fugl forundt.

I borgtårnet sidder fangen for at have talt borgmesteren imod.

En soldat beskytter sit eget land, en lejesoldat ødelægger de andres land.

Guld og sølv er som solens stråler og månens skin om den kvindelige hals.

Mænd er villige til at slå ihjel for at besidde mere, end de har brug for.

Videnskab er skabelse af viden og viden om skabelse.

Viden er magt, og folkets uvidenhed er magt for magtens indehavere.

Suppeskeen og den dybe tallerken, kniven og krukken, øksen og øsen.

Den batteridrevne peberkværn, æggpølsemaskinen og bladstøvsugeren …

Fandens grundlov: Hvis noget KAN misbruges, VIL det blive misbrugt.

Road kill

Jeg ser dem næsten dagligt. De døde dyr ved vejkanten. Nogle gange midt på vejbanen. Med hovedet

eller bagkroppen skilt fra resten af kadaveret i en blodig, udtværet klump, et hjulspor med aftryk af
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slidbane tværs over indvolde og rygsøjle.

Endnu et stykke unødvendigt spild af liv, et o�er for det samlebånd, den maskinkæde, den myresti af

plademetal og hårdtpumpet gummi påmonteret et interiøre af plastik, kunststo�er og hvis man har

råd til det  blødt læder  med radioen kørende for fuld  um-tji-um-tji  med 120 i timen på almindelig

landevej.

Og hvad skulle den møgkat, den hare, det pindsvin også lige midt på kørebanen, når den har resten af det

pesticidbefængte, gylleoverhældte, plovfuregennemslidte landskab at stæse rundt i? Kan de små svin ikke

snart lære at overholde færselsreglerne, se til højre, se til venstre, se til højre igen – eller var det omvendt? –

og så gå lige over, som far sagde? De kunne også overveje at bruge en gul vest med selvlysende  Pas på

mig og Fasanens første skoledag med hvidt.

Men selv her træder naturens fødekæde i kraft og mobiliserer både skraldemænd og dovne jægere.

Kragefuglen patruljerer strækningen for at se, om der ikke skulle være en nyligt overkørt luns, et let

tilgængelig måltid der som en skive bøfkød har fået en på lampen med en gummi-kødhammer, så den

er tilpas mør. Falken sidder oprejst på grenen, hvor der er størst chance for vejdrab, eller også basker

den som en sort helikopter (Black Hawk Down) over vejsiden ved motorvejen, så man tænker: Er de

stolte �yvende rovdyr også blevet korrupt-dovne i det rovdyrkapitalistiske pendler-produktions-

helvede? Åbenbart.

Det ultimative road kill må være at få et rådyr op på køleren.

Jamen hr. betjent, skovfoged, dyreværns-inspektør, jeg kunne ikke gøre for det, for den kom pludselig

hoppende ud af ingenting og landede på min forskærm og se nu, hvordan den ødelagde det hele, og det

kommer til at koste mig 8.000 kr. i pladearbejde, og så kan jeg ikke engang bruge det skide møgdyr bagefter,

for det haltede jo ind i skoven og forsvandt, inden jeg kunne nakke det med armen fra min donkraft.

Og hertil må vi sige: Det er sådan set IKKE  ingenting  som den slags væsener springer ud af, for det

hedder faktisk vejsiden, og det er tilladt at betragte den slags perifære fænomener som en del af den

vej, du kører på, når du be�nder dig i et landskab, som disse væsener betragter og befærder som

deres .. hjem.

Det er vel de færreste billister, der mener, at de har ret til at give den fuld gas ned at villavejen, der

passerer børneinstitutionen og skolen og derefter mene, at de små svin i kedeldragt og hue bare har

at �ytte deres klamme blebalder, når Speedy Gonzales skal nå et vigtigt møde.

Mnjææ … men det er noget helt andet, for det er jo strafbart.

Javel ja.

Trolls, Shills, Bots – og ordinære buttnakker

BEEEP! – der er gået en rotte i fælden.
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Der er lige lagt en blogpost ud med et pro�leret og måske et lige lovligt skarpt pro�leret indhold, og

straks er der bid i rottekassen. Mere skulle der ikke til.

Jeg ser dem både på FaceBook og som blog-kommentarer.

En bizar udveksling kom forleden, hvor jeg lige havde publiceret blogposten ‘Maskulin’ – en analytisk-

historisk gennemtrevling af feminismens fallit. Straks var der en stupid-kommentar. Jeg spurgte først

helt neutralt: Ja, interessant, har du så læst artiklen? Svaret var: Det behøver jeg ikke, jeg ved hvad der

står, for jeg er et menneske!

Wow! Er det, hvad en bot er programmeret til at svare? Båt-båt! Eller er det, hvad en arrogant,

selvoptaget, åndeligt doven nitwit af en fordomsfuld spade svarer? Eller et dum-arrogant bot-nakke,

der mener at have en fuld �yvefærdig mening om noget, som han ikke har læst, og som er lige så dum

som en bot?

Jeg svarer forsøgsvis tilbage: OK, men det vil så sige, at du også er et analfabet, siden du har en

mening uden at læse. Jeg tror så efterfølgende, at det muligvis var en bot, for i det næste svar viste sig,

at den heller ikke kunne stave, hvilket jeg gør den opmærksom på. Svarene kom måske lidt for hurtigt.

Når min blog først bliver angrebet af bots eller trolls, så har jeg ramt en nerve. Når mit FaceBook-site

først bliver taget ned, så har jeg ramt en nerve hos data-ma�aen. Mit tidligere site

paradigmet.blogspot blev sortlistet af data-ma�aen i perioder, hvor russere ikke måtte læse den, fordi

vi skrev om Rusland i ikke-hadske vendinger – og det SKAL man jo! så også her ramte vi klart en nerve.

Det tager jeg som et kompliment og et tegn på, at jeg er på rette spor. Tak for det! Jeg tager det også

som et kompliment, når en eller anden – som regel akademikerspade udstyret med åndelig

dovenskab, intellektuel uhæderlighed og civil inkompetence + civil non-courage opgylper hold-kæft-

bolsjet: mnjææ, er det ikke bare sådan noget konspirationsteori-noget? Så ramte jeg nerven med vil-ikke-

kende-til-sammenhænge. Du skal ikke tro, at … (jantelov).

En anden kommentar, der indrømmet ikke var aggressiv lød:  Du tager helt fejl, for Jorden er 100%

�ad.  Den blev slettet. Årsag: Jeg orker ikke at deale med �adpande-�at-eartherne, som spilder

menneskehedens tid med deres Cass Sunstein-hoax. Tiderne, vi lever i, er ALT for vigtige og kostbare

til den slags neo-middelalderlig PSYOP-tidsspild. LET’S GET REAL!!

Og så må jeg nok tillade mig at mene, at der er seriøst meget støj derude for tiden. HOLD DA HELT

FERIE! Folk taler i klichéer og prefab-vendinger som aldrig før. Der er sat en debat i gang, hvilken

måske er bedre end ingenting. Men altså: niveauet, NIVEAUET for pokker!

OK, det må vi så gøre noget ved.

Bægeret er fyldt

Hvor meget lort skal der på lagkagen, før den ikke længere kaldes for en festlig delikatesse men regnes

for et stykke giftigt a�ald?
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Hvor mange lig skal der på bordet, før det ikke længere er beregnet til mad, møder og munterhed men

at betragte som et stykke retsmedicinsk udstyr?

Hvor meget løgn skal der dænges ovenpå løgn, før detektoren når det røde felt af sandhedsforurening

og udløser den globale fabriksalarm?

Hvor mange sandhedsvidner og �øjteblæsere skal der til for at trænge igennem dynen af

selskabstømmere, skyldsmagere og snorksovere?

Hvor meget svindel og humbug skal der bedrives, før tydelig tale bliver tilgængelig for både

tryghedstanter, træmænd og trallende trunter?

Hvor mange ugerninger skal der begås, før underbevidstheden eksploderer af overtryk, og

skabsskeletterne stiller op på dansegulvet til Vild med dans?

Hvor meget kloakvand med journanalastisk fæces skal der løbe ud gennem mediehullet, før folk fatter,

at lort skal ud i kummen og ikke op på tallerkenen?

Hvor mange gange skal realiterne rotere om egen akse, før skidtet rammer viften, tålmodigheden

rammer bunden, og accepten rammer muren?

Hvor meget grus skal der i maskineriet, for at få den store kødhakker til at stoppe med at massakrere

sine millioner af menneskeliv?

Hvor mange �nansbobler skal der til for at tømme den sidste statskasse for den sidste dinar og vride

den sidste basseøre ud af hr. gud-og-hvermand?

Hvor meget lidelse, død og ødelæggelse skal der til for at forsøge at tilfredsstille olimaner og

kleptogarker, før de hører ankomsten af høtyve?

Hvor mange forkerte fjender, forfuskede fortrædeligheder og forlorne frygtscener skal der

gennemspilles, før vi fravælger spillets falske regler.

Hvor meget had, hvor mange o�erroller, hvor meget selviscenesættelse, hvor mange karaktermord,

hvor meget forstillelse, hvor mange hyklere?

Hvor mange afsløringer af korrupte politikere, krak’o’�le bankstere, klynkere, kokainpushere,

kønsterrorister, kollaboratører, krigsgalninge, klimaidioter?

Hvor meget gift skal der forekomme i det vand vi drikker og hvor meget industrielt nonsens i den mad

vi spiser, før vi kræver svineriet bragt til ende?

Hvor mange gange skal vi spørge om lov til at spørge om lov, før vi indser, at vi ikke har for nød at

spørge andet end Kilden til Alt Liv om lov?
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Babel ugjort

Vi lever i forunderlige omend bekymrede tider, hvor vi har det privilegium at være vidne til noget, som

vore forfædre aldrig �k lov til, og som myriader blot har drømt om, troet uopnåeligt og for længst

opgivet.

Vi er vidne til, – det vil sige, hvis vi ikke har taget huen helt ned over hovedet, da det i så fald er svært

at bevidne noget – at denne verdens herskere, der også beherskede vore forfædre og forfædres

forfædre, er begyndt at sprælle i det net, som de selv har spændt ud. For første gang nogensinde

seriøst er de på skideren, på røven.

Javist, der har altid været revolutioner, men dem havde de jo selv arrangeret, så dem frygtede de ikke.

Javist, der blev altid talt i smug om alle deres ugerninger, men når folk begyndte at tale for højt, var der

hundrede måder at lukke munden på dem.

Javist, de er altid sluppet for at stå til ansvar, for de lavede jo selv lovene, indsatte dommerne og

svævede over vandene som Gud i Genesis.

Javist, de var altid i absolut mindretal, men folk kunne aldrig blive enige om, at de var i �ertal, så de sad

og puttede sig bag deres plankeværk.

Men en dag udløb kontrakten. Der lød et klik i det fjerne i Det Store Urværk, og et nyt tandhjul

begyndte at rotere, langsomt og dog sikkert. Da det skete, var der ikke rigtig nogen, der bemærkede

det. Særligt sensitive fornemmede måske en ny grundtone, en ny frekvens, men det var svært at sige,

om det skyldtes indbildning. Men det tog til, og efterhånden var det svært at se bort fra, at der

var noget under opsejling, som vi udtrykker det i vore forfædres maritime sprog.

Der blev selvfølgelig gjort store anstrengelser for at  mane det i jorden, som vi udtrykker det i vore

forfædres agrare sprog. Herskerne gjorde alt, de på noget måde kunne, med deres højt betalte og vidt

udbredte overtalelseskunst for at sprede det rygte, at … det kun var et rygte. De �k undervejs uventet

hjælp fra et segment af konspiranoide muldvarpe-eksistenser, der indtil videre havde formået at være

kritiske overfor herskerne, men som nu grundet deres tilbøjeligheder til pessimistisk sortsyn foretrak

den negative tolkning af det, de mente at bevidne. Hvorefter de også trak huen ned over hovedet.

Det viser sig, at Spartacus er vågnet som en anden Holger Danske – der stadig snorksover i

kassematterne – og har slebet sit gladiatorsværd blankt igen. Denne gang står han ikke alene mod en

overmægtig romersk hær, for han har fået følge. De kommer fra Øst, de kommer fra Vest, de kommer

ned over bjergene, de samles i gaderne. De taler sammen, og de er begyndt at tale det samme sprog

igen. Måske er det ikke fuglenes sprog, måske er de ikke helt på samme bølgelængde, endnu, men

signalet går igennem, og det bliver stadig mere tydeligt.

Babel ugjort.
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Dark Force Syndrom

Du indser efter et par årtier granskning af ondskabens labyrinter, magtens korridorer og

konspirationernes koryfæer, at VERDEN ER AF LAVE! Heureka! Du har fundet, du har fået en

åbenbaring, der er hul igennem for dig, det sidste af de syv slør er faldet – eller var det kun det første,

anyway: Det står lynende klart for dig i al sin tågethed, at DET HELE er noget fucked-up shit, og at vi alle

er doomed! Bemærk, hvordan det for understregningens og e�ektens skyld udtales i anglo-smartass-

post-hippie-lingo.

Enhver forhutlet bums i sit forhærdede ly af plastiksække og mølædte vattæpper kunne have fortalt

dig det på stedet. Han udlever den fucked-up-ness, som som velfærdssamfundet har budt ham. På

hans papskilt står der i øvrigt ikke Verdens Ende Er Nær! men bare Hjemløs – på forhånd tak!

Et øhh-spørgsmål:

Hvis verden er af lave og enden er nær,

er vi så ikke alle hjemløse – lige om lidt?

Her er det så, at typer af forskellig observans har forskellige fantasier og utopier og ideologier og

udkaster forskellige strategier i deres respektive periferier. Lad os endelig ikke gå for meget ud af

strenge og blindgyder såsom at rave til sig, mens tid er, holde det vildeste distortion-rave-party på dækket

af Titanic, junke-ryge hjerne og rygmarv ud  men blot spørge os selv: Hvad ville være det ABSOLUT

FEDESTE at gøre i en verden og virkelighed af maksimal absurditet og destruktion. Og nej, det er ikke

at overveje som ungdomsafdelingen af Liberal Alliance, hvorvidt det ville være fedt at æde din nabo

eller have sex med din nyligt afdøde kusine. Jeg ved ikke med dig, men jeg troede, det var en for tidlig

aprilsnar, da jeg hørte om den sag, men de mente det sgu!!

Det helt fede og aldeles udenfor det for tiden herskende land-og-bykort ville være – og hold nu helt

fast i stolesæderne, spænd bæltet og tag hjelm og skudsikker vest på, hvis det føles bekvemt – det

fedeste deluxe ville være AT GØRE MINDST TRE GODE GERNINGER HVER DAG I RESTEN AF DIT LIV!

WHAAT??! Her troede jeg lige, at du ville sige: At bygge en bunker isoleret med sølvpapir og fodret med

konserves, automatvåben og overlevelsesudstyr i en afsides provins af Utopistan, hvor biodomes med

økologisk hamp vil hjælpe med at ascendere til den 5. dimension af o�-grid, bæredygtig, CO2-neutral

biodiversitet – hvis du forstår, hvad jeg mener?

Det gør jeg så ikke, men det var heller ikke lige det, jeg prøvede at formidle. Vi prøver igen. Hvis du

seriøst mener, at vi er endegyldigt idømt alt det deep shit, du siger – hvilket jeg i øvrigt ikke modsiger

lodret, læg venligst mærke til det! – hvor fedt er det så at sidde i dit lummerkammer for nedrullede

gardiner og gokke dine apokalypse-visioner af? Skal du ikke ud på gaden og stå med et skilt på hjørnet

som i en klassisk vittighedstegning, hvor der står  Dommedag er nær!?  De plejer bare strege datoen

over, hver gang den bliver udsat.

Nånej, vil du nok sige, for det er det samme jeg gør bare for nedrullede gardiner så’en virtuelt, du ved.
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OK, så prøver vi på en anden måde. Er det, du præsterer ikke en slags non-performing brokkerøvs-

passi�sme, der sjældnere og sjældnere bidrager med andet end stigende irritation? Du lider, så vidt

jeg kan se – jeg kan jo tage fejl, jeg er ikke kliniker – af forfølgelsesvanvid + en række psykiske

bivirkninger, der muligvis kan navngives ved at ende på -oia eller -oid, og selvom du anklager resten af

menneskeheden for at lide af Stockholmssyndrom. De hylder deres bødler, siger du. Hvad hylder du

selv? Du bruger al din energi på at være imod, så jeg tænkte, om der egentlig ikke er noget, du går ind

for?

Vi kan jo udskrive en syndrom-konkurrence. Hvem lider af det mest uløseligt sammenklumpede,

uigennemskuelige mental-syndrom?  YES, jeg vandt, for mit syndrom er ikke blot sammensat af to

begreber, men kræver en hel fucking paragraf i kæde-forbundet opremsning for at udtales!  Noget i

henretning af: non-workaholisk fragmentations-cerebral realiserings-psykoid analytomanisk

konspiraholisk per-omgående-tilfredstillofobisk o�errolle-klynkologisk oversprings-handlingslammet

trauma�kseret skyggeboksende �ugtskildpaddekompleks. Eller noget i den mol-toneart.

Disclaimer: Skildpadden Speedy Gonzales eller andre dyr kom ikke til skade ved ovenstående overhaling i

inderbanen. Den SAGDE, den kom til skade. Den havnede allerhøjest i den skildpaddesuppe, den selv havde

kogt på.

Er komplekset ikke i sig selv et Stockholmssyndrom? Bødlen er i �ugtskildpaddens optik over tid blevet

til dette vidt og bredt besungne-beskrevne sorte felt af Dark Force Empire, hvor beskriveren-belureren i

sin benovede befamlelse har tilladt sig at blive indfanget via en sær  fascination, af det store

landgående bæst på en måde, der i betænkelig grad minder om  forelskelse. Heraf navnet: Dark Force

Syndrom.  En sådan hengiven dyrkelse af the Dark Force, hvor man tildeler den ALMAGT, virker en

anelse … usund, ja jeg prøver lige at �nde det rigtige ord. Måske er  depressiv  mere passende, og

hermed mener jeg depressiv på vegne af sig selv OG andre på samme tid.

Hvis man kunne lave en scanning af en person med DFS, ville man kunne se, at hjernecellerne ikke er

grå men stærkt røgfarvede på en særlig sortgul måde af at gruble 24/7 over alle tænkelige og

utænkelige muligheder for menneskeligt og umenneskeligt fortræd og modbydelighed. Ud fra en

grund�loso� om, at disse emner ikke har godt af at blive gemt af vejen – NB! hvilket i sig selv er et

prisværdigt princip – er syndromisten ikke desto mindre røget helt ud af en streng, hvor det ikke

engang er muligt at undgå at undgå emnet. Med andre ord har emnet og den tilhørende synsvinkel på

omverdenen overtaget styringen, så der ikke længere er plads til andet, for alt andet opleves som ikke-

stimulerende, ikke omgående-tilfredsstillende og irrelevant.

Som Lady Gaga synger: Caught in a Bad Romance.

For meget grubleri og for lidt frisk luft gør Janus til en kedelig person.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Feminist-ideologien har forsøgt – og desværre med et vist held – at overbevise verden om, at

maskulinitet er  toksisk, og at mænd derfor bør mental-amputeres i feminin retning og kvinder det

modsatte. For så får vi nok en mere fredelig verden uden vold, siger de.

Er det sådan, det er?

Vi har i stedet på det seneste udviklet en generation af millennials, hvor en portion har udviklet sig i

svagpissende retning af sociopat-klynkere. ‘Vi’ er vores civilisation startende med den første narcissist-

generation i menneskehedens historie, babyboomerne, 68-generationen, der var halvvoksne i 1960’erne

– hvis nogen skulle føle sig tilskyndet til beskylde undertegnede for at være et gammelt røvhul, der går

efter ungdommen.

Maskulin



29.12.2022 15.10 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1710/3124

Lad os springe ud i det og så samle op undervejs med det regulært stangstive udsagn:  Mænd er

biologisk, kønsligt, neurologisk og mentalt skabt med evnen til at udøve vold (læs videre og forstå, hvorfor

jeg bruger begrebet vold). 

Så kan man forsøge at hælde en masse kønsforstyrrende soya og diverse kemisk-hormonale

forstyrrelser på knægten, for at han skal fornægte sin natur og blive til en pige. Dernæst kan man

vælge at pumpe ham med hjernevask og propaganda og politisk korrekt skyld-skam-frygt, for at han

skal fornægte de impulser, der endnu ikke er udryddet kemisk og hormonelt – hvilket man så �ittigt

gør.

Det er på ALLE måder destruktivt at amputere det kønsspeci�kke ved mænd – OG kvinder! Manden er

fra naturen skabt til  vold  = hårdt fysisk arbejde, og manden har brugt sin fysik så længe

menneskeslægten har eksisteret til at forsvare sig selv, sin kvinde, sine børn, sine gamle, sine nære-

sårbare, sin familie-klan-samfund-nation – og til at gå ud i skoven og nedlægge et dyr. Manden har et

kriger- og jægerinstinkt med tilhørende fysik, sanseapparat og bevidsthed. Uden mandens brug af sin

biologi ville intet menneskesamfund have eksisteret i dag. Der ville ikke eksistere arkitektur, byer,

kloakker, skibe, biler, veje eller noget af det civilisationsgods, der kræver  fysisk styrke  at stykke

sammen. Der ville ikke eksistere teknologi, for manden tænker teknologisk-analytisk. Der ville ikke

eksistere �loso� og systemisk tænkning, for det er speci�kt maskulint at systematisere og abstrahere.

Dertil hører – og dette er MEGET vigtigt at forstå! – at der i den maskuline kultur altid har eksisteret et

kultur-instrument til at beherske og kontrollere vold. Der har altid været en disciplin og en etik omkring

vold. Mænd har altid måttet lære sig selvkontrol og har altid hyldet principperne bag selvkontrol som

dyder. Vold uden ære har alle dage været ilde set og blev betragtet som dyrisk og uværdigt.
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Hvis du ikke bryder dig om ordet  vold, så sig i stedet styrke, vilje, muskelkraft, fokuserethed,

målrettethed,  whatever. Det handler om, at anskue det maskuline element ud fra dets egne

betingelser, så drenge vokser op som mænd og kender deres styrke. Voldsforbryderen har ikke lært

sig denne disciplin og har ikke den etik. Den psykologiske pro�l på voldsmanden er enten en

fraværende fader�gur eller en far, der selv er udisciplineret voldelig eller ikke-understøttende /

anerkendende overfor sin søn. Her rykker årsagen et led tilbage i generation, for hvordan blev faderen

til et voldeligt skrog?

Mnjææ, det er nok noget genetisk, så der �ndes nok en injektion af … NEJ! Psykopati er ikke genetisk, det

er et neurologisk traume, en hjerneskade, der opstår inden barnet er fyldt 2 år og derfor irreversibel.

Årsag: omsorgssvigt og mangel på kærlighed, hvilket lige så vel kan skyldes en svigtende mor. Eller

uheldige omstændigheder (sjældent). Eller bevidst traumabaseret sindskontrol (forekommer i elitær

reproduktion af en non-empatisk herskerklasse).

En lignede pervertering i modsat retning sker med piger, der opdrages til at fornægte deres

kvindelighed og udsættes for politiseret beton-lebbe-ideologi i praksis. De mister deres egentlige

feminine styrke og udvikler sig til skingre kværulerende bimbo-bitches, hustyranner og undertrykkere

af både mændene, dem selv og deres børn. Alt imens de ifølge den twistede kulturmarxistiske

feminist-ideologi udgiver sig for det totalt og stik modsatte!

Kultursymptomer

I kølvandet på den feministiske kultur-disruptive kønsforstyrringsbølge oplever vi nu de mest bizarre

og mediebårne fænomener, det emotionelt-industrielle kompleks og emotionel inkontinens  (Paul Joseph

Watson). Følgende kultur-groteskheder er enten en direkte følge af feminisme eller har kørt som

supporterende parallelbevægelse som en del af et bredere kulturdestruktivt projekt:

Krænkelses-kulturen opfordrer til, at alle skal have deres at føle sig krænkede over – og aldrig at

forsømme at give uhæmmet udtryk for det.

Unge og store børn med udtalt mangel på selvværd, der i alt for mange tilfælde udvikler et selvhad,

skærer i sig selv, fantaserer om operationer og implantater, der skal få dem til at ligne et eller andet

forkvaklet ideal – eller udvikler selvmordstendenser.

Slatne undereksponerede veganer-Soy-Boys med rygrade som regnorme og Bimbo Bitches, der

skriger deres konstant overeksponerede egoer ud i fjæset på dig.

EMO’er, klynkere, o�errolle-spillere, afblegede vampyrer.

Sel�e-narcissister, der konstant ‘dokumenterer’ sig selv og smider deres ikke længere private liv ud

på diverse sociale medier for 5 sekunders sølle opmærksomhed.

Ublufærdighed og porno�cering af sexualiteten – så tror sgu da pokker, at lillebror skal drikke sig

stiv for at få den op og stå og leve op til en eller anden porno-stud-performance … hvorved han så

IKKE kan få den op og stå!

En perverteret perlerække af bizarre ideologiserede LGBTQXYT-kønsligheder, som medierne prøver

at etablere som den nye, den rigtige diversitets-kønslighed.
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Krav til drenge om, at de skal eksternalisere deres følelser, for det kalder feminazierne for ‘frigjort’.

OK, måske de bare skulle kræve af deres stakkels drengebørn, at de skal ‘frigøre’ deres nosser og …

skære dem af! Seriøst, der er militante fascistoide feminister, der i ramme alvor kan �nde på at

kræve den slags.

Bløde vådt wienerbrøds-mænd, som kvinder og selv feminister i bund og grund foragter, for hvad

skal de bruge sådan nogle skvat til, der ikke er villige til at stå op og forsvare dem, hvis DE bliver

udsat for et overgreb? Og som de i øvrigt ikke gider at have sex med, fordi de aldrig leverer et

modspil i sengen.

Mentalt-emotionelle sammenbrud som underholdning for åben skærm. Ih altzå, jeg zynes det er

ønormtz ztærkt, at du zådan tzør vize din zårbarhødd! Hvilket helt bestemt har fortjent at blive

broadcastet.

Speltmødre, der giver deres børn udviklingsskade, fordi de ikke får nok livgivende fedtsto�er og 12-

tals-piger med præstationsangst og nervesammenbrud, der udvikler grænse-anoreksi og år senere i

deres hårdtpumpede business-karriere i stram buksedragt går ned på grund af stress og må

langtidssygemeldes.

Galloperende skilsmisserate, delebørn, grænseløse og dermed konstant kon�iktsøgende curling-

unger.

En epidemi af brystcancer som en kollektiviseret psykosomatisk reaktion på fornægtelsen af de

kostbare kvindelige attributter.

Feministisk tilbageslag: Silikone- og botox-kultur, hvor de frustrerede fruentimmere og deres usikre

døtre betaler for at blive skåret op og blive implanteret med en substans, som kroppen hader og

straks går i gang med at udstøde, hvilket dog kan tage �ere år.

Hej trunter, der er nogle typer af mænd, der glor på jer, men når de griber fat i tingesterne, så er de

muligvis ikke så attraktive længere. Med mindre, selvfølgelig, at de samme mænd har haft autosex

med gummidyr i forvejen, og så kan det jo være det samme.

Kønsneutralitet: udradering af det menneskelige køn, hvilket skal påtvinges børn fra starten af.

Anti-emancipation

Hvad de godtroende og naive feminister aldrig fattede – ikke dengang og ikke i dag – er, at

behavouristerne, socialingeniørerne, der kreerede og markedsførte deres kult, deres designerideologi

havde noget ganske andet i tankerne end deres  emancipation. Kvinder var på ingen måde den

primære målgruppe, de var kun et sekundært middel. Det egentlige mål var mændene. Kvinden blev et

redskab, et våben til at ramme mænd og maskulinitet. Det maskuline element skulle undertrykkes og i

sidste ende fjernes, for det stod i vejen for den store våde drøm om korporationernes og

regeringernes totale styring af menneske-masserne.

Kernefamilien var et bolværk mod misbrug fra korporationer og regeringer. Globalisterne ønskede en

verden uden køn, uden familier, uden landsbyer, uden traditioner, uden nationer, uden racer, uden

retten til at eje noget. De ønskede menneskeslaver, menneskedyr (darwinisme) uden menneskelig

styrke og menneskelig kultur. Kvinden var i det traditionelle samfund dronningen i sit eget rige og blev

æret som sådan, men dette rige måtte ødelægges. Kvinden måtte ud på arbejdsmarkedet til den
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samme underbetaling som mænd og gerne mindre. Det propagandistiske udsagn var, at kvinden

var  undertrykt  i sit rige af den  undertrykkende mand  og skulle ‘frigøre’ sig fra undertrykkelsen.

Socialisterne-marxisterne ‘glemte’ lige at gøre rede for, hvordan manden var blevet systematisk

undertrykt, udnyttet og afstumpet af industrisamfundets ekstreme barbari mod arbejds-mennesket i

et neofeudalt samfund, hvor ALLE var undertrykt undtagen undertrykkerne.

Manden blev altså både det primære og det sekundære mål for et køns-kulturelt angreb, men

feminismen skabte via kvindelig forførbarhed og via sin smarte appel til kvindelig herskersyge et patent

på at være undertrykt og en o�errolle, der frit og uden ansvar kunne bruges til manipulation.

Feminist-boomet er et post-WW2-fænomen, for mens mændene var i krig og på kommando lod sig

skyde ned eller skød andre mænd ned, så sad kvinderne på fabrikkerne i hjemlandet og fabrikerede

våben og forsyninger. Da krigen var slut, ønskede kvinderne at vende tilbage til deres hjem, men her

satte  industrialisterne, der havde tjent kassen på krigen, deres propaganda-program i værk.

Feministerne blev i løbet af de næste årtier indoktrineret i forhånelse og foragt for de kvinder, der

ønskede at passe deres familie og beskød dem med forlorne og til lejligheden tillærte marxist-�oskler

som  falsk bevidsthed, småborgerlighed, reaktionær, klassefjendsk. Klasse�osklen er i sig selv en grotesk

label, da feministerne yderst sjældent kom fra den såkaldte arbejderklasse men ofte var højrøvede

akademikerkællinger med en sølvske oppe et vist sted – eller hvor den nu sad henne.

Feminisme – en tvekønnet PSYOP

Vi har det fra hestens egen mund. Feminisme er ikke udviklet af kvinder og for kvinder men af mænd

og  for  mænd, nærmere bestemt mænd fra et helt bestemt ondsindet segment. Det kom frem i en

samtale mellem Aaron Russo, amerikansk jødisk �lmmand og en anden jødisk-khazarisk

samtalepartner, et medlem af Rockefeller-familien, det familiesyndikat der om noget har været

hovedentreprenør for det  amerikanske nihilistiske projekt,  simulakret  (alt er laden-som-om-forlorent,

med �loso�en Baudrillards ord). Russo beskriver, hvordan Mr. Rockefeller spurgte ham om, hvad han

tænkte om feminisme. Russo svarede intetanende, at det var vistnok noget med frigørelse og ligestilling.

Rockefeller svarede igen:  Du er en idiot! VI �nansierede kvindefrigørelsen, og VI ejede alle medierne og

Rockefeller Foundation. Det hele handlede om, at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet, så vi kunne beskatte

kvinderne, hvilket vi ikke kunne før og samtidigt sørge for, at vi �k adgang til børnene fra en tidlig alder, så

familien kunne smadres, og Staten kunne blive børnenes nye ‘familie’.

Nærlæsning: bemærk udtrykket ‘vi’ som skatteopkrævere. IRS, det amerikanske skattevæsen, et et

privat foretagende, og  ingen  af de opkrævede penge går tilbage til borgerne. Rockefeller omtaler

også sig selv som Staten. Så magtfulde var den familie, og så høj grad af styring havde de i dannelsen

af USA i det 20. århundrede. Feminismen indskriver sig blot på den lange liste over deres

modbydeligheder: olieindustrien > olierelaterede globaliserede krigshandlinger, medicinalindustrien >

medicinrelaterede sygdomme og masse-dødsfald, ødelæggelsen af det amerikanske skole- og

uddannelsessystem, systematisk skatteunddragelse via Rockefeller Foundation, oligarkiske

tænketanke som Council of Foreign Relations, kuppet af den amerikanske nationalbank The FED …

listen fortsætter over �ere tætskrevne sider.
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Ikke nok med at oligarkiet var ansvarlige for designet, CIA var også inde over, for de �nansierede

Gloria Steinem’s feministblad Ms. Magazine. Ligesom Rockefellernes motiv drejede det sig om del-og-

hersk, for familien skulle deles for at beherskes. Ligesom det ungdomsoprør, som CIA betragtede som

deres psykologiske operation (PSYOP), og som skulle skille ung fra gammel og børn fra forældre.

Ligesom drugkulturen og hippiebevægelsen, for hvad kunne stærke og selvsikre mænd og unge m/k’er

�nde på: at stille sig i vejen for et af CIA’s andre operationer = Vietnamkrigen.

Feministerne var med andre ord instrumentale i at fjerne manden som beskyttende faktor for

familien, så familie-institutionen kunne ødelægges, så industrialisterne kunne score dobbelt indtægt

og skatteudbytte, og så børnene fra starten af kunne blive tilgængelige for Staten og optrænes som

hjernedøde slaver i Rockefellernes amputerede  preussiske skolesystem  (læs John Tailor Gatto).

Kvinderne skulle forråde deres mænd og børn og familie og stille op som  ludere  for det global-

fascsistiske oligarki – pardon my French.

Feministerne nærede som alle andre variationer indenfor marxismen den dybeste foragt for den

abstraktion, de kaldte for arbejderklassen og for manden, dvs.  samtlige  mænd i hele verden. Det

ynkelige produkt i deres korstog var: den bløde mand! Se for dig en pagehårsklippet, andefodsbeskoet,

bondeskjortebeklædt, Lennon-bebrillet padde med peace-tegn på bukselommen møde op i

skurvognen hos et sjak svedige bygningsarbejdere og være arbejder med arbejderklassen. Nej vel. Så de

blev i stedet akademikere (hvis de �k �inke karakterer i skolen) eller pædagogmedhjælpere (hvis de �k

u�inke karakterer eller skulle have et nemt studenterjob), og da de 35 år senere løb ind i en

midtvejskrise pga kønslig selvundertrykkelse og mentalneurotisk identitedsforstyrrelse, måtte de gå i

terapi hos Carl Mar Møller, så de kunne komme i kontakt med deres indre stenaldermand. Skal man

græde eller grine her? For de arme forfejlede maskuliniteter i en efeminiseret tø�elhelte-kultur var det

ikke desto mindre et reelt problem.

Feminismen forsøgte at fjerne det vigtigste og det produktivt-komplementære element mellem mænd

og kvinder:  polariteten. Det paradoksale og hykleriske er, at mens feministerne hyldede deres syge

ideal om den følsomme mand uden aggressioner … eller hvad de nu sagde, så tændte

de selvfølgelig totalt af, når de oplevede ham i funtion. De udviklede simultant erotiske fantasier om at

blive gennemkneppet af en mekanikersvend med pomadehår, der stank af sved og olie og bad hende

om lige at holde kæft så længe. Her kunne man måske spørge, om ikke hun ville have haft godt af

noget helt tredje og mere … helstøbt?

Feminisme falder ind under begrebet subversiv perversion. Udtrykket stammer fra kulturmarxisten og

Frankfurterskole-�loso�en Herbert Marcuse. Sammen med alle mulige sexuelle og behavouristiske

perverteringer skulle den vestlige kultur nedbrydes. Arbejderklassen var dumpet som historisk

drivkraft – Marx havde reelt �oppet, og slavesamfundet Sovjetstaten blev ikke som forventet

eksporteret til Vesten. I stedet satsede man på marginaliteter som kunne performe via o�erroller:

kvinder, etniske grupper, bøsser-lesbiske, alt kunne bruges blot de kunne medvirke i

teaterstykket: Indehaveren af o�errollen har pr de�nition altid ret.
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Kønsneutral

Seneste skud på stammen indenfor latterligt-bizarre påskud er kønsneutraliteten. Her må man seriøst

tage sig til hovedet! Der er noget fuldstændig afsporet og blindgydeagtigt ved en kultur, hvor fx danske

politikere fra Alternativet, SF og Enhedslisten den dag i dag kan �nde på at føle sig krænkede over, at

‘manden’ på lyskurvene ikke er kønsneutral, så nu vil de spilde en masse penge på at skifte 100.000’er

af glastykker ud med nye kønsneutrale pindemennesker. WHAT!? Hvem andre end dumme eller

patologiske politikere, der åbenbart ikke kan �nde noget mere meningsfyldt at tage op i Folketinget,

kan overhovedet �nde på at spilde vores tid og energi og samfundets ressourcer på den slags

barnagtigheder?

I Sverige, hvor betonfeminismen er trængt langt ind i regeringen, forlanges der nu, at man ikke må

tiltale piger med hun og drenge med han men kalder dem hen. Kønsløshed sat i system. Det kønsløse

umenneske må være sidste trin i afviklingen af mennesket før cyborgen, kødrobotten. Her er

feminismen trådt i karakter som et rendyrket nihilistisk-satanisk projekt.

Og hvor blev i øvrigt de svenske og tyske feminister af, da indvandrerhorder bestående af unge mænd

fra Afrika og Mellemøsten gruppevoldtog over 1000 tyske kvinder? Hvor blev de svenske feministers

søstersolidaritet af, da Sverige ankom på andenpladsen i verden mht voldtægtshyppighed – næst efter

Sydafrika? De rørte ikke en �nger, for det var i mellemtiden blevet politisk korrekt at blive voldtaget af

en stak indvandrere. Da et svensk voldtægtso�er for år tilbage fremlagde sin sag, gik feministerne

krafteddeme efter hende og svinede hende til!! Hvilket gigantisk hykleri!

Psykopat

Et favoritikon hos feministerne har altid været Pippi Langstrømpe. Rødstrømpe-langstrømpe. Ih, hun

er vel nok fræk og selvstændig og laver en masse disruptiv ballade, og børnene elsker det. Undskyld

mig, Pippi Langstrømpe har grundlæggende en psykologisk pro�l af en  psykopat! Hun har ingen

forældre, og hun venter hver dag på, at hendes far skal dukke op. I dagens svenske feministhelvede

ville hun blive tvangsfjernet. Idealet er altså barnet uden forældre, fuldstændig efter Rockefellernes –

og jesuitternes bog. I zionistiske kibbutzsamfund blev børnene tvangsfjernet fra deres forældre, for

det var kollektivet, der skulle opdrage dem. Forfatten til bestselleren om Pippi overlod i øvrigt sin egen

datter til pasning af andre for sin karrieres og personlige eventyrs skyld. Interessant ikke?

Apropos jesuitter, så er deres hovedtese for børneskoling: Giv mig det 4-års barn, og jeg skal give dig

den voksne. Den siddende jesuittiske pave har som sine forgængere seriøse problemer med, at han er

så ‘glad for børn’ – pædo-�l = børne-kærlighed, javel ja.

Se Lad de små børn

Q&A

Mnjææ, det dér du sagde med porno er noget mænd har fundet på, og porno er jo kvindeundertrykkende.
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Så har du vist ikke fulgt med i udviklingen, honey. Det regnes nu som femi-frigørende at twerke og

�ashe røv og patter. Der er Pussy Riots og pussy power i luften, og det er allerhelvedes politisk korrekt.

Allerede dengang var det en politisk manifestation at gå på gaden i bare patter og demonstrere.

En feminist proklamerede, at hun opfordrede sin datter til at have så meget sex som muligt, før hun

fyldte 15, for det ville være frigørende for hende.

Unge piger på Facebook og Instagram lægger deres organer ud til beskuelse for at få opmærksomhed,

og de halvpåklædte modeller i dameblade (som det vist hed dengang) er vel ikke tvangsindlagt til det?

Du skulle hellere bekymre dig lidt for, hvad din 10-årige datter laver på Internettet, når hun lukker

døren til sit værelse. Du har også godkendt, at hun ser tegne�lm i fjernsynet, der er propfodret med

børn, der bliver sexualiseret + diverse okkult-satanisk symbolik. Hun sidder også og glor på

musikvideoer med Lady Gaga, Beyoncé og Miley Cyrus, og hvis det ikke er en gang overload af

porno�ceret, pædo�liseret, okkult-satanisk billedinjektion, så har du ikke set ordentlig efter.

Mnjææ, vi vil som feminister ikke �nde os i at blive betragtet som sexobjekter. Det er enormtz

undertrykkende!

OK, Bimboline, hvis du ikke stiller op og stiller dig an som et objekt for mænds begær, hvordan har du

så tænkt dig at få sex? Træd et skridt tilbage og lyt til din og dine fnisende veninders måde at tale om

mændene/drengene på, når I har venindeaften. Ih altzå, jeg zynez han har en lækker røv, og zå kan man

rigtig ze bulen i bukzerne – fnihihis …! Er han så et sexualobjekt, for jeres begær? Ja selvfølgelig fucking-

�seme er han det!!

En af 70’ernes feminister – var det Erica Jong, jeg har sgu glemt navnet, men hun skrev feministiske

must-read-bøger dengang – kom med en meget sigende indrømmelse på sine gamle dage – omsider,

og hatten af for det i øvrigt. Hun sagde: Nu har vi (feministerne) hele vores liv prædiket, at det var syndigt

for mænd at begære kvinder. Det var undertrykkende og sexistisk sagde vi. Vi ville ikke være sexobjekter.

Men nu er vi kommet op i årene, og nu gider de ikke længere begære os = vi får simpelthen ikke sex, for de

gider os ikke.

De skulle trunterne nok have tænkt på lidt før, inden de hoppede på togvognen og kørte derudaf. Som

feminist-sing-a-songwriter fra 70’erne Trille sang: Hej Søster, kan du ikke se komikken, så står vi her med

�etningerne langt nede i postkassen … det er lissom bukseelastikken har fået et knæk …

Og vi skal da lige love for, at både �etning og elastik kom i klemme, og de �este kvinder godt kunne

fornemme, at skingerheden i feminismen var for pinlig. Parolerne blev lidt tyndslidte og afblegede. Der

er bare det med kulturmarxistisk øgleyngel, at når de får én over nakken, så dukker de selvsamme

legemsdel, sniger sig langs panelet og holder lav pro�l for en tid, hvorefter de dukker op på et

passende tidspunkt med en ny-skinger version af det samme gamle �uidum på ny �aske. 00’ernes og

10’ernes feminister har udviklet sig i militant og grænse-fascistoid retning. Det er på mode med ultra-

polarisering i verden i dag.

Mnææ, feminisme handler jo om kvinders rettigheder, gør det ikke?
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Javel ja, er det rettigheden til at tage et liv, du tænker på? Ud over at  abort  grundlæggende

er  barnemord, hvilket det er, uanset at Dr. Mengele-typer blandt læger har argumenteret for, at et

foster ikke er et menneskeliv, så har feminister i dag i USA været med til yderligere at strække

grænserne for, hvornår man må tage livet af et foster. Først blev det udvidet til ni uger før fødslen

svarende til et for tidligt født barn. Og nu er der stater, der godkender, at man tager livet at et barn, lige

efter at det er født!  Organisationen ‘Planned Parenthood’, der slår sig op på, at de arbejder for

frigørelsen af kvinder, og at det er kvinders menneskerettighed at ska�e sig af et ufødt barn – der selv

ingen rettigheder har, for der er jo ikke de�neret som et menneske – har vist sig at bedrive en side-

gesjæft. De sælger simpelthen fostre videre til industrielt formål. Jo �ere kød-udskrab, jo bedre

business, og vi taler om en omfattende industri.

Eller tænker du på ligeløn for lige arbejde. Det er der jo ingen i dag, der er uenige om. Det har bare

ikke en skid med feminisme at gøre, det er en ren teknisk foranstaltning: hvad er dine kvali�kationer,

hvad yder du, hvad tjener du? Punktum! Det sjove er så, at når det galt om at få lige

forældrerettigheder til børn ved skilsmisse, så ophørte lighedsprincippet pludselig for kvinderne. Eller

hvad med tvungen kønskvotering af m/k for skraldemænd, kloakarbejdere, jord- og betonarbejdere,

olieborebisser, langturschau�ører og soldater?

Mnjææ, men sådan nogle undertrykkende, beskidte og tunge arbejder vil vi ikke have …

OK, så nærmer vi os en konklusion for det emne. Det har aldrig handlet om ligestilling men

om særstilling. Hurtigt videre.

Mnjææ, men mænd har bare så meget testosteron, at de bliver aggressive, det ved alle jo.

Jeg har en dårlig nyhed til dig, skatter. Du ikke bare rammer ved siden, du rammer overhovedet ikke.

Du har ikke gjort dit hjemmearbejde, du aner ikke, hvordan hverken kvindelige og da slet ikke

mandlige hormoner fungerer, for hele feminist-vrøvlet om testosteron og den toksiske maskulinitet er

ikke alene uvidenskabeligt, det er også noget ævl.

Du siger ‘man ved’ uden at vide. Det, man ved, er, at testosteron er mandens  afstressningshormon.

Kvindens ditto er to-komponent og hedder østrogen + oxytocin. Stress- og aggressionshormonet

udløst af de kirtler, der sidder ovenpå nyrerne, og som hedder adrenalerne. Både mænd og kvinder

har dem, og de reagerer forskelligt på dem. Mænd er gearet neuro-fysiologisk til at kunne tåle høje

doser af stress, og kan geare end igen – på betingelse af, at de får lov til at sætte sig ned og glo ud i

luften. Kvinder er ikke gearet til høje og langvarige udløsninger af adrenalin. Deres nervesystem er

langt mere for�net, fordi de skal skabe og beskytte liv. Deres store force er deres sensibilitet og

beskytterevne. De er omvandrende liv-mødre. Når kvinder skal stresse af i det samfund, der har

tvunget dem til at konkurrere på mændenes principper – hvilket de har lært af feministerne, der har

pumpet dem ind i hjernen, at de er ligestillede, dvs. er det samme som, er ens med mændene – så skal

de socialisere, lyttes til, snakke fanden et øre af  jakkedi-jakkedi-jak. Er der måske en kon�ikt her, når

den dobbelt udearbejdende familie kommer samtidigt hjem fra arbejde med stress? You bet!
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Han har ikke brug for at få ævlet ørerne af, og hun har ikke brug for, at han ikke orker at lytte-snakke.

Det mandlige gen er at gå død i en lænestol efter stress og stirre tomt ud i luften, bogstaveligt talt. Det

kvindelige gen er se-mig-hør-mig-elsk-mig-snak-med-mig. Hvis han ikke får lov til det, bliver han

dobbelt drænet, og det gør han ikke i mange familier, for børnene kommer totalt udkørte og pirrelige

hjem fra deres ‘arbejde’ i børnefængslet kaldet institution eller skole, og hvor det så forventes af den

‘rigtige’, den af feminister velopdragne familiefar, at han skal være 100% på.

Lad mig fortælle dig, hvordan det opleves som mand – hvis du er interesseret i den slags – at udløse

testosteron. Det føles som en bølge af ro i hele kroppen. Kan kvinder fornemme, når mænd har det

rigtige = høje niveau for testosteron? Selvfølgelig kan de det, og jeg skulle hilse og sige, at de kvinder,

der ikke er femi-fucked-up, kan mærke det. En mand, der udstråler ro og styrke, er det perfekte match

for en kvinde, der udstråler kærlighed og omsorg. Alt starter med den grundindstilling, og herefter er

alle mulige grandbøjninger af det maskuline og det feminine element i både mænd og kvinder muligt.

Feminin i maskulin – maskulin i feminin

Hvis der i øvrigt er mænd, der læser med her og tænker: hvordan udløser man testosteron uden at gå i

sofa-zombie-mode, så er der en lille interessant power-teknik, der er udviklet af daoister i den praksis

for mænd, der kaldes White Tiger. Kvinder, luk lige øjnene her og spring det over (hvilket de selvfølgelig

ikke gør). Du tager et fast greb om dine løg og begynder at massere dem. Du prøver at �nde punktet,

lige før det gør nas. Træk vejret ned i den bagerste del af ryggen. Du vil efterhånden mærke en

frigivelse af testosteron, der føles som en bølge af ro. Øvelsen kan udvides ved at tage fat oppe under

klunkerne og få fat i de strenge, der går op fra testes, testiklerne (testosteron) – for det hedder de jo

på latin – og give dem en tur også. Daoisterne har mange andre interessante øvelser med det nederste

maskuline hængeparti, men dem skal jeg nok spare dig for her. Bare lige et hint: vidste du, at manden

kan få serieorgasmer nøjagtig som kvinden? Det kræver bare optræning i ikke at fyre den af.

Når vi begynder at forstå den kønslige dialektik, så kan vi begynde at tale om voksne mænd og kvinder.

En voksen, helstøbt og integreret mand eller kvinde kan ALDRIG blive undertrykt af det modsatte køn.

En af 60’er-70’er-narcissisternes og feministernes mantraer var, at man aldrig måtte blive voksen. At

blive voksen var at blive småborgerlig, konventionel (nu var  det  et fy-ord), reaktionær, sat,

ligusterfascist, villa-volvo-vovhund – parolerne stod på rad og række. Idealet i ungdomsoprøret var, at

man skulle være livslang revolutionær, en rullende sten, et barn resten af livet, frigjort (som i

ansvarsløs og pubertær). 68’erne proklamerede, at man var så godt som død, efter man var fyldt 30 år

– de måtte så �ytte årtier for deadline i takt med, at de nåede frem. Man har et ideal, til det falder ned

af stolen og bliver væltet omkult af virkeligheden.

En mand må have et indre feminint element, yin i yang. Den mandlige kunstner har mandsmod,

skaberkraft og feminin følsomhed og intuition. Uden det komplementære element kan han muligvis

imponere, performe, brilliere med teknisk perfektion, slå store brød op, men det rører ikke ved noget.

En kvinde må have et indre maskulint element, yang i yin. Den kvindelige kunstner har indlevelse,

skabende omsorg og evne til at sammensætte. Uden det komplementære element kan hun muligvis
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røre ved alt muligt, hun har farver på paletten, men hun vil ikke noget med det andet end at røre (og

røres ved / beskues), og strukturen er svag.

Styrken er ikke at fornægte eller bekæmpe sin natur men at virkeliggøre den. Mandens natur er

krigerens. Kvindens natur er moderens. Begge naturer indebærer massiv styrke.

—– o —–
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I et hjørne af min stue står der i skrivende stund 20 liter Dubbel, som det hedder på belgisk, og

stormgærer med et lystigt blop i en frekvens på under et sekund. Hvilket betyder, at min karriere som

ølbrygger så-langt-så-godt er en succes. Jeg kan dog stadig nå at fucke det op, hvis jeg vil, og hvad

Øl
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kunne gå galt? For lav temperatur i stuen – det behøver ikke at ske. Manglende rengøringshysteri ved

tapning – det kunne faktisk ske og ville være et seriøst problem.

Ølbrygning er et nyt univers for mig – jeg brygget frugtvin, så jeg ved i princippet, hvad mæskning og

gæring er, men ølbrygning er mere omstændeligt. Frugt og korn er ikke helt det samme.

Mulighederne for blanding af malt er uendelig. Typer af humle og gær ligeså, men uendelighed

begrænses at tilgængelighed, for man kan ikke ska�e alt. Brygprocessen kan og skal varieres i forhold

til typen af bryg. I modsætning til vinbrygning er der ingen absolutte regler men til gengæld en masse

undtagelser og muligheder. Temperaturen for vandet undervejs i processen er afgørende for

enzymernes måde at aktivere på og dermed for øllet i sidste ende. Og så siger alkymisterne, at gæret

er den hemmelige gæst, for det er her, man vinder konkurrencer. Så langt er jeg ikke kommet.

Processen for allgrain brew, hvilket på dansk må hedde fuldkornsbryg, er (kan være) som følgende 22

punkter. NB! Dette er som resten af NedersteEtage mine noter om verden, virkeligheden og det, jeg

lærer om den. Vi er ovre i den nørdede afdelingen her, så hvis ikke du interesserer dig for processer i

den genre, så diagonal-læs listen og gå videre.
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Den varme fase

maltkorn (det køber man sig til)

vals/knæk malten i kværn

varm 15 l vand i en 25 l kogegryde med bundhane til 76

Hvis man ikke bruger en af de dyre gryder med bundhane, så bruger man måske en en mæskepose

tilsæt en teksefuld citronsyre pga af hårdhed/basiskhed i dansk vand

tilsæt langsomt malt under omrøring og rør i 10 minutter (alternativ 66  i 45 min)

mæsk urten, som det hedder, under låg i en time ved vandets egenvarme, opvarm til 70-80 –

mæskning er primær nedbrydning af stivelse til brugbart sukker for gæring

recirkulér urten i 10 min ved at tappe fra bundhanen og hælde tilbage i gryden (forsigtigt, der må

ikke iltes for meget) – hvad gør man, hvis man ikke har bundhane? Det �nder jeg ud af. Et gæt: man

lægger en slange udenfor mæskeposen og hælder ind i den. Der �ndes også en løsning med en en

falsk bund med en tilslutning til en slange i midten, hvor man tapper via hævert-princippet og

hælder tilbage.

0

0

0 

0
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tap urten på tønde/boble – under tapning tilføjes 70-80  varmt vand, så malten ikke stikker op af

vandet – samlet forbrugt vandmængde er 25 liter, der ender op med 20 liter pga fordampning,

bundfald og vandrester i malten

fjern malten og rengør kogegryde – genbrug det, husdyrene elsker det

hæld urten tilbage i den rene gryde og bring i kog – fjern låget – sukkerholdigt vand koger ved over

100

tilsæt halvdelen af humlen (50g) og kog 1 time for bitterhed og syre

tilsæt en halv pille med irsk mos (Prota�ox), der hjælper proteinklumper med at bundfælde sig

tilsæt resten af humlen og kog i 10 min. for smagssto�er

fjern humle og stop kogning

Den kolde fase

nedkøl til 20  på en af �re måder: naturlig køling ved at lade den stå i et døgn i gryden (risiko for at

evt. urenheder ødelægger hele bryggen), hurtigere nedkøling ved at sætte gryden i isvand eller

hurtig nedkøling med en stor metalspiral med gennemløb af koldt vand (bruger meget vand),

nedkøling med pladekøler (omgående e�ekt, dyr i anska�else) – men jo hurtigere, jo bedre

iltning – skal ske sammen med nedkøling. En såkaldt urtilter med porøs sten på en slange

nedsænkes i urten, gærceller skal bruge ilt

tilsæt tørgær, der forinden er opløst i 2 dl håndvarmt vand til en gær�øde

luk låget, sæt boblespiral i toppen

gær min. 12 dage ved 20 , gerne længere

smag på bryggen for at tjekke, om kulsyren er startet

tap på �aske og tilsæt x-antal g sukker til karbonering – eftergær i 14 dage. Tap evt. på fustage eller

brug prop (kork, patent) i stedet for at kapsle.

ideelt set lagning i 4 uger på et mørkt sted, hvis man kan holde sig væk

drik dig i hegnet

Undervejs: hysterisk rengøring af udstyr og hænder især i den kolde fase med brug af miljøvenligt

disinfektionsmiddel (fx Star San).

Ingredienser

Vand, citronsyre, malt, humle, irsk mos, tørgær – i nævnte rækkefølge.

Tilsætning af andet? Man kan jo bruge honning, krydderier, frugt, ka�e, lakrids, chokolade, malt fra

whisky, lagring på rødvinstønder – osv. Man kan også lade være … Konservative tyskere ville tage

afstand fra det, for det strider mod deres Reinheitsgebot. Det kan man vælge at se bort fra, hvis man

gerne vil være kreativ, og i bedste fald kan det blive genialt. Belgierne har lavet de vildeste øltyper,

men for tiden er det faktisk amerikanerne, der er fremme i skoene.

Udstyr

kværn (e�ektiv model til påmontering af boremaskine)

0

0

0

0
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tapgryde 25 l med falsk bund/�lter + låg

ekstra gryde 15 l

boble med taphane og gærrør

lang røreske – da det er varm fase, må den gerne vær af træ

plastikslange til tap

forklæde-viskestykker-karklud-gumihandsker

2 øser og en maltske

�ydetermometer og/eller stiktermometer

humlesok eller metalsi

iltnings-apparat, gerne pladekøler

kapselpåsætter + kapsler

�askestativ til tørring

�asker og kapsler

Ovenfor beskrevne Dubbel er en kompleks blandet malt med 3.5 kg Pale Ale-malt (basismalt), 1 kg

Abbey-malt, 400 g hvedemalt, 300 g Biscuit-malt, 300 g Münchener-malt, 300 g Special B-malt + 50 gr

Willamette-humle, 1/2 Prota�oc-tablet (irsk mos) og en pose T-58 tørgær. Den bør levere 20 liter

halvmørk, fyldig øl på 6.5%.
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Både specialmalt og humle er dyrt at købe, og en sådan blanding vil typisk koste 240 kr, hvilket giver

50 halve liter øl. Købsprisen for den slags vil sml. være 50 x op til 30 kr = 12-1500 kr! En billigere øl ville

være ren pale ale eller øl af basismalt. En sådan øl tappet på 33 cl �asker vil i produktion koste under

en krone �asken! Vi regner selvfølgelig ikke arbejdstid med, for det vil fuldstændigt underminere

regnskabet.

Det er sværere at lave pilsner, da den er ukompleks og klar og skal derfor være perfekt. Der er især

styringen af gæringstemperaturen, der er problemet, for det er såkaldt undergæret øl, hvilket betyder,

at den gærer ved lav temperatur, der til gengæld skal være helt konstant, fx 10 eller 12 grader. Kan

man styre det andet i en ølkælder? Det kan man godt, men hvordan? Tungere øl med mange smage

kan bedre tåle afvigelser. De kræver også mere humle og bitterhed og �ere slags specialmalt, og er

derfor altid dyrere.

Mængden af malt styrer alkoholstyrken. En Dubbel betyder blot mere malt, en Trippel endnu mere.

Amatørbryggerens trøst er, at hvis man ikke kan �nde ud af at brygge en gourmet-øl, så er det til

gengæld rimelig enkelt at brygge en, der er drikkelig, og som man kan gå under bordet sammen med.
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Mikro- og hjemmebryg

Årsagen til eksplosionen i Danmark af mikrobryggerier og hjemmebrygning er egentlig indlysende. I

Tyskland er der til sammenligning ikke sket den samme udvikling, for her har hver by sit eget

lokalbryggeri, som indbyggerne stadig holder sig til. Diversiteten i Tyskland er egnsbestemt og intakt

selv i de helt store byer.

I Danmark har vi haft Carlsberg-Tuborg og de Forenende Bryggerier, der satte sig på den hele,

udraderede eller opkøbte de lokale bryggerier og indkrænkede diversiteten, mens de som bekendt

vred armen rundt på beværtninger og tvang dem til kun at have deres øl på hanen. Det var overspillet

aggressivitet og dårlig stil, og det gav det en monopoliseret fattigdom på øl. Udsagnet om Carlsberg –

probably the best beer in the World var der ikke længere så mange danskere, der kunne tage alvorligt,

og derfor kom modreaktionen, der blev så stærk, at selv Carlsberg ikke kunne følge med. De var også

nærmest ligeglade på det tidspunkt, for de tjente nu langt overvældende på et internationalt marked,

og det danske marked havde kun været et springbræt for dem.

Mikro- og hjemmebryggerens hovedtese er, at de kan brygge lige så god eller bedre øl, en Carlsberg og

de andre store. De kan også brygge det til en langt lavere pris, hvis de fraregner arbejdsløn. De kan

bare ikke brygge nøjagtig den samme øl igen-og-igen og i de mængder, og de har ikke det store

distributions-apparat. Og godt for dem.

Der er trods alt et par lokale bryghuse, der har måttet dukke nakken overfor Carlsberg, men som

alligevel har overlevet og fornyet sig. Hancock i Thisted, Fuglsang i Sønderjylland, Ørbæk på Fyn. Der er

også en stribe mikrobryggerier, der har gjort det ret godt og er på vej op i en ny mellemklasse til

erstatning for den, som Carlsberg udslettede: Skovlyst, Nørrebro + en hel liste.

Hjemmebryg er at gå niveauet under mikro, eller mikro før det ekspanderede, for ethvert

mikrobryggeri er startet med én mand, der er startet i garagen og så har taget den derfra. Hvis jeg

ville, kunne jeg øve mig et par år i 5 gode øltyper på det lille anlæg og så investere 200.000 i et anlæg
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med reel volumen. Et mellemtrin ville være at gå over fra 25 liters gryder til en et 50-70 liters

Brewmaster eller et Brewmonk-anlæg til mellem 3-6.000 kr, der kan fodres med malt, vand og humle

og så via automatik og programmering gøre det tunge arbejde frem til gærings-stadiet. Hvis jeg kørte

en lille restaurant eller værtshus med eget bryg, så kunne jeg i princippet lave 50 liter = 150 �asker

eller halvliters fadøl om dagen. Jeg har besøgt Berlins bedste værtshus med eget bryg, der gjorde det

på den måde, Vi ankom selvfølgelig så sent om aftenen, at de havde udsolgt af deres eget bryg, men til

gengæld var der ikke så mange gæster, så vi �k en lang snak med ejerne bag disken.

Business-case

Hvad koster en halv liters ordentlig fadøl i København? 50 kroner som standard, 60 kr i indre by. Det

giver 9.000 kroner for dagens portion. Husk stadigvæk, at hjemmebryggeren – fraregnet arbejdsløn

kan producere den for 38 øre! OG fraregnet også investering i ustyr til opstart. Man vil nok starte i det

små, til udstyret er afskrevet, før der opgraderes. Man vil ikke kassere det gamle udstyr men fortsætte

med at bruge det sammen med det nye.

Hvis du er interesseret i den slags, så kommer listen her:

Nødvendigt som lavbudget-gear
pris i

kr.

Gryde 25 liter

– fås måske billigere, men rustfrit stål er et must
915

Hop Spider, light humle�lter

– spar det og køb en 10 meter humlesok i stedet

225

50
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Falsk bund

– spar det og køb en mæskesæk i stedet

525

50

MB urtilter

– spar det og regn med, at iltning sker alligevel

225

0

Urtkøler 10 plader 730

Begyndersæt Basic 400

200 kapsler 50

i alt luksusløsning

i alt spareløsning – mit valg!

3070

2195

Yderligere

40 brune �asker – halvliter 80

Gasblus 4 kW (�aske haves) 625

Gasregulator 100

Slange 2 m 115

4 ølkasser til sml 80 �asker 300

i alt

– min nabo har det hele, som jeg låner – han låner til gengæld noget af det andet udstyr,

hvilket et sundt princip, der burde udnyttes i langt højere grad

1240

0

Det er ikke voldsomme priser men dog en investering. Spareudgaven lyder i denne udregning på kr.

2195, men jeg tror, at 3.000 er mere realistisk. Så er man også i gang for alvor.

Næste trin var at købe den mest prisoverkommelige udgave af en brygmaskine, en Brew Monk.

Den gør visse ting nemmere, men den gør ikke arbejdet for dig, og meget kan stadig gå galt.

Fordele:

Der er indbygget termostat, der regulerer temperaturen

Der er cirkulationspumpe til mæskningen, så al kraft fra malten kommer igennem systemet

Der er en stor gennemhullet indsats, der kan løftes op – brug gerne et talje ned fra en loftbjælke

Der er taphane med bajonet�lter

Der er programmering til timing, strømforbrug, temperatur, og hvis man har styr på det, kan man

indkode en sekvens f.eks under mæskning, hvor den selv skruer op for temperaturen i�g. et

tidsskema.

Lyd ved timer, så man kan høre, når en proces er slut
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Isolationsomslag

Ølhistorie

Hjemmebryg er en gammel tradition. Hver gård havde sit eget bryggers, hvor man selvfølgelig

bryggede – deraf navnet. Men øllet har ikke smagt som det, vi kender. Det har været syrligt og

halvstygt, ville vi nok sige, for der var ikke så meget styr på det med gæren. Man har heller ikke været

hygiejnebevidst, så der er smuttet alt muligt med i processen. Men man har i hvert fald været klar

over, at det var bedre at drikke øl end vand på gårdene. Hvad man ikke var klar over, var, at det

skyldtes, at brønd og mødding lå på samme gårdsplads, og at det var selve kogningen under

brygningen, der gjorde, at man ikke blev syg.  Jumbada-jumbada, øl er godt mod kolera – jumbada-

jumbada, godt mod kolera.

Der er stadig et område at Belgien i dag kaldet

Pajottenland, hvor der brygges  Lambic,  enøltype med

vildgær, hvor de gærceller, der �yver rundt i luften er

særligt velegnede til bryg. Fermentering er en naturlig

proces, men man vil gerne styre den så vidt muligt. Vin

kan også brygges blot med det vildgær, der sidder på

skallen af druerne + det der �yver i luften. Men resultatet

er delvist uforudsigeligt. Der �ndes en hel skole indenfor

brygning, der synes, at det er selve sporten, og det må

man tage hatten af for.

Øl er så gammelt som landbrugskulturen og kornet. I Danmark støder man på det i Egvedpigens grav,

hvor der er krukke med spor af hvedeøl. Vikingerne gik til angreb under kampråbet:  Alu, alu,

laukr! Hvilket betyder Øl, øl og hvidløg! De var muligvis stangstive og hørmede af hvidløg, hvilket i sig

selv var nok til at skræmme livet at folk.
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I Sumer 5.000 f. Kr, hvor man første gang støder på øllet, havde drikken sin egen gudinde, Ninkasi, og

der blev brygget øl til den hellige by, Nippur. Øllet blev brygget af gærholdigt brød med honning og

urter. Grækerne derimod hadede øl men anerkendte dens berusende egenskaber. Filoso�en

Aristoteles skrev, at mens andre rusmidler �k folk til at falde i alle retninger, faldt de, som havde drukket øl,

altid bagover. Historikeren Tacitus beskrev germanernes drik som en modbydelig bryg af gæret byg eller

hvede, der kun havde den fjerneste slægtskab med vin, der for hans kultur stod som det �ne i

modsætning til det barbariske. Det har nok ikke været helt ved siden af, for Tacitus har aldrig smagt et

glas krystalklart, skummende og afkølet Urquell serveret på høje glas, hvilket kun har været muligt i

nyere tid med for�nede metoder til ølbrygning. Jeg er blevet frarådet af erfarne bryggere som en start

at kaste mig ud i brygning af pilsner, da undergæret øl simpelthen er svært at lave.

I middelalderen var det klostrene, der var centre for ølbrygning, og for den halvskaldede munk i

ølkælderen havde begrebet spiritus sanctus her en meget konkret betydning. Klostrene �k en indtægt

herved, og i det store kloster i Sct Galen i Schweitz var der hele tre bryggerier, der producerede 3-400

liter øl hver dag. I middelalderen kunne en voksen persons daglige forbrug af øl være halvanden liter.
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Det var også i middelalderen, at man i Tyskland gik over fra at bruge grut, en blanding af urter, til at

bruge humle. Det er i dag stadigvæk det sydlige Tyskland, der er centrum for humleproduktion.

Englænderne var  pissed  over denne konkurrence af mere velsmagende øl, og de anklagede bla

hollænderne for at forgifte øllet og gøre folk fulde … en tåbelig anklage i øvrigt.
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Det kendte tyske renhedslov var indstiftet mellem 1516-53 af hertug Wilhelm 4. af Bayern, og selvom

den formelt blev ophævet som som i 1988, er der stadig stor konservatisme om den.

Opdagelsen af ølgær var på en måde en del af den fransk-preussiske krig i 1870, for pga krigen var

Louis Pasteur tvunget til at opholde sig i Clairmont-Ferrant, hvor han brugte tiden til at studere ølgær.

Hans mål var af op�nde en øl, der overgik den tyske. Man tænker, om de så ikke kunne have nøjes

med at afholde en øl-konkurrence i stedet for at skyde hovedet af hinanden. Man kunne forestille sig,

hvad en drik-under-bordet-konkurrence kunne have bidraget med i forhold til verdenskrige i vort

århundrede, men det er jo det, der hedder kontra-faktuel historieskrivning, og det er ifølge

mainstream historieskrivning bandlyst.

Men Pasteur bryggede på  hævnens øl  og kaldte krigen for  ulykken, der inspirerede min forskning.

Frankrig vandt ikke ølkrigen, men bryggerierne undergik en revolution, der gjorde det muligt at skabe

øl af højere kvalitet. Pasteurs metode var endnu ikke fejlfri, og danskeren Carl Emil Hansen fortsatte

hans studier.

I forbudstidens USA fortyndede man øllet. Egentlig anså afholdsbevægelserne øllet som harmløst i

forhold til deres egentlige mål, spiritussen, men puritanismen bredte sig også til øllet. Det tynde øl, der

er drukket meget af i USA, stammer herfra. Hvem har ikke prøvet at drikke en amerikansk Budweiser,

der smager som tungen ud af vinduet – og til og med et navn stjålet fra Budwar eller Budějovice  fra

Tjekkiet. Det hele var en strid mellem det tjekkiske Budwar Budweiser bryggeri og det amerikanske

Anheuser-Bursch, der nu sælger deres Bud i hele verden. Interessant i øvrigt, at det var i forbindelse

med den tyske okkupation af Tjekkoslovakiet i 1939, at Budwar Budweiser overgav deres rettigheder

til navnet til den amerikanske kopist. Endnu et eksempel på, at øl og krig hænger sammen.

https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
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Øl er en gammel sag. Japanerne – der i øvrigt er rigtig gode til øl – har rekonstrueret en øl efter en

9.000 år gammel opskrift. Et amerikansk bryggeri Dog�sh Head har rekonstrueret oldtidsopskrifter for

øl og har bla samarbejdet med en molekylærbiolog ved navn Patrick McGovern og skabt øllen Midas

Touch ud fra en ølsjat i et drikkebæger fra Kong Midas af Frygias’ grav.

Hvad kan det ikke ende med? Jeg ser for mig en avisoverskrift:

Ny forskning viser, at dinosaurerne i virkeligheden udryddede sig selv ved at drikke sig i ølhegnet.

Se det for dig: et selskab af stangstive brontosaurier får overbalance som grisen i Emil fra Lønneberg

og skvatter i en dødelig urtids-tjæresump efter indtagelse af 800 liter barleywine med en % på godt

12.5.

I Kong Midas’ øl var der rester af honning, muskateldruer og safran, og man ved, at rosmarin, tidsler

og porse også blev brugt. Hvad med en vikingetids-hvidløgsøl før du går i krig?

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Egypten – en antik hi-tech-kultur

En af de mest interessante, men samtidig en af de mest tvivlsomme videnskaber er: egyptologi. Nogle

går endog så langt som til at sige, at det ikke er videnskab overhovedet.

Det er forholdsvis nemt at sige, hvorfor det er en af de mest interessante. Det er simpelthen fordi

Egypten er en af civilisationens og kulturens vugger. Egypten er det sted i Afrika – og i Verden – hvor en

uovertru�en højkultur og avanceret teknologisk civilisation er mest synlig. Det er selvom egyptologer

og deres såkaldte videnskab har gjort alt, hvad der stod i deres (af)magt for at tilsløre omfanget af

denne kultur. Når omfanget af denne højkultur er erkendt, kan vi løfte blikket og opdage, at det var en

global højkultur, og at den også stikker hoved op i Peru, Mellemamerika, Indien, det ældste Europa, i

Stillehavet og i Sydafrika. Rækkefølgen er for så vidt ligegyldig, men lige pludselig stikker den hovedet

frem overalt, fordi man har fået indstillet optikken til at se den. Der �ndes nu benhårde tegn på en

global kultur, der uddaterer, hvad mainstream historikere har beskrevet som – og vores

undervisningssystemer er lært os er civilisationens historie.

Egyptisk-rumænsk rejsebrev
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Indgangen til Templet i Luxor

Det er meget mere omstændeligt at beskrive, hvorfor egyptologi er en tvivlsom videnskab. Det kræver

afhandlinger i romanstørrelse af afdække det videnskabelige fallitbo dags dato, hvor vi stadig – på

trods af seriøse revner i bygningsværket – be�nder os indenfor det paradigme, vi kunne kalde: Mørkets

Tidsalder.

Men er vi da ikke børn af Oplysningstiden? Skylder vi ikke via vores videnskabelige verdensbillede og

den måde, vores samfund er dannet på, ALT i denne tid? Svaret er på bagvendt vis bekræftende, men

begrebet ‘Oplysningstid’ er en noget falsk varebetegnelse. Man har kaldt Middelalderen for en mørk
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tid, og Renæssancen og dens eftertid for en oplyst tid. Virkeligheden er ikke altid, som den er

beskrevet. Modsatrettede kræfter udspillede sig i Renæssancen. Begrebet genfødsel rummer en

opfattelse af, at hengemt viden fra grækerne og romerne dukkede op igen. Antikken blev genoplivet.

Der er meget sandhed i det. Udover genopdagelsen af klassisk græsk �loso� var det speci�kt

venetianernes (Cosimo de Medici lod værket oversætte) opdagelse af Corpus Hermetica – et bogværk,

som var fuldstændig tabt i den europæiske fond af viden men bevaret af araberne og arkiveret bla. i

biblioteket Konstantinobel – der dukkede op og blev gen-oversat. Dette bogværk indeholdt bla. det, vi i

dag kalder kabbalisme, astrologi, alkymi, tarot, hellig geometri, numerologi (gematria) geomanci, m.m.,

og som efter dets genopdukken blev miskrediteret som overtro. Det er dog bemærkelsesværdigt, at

alle fædrene til moderne naturvidenskab: Kepler, daVinci, Galileo, Brahe, Newton, Dee, Bacon, og en

række andre ophavsmænd til naturvidenskab som hovedparten af deres livsværk havde disse af

eftertiden miskrediterede og såkaldt ‘overtroiske’ videnskaber. Den ‘oplysning’, som disse moderne

pionerer stod for og er anerkendt for, er kun en mindre og særdeles amputeret del af deres samlede

livsværk. Corpus Hermetica er endnu engang gået under jorden, ligesom det gjorde for 2000 år siden,

da man havde for vane at brænde biblioteker ned.

Hermes var det græske navn for den egyptisk visdomsgud Thoth (te-ho-tah)

Derfor har vor tids videnskab fået en – skal vi sige: drejning. Der er noget der er taget ud af ligningen,

der er noget, der mangler, som skulle have været der. Videnskaben konkluderede og lærte deres

elever: tåberne i antikken vidste ikke bedre, men vi ved bedre i dag.

Det besværlige ved en anden renaissance = en nu afdækning af det skjulte legeme (corpus hermetica)

består i at forstå, hvordan det 2000-årige romersk-britiske Imperium har forvansket ALT, hvad vi tager
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for givet i dag, og hvordan dets totalitære kampagne og twistede menneskesyn har dannet os som

menneskelige individer og samfund. Lad os starte med de to begreber: løgn og tyveri.

Gravrøverne

Påstand: vore museer er fulde af tyvekoster. Næ-men-hør, siger museumsinspektørerne, vi har skam

erhvervet os disse genstande på ærlig vis. Vel har I ej! Fordi Tyrkiet, Grækenland og Egypten har været

fuld af lokale gravrøvere, som I af forskellige uigennemskuelige bagveje har handlet med, gør det ikke

jer bedre. Hæleren er ligeså god som stjæleren. I har lukreret på og i mange tilfælde hyret og bestilt

lokale tyveknægte til at ska�e jer deres stjålne gods. I 2014 kørte en sag, hvor tyrkerne krævede

kunstgenstande tilbageleveret fra Davids samling. Christian Ludvig David købte kunst fra alle, der

udbød det til salg – inklusive de værste af sku�en. Museet er fantastisk, jeg elsker det, det er et af de

smukkeste i hele Danmark. Men det er skabt på et ind imellem moralsk betændt grundlag, og den �ne

udstilling består for en dels vedkommende af direkte eller indirekte tyvekoster. Det samme gælder de

store museer i andre europæiske og amerikanske storbyer. Hvad laver Parthenon-frisen i Berlin? Hvad

laver Dendera-Zodiak’en i Louvre? De blev simpelthen stjålet.
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Dendera Zodiak’en i Louvre – her i min egen kopi trykt på papyrus, købt og betalt for!

Originalen blev stjålet under Napoleons togt til Egypten.

Arkæologien er en meget ung videnskab. Det samme med egyptologien, som vel må betegnes som en

a�edning af arkæologi og historie. Jeg har allerede gjort det og kommer yderligere til at argumentere

for, at egyptologi overhovedet ikke er en videnskab men en ideologi.

Egyptologi tager sit afsæt i Imperiets selvforstående aktiviteter. Essensen af Imperiets retorik og

propaganda består i at give dets indbyggere = undersåtter en kontrolleret forståelse af deres

fortid/nutid/fremtid. Dette udspillede sig tydeligere end noget andet i tid-og-sted i den romerske

version af Imperiet. Romerne – det proto-fascistiske Imperium – plantede et ideologisk kors i tid og

rum. De ombragte/myrdede alt, der rakte udover deres rige i tid-og-sted. Alle folkeslag, der faldt

indenfor, hvad romerne kendte til, blev underlagt det romerske paradigme. Dem, der boede derude på

landet og i provincerne (horisontalt), blev frarøvet deres suverænitet. Her er det engelske

ord  pagans  mest dækkende for attituden. Alle, der hørte til  dengang  (vertikalt) blev frarøvet deres

historie og selvforståelse. Her er vores ord hedning mere dækkende. Romerne udsøgte sig kultur og

teknologi, herefter de stjal/kopierede den. Herefter udslettede de dem, hvis kultur/teknologi, de havde

stjålet, og hvis det ikke var muligt at udslette dem totalt, så afmonterede de deres kultur ved at give

dem en falsk historie. Til sidst hævdede det, at de selv havde skabt det.

Det skete mest radikalt med de to mest oprørske og selvbevidste folkeslag, der også gav romerne de

største problemer: briterne og hebræerne. Begge folkeslag blev kulturelt karaktermyrdet og deres

videnskultur blev tømt/stjålet og de blev givet et substitut, som de kunne sutte på i stedet for. Og

pseudo-briterne og pseudo-hebræerne, som vi møder dem i dag, er det Britiske Imperium og

henholdsvis rabbinisk jødedom og zionisme.
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Gravrøveren er gjort til helt i Hollywood og i computerspillet

Tilbage til egyptologerne. Denne underlige gren af … ja, hvilken videnskabsgren repræsenterer dens

udøvere? Er de historikere – muligvis. Er de arkæologer – ikke rigtig, de kommer først ind på scenen,

når arkæologerne har gjort det beskidte arbejde. Religionsforskere – nej, men de udgiver sig for at

være det. Derudover postulerer de indsigt i lingvistik, arkitektur, ingeniørkunst, fysik, geologi, geofysik,

geogra�, astronomi/astrologi, genetik, agrikultur, mineralogi, kemi og ingeniørkunst. Disse

supervidenskabsfolk er simpelthen så überkloge, at de aldrig behøver at konsultere egentlige

specialister indenfor de ovennævnte videnskaber.

Hvis man studerer, hvem disse egyptologer er, og hvilken videnskabstradition, de udspringer af, så

dukker der et ord op, der ikke passer i samlingen af �ne titler:  gravrøvere!  Disse typer hylder deres

koryfæer, som ofte ikke var andet end simple gravrøvere! Det kan man forvisse sig om ved at besøge

de store museer i Imperiet og alle dets gerninger: Louvre, British Museum, Vatikanet, the Smithsonian.

Man kan også tjekke forekomsten af egyptiske obelisker i Vatikanet, London, Paris, Washington. Man

kan endda gå ind på Nationalmuseet i København og se eksempler på dette organiserede gravrøveri.
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De har lækkert lys i den Ægyptiske Samling

Dogmatikken

Hvad er dogmatik? Et dogma er en ubrydelig læresætning, som alle må underkaste sig uden tøven og

spørgsmål. Derfor hører den slags hjemme i religion. Man hengiver sig til tro og afstår derfor fra at

vide. Desværre er der sket det med videnskaben generelt, at den, efter at den overtog rollen fra

religionen som den primære udbyder af virkeligheden for menneskeheden, også har arvet et af

religionens karakteristika – nogle vil gå så langt som til at sige værste uvaner: dogmatik = du må gerne

vide noget, men grundlæggende skal du tro.

Jeg har ovenfor hævdet, at egyptologi hører til blandt de grelleste. Lad os undersøge de egyptologiske

hoveddogmer:

Der �ndes 33 dynastier, og Ptolemæerne var de sidste. Dette går nogenlunde, men herefter går det

galt.

De første dynastier byggede de store bygningsværker. De havde ikke lært det af nogen, de havde

ikke øvet sig, de gjorde bare historisk set lige pludseligt!

Egypten var en slavekultur ligesom den romerske.

Farao var kongen, og kulturen var patriarkalsk ligesom den græske-romerske.

Selvom de kun havde bronzealderteknologi, opførte de værker, der kræver avanceret teknologi.

Pyramider er gravkamre, selvom ingen døde eller mumier er fundet i dem. Egypterne var besat af

døden.

Hierogly�er er en slags alfabet, der bare betyder A-B-C… ligesom det græske alfabet.

De skikkelser, der er afbilledet i de egyptiske kartoucher er ‘guder’. De dyrkede afguder, de havde

mange ‘guder’, Osiris – Isis – Maat – Amun – Atum – Sekhmet – Sobek – Ra – Nut – Seth – Hathor var
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‘guder’. Grækerne og romerne gjorde, ergo måtte egypterne have gjort det samme.

Al billede- og bygningskunst i Egypten kan tydes som religion og (af)gudsdyrkelse.

Før dynastierne var der primitiv stammekultur, og det første dynasti var tjubang oppe at køre ud af

den blå luft.

De jonglerede med stenblokke på op til 1300 tons forarbejdet med højpræcision og stablet med

ligeså svimlende højpræcision.

De forblø�ende matematiske og geometriske sammenhænge, som gennem-dokumenteret og

analyseret på kryds og tværs især i den Store Pyramide og Templet i Luxor, men som �ndes overalt,

er allesammen tilfældigheder, for deres arkitekter havde ringe forstand på matematik.

Den store pyramide i Giza er banket op på tyve år i al sin sindssyge vælde, for at der kunne ligge

kadaveret af en konge og rådne inde i midten.

Den store pyramide i Giza blev bygget ved at 10.000 slaver svedte døgnet rundt og hive i en snor op

ad en kæmpe sandkasserampe, som skulle ombygges hver gang, man nåede en række op.

Ægypterne slæbte obelisker fra Aswan, der er op til 1300 ton ned til en nilbåd og sejlede dem op af

�oden.

De mennesker, hvis efterladenskaber kan dateres i og omkring de store bygningsværker, må være

de selvsamme som byggede dem. Sagt på en anden måde: da sten ikke kan dateres, må man jo

datere en tilfældig bunke organisk efterladenskab som fx en død høne, der ligger på stenen og

konkludere ud fra den.

Det er omsonst at spørge ægypterne selv om noget, der har at gøre med deres ældste historie, for

det er de for dumme og mentalt underfrankerede til at have en mening om.
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Egyptologer derimod behøver ikke at bevise deres påstande, det er nok at postulere dem, hvilket som

sagt er en indbygget del af dogmatikken. En egyptolog har ret til at blive meget fornærmet, hvis

han/hun bliver bedt om at foranstalte en praktisk demonstration af byggeteknikker for at

sandsynliggøre antagelser og postulater. Middelalderforskere kunne lære dem meget – hvis

middelalderforskere påstår, at en kæmpe kastemaskine kan slynge en 20 kg sten 300 meter, så bygger

de en og viser det. Hvis vikingeforskere påstår, at en langbåd blev bygget med økser (og det er der en

alt anden en primitiv grund til), kan klare al slags vejr og gå i land på de laveste sandstrande, så bygger

de sgu’ én, lærer sig at navigere den og beviser det. De er ordentlige mand- og kvindfolk og tør sætte

deres røv i klaskehøjde. Hvis Thor Heyerdal påstod, at sydamerikanere befolkede Polynesien ved at

drive på havstrømmene, så byggede han en balsatræbåd og satte sit liv på spil – og beviste det! At

historikere derefter valgte at ignorere beviset, kommer ikke sagen ved, det er deres problem. Hvis

egyptologer derimod bliver bedt om at demonstrere ret meget andet end papyrusfremstilling – og det

kan de hyre egypterne selv til, da det er en levende tradition at fremstille verdens stærkeste papir – så

lusker de af med halen mellem benene. De har hørt om de få men fuldstændig mislykkede forsøg på

at �ytte store sten, som enkelte naive, men dog modige kolleger vovede sig ud i. Det skal de ikke nyde

noget af.

Nåja, det er jo bare mekanik, og der er jo billeder af det … OK egyptioter, hvis I indrømmer, at det ikke er så

nemt, så burde I måske udvise lidt større ydmyghed!

Egyptologer er verdens fremmeste eksperter i absurditeter. Ovenstående dogmesæt er kun et udvalg,

for der �ndes del-absurditeter af del-absurditeter. Har man først accepteret én af slagsen, kan man

trygt bygge videre på den. Dogmatik er netop at fastlægge en præmis, som der aldrig bliver spurgt ind

til siden. Man tænker undervejs, om disse typer overhovedet har hørt efter i matematik-, fysik- eller

geogra�timerne? De er et eksempel på, hvordan uvidenhed kombineret med illusionen om viden og
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deraf følgende påståelighed er en giftig cocktail. Selvom de i dag deler denne dårlige vane med andre

videnskaber, kommer de muligvis ind på førstepladsen.

Egyptologer har svar på ALT. De tillader sig aldrig at tvivle. Derfor fortjener de heller ikke som sådan

betegnelsen ‘videnskabsfolk’, da selvkritik og evnen til nysgerrigt at holde alle muligheder åbne, inden

man tillader sig at konkludere, er bottomline for videnskabelighed. Det er ikke videnskab, der er

‘videnskapisme’. De kaster en hjemmelavet teori ind i feltet, som de herefter ophøjer til ufejlbarligt

dogme. De pådutter egypterne religiøsitet i hver linie i deres skriverier, men opfører sig selv som et

præsteskab, der forlanger, at vi skal tro i stedet for at vide. Videnskabelig ydmyghed er dem ganske

fremmed.

Vi står overfor en kultur, der er ganske gådefuld, og de forklaringer, der lægges ned over den, bærer

præg af psykologisk projektion. Where to even begin …?

Khemitologi

Et godt sted at begynde er at se med egne øjne. Jeg havde chancen til i to uger at rejse rundt i det

meste af Egypten i 14 dage sammen en gruppe af videnskabsfolk og forfattere – og ægyptere – der alle

havde stor viden på deres felt. De havde derudover en noget anden vinkel på tingene end

egyptologerne. Et par af dem var selv egyptologer, som havde et temmelig kritisk syn på deres eget

fag.

Chris Dunn: ingeniør med speciale i præcisionsinstrumenter til forarbejdning og måling.

Stehpen Mehler: egyptolog, socialvidenskabsmand, naturvidenskabsmand og esoteriker.

Brian Foerster: forfatter med speciale i præ-inkakultur i Peru.

Mohamed Ibrahim: egyptolog og professionel guide.

Yousef Awyan:  turguide, skulptør, musiker og søn/elev af den mest berømte guide, egyptolog og

‘wisdom keeper’ Abd’El Hakim Awyan, der døde for et par år siden.

Patricia Awyan, Yousef’s hustru, og en klog dame.

Abd’El Hakim Awyan er igangsætteren til en ny (ældgammel i virkeligheden, men ny for os) og meget

givende retning indenfor egyptologi, der overhovedet ikke kalder sig selv for egyptologi, men

‘khemitologi’. Ordet stammer det ord på souf, det egentlig ægyptiske sprog (ikke arabisk), der betyder

‘den sorte jord’. Det er det, som Nilen gør ved jorden, når den oversvømmer den hvert år, hvorved den

bliver noget af det mest frugtbare jord i Verden. Alt kan dyrkes på dette sted. Khemt – stavet KMT – er

navnet på det prædynastiske Egypten … som ifølge egyptologerne ikke eksisterede andet end i form af

primitivt stammeroderi.

Rejsedeltagerne var derudover en række folk med baggrund i videnskab. Plus en gruppe new-agere,

der altid føler sig tiltrukket af mysterier og gamle sites, søde og nogle gange lidt … forvirrede. Jeg har

mine forbehold overfor new-agere og ny-religion i det hele taget, men en god og sund portion intuition

og ud-af-boksen-tænkning og venstre-højre-hjernehalvdels-koordinering er nødvendig for at nærme

sig de ægte mysterier, man møder i det land, der indeholder 50% af samtlige arkæologiske værker i

hele Verden! Ja du læser rigtigt, mængden er kolossal! Og det skønnes, at der gemmer sig meget under
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sandet. Der var videnskabelig tyngde nok i selskabet til at give modspil til et par nyreligiøse typer med

hang til at slippe jordforbindelsen. Faktisk er begge tilnærmelser udmærkede, og med den rette

balance kan det være produktivt. En hel del af det, man møder i Egypten er ganske ‘eksotisk’ teknologi

og kultur – ‘hidden in plain sight’.

Abd’El Hakim Awyan, visdomsbeholderen

Hakim vender vores forståelse af tid og evolution på hovedet og siger: dette var det egentlige Egypten

før Egypten ved navn Khemt eller Khemit. Det var de folk, der eksisterede her, der byggede de mest

avancerede og monumentale bygninger, som dynastierne senere �yttede ind i. Han daterer Khemit,

det prædynastiske Egypten startpunkt til 65.000 år f.Kr. Men det var ikke en kontinuerlig proces, for

det skete noget, der brød kontinuiteten. Dette ‘noget’ fandt sted mellem 11-12.000 år siden, hvor der

fandt en global katastrofe sted. Alle kulturer i hele verden har fortællinger og beskrivelser af denne

hændelse. Bibelen kalder det for  Synd�oden, men hvad det helt nøjagtig var, �ndes der forskellige

teorier baseret på beskrivelser og iagttagelser men ikke fuldstændig enighed om. Der er heller ikke

enighed om, hvorvidt det var en engangs-event, hvilket det sandsynligvis ikke var. Der synes dog i dag

at være meget få, der tør benægte eksistensen af dette ‘noget’.

At civilisationen er over 5000 år gammel er derimod en ganske ny og stadig træg erkendelse for

historikere. Menneskeheden er selvfølgelig langt ældre, men de var primitive kulturer ude af stand til

at beherske byggekunst, organisationskunst, videnskab og teknologi ud over et sparsomt niveau – i�g.

mainstream historieskrivning. Men der er sket for mange opdagelser i de seneste årtier til, at man kan

blive ved med at fastholde, at mennesker for mere end 5000 år siden blot var samlere og lavere

jægere, der bankede løs på hinanden med køller og �intesten. Man �ytter langsomt grænserne

baglæns i tid. Hakim tager springet fuldtud.
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Abd’El Hakim Awyan

var ikke hvem som helst. Han havde grader i egyptologi og arkæologi fra Universitetet i Cairo og

Holland, og han blev den mest berømte og respekterede af alle de ægyptiske guides og ‘keepers’. Når

Imperiet og den britiske kongefamilie + diverse statsoverhoveder og fornemme folk med bagdelen

fuld af penge og prestige kom på besøg, kontaktede de Hakim, simpelthen fordi de havde råd til det

bedste, og selvom eliten holder af at fylde alle andre med skrøner, så ved de det godt selv. De

såkaldte keepers møder man stadig i dag i tempelbygningerne. De har langt hvidt skæg, de bærer hvid

hovedbeklædning/turban og galabea (langt bomuldsdress). De ved alt om det sted, de har opholdt sig

ved og  passet på  (deraf navnet) hele deres liv, og deres viden kommer fra deres far, der havde sin

viden fra sin far, osv i ubrudt linie – noget der er en realitet i alle oprindelige kulturer, men som er

blevet den moderne kultur fremmed på grund af et fænomen, vi kan kalde videns-monopolisering. Det

er denne overleverede viden, som egyptologerne har ladet hånt om, for i�g. Imperiets darwinistiske og

racistiske tankesæt regnede man ikke en kulturs indfødte for noget, og fordi den mundtlige tradition

ikke var pålidelig ifølge akademia. Som ung mand rejste Hakim hele Egypten tynd og stod i lære hos

keeperne, hvis tillid han ska�ede sig. Han blev selv en af dem, og som den første samlede han al deres

viden til en syntese. De kendte deres sted, Hakm kom til at kende dem alle, og han begyndte at se

mønstret. Dette er, hvad han efterhånden kaldte for khemitologi.

Hakim præsenterer os for den ide, at hele Nil-

komplekset og alle de såkaldte templer er et

sammenhængende kompleks, indbyrdes forbundet af

underjordiske gange og udtænkt som et

sammen�ettet energisystem. Han havde selv været i

det underjordiske. Som ung mand steg han ned i en

åben skakt 30 km syd for Cairo og var væk i dagevis.

Herefter dukkede han op af et hul i levende live på

Giza-plateauet. Undervejs havde han gået, kravlet og

svømmet i gangsystemer. De egyptiske myndigheder

er fuldt klar over eksistensen af disse gange og har

sørget for at lukke dem af. Angiveligt for at de stakkels

turister ikke skal forsvinde og omkomme.

Angiveligt, og for så vidt fair nok, for man er selvklart ikke interesseret i at skulle hente indeklemte

eller omkomne turister op fra et kæmpe netværk af skakter. Men der ligger også noget andet i det.

Man er ikke interesseret i, at verden skal vide om det, og det bliver beskyttet som en militær

hemmelighed. Vi må som mennesker ikke kende til vores fortid, for det ødelægger Imperiets mulighed

for at okkupere vores nutid og fremtid. Husk at egypterne ikke har styret deres eget land bortset fra i

korte perioder i over 100 år. CIA styrrer egyptisk forsvarspolitik, IMF styrer på destruktiv vis egyptisk

økonomi, osv. Det hænger derfor også sammen med, hvorfor militæret har placeret sig alle de steder,

der har interesse, og hvor der �ndes store uudgravede områder. Hvis man har dette verden-på-

hovedet og paranoide tankesæt, leder man altid efter alt, der potentielt kan være våben mod
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mennesker, jf nazisternes  Anunerbe-ekspeditioner, hvor de selvfølgelig også har været. Man er

angsfyldt på udkig efter, om nogen skulle opdage noget, de kunne bruge til gavn for mennesker. Vor

tids elite er direkte arvtagere af det romerske misundelseskomleks. De har luret, at katten er ved at

komme ud af sækken i disse år, og meget af det, der sker i Mellemøsten, har at gøre med den agenda,

som Joseph P. Farrell har kaldt for ærkæologi-krig. Derfor prøvede disse ‘udlændinge’ også sætte deres

klamme �ngeraftryk på den senere afsporede egyptiske forårsrevolution (det arabiske forår) og

indsatte først endnu en marionetpræsident/-regering til erstatning og intensivering af den afdankede

(der bla. stjal et ukendt milliardbeløb fra den egyptiske befolkning).

Hakim kalder det samlede kompleks af pyramider og bygningsværker i den nordlige del af Egypten

for Bu Wizzer, Osiris’ land. Bygningerne havde oprindeligt intet med templer eller gravmonumenter at

gøre. Det var kraftværker, der formidlede energi. Denne energi har tre komponenter: vand, lyd

(frekvens) og mineraler (sten + metal)?, og når disse tre bringes til at interagere, opstår et samlet

energifelt.

Yousef Awyan og hans �øjte

Det indre kammer i den røde pyramide er råt men perfekt. Stenene er knivskarpt tilpasset.

Lyden er fremragende set fra musikerens synspunkt. Hvert kammer har en særlig tone.

Kartoucher i Kom-Ombo Sobek og Osiris
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En hi-tech-civilisation

Der er en slående forskel på de egentlige gravsteder i  Kongernes Dal  og pyramidernes rå

stenkonstruktioner. I Kongernes Dal ved Memphis/Luxor er alle vægge overdådigt udsmykkede med

kartoucher. I pyramiderne og de rumstrukturer over og under jordover�aden, der ligger op af

hovedbygningen, er der absolut ingen udsmykninger – bortset fra kedelig turistgra�tti. Når man går

ind i dem, er det som at be�nde sig i et fabrikslokale eller i en militær-installation. Selv om gange og

rum kan være forarbejdet med uhyre præcision, og selvom om over�aderne på de ofte hårde

stenarter som granit, alabaster, rosenkvarts, basalt eller blødere stenarter som limsten kan være

maskinpræcist afskåret og fuldstændig maskinelt blankpoleret, så fremstår de som rent funktionelle

uden paladsernes, templernes og de dynastiske gravkamres pragt. De er ikke beregnet til at færdes i

og vise frem. Det er som at gå inde i en stor maskine. Og da maskinerne var i arbejde, var det ikke

meningen, at man skulle opholde sig der – man ville blive stegt lige så hurtig som i reaktorrummet i

Tjernobyl af en teknologi mere avanceret end varm �ssionsenergi.
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Det geometriske mønster brændt med laserteknik ind i granitten i en søjle i Osireion, Abydos.

Netop i det underjordiske halvt oversvømmede Osireion – vandet er der stadig – er der nogle detaljer

på søjlerne, der får ægyptologer til at gå helt i sort. Man ser adskillige steder det mønster med

overlappende cirkler, der er kaldt ‘Livets Blomst’. Det besynderlige ved mønstret er, at det ikke er

hamret ind i granitten. Det �ndes inde i selve stenen – det er simpelthen laser-imprægneret! Altså

forstå det lige helt: over�aden af stenen viser ingen tegn på fysisk bearbejdning, der er ligesom alle

andre nok så polerede eller upolerede granit-over�ader. Mønstret ligger inde i stenen! Af samme

grund er komplekset også spærret af for turisterne, så de ikke skal stille for mange spørgsmål til de

stakkels lokalguides, der kun kender den o�cielle smøre, de har lært udenad. Og for at de ikke skal

falde i vandet, fair nok igen, men man kunne sagtens have bygge træbroer og -gange.
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Osireion. Engang lå dette bygningsværk i jordhøjde.

Det falder ikke egyptologer ind at spørge geologerne om, hvornår det mon kunne være.

Det er ikke det eneste unormale ved stedet. Det ligger forsænket under jordniveau, og i det

omkringliggende landskab er der silt, materiale lejret af strømmende vand. Geologer kan påvise, at

Nilen har �yttet sig mod øst og at den var kæmpestor og bred.

I midten af disse bygningskomplekser �ndes der ofte et rum med en stor stenkiste. Den kan være med

eller uden låg. Egyptologerne har i deres evindelige morbiditet selvfølgelig straks udnævnt dem til at

være gravkister til døde kongers kadavere (it takes one to know one…). Ganske vist har de aldrig fundet

en død konge her, ikke en gang på steder, de var med til at åbne for første gang, efter disse steder

forsvandt under sandet. Men det bekymrer dem ikke. I visse bygninger har man fundet mumier, men

det falder ikke egyptologerne ind at forestille sig, at man fornuftigvis �yttede ind i bygninger, der

fandtes i forvejen, siden de nu stod der til ingen nytte, og der var slukket for strømmen  i fabrikken. Vi

ser her, hvordan man beklæder væggene med et lag bindemiddel og støber kartoucher, der så

bemales. Disse er ofte helt fantastiske, for dynastierne havde udpræget sans for pragt.
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De koptiske fundamentalister kunne ikke klare synet af kvindelig skønhed. Hathor, den ‘Himmelske Ko’, det

egyptiske forstudie til den Kvieøjede Hera’.  Underlig hovedfacon, ikke? Prøv at sammenligne den med et

skematisk billede fra anatomibogen af det ultimative organ for næring og livgivning: den kvindelige

uterus. Kopterne kunne lige så lidt døje synet af en livmoder, ligesom katolikerne tålte synet en tissemand.

Vi ser desværre også den umådelige vandalisme, der er udført af kopterne, de tidlige kristne, der

dekapiterede �gurerne, smadrede især ansigter, næser, hænder, fødder. Vandalismen er senere

blevet smurt af på araberne/muslimerne, og de kunne sagtens have gjort noget lignende, men de var

ikke ankommet endnu. Det gør visse sted ondt helt ind i marven at være vidne til så meget bevidst

ødelæggelse af verdenskunst. Det er også svært at forestille sig, hvad der foregik i hovedet på disse

jihaddistiske stormtropper af ødelæggere udsendt på befaling af … ja hvem? Ledelsen af den koptiske

kirke i samarbejde med deres arbejdsgivere, romerne og de rige jøder i Alexandria. De ønskede to ting:

at stjæle og at ødelægge. Romerne og grækerne ribbede også de fantastiske over�adesten på

pyramiderne for at bygge med dem i Cairo og andre steder. Enkelte steder hænger de stadig ved og

lader ane, hvad de engang har været.

For at forstå denne organiserede og ideologisk funderede vandalisme, undgår man ikke at foretage en

næranalyse af et af de underbelyste områder ved det romersk-kristne projekt: krigen mod naturen.

Det er dog så omfattende, at det ville kræve en hel blogspot. Lad os nøjes med at nævne naturen som

det kvindelige element og den jødisk-kristne-islamiske Gud, Jahwe, som det maskuline overtag af

kosmologien. Kvinden og i det hele taget seksualitet blev fordømt som urent og syndigt. Det kan bedst

forstås ved at studere en af de hæderskronede kirkefædre, Augustin. Hans seksualforskrækkelse er

lige så sygelig som hele bagsiden-af-medaljen af det kristne projekt. Og mon ikke han har haft en

�nger i spillet i nedbrændingen af det store bibliotek i Alexandria, hvor en af hans mest forhadte

modpoler, en af de sidste repræsentanter for den præantikke visdoms- og videnskultur, OG oven i

købet en kvinde af fremragende format, �loso�en Hypathia, havde en fremtrædende plads?

Hvis han ikke havde en direkte rolle i dette skammelige projekt, så leverede han i hvert tilfælde det

ideologiske skyts, hvilket kan læses i hans skrifter. Mage til kvindeforagt skal man lede længe efter. Det

er hans ånd, der har hvilet over den katolske kirke helt frem til renaissancen. Og hvor mange

kvindelige paver var der lige? Der var faktisk en, men det er en anden historie.
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Egypterne, derimod, synes ikke at

have haft problemer med

seksualiteten. Hele Dendera-tempel-

komplekset er dedikeret til det. Også i

Luxor er billederne ret eksplicitte:

Kosmisk sperm på bagvæggen af det inderste tempelrum i Luxor

Her bliver der ikke lagt �ngre imellem. Eller også er det netop det, der sker, for mage til �nger-

overbegramset felt skal man lede længe efter. 1000-vis af besøgende har berørt det gode område af

denne kartouche for at rage noget af kraften til sig   Der er næppe tale om ‘ubesmittet undfangelse’,

men på den anden side skal man ikke tro, at der er tale om egyptisk pornogra� her. Der er langt større

kræfter på spil, og både kristen bornerthed og det overerotiserede forbruger-industri-samfunds lumre

liderlighed er projektioner og derfor skudt ved siden af.

Byggeteknik

Khemit-kulturen valgte deres byggematerialer med omhu. Granit, rosenkvarts, alabast og limsten har

alle et højt indhold af magnetisk aktive komponenter: kvarts og jern. Når vandet er steget op i de
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underjordiske kamre i Giza-kraftværket og har aktiveret den serie

af kæmpe-resonatorer, der sad i det store galleri – monterings-

hullerne er der stadig – for til sidst at aktivere de to kamre med

deres perfekte resonans-dimensioner – alle kamre har en

grundtone – så blev der skabt voldsomme energier. I dag er der

stadig en radius omkring pyramiderne, hvor der ikke vokser

noget. 100 meter borte kan der starte en hel skov af palmer.

Hvilket modsiger newagernes mytologi om, at det skulle være

vældig sundt og spirituelt at opholde sig der. Bygmestrene har

haft en videnskab om lyd/resonans/musik, som vi kun aner fra

Pythagoras, der studerede hos dem. For selvom folkene fra

Khemit var nødt til at forlade stedet under den store katastrofe,

var der stadig noget tilbage af deres viden.

En komponent i maskineriet, vi ikke kan se længere, er

det, der var placeret i mærkelige fordybninger i gulve

og vægge. Nogle steder ligner de et støbehul i form af

den dobbeltbladede økse. Også på toppen af

pyramiderne mangler der noget, som man tog med,

da man slukkede for strømmen. Og har der siddet

noget tilbage, er det blevet stjålet og smeltet om. Der

var tale om ædle metaller som guld og sølv eller en

særlig legering af disse kaldet elektrum – navnet siger,

hvad det kunne – og både de anvendte sten og

metaller har en høj elektrisk egenskab. At de også har

være smukke er der ingen tvivl om, men det var ikke deres egentlige formål.

Dette fænomen er i øvrigt helt parallelt med de sydamerikanske pyramidebyggende kulturer. Også her

er historikerne voldsomt forvirrede over datering og formål med dette ufattelige byggeri. De tilskrives

maya, azteker og inkakultur, hvilket afgrænser dem til max. 2000 år. Efterkommerne af disse lokale

kulturer er derimod ikke i tvivl. Direkte adspurgt siger de åbent, at de ikke byggede dem, og at de var

der, da de ‘�yttede ind’. Og hvis nogen antyder, at den megalitiske og verdensomspændende kultur var

ældre, mere global og mere avanceret, end historikerne fatter, og hvis man går historikerne seriøst på

klingen og tvinger dem til at forholde sig til facts om teknologien, som den direkte kan ses med åbne

øjne … så trækker de bare et endnu vildere kort: alien-kortet, ta-daa! De nægter med andre ord stædigt

som æsler og med tonstung bevisbyrde stablet op for næsen af dem, at mennesker for mere end 5000

år siden kunne frembring disse mesterværker. Til gengæld har de ingen problemer med at hive

udenjordiske ned fra Sirius. Det kan oven i købet være, at vi skal tænke i de baner, men så bliver vi

som minimum nødt til at sammentænke det med vores egen fortid som menneskehed.

Laser-gra�tti i Osireion, Abydos. På dette billede (ikke mit eget, man kunne ikke komme på det skudhold) ser

det ud,

som om det er skåret ind i stenen. Men det er et
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optisk bedrag. Hvis du kunne lade din hånd glide hen

over,  ville det være helt glat. Strukturen er inde i

granitten.

Funktionalismen er slående i mange af bygningerne.

Templet i Abydos og det bagvedliggende Osireion er

så funktionalistiske, at de har inspireret arkitekter i

�ere hundrede år og i nyeste tid. Romerne kendte og

misundte stilen og kopierede fra både ægypterne og

grækerne. Den katolske kirke stjal også med arme og

ben, se fx. obelisken på Peterspladsen. Og hvad de

ikke fysisk kunne stjæle, kopierede de. Napoleon

rejste i Egypten og bestilte en aftegning af alt, han stødte på. Nazisterne var i øvrigt også overalt,

hvilket kan ses på deres bastante byggestil. Det kan i øvrigt fortælles, at franskmændene – de fjolser – i

1800-tallet smadrede over 50 obelisker i forsøget på at stjæle dem! De kunne simpelthen ikke �nde ud

af at få dem ombord på en båd. Man ved ikke, om man skal le eller græde over de stupide

imperialister. Megalomani = kombinationen af mindreværdskompleks og storhedsvanvid.

Tempelkomplekset, Per-Neter’en, i Abydos. Seti I har bestemt ikke bestilt et bygningskompleks på størrelse

med et nationalmuseum som sit gravsted. Dette bygningsværk er så nutidigt funktionalistisk, at det kunne

være hovedsædet for et hovedrigt multinationalt �rma designet af en af tidens førende japanske arkitekter

med en multimillion-gage.

Matematikken

Ifølge egyptologerne var egypterne ikke særlig gode matematikere. Glemte jeg at sige, at egyptologer

også har ekspertise i matematik og geometri? Men i realiteten �nder vi noget af verdens mest

avancerede matematik målbart indbygget i arkitekturens geometri. Egypterne havde blot en anden

form for matematik, som vi først begynder at forstå for alvor i dag. De havde et regnesystem, hvor de

kunne springe en hel masse mellemregninger over, som fuldstændig ligner måden, en computer

regner på. Derudover er proportionerne i bygningerne gennemsyret af de irrationelle tal Pi og Phi og

�bonacci-forhold / gyldne snit – naturens egne proportioner.
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Husk også, at en af den vestlige matematiks absolutte fædre, Pythagoras, måtte vente 20 år, inden han

�k adgang til at studere i de egyptiske skoler, hvorefter han kom tilbage og udviklede grundlaget for

den geometri, vi kender. Husk også, at hans tal-resonansforhold hænger sammen med musikken /

lyden / frekvenserne.

Selve portalen, hovedindgangen til et egyptisk tempel

ligner det tegn, grækerne valgte for π

Den menneskelige krop er organiseret efter de samme

proportioner. Man kunne kalde den egyptiske

matematik for natur-konkret. Vores matematik går ofte

ud af en streng og bliver til ren mekanistisk abstraktion.

Egypterne havde en musikalsk matematik. Husk også,

at musikken var den næsthøjeste videnskab i

Quadrivium – matematik, læren om tallene – geometri,

læren om tallene i rum – musik, læren om tallene i tid –

astronomi – læren om tallene i rum-tid.

Goethe sagde:  Arkitektur er frossen musik.  Og ligesom

ved alle musikalske, resonante felter, forbliver man

aldrig upåvirket, når man be�nder sig midt i et kæmpe

stykke musik. Medmindre man selv er lavet af sten.

Goethe er interessant, se  Noter om Goethe. Han kan

siges at være en lille lomme af videnskab, der overlevede udrensningen af de mere esoteriske

elementer af videnskaben, der som ovenfor nævnt �k en kort opblomstring i renaissancen og optog

størstedelen af en videnskabsmands liv og engagement. Som musikvidenskabsmand ved jeg, hvor

meget Goethe blev latterliggjort af især den skole, der  teoretiserede omkring  den 2. wienerskole

(Schönberg, Berg, Webern) – ikke så meget komponisterne selv, jeg taler om Adorno og hele kæden af

kulturmarxistisk observans, og som stadig var dominant helt op til slutningen af 1980’erne. Kun en

genial outsider som Rudolf Steiner synes at have fulgt i hans fodspor. Goethe var bare, ifølge tidens

politiske korrekte kulturmarxisterne, en forvirret, inkompetent romantiker, hvilket er helt i skoven, for

Goethe tog decideret afstand fra det, vi forstår som romantisk sværmeriskhed. Jeg vil oven i købet

påstå, at han sad med det lange strå og var særdeles visionær og indsigtsfuld. I øvrigt var

avantgardisten Webern fuldstændig opslugt af Goethes farvelære. I mine musikvidenskabsstudier åd

jeg en mig igennem stor tysk doktordisputats, der omhandlede dette.

https://www.nedersteetage.com/noter-om-goethe/
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Obeliskerne

Maskinpræcise skæremærker fra top til bund (foto: marcohanuman)

Lad os blive lidt ved obeliskerne. Hvis vi beholder ideen om et et elektro-hydro-energetisk kraftværk, så

ville en centralt placeret 30 meter høj granitnål have et bestemt formål: at sende den enorme energi

dannet af bygningsværket, vandet og metallerne opad. Hvordan det har set ud, kan vi kun gætte på. I

stenbrudet i Aswan �nder vi den eneste eksempel på en ufuldendt obelisk. Her blottes

fremstillingsteknologien for det vågne øje, og det var på ingen måde ved at baske løs 10 år i træk med

en rund doleritsten og en bronzemejsel. Rundt om stenen ses parallelle serier af halv-meter brede

gravemærker, der går ned langs siden af den modsatte væg, vender nede i bunden, fortsætter ind

under obelisken og trækkes ud og op igen. Det er så tydeligt en maskine, der har gjort dette her, det

har ikke taget 10 år, der ingen mærker af små håndholdte redskaber men store sammenhængende

furer af en maskine, der har kværnet nedover granitten. Måske har man lavet en obelisk på en dags

tid? Også her �ipper egyptologerne ud med diverse bøvede og smådesperate (bort)forklaringer. De

tager aldrig stilling til det, som øjet rent faktisk ser, og som for en topgearet ingeniør som Chris Dunn

ikke efterlader tvivl. Han er ikke et sekund i tvivl. Dette er præcisions-maskinarbejde, og hvis man

hævder noget andet, har man ikke forstand på det, man taler om.

Fuldendt obelisk i Karnak, Luxor/Memphis

Vi kan så yderligere spekulere om, hvordan denne kæmpe-monolit på 1300 tons blev holdt fri fra

undergrunden og hentet op af hullet, når maskinerne �k skåret den fri. Her bliver det for alvor

eksotisk, og vi slipper ikke for at tage i betragtning, at bygmestrene havde en anden forståelse og

beherskelse af tyngdekraften end os. En sådan tanke er stadigvæk fuldstændig uspiselig for ikke blot

egyptologer, men også for den samlede videnskab inklusive historievidenskaben.
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Den �ndes en skjult tråd i al videnskab. Den kan bedst

studeres i darwinismen og det hoveddogme, at al

udvikling i den menneskelig kultur foregået i lige linje fra

noget primitivt = dengang = deres kultur til noget

avanceret = i dag = vores kultur. Vi er toppen/klimakset

på menneskelig civilisation. Det er, hvad det er. Men det

er kun egyptologer, der endnu ikke har opdaget, hvori

problemet består, og som er i stand til uden at skamme

sig at påstå, at ekstreme hi-tech produkter er blevet

fremstillet med sten- og bronzealder-redskaber. Der er

skabt et kognitivt dissonansfelt, som skriger løs, men

disse såkaldte videnskabsfolk sover ganske roligt om

natten – undtagen når de bliver stillet direkte spørgsmål,

for så ruller deres øjne. Der �ndes videoklip på

internettet, hvor ægpytologer bliver konfronteret med

fakta, og roder sig ud i pinligheder, benægtelser, infantile

teoridannelser, selvmodsigelser og absurditeter. Man

kan simpelthen a�æse det fysisk-mentale ubehag, de føler, når de bliver nødt til at svare på

nærgående og substantielle spørgsmål, der for alvor udfordrer deres logik.

Sarkofagerne

Et af de meste surreale steder på jorden må ganske givet være Serapeum. Man stiger ned ad en lang

rampe til et gangsystem, hvor man taber underkæben. Hovedgangen er ca. 100 meter lang. I hver side

af den brede gang er der nicher, der i dag er understøttet af kraftige stålkonstruktioner for at de ikke

skal kollapse. Eller for at man kunne løfte låget på det, der er det forblø�ende: kæmpestore stenkister

på 500 tons med låg, der vejer 300 tons. Man har i dag formået at løfte lågene og skyde klodser ind, så

lågene har løftet sig til udstillingsformål. Ydersiden på disse sarkofager er delvis forarbejdet og delvis

rå. Indersiden derimod er fuldstændig glat og præcis.

En af de 30 kæmpe-sarkofager i Serapeum.

Guiden i min rejsegruppe, Mohamed Ibrahim, der var uddannet i egyptologi ved Universitetet i Cairo,

havde en særlig måde at præsentere tingene på:  ‘Jeg vil nu starte med at fortælle jer den o�cielle

historie…’ fremsagt med knastør ironi og egyptisk stoneface. Det gik undervejs op for mig, at egyptere

kan have en særlig form for lakonisk humor. Senere modi�cerede han denne historie kraftigt og gav

den modspil. Den o�cielle forklaring på de 27 kister i Serapeum – og bag endestykket gemmer sig

efter sigende kilometervis af gange med hundredvis af lignende sarkofager (militært område

selvfølgelig) er begravelsespladsen for de hellige mum�cerede Serapis-tyre. Altså endnu en gang

historien om, at helt overvældende anstrengelser og ligeså overvældende hi-tech-præstationer

forklaret som low-tech er iværksat for at kadavere kunne ligge og rådne i mørket. Egyptologerne

fastholder manisk forklaringen, selvom der ikke fundet en eneste tyremumie i disse kister. Der blev

visnok fundet en enkelt støvet mumie på selve stedet, men kisterne var uåbnede.
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Det er altså også ret svært med almindelig sund fornuft

at forestille sig følgende scene.

Gravrøveren kommer hjem til hytten med en stor støvet

pakke og udbryder: ‘

Skat, se hvad jeg har fundet! Vi bliver rige nu! Jeg og gutterne

har lige været nede i gravkammeret, hvor vi har løftet låget

på en stor kiste på 50 tons og snupset dette her pragtstykke

af en død tyr’.

Konen ser ondt på ham og udbryder:

‘Vil du straks fjerne den beskidte tingest, jeg vil ikke have den

i mit hus! Og så har I løftet et låg på 50 tons? Det tror jeg

ikke lige, for du kunne dårligt slæbe skraldespanden ud

forleden!’

Det holder altså ikke rigtig. Det er den samme absurde

historie, egyptologerne fortæller om det postulerede

gravkammer i den store pyramide i Giza. Altså gravrøvere

skulle have løftet en 50 tons sten, der blokerede indgangen til pyramiden, møvet sig op til den

postulerede konges postulerede gravkammer, løftet låget på den postulerede grav-sarkofag og stjålet

hans postulerede mumie. Herefter har de sat låget tilbage på plads (låget mangler i dag og har

sandsynligvis aldrig været der) møvet sig tilbage til indgangen med den døde konge og hans

kostbarheder i hænderne, pænt sat den 50 tons store sten på plads igen, og skyndt sig hjem til

konen: ‘Skat, vi bliver rige nu …’

Og teorierne om sandkassen og slavebyggeriet hører hjemme i Cecil B. de Milles ‘De Ti Bud’ med

Charlton Heston som Moses. En fransk arkitekt, Jean Pierre Oudin, der opgav sin karriere og forfulgte

sin fars indskydelse, har en anden teori. Her bliver det interessant, for manden er ikke egyptolog, han

bekymrer sig faktisk om reel byggeteknik og ladsiggørlighed, og han ved noget om det. Teorien kan

faktisk sandsynliggøres via målinger af den Store Pyramide, der viser en spiralformet indre gang. Så

selvom egypterne, dvs. folkene fra det prædynastiske Egypten, Khemit, havde særlig teknologi til

rådighed, havde de stadig brug for fast grund under fødderne.

A propos Moses. Vidste du, at Sigmund Freud som noget af det sidste i sit liv skrev en bog om Moses,

og at han var dybt interesseret i Egypten? Denne bog er et af afsættene for alternativ egyptologi, som

beskrives i brudstykker i dette rejsebrev. Freud havde en lidt anden vinkel på, hvem Moses var.

ThutMosis eller Mises var i hvert fald ikke jøde. Og hvad var det egentlig med denne navnkundige

person og fænomenet Exodus? En alt for lang sidehistorie. Spørg Freud, Ahmed Osman, Schwaller

Delubicz, Stephen Mehler, Robert Beauval, John Anthony West – eller Ralph Ellis.

Det Ægyptiske Museum i Cairo – hvad der svarer til Nationalmuseet – er fyldt med kostbarheder. Her

�ndes en over�od af de vildeste og ofte perfekte kunstgenstande. Alle turisterne skal selvfølgelig hen

til Tut Ankh Amons gravbokse og ansigtsmaske m.m. Det er selvfølgelig vanvittigt �ot, ekstravagant og

https://www.youtube.com/watch?v=YTgxGJfXRQ0&NR=1&feature=endscreen
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overdådigt. Men der �ndes også mere diskrete seværdigheder, der ved nærmere eftersyn er

imponerende på en anderledes måde end guld, ædelstene og kunstfærdig pragt.

Ikke langt fra hovedindgangen er udstillet en af disse stenkister, som er beskrevet ovenfor fra

Serapeum. Den er ikke helt så stor, men til gengæld er den ret afslørende og ‘smoking-gun-agtig’

ligesom den ufuldendte obelisk i Aswan-stenbrudet. Kisten står op af en væg sammen med montrer

og �gurer. Man tænker ikke lige på, at man kan klemme sig om bag ved den, men når man har gjort

det, tænker man, hvorvidt det rent faktisk er en fejl, at den overhovedet er blevet udstillet. Bagsiden er

imidlertid ufuldendt, og det er her, det bliver interessant ligesom med den ufuldendte obelisk i Aswan.

For det er her teknikken bliver røbet.

🎦

Lost Ancient High Technology Artifacts In The Cairo Museum Of Egypt

https://youtube.com/watch?v=vLQi_DMxEUo

En videooptagelse, som jeg var forhindret i at optage, da alt udstyr blev kon�skeret ved indgangen. Det er

heldigvis lykkedes andre at smugle udstyr ind. Der er bla. et klip, hvor Stephen Mehler demonstrerer den

usandsynlige bagside af sarkofagen i Cairo-museet.

Man ser et helt rent snit på 2/3 af sidestykket. Altså en af disse over�ader, hvor man kan trække en lige

linje på alle leder. Men så var der noget, det gik galt. Lad os sige på denne her måde: saven, eller hvad

vi skal kalde instrumentet, smuttede og begyndte at arbejde sig skævt. Man opdager det med det

samme og erkender, at det ikke bliver det snit, man går efter. Kisten bliver vil blive ubrugelig og man

trækker straks saven ud. Det er en dobbelt muligvis roterende savklinge, der arbejder parallelt, og

udtrækket sker både opad og nedad. Når man studerer det halve meter dybe hak, der kiler sig ind i

det rå granitstykke, der ikke nåede at blive skåret af, er hakket ligeså glat som den færdige side. Man

er nødt til at lyse med en lygte ind i hakket for at se bunden. Desværre havde jeg ikke et James Bond-

kamera indbygget i en bukseknap, så du må forestille det det – eller besøge museet selv.

Tænk lige over det. Snittet, når det går galt, er ligeså perfekt som den vellykkede side! Hvad betyder

det? Det betyder en total udelukkelse af alle bøvede teorier om primitive bronzealderværktøjer! Man

https://youtube.com/watch?v=vLQi_DMxEUo
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kan ikke læse om denne detalje noget sted ej heller se billeder af det (fotografering er jo forbudt) Man

kunne anlægge en slags sideteori om, hvorfor denne ‘smoking gun’ af en stenkasse overhovedet har

fået lov til at stå her. Mit helt personlige bud er, at der er ægyptere – arkæologer og musemsfolk – der

udmærket ved, at der er noget galt på færde, og at den o�cielle forklaring er forfalsket, men som på

trods af pålæg fra ledelsen har fået gennemført, at de særligt nysgerrige har fået mulighed for at se

‘det umulige’.

Krukkerne

De står rundt omkring i deres montrer. Lerkrukker, tænker man først, det har man set. Men når man

opdager, at de er lavet af en af verdens hårdeste stenarter, diorit, med en hårdhedsgrad mellem stål

og diamant, så er sagen en anden. Man ser også andre forblø�ende artifakter lavet i scist – en anden

yderst hård stenart – og alabast, der er nemmere at have med at gøre.

En moderne krukkemager ville betænke sig nøje, inden han gik i gang med sådan et projekt – selv med

hi-tech-udstyr. Han ville sikkert afvise opgaven for ikke at komme til kort. Det indre af krukken er ligeså

perfekt som dens ydre, alle afrundinger har højeste �nish og præcision. Forestil dig, hvad det ville

kræve. Og hvis du er i tvivl, så spørg en håndværker. Når han siger nej til opgaven, så kontakt et

laboratorium med adgang til hi-tech-skære-fræse-udstyr. Dynastierne havde ikke den slags kunnen,

disse krukker er nogle af deres arvestykker. De er uforgængelige, og de vil stadigvæk eksistere om en

million år, hvis der passes på dem.

Dette er ikke en hjulkapsel på en Lamborghini – hvilket faktisk ville være tættere på formålet end en

kunstfærdig lotusblomst.

Lige så besynderlig som krukkerne i materiale og i særdeleshed i formen er denne skive. Dens

præcision er som hi-tech robotstyrede formgivninger, vi kender i dag. Det er tydeligvis en objekt, der
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er en del af noget andet og beregnet

til rotation. Ægyptologerne har

selvfølgelig en eller anden forklaring,

der er kommet op med, fx en vase til

lotusblomster…

S�nxen

Den gådefulde. Den berømte og kontroversielle forsker Schwaller Delubicz lod en enkelt linje falde en

en af sine banebrydende bøger, der har dannet baggrund for et andet og dybere syn på Egypten. Han

nævner, at S�nxen og terrænet omkring den er blevet udsat for vand. Denne indlysende iagttagelse

åbnede efterfølgende for, at forskere så nærmere på fænomenet.

Man ser de bløde lag træde frem og de hårde slidt væk. Man vil forvente det modsatte ved strømmende

vand. Geologen Robert Shock viser, at der kun kan være tale om hård sidelæns regn gennem meget lang tid.
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Der er normalt ikke adgang til området lige omkring S�nxen. Dette er taget fra normalt jordover�adeniveau.

For 100 år siden var dette hul ikke udgravet, og kun hovedet stak ovenfor ørkensandet.

Dette giver egyptologerne et problem. De påstår, at S�nxen er bygget i dynastiernes Egypten, men

geologien er ‘hard evidence’ og svær at løbe fra, og hvis man gør det alligevel, er man tvunget ud i

selvmodsigelser, benægtelser og barnagtigheder. Det har ikke regnet på den måde i minimum 7000 år,

og furerne er så dybe, at det har taget tusinder af år af frembringe dem. Et yderst forsigtigt skøn vil

være 10-12.000 år. Problem var bare, at vi rammer den mest kaotiske tid rent geohistorisk, hvor der

indfandt sig store naturkatastrofer i slutningen af sidste istid. Dette var ikke en tid at bygge store

bygninger og �gurer i ro og mag, dette var en tid til at overleve.

Læg i øvrigt mærke til ansigtet. Det er en sort nubisk kvinde. Muligvis en af de første dronninger i

dynastierne, da ansigtet er efterbearbejdet i dynastisk tid. Har det været et løvehoved førhen? Havde

det at gøre med konstellationen Leo i precessionen af stjernebilleder. Var det et hybriddyr som i Luxor

med løvekrop og vædderhoved? Vi har lov til at gætte, men vi bør kunne argumentere for alle

gætterier. Egyptologer mener, at det er nok at påstå og antage. I esoterisk egyptologi og khemitologi

gør man sig stor umage med at underbygge. Og meget vigtigt: man spørger al slags videnskab og

ekspertise til råds. Hvis der – hvilket der er i al videnskab – gråzoner af manglende bevismateriale, så

kalder man det en hypotese eller en teori – og står ved det! Teorier må ikke indeholde for mange

antagelser i for lang tid. Ved førstkommende lejlighed sørger man for at opdatere sin teoridannelse.

Egyptologer ophøjer ikke-tilstrækkeligt underbyggede teorier fulde af antagelser til allerede beviste

kendsgerninger. Som multimedie-producent havde jeg et årelangt samarbejde med Niels Bohr-

instituttet og den afdeling, der husede glaciologerne – geofysikere i den eksklusive afdeling, der lavede

boringer i indlandsisen i Grønland og Antarktis (danskerne borede i Grønland). Det hedder i dag

Center for Is og Klima. Via meget præcise analyser af de op til 3 kilometer lange bore-cylindre, de

hentede op helt nede til grundfjeldet under isen, var de i stand til at veri�cere hændelser med
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sommer-vinter-præcision i op til 50.000 år baglæns – og med stigende usikkerhed op til 100.000 år. I

Antarktika går det endnu længere tilbage. Disse analyser præciserede geofysiske hændelser, fx

vulkanudbrud, der direkte underminerede egyptologernes dateringer.

Spørg lige, om egyptologerne tog højde for det? Niels Bohr-forskerne grinede ad det hele. De passede

deres arbejde og undgik at gå i clinch med egyptologerne. Lige som geofysikeren Robert Schoch holder

de sig bare til målbare facts og siger lige ud, at hvis egyptologerne har problemer med det, så har de et

problem og steger i eget fedt. Materialet kan måske misfortolkes, men det lyver ikke.

Ansigtet og symmetrien

Disse maskinmærker �ndes overalt. Chris Dunn har gjort det til sit speciale at opdage dem. De �ndes

både, når det gik godt, og i enkelte tilfælde, når det gik galt. Selv en hi-tech civilisation er ikke 100%

ufejlbarlig, for de var stadig mennesker.

Når man rejser i Egypten, støder man undervejs på ‘ansigtet’. Han kaldes for Ramses d. II. Han �ndes i

fuld skikkelse, i overstørrelse, som buste, som ansigt på sokkel. Hvis det er et stort ansigt, smiler det.

Hvorfor? Forestil dig et ansigt set forfra, som i virkeligheden skulle opleves nedefra, fordi det var

kæmpestort og placeret højt oppe. Nedefra ser ansigtet fornærmet-surt-vredt ud, hvis man ikke

kompenserer fra starten og lader det smile det indre Buddha-smil. Man har kendt til dette optiske

fænomen, men det for alvor imponerende ankommer, hvis man analyserer ansigtets symmetri.
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Det ideelle ansigt – kaldet Ramses II – i�g. Ramses II

Chris Dunn har taget linjerne i ansigtet og skåret dem midt over. Herefter har han spejlet dem

horisontalt. Det matcher 100%. Han har gjort det samme fra siden, og det matcher igen 100%. Dette er

ikke muligt at udføre for en kunstner med hammer og mejsel på en kæmpe�gur i limsten. Og selvom

man antager, at det er muligt at forarbejde denne sten i hånden, skulle kunstneren have haft adgang

til præcisions-måleinstrumenter, for at sikre, at hans udhug var 100% symmetriske i 3 dimensioner.

Som tidligere professionel i 3D-gra�k og arkitektonisk CAD-tegning ved jeg, hvor svært det er, og hvor

abstrakt dette projekt bliver, hvis man ikke bruger digitale værktøjer til at måle og kvalitetssikre

symmetrien. Disse ægyptiske kunstnere har ikke haft adgang til disse instumenter – i�g. egyptologerne

– og alligevel har de præsteret med stenalder/bronzealderteknologi, hvad kun vi er i stand til i dag.
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Den symmetriske �gur, man møder overalt i Egypten er overhovedet ikke Ramses d. II. Det er en

ideal�gur. Det er Adam Kadmon, urmennesket. Det er hermafroditten – ansigtet er maskulint og

feminint på samme tid. Når overkroppen er med, er det en mand, men i selve ansigtet skinner kvinden

bag manden.

Muddermaskinen

En del af pyramiderne – der er rigtig mange, og de er alle forskellige – i det nordlige Egypten = det

lavere Egypten (Nilen løber nedad) – er sammensunkne muddermaskiner. Hvad mener jeg med det?

Lad os tage på en ud�ugt til Hawara. Her ligger �ere af disse mudder-murstens-konstruktioner. Vi

gider ikke længere at spilde alt for meget argumentations-tid på egyptologerne, der har idømt dem

ung alder og primitiv efterligning af de første dynastiers bygningskunst. De første dynastier byggede

overhovedet ikke pyramider – de overtog dem. Og mudder-murstenene er kun primitive isoleret set.

Som fænomen er de en del af et hi-tech-projekt. Hurtigt videre.
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Pyramiden i Hawarra beklædt med muddersten.

Labyrinten – eller rettere et hjørne af den begravet i sandet.

Hawara er interessant på �ere måder. Man ankommer til stedet og ser mudderklumpen. Altså det er

tydeligvis en pyramide, og på toppen ligger disse (eng.) ‘mud bricks’. I midten og bunden af

muddermurstenene ligger et granitkammer i stil med Giza-pyramiderne og alle de andre. De indre

kamre �ndes altid, de hårde materialer �ndes her, skallen er forskellig. Endog meget forskellig. I

Hawara er det snarere det omliggende terræn, der er interessant.
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Rundt om mudder-pyramiden i Hawara ligger noget stort begravet under sandet og under en underlig

vandkanal, der skærer sig igennem stedet, der forhinder, at man kan gå ned i komplekset: et

systemkompleks af rum og gange på 3000 kamre!! Grækerne så dem, romerne så dem (og følte sig

voldsomt provokerede af bedriften, som vidste, de ikke selv ville være i stand til at udføre), geofysiske

scanninger viser dem tydeligt! Man har valgt at begrave stedet i sand og vand. Hvorfor? Intet andet

end den psykopatiske romerske misundelseskultur og dens udløbere frem til det Britiske Imperium =

den verdenssituation af magt og misundelse, der stagnerede og de�nerer vore liv lige nu og i dag.

Mudderkomplekset er opbygget som følger: et granitkammer i midten med en resonant stenkiste i

centrum. Et lag af mudder som mursten som et isolerede lag til at a�ede den voldsomme energi, der

blev dannet i kammeret. Mudderet er derfor kun det originale mellemlag, selvom det i dag er det ydre

synlige lag. Et dengang ydre lag var over�adesten af limsten som i Giza. Under hele strukturen er der

enten som i Giza et kæmpe system af kanaler eller som i Hawara en ligeså stor labyrintisk struktur

bestående af 3000 kamre.

Jeg har hørt bekymrede beskrivelser af, hvad man kunne �nde i labyrinten. Åh-nej, nu er alle de �ne

kartoucher ødelagt, ‘The Hall of Records’ er ødelagt, gravstedet for ‘de hellige krokodiller’ er ødelagt

(Herodot). Det er uden tvivl noget vås. Herodot, historieskrivningens fader, var ikke meget mere end

en omrejsende journalist, der troede på alt, hvad man fortalte ham. Han rejste i de seneste dynastiers

periode (Ptolemæerne), og man fortalte også dengang dumme turister, hvad de gerne ville høre.

Labyrinten er overhovedet ikke en underjordisk kirkegård, det er ikke Kongernes Dal 2. Man bliver

efterhånden trætte at høre på denne selvoptagede gravrøver-dødskult! Mudderet er isolationsdelen af

kraftværket.

Naturens hus

Stephen Mehler har forsket i det store billede mht. placeringen af alle bygningerne i Bu Wizzer, Osiris’

land. Man har set linieføringen som et astrologisk kort, en reproduktion af himlen. Men Mehler

fremlægger den teori, at astrologi, som vi kender den, ikke fandtes i Khemt. Astrologi er et behov for at

holde øje med bevægelserne og de cykliske perioder efter man havde oplevet den seneste

kataklysme/synd�od og var nødt til at lukke ned for systemet. Den berømte Dendera Zodiak viser et

tidligt eksempel på dette. Hans teori kan diskuteres, da der �ndes en række meget gamle sites i

verden, som er præcist indstillet i forhold til, hvad vi er nødt til at betegne som astrologiske mål. Men

hans teori er alligevel interessant, for han tegner i stedet en stor vortex udregnet efter det gyldne

snit/Fibonacci. Den kan forstås udefra og ind eller indefra og ud. Hvis vi gør det sidste starter energien

– den kommer så at sige ud af jordkloden i Zawiyet el Aryan. Dette sted kan man ikke komme i

nærheden af, for det er skarpt bevogtet af fundamentalistiske muslimer, og der er bygget en moske på

stedet. Hmm … Dernæst folder spiralen sig ud og rammer den røde pyramide i Dashur, pyramiden i

Abusir, to ‘manglende’ pyramider – en stadig begravet? og en, der er fjernet og brugt til byggesten? for

at ende i Sirius-konstellationen med den tredje, den anden (ved Sphinxen) og den første (den store) i

Giza.
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Hakim og Mehler – Mehler er erklæret og anerkendt elev af Hakim – bruger ordet per-neter eller per-

aa, energiens hus om pyramiderne og tempelkomplekserne. Pyra-midos på græsk er obskurt, men er

måske noget i retning af ‘ild i midten’. Næppe en betegnelse for et gravsted (khemitisk: Per-Ka,

kroppens hus eller på arabisk mastaba: gravsted), snarere for det, som de var: energisteder. Per-Neter

betyder ‘naturens hus’ (neter – natur). I det omfang et tempel var dedikeret til fx. Osiris, var det

dedikeret til et aspekt ved naturen og dermed også det guddommelige (man adskilte ikke natur og det

universelt guddommmelige). Men eftertiden, der dannede religionerne, forklarede disse netere som

guder. Det er de ikke, de er aspekter, egenskaber, sider, attributter til naturen. De kan sammenlignes

med det vediske begreb ‘deva’. De britiske imperialister oversatte begrebet deva med en gud. Men

Vishnu, Brahman, Shiva, Kali, osv … er ikke gudeskikkelser. De er ikke personi�kationer af de jordiske

herskere, som man enten skulle ligge på røven og ofre sig for, være bange for, fedte for eller forvente

nådig nedladenhed i form af evig frelse fra. De er billedliggjorte beskrivelser af naturkræfter, kosmiske

principper. Disse naturkræfter kunne man kommunikere med, alliere sig med og agere i

overensstemmelse med. Det er er på ingen måde det samme som gudsdyrkelse.

Model ‘Pagtens Ark’ i Edfu – en Per-Neter for Horus

En Per-Neter var derfor en bygning, hvor man anvendte naturkræfter/energi til velgørende formål. Det

var sådan, det blev forstået i Khemit. Da mørket sænkede sig i krigens tid, i patriarkatets tid, i

bystaternes, de organiserede hæres, hierarkiernes, dynastiernes, det alfabetiske skriftsprogs og

religionernes tid, opstod i stedet en krig mod naturen og en våbengørelse af naturkræfter til

destruktive formål. Gud og naturen bliver fjender. Gud bliver ren og naturen bliver beskidt. Ud fra

dette forstår vi yderligere kopternes vandalisme: de var bestilt til at ‘ødelægge naturens huse’. Kvinden

blev beskidt, kroppen og seksualiteten blev beskidt (læs om kirkefaderen Augustin og hans

seksualforskrækkede syn på kvinden). Man begyndte af afsky og være angste overfor / foragte

naturen. Naturvidenskab i dag handler for en stor dels vedkommende om at tæmme og underkue
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natur. Natur en blevet en losseplads for gift og a�ald. Det skete ikke på en gang men langsomt-

langsomt. Vi er i dag ved et vendepunkt, hvor det ‘næsten’ ikke kan blive værre. Mennesker bliver i dag

ligesom naturen behandlet som lort, for Imperiets ideologi har lært dets ideologer, at de har lov til at

betragte os sådan.

Dette er ‘ørkengørelsen’ af verden, som er beskrevet i James di Meo’s fantastiske bog ‘Saharasia’. For

5000 år siden satte ørkenen ind i hele bæltet fra Vestafrika til Kina. Før ørkenen fandtes Edens Have =

matriarkatet. Misforstå ikke matriarkatet som noget, der har at gøre med det perverterede ideologiske

begreb, der kaldes feminisme. Alt var over�od, krig fandtes ikke. Så kom ørkenen og dermed

underskud, mangel. Herved opstod patriarkatet og krigen. Når krybben er tom, bides hestene. Selv

fredelige folkeslag blev forrået ved at skulle ruste sig mod deres angribere. Du bliver ligesom din

fjende.

To hændelser

Du har uden tvivl ikke hørt om dem, for de �k kun ringe omtale i selv de egyptiske medier. På årsdagen

for Israels nødtvungne overgivelse af Sinai til Egypten (26. april) havde egypterne planlagt et symbolsk

stunt. Militærhelikoptere kredsede om toppen af den store pyramide for at nedsænke en mand fra

specialstyrkerne, der skulle plante et egyptisk �ag. Den første line knækker og soldaten omkommer.

Man sænker en anden soldat ned og linen knækker igen! Altså to gange i træk, hvilket udelukker et

uheld. Der er altså tale om sabotage. Hele a�æren stinker af Mossad, for kun de har våben og kunnen

– og ønske om at udføre den slags. De er specialister i den slags events, som skal få det til at løbe koldt

ned ad ryggen på folk. Der er specialister i terror, de ER terrorister. Det er zionistiske pionerer, der har

opfundet det moderne koncept om terrorisme som våben mod dem, man ville fordrive-underkue.

Den anden var en 24 timers nedlukning af ørkenvejen ved Nilen i protest mod regeringen. Det betød

en stor omvej og natteroderi for mit rejsehold. Man må forstå, hvad egypterne bliver udsat for lige nu.

Det er meget tæt på et folkemord. Der sker en bevidst udsultning fra Imperiet og dets organer. IMF har

i årtier kørt sit slette spil for at smadre egyptisk økonomi. Så kom det arabiske forår fuld af vrede mod

landets korrupte ledere. Men selvom egypterne godt vidste, at der stod fremmede magter bag, var det

kun deres ledere, de vendte sig imod. Hold øje med Ramadan i år. Her stiger alle priser, og da

egypterne er helt i bund, vil det være her, det eksploderer for anden gang, for det såkaldte forår,

revolutionen på Tahrir-pladsen blev kuppet. Og jeg har ikke hørt menige egyptere sige noget pænt om

Morsi og hans islamiske-broderskabs-regering. Han er nærmest værre end Mubarak, og ligesom

denne er han kun en dukke.

Jeg kunne også have nævnt uanmeldte militærøvelser i luften, der betød en times kredsning før

landing i Cairo. Jeg kunne også have nævnt afbrændingen af to cruiserskibe ved nordkysten. Ingen

omkom her, men store skibe brænder ikke af sig selv. Der udøves systematisk terrorisme mod

egypterne for tiden. Turisme bliver saboteret ved at skræmme turisterne – for at udhungre egypterne.
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Sørgeligt. Men jeg kan til gengæld afkræfte alle rygter om, at det skulle være vældig farligt at færdes i

Egypten. Det er totalt sikkert. Det farligste er de udhungrede egyptiske souvenirsælgere, og hvis du

ikke har dit stenfjæs klar, slipper du ikke af med dem uden at have købt deres junk til overpris.

Jeg kan kun anbefale Egypten. Men jeg vil foreslå forår eller efterår. Det bliver op til 65 grader i

Kongernes Dal om sommeren, og kun et æsel eller en kamel vil overleve det. Eller et �rben eller en

skarabæ.

Med andre ord: vær ikke bange. Til sidst en historie fra Khemit om at overvinde sin frygt. I Per-Neteren,

i templet langt mod syd ved Nilen kaldet Khom-Ombo, og som er dedikeret til Osiris og Sobek. Den

første har vi hørt om. Den anden er skikkelsen med menneskekrop og krokodillehoved. Den er et

billede på reptilhjernen. Her sidder alle instinkterne, som skal overvindes. Frygten blandt andet.

I den bagerste tempelgård i Khom-Ombo er der et stengulv med en skakt nedad dækket af et

jerndæksel. Der er stadig vand i bunden af skakten. Forestil dig et indvielsesritual, hvor du bliver smidt

ned i skakten, lander i vandet, hører låget smække i for oven. Der er kun en vej ud. Du skal svømme 20

meter under vandet gennem en vandret skakt. Langs skakten ligger der en stak velvoksne

nilkrokodiller og betragter dig. En nilkrokodille kan blive op til 6-7 meter, men er de bare 3-4 meter

lange har de ingen problemer med at sluge en voksen mand. Dette er den maksimale

overlevelsesscene, og overlever du, er du ikke det samme menneske længere, her kan vi tale om

genfødsel ved vand, og fødselskanalen går forbi ca. 400 skarpslebne tænder på x-antal skællede

monstre.

Hvad adepten ikke vidste på forhånd var, at krokodillerne var stopfodrede. En mæt krokodille kan man

holde hvad som helst hen for næsen ad, den gider ikke at røre sig ud af �ækken. Det var overhovedet

ikke krokodillerne, der var fjenden. Det var angsten i sig selv.
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— o —

Rejsebrev med vampyrer
Fra Nilens vande og dens udløb i deltaet ved Middelhavet til Donaus vande og dens udløb i deltaet ved

Sortehavet.

Rumænien, Romania. Ikke et sted, du måske tænker på som et muligt turistmål. De �este associerer

fattigdom, Ceaucescu-stalinisme, tyvagtige romaer, upålidelige balkanesere, whatever clichée om

landet og dets indbyggere. Og vampyrer, hvis vi også skal have dem med – og det skal vi helt bestemt!

Lad os starte med at sige, at alt dette fandtes og �ndes, inklusive vampyrer, believe it or not. Men det

�ndes lige så vel som den frikadelleædende, klaphattende dansker i campinghabit og hans lille

nuttede ællinge-havfrueland hvor verdens lykkeligste mennesker bor. Er det sådan, vi egentlig er, og

kan vi over hovedet lide at se os selv sådan? Kalder vi os selv for klapfrikadeller og er vi egentlig

verdens lykkeligste? Kun i det omfang, vi har købt og identi�ceret os med klichéen. Det handler om

selvforståelse og virkelighed. Som rejsende spørger jeg helst mig selv om det samme i forhold til de

mennesker og den kultur, jeg møder. Som rejsende har jeg mulighed for at få bekræftet mine

eventuelle fordomme. Jeg har også mulighed for at få dem afkræftet.

Jeg har stået foran parlamentet, Ceaucescu-paladset, hvor han i 1989 holdt sin berømte sidste tale til

en million rumænere på pladsen. Han træder frem på balkonen som den skikkelse, der passer til hans

selvforståelse: landsfaderen. Han starter på sin tale, de planlagte hyldestråb fra forreste række bryder

ud i de forudsigelige 30 sekunder, han fortsætter, men på et tidspunkt sker det for hans selvforståelse

uforudsigelige og ubegribelige. Det starter langsomt, og så tager det til. Til sidst overdøver folkets –

altså den million, der symbolsk repræsenterer folket den dag – deres dødbringende buen af

landsfaderen. Det er klart �lmdokumenteret, hvordan han simpelthen ikke aner, hvad han skal stille



29.12.2022 15.11 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1772/3124

op. Folket lever fra dette øjeblik ikke længere op til landsfaderens billede om hans hengivne børn. Alt,

hvad han kan �nde på, er at råbe ‘Ti stille! Ti stille!’ i lang tid, og konen råber med i baggrunden. Endelig

får han ørenlyd og lover lønforhøjelse til de lavestlønnede. Måske han oven i købet improviserer det

som en bestikkende formildelse, hvem ved? Eller også var det kommet ham for øre, at der var noget i

gære, der krævede en julegave d. 21 december.

Fire dage efter bliver han og hans kone likvideret i landsbyen Targoviste af en lynchmob, en

folkemilitær standret. Ikke særligt charmerende. Heller ikke særlig nyttigt for eftertiden. Han burde

have været stillet for en egentlig domstol, hvis man mente, han havde forbrudt sig mod sit folk. I

stedet �k han en temmelig tvivlsom kup-militærdomstol oven i købet på falske anklager. Indrømmer

man så hermed, at det ikke handlede om forbrydelser med om noget andet – og måske lige så

forbryderisk? Derom senere.

Har vi set det før? Man skynder sig at ska�e diktatoren af vejen, fordi han har alt for mange

kompromitterende oplysninger om de typer, der straks herefter overtager magten. Fx

forsvarsministeren, der var loyal indtil ganske kort tid før, hvor han vejrede vindens blæsen. Selvom

diktatoren har været indhyllet i hofsnoge, og selvom alle de, der kunne have sagt ham imod, for længst

er ska�et af vejen (diktator-syndromet), så har han stadig alt for mange historier at fortælle. Det

gælder også om hans ‘gode venner’ udenfor sit eget land. Mange indenfor og udenfor klappede stille i

hænderne og åndede lettet op, da lynchhoben gjorde sit beskidte job. Det kunne have været dem,

men nu �k de en ny runde. De fandt hurtigt et nyt sæt tøj i garderoben.

Et land kan enten helbrede sig selv eller lægge grunden til en ny form for elendighed. Fremtiden afhænger af

måden, man håndterer sin fortid på i nutiden.

Hvad man skylder at sige, er at Ceaucescu havde stort politisk mod, turde gå imod Sovjetlinjen i sin tid

og protesterede mod invasionen i Tjekkoslovakiet og nægtede at sende tropper til nedkæmpelsen af

oprøret i 68. Det gjorde ham faktisk populær i Vesten og sammen med Marskal Tito upopulær hos

Sovjet-stalinisterne. Ved et statsbesøg i Danmark �k han oven i købet elefantordenen som en noget

pinlig belønning for politisk korrekthed i den kolde krigs mentalforgiftede og sort-hvide æra.

Pinligheden var helt på danskernes side. Var der noget med, at kongehuset ikke måtte bedrive politik?

Dengang var rumænerne lykkelige over at slippe for 42 års kommunistregime, det hemmelige per�de

politi Securitate, den russiske tilstedeværelse og deres paranoide og repressive regime. 25 år efter

forlyder det imidlertid, at 60% af alle rumænere ville stemme for Ceaucescu, hvis han stod op fra

graven og stillede op til valg. Folk længtes tilbage efter sikkerheden i det kollektiviserede samfund,

hvor ingen var rigtig arbejdsløse. Andre blev desillusionerede over, at det Vesten, de havde idoliseret

og længtes efter, nu viste sig at have sine, skal vi sige: tydelige bagsider. Rovdyr-kapitalismen var ikke

paradis på jord. Illusion i øst, illusion i vest.

Rumænerne blev for nogle år siden noget splittede over, hvordan de skulle forholde sig til det, der

skete i Ukraine. Deres gamle had til russerne fra kommunisttiden sad stadig i dem. Ceaucescus

afstandstagen til russerne kan forklare noget. Rumænerne er heller ikke russere, de er ikke engang

slavere. De er snarere romere. Eller rettere: de er en gammel kultur, der på et tidspunkt blev
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okkuperet af Romerriget. Man genkender det på sproget, men som vi senere skal forstå, så forholder

logikken sig omvendt. Jeg prøvede at lære mig selv at tælle til hundrede på rumænsk, og det er stort

set som at tælle på romersk-italiensk: Unu, doi, trei, patru (som quattro), cinci, sase (som sei/sextus), osv…

Man kan næsten læse indskrifter på mure og bygninger og vejskilte. Endelser på ord er ‘ul’ og ikke ‘o’,

en sø hedder lagul og ikke lago. En drage hedder dracul.

Så rumænerne var ikke tilbøjelige til at holde med russerne, når de blev angrebet af NATO, Pentagon

og EU. De var for nylig blevet medlem af EU og var foreløbig glade for det. Foreløbig, for da de

langsomt opdagede, hvor korrupt EU-systemet var, blev de mere betænkelige. De havde endnu ikke

oplevet, hvordan EU først gav med den ene hånd og dernæst tog alt og meget mere med den anden,

for den ufede del af turen var ikke kommet til dem endnu. De burde ellers vide det, for deres nabo

mod syd er Grækenland, og deres grænse ved Sortehavet er Ukraine, begge lande, der på samme tid

oplevede EU’s og de globale centralbanksystems �nansterrorisme.

EU-strategien var i en periode at støtte fx. landbrug og industri i Sydeuropa, det var her,

industrialisterne så den bilige arbejdskraft. Herefter kom udvidelsen mod øst, og så �yttede

industrialisterne deres støtte hertil. Samtidig slagtede og plyndrede de Sydeuropa. Romtraktaten er

ikke underskrevet i Rom for ingenting – på blankt papir i øvrigt, men det er en anden historie (spørg

U�e Ellemann, men han vil aldrig indrømme svindelnummeret). Spanien �k efterfølgende en

arbejdsløshed på 25% / ungdomsarbejdsløshed på 50%, og modstanden er i dag slået ud i lys lue.

Rumænerne havde ikke helt fulgt med i timen og lod sig narre ind i skemaet.

Rumænien er mest et landbrugsland og håbede selvfølgelig på at nyde godt af EU-støtte til landbruget.

De forstod ikke helt, at deres land ikke havde den samme værdi for EU, som den fede, sorte jord i

Ukraine, der sammen med dets andre rige ressourcer blev angrebet og plyndret. Men land har de nok

af. Når man kører i det møjsommelige tog fra Bucharest mod kystbyen Constanta ved Sortehavet og

videre nordpå til Tulcea syd for Donaudeltaet, mit bestemmelsessted, så kører man gennem et

landskab med endeløse marker. Fascinerende på sin egen måde. Ikke som andre steder, fx. Danmark,
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hvor landskabet er underdelt af små frimærker, ikke engang som dansk herregårdsjord, hvor

markerne strækker sig helt til nærmeste skovbryn. Markerne i Rumænien strækker sig, til du ikke kan

se dem længere for horisonten uden et træ imellem! Dette var statsbrugene under kommunismen, og

der var derfor hverken plads til eller brug for skel og opdeling. Mongolerne må have elsket

Østrumænien, her var der plads til heste! Magyarerne og mongolerne har gungret i fuld fart med håret

tilbage.

Du kan stadig møde bonden og hans hestevogn på landevejen.

Middelalder og modernitet lever side om side.

Jeg indrømmer, at jeg ikke har rejst Rumænien tyndt. Næste gang vil jeg se de transsylvanske bjerge.

Til gengæld har jeg sejlet i det enorme �oddelta fra Donau, Europas største. Jeg har set 10 millioner

åkander, hejrer, skarve og kæmpestore hvide pelikaner, der æder 15 kg �sk om dagen. Og jeg ved, at

der lever en malle så stor, at den kan sluge en hund i én mundfuld. Jeg har spist en grillet luns fra dens

lillebror.

Dette er ganske vist ikke en turistreklame, men du kan hyre en taxa for 100 lei, ca. 130 kr og køre 50

km. En 340 km taxatur fra Bucharest til Uzlina ville have kostet 600 lei, togturen kostede 68 lei. Du kan

ikke komme fra København til Slagelse for en hund. Som dansker er man en velhaver i dette land, og

man møder stort set kun søde mennesker. En normal by-taxatur koster omkring 10 kr! Man er

nærmest nødt til at give gode drikkepenge for ikke at blive lidt �ov. Et måltid med �ere retter og det

hele koster max 80 lei i det hotte kvarter i Bucharest, den Gamle Bydel. Hvad de mangler i hyper-

trendiness, har de i soliditet og tradition.

For Bucharest er hverken Berlin- og Paris-fancy, selvom der bestemt er gang i den visse steder. Men

for 100 år siden blev byen stadig kaldt ‘Lille Paris’. Ind imellem Sovjet-modernismens grimme hærgen

�nder man stadig det gamle Bucharest. Det kan visse steder virke forfaldent og misligholdt, som Prag
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og Budapest, før de kom til penge. Mellem de renoverede paladslignende bygninger tilhørende

banker, regering og militær �ndes der et væld af små og store pragtfulde 1800-tals-bygninger med

afskallede facader, brunt byfedt og rustne metalgitre. Der er en vis nostalgi og svunden storhed over

gadebilledet, 3D-fotogra�er af det forgangne. Der er en rolig rytme. Forfaldsæstetik.

Der er forfald

Og der er pragt – side om side

Grimheden er der også. Parlamentet er ikke engang rigtig grimt, det er bare monstrøst og tidstypisk,

men er parlamenter ikke altid det?
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Tag som sammenligning en tur i dit eget hood og

omegn og se, hvordan betonmodernismen har

hærget her. Er der noget at prale af? Se de

trøstesløse socialdemokratiske sociale

boligbyggerier. Se de endeløse forstæder i

København med lejekasserner på stribe. Se

ødelæggelsen af landsbyerne og det udplanerede

landskab. Se villa- og rækkehuskvartererne med deres røvsyge ligusterkonformitet. Høj levestandard

kalder vi det, men i sit væsen fantasiløst. Jeg har svært ved at se den kvalitative og æstetiske forskel på

det og det, som turister kalder for Ceaucescu-stilen – der i virkeligheden er fra den russiske periode og

dansk standardiseringskultur. Skandinavien er lige nu ved at blive til det nye kollektivist-eksperiment,

det nye bløde internaliserede Sovjet starter her, og EU-SSR er dets onkel.

Se De dødes by

Rumænerne har oven i købet et kulturelt forspring fremfor danskerne: de er endnu ikke blevet

historieløse.

Manden de kaldte vampyr

Kælderen under det gamle fyrstepalads

Vi springer tilbage i historien. I bygningen for det gamle fyrstehof, Curtea Veche, er der en anden form

for restaureret forfaldsæstetik. Det er det ældste bygningskompleks i byen og kun kælderkomplekset

er velbevaret efter brande og jordskælv. Ovenfor indgangen til kælderen �nder vi en statue af en

bemærkelsesværdig skikkelse i rumænsk historie fra en tid, hvor navnet Rumænien ikke var i brug, den

tidligere ejer af stedet, kan man sige. Landet omkring Bucharest hed Valachia og dets hersker i 1400-

tallet hed Vlad (prins) Tepech. Han var også kendt under navnet Vlad Dracul, fordi han som sin far var

medlem af en ridderorden, Dragens Orden. Af twistede omveje er han endt som en roman- og

�lmskikkelse kendt under navnet Grev Dracula. Og ikke helt uden grund, for navnet ‘Tepech’, på

https://www.nedersteetage.com/de-doedes-by/
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engelsk ‘The Impaler’, kan på dansk bedst oversættes med ‘Pælestikkeren’. Han placerede simpelthen

sine overvundne fjenders hoveder på pæle. Så ku’ de lære det! Herfra har Bram Stokers sit plot med

pæle og kældre, men også herfra holder lighederne op.

Vlad så som ung prins, at landet var i forfald. Handel, håndværk og landbrug var stagneret, landet var

havnet i hænderne på ‘boyarerne’, lavadelsmænd, der med bla. tyrkisk rygdækning havde raget land

og besiddelser til sig og blot blodsugede – for nu at blive i sproget – landet til eget favør. Hans svar var

at moblilisere og herefter vippe dem af pinden og i de �este tilfælde henrette dem. Ikke så meget pjat.

Heller ikke så meget pjat, da tyrkerne under Mehmet II senere gjorde krav på landet ved at forlange, at

der skulle betales tribut. Tribut var lig underkastelse og indrømmelse af, at Valachiet var en del af det

Ottomanske Imperium. Vlad nægtede, og da tyrkerne ankom med gesandter og 2.000 mand blev de

smidt i fængsel. Tyrkerne sendte en stra�eekspedition på 20.000 mand, men på vejen fra Bulgarien til

Valachia blev de mødt af det makabre syn af de 2.000 gesandters hoveder på pæle. En del

desserterede allerede ved synet. Resten blev fanget og omkom i en snæver passage undervejs. Og

hvor har vi hørt om denne taktik før? Det var den samme, som germanerne brugte i år 9 f.Kr., da de

nedslagtede tre invaderende romerske legioner i Theotoburg-skoven, der skulle gøre endeligt indhug

på Nordeuropa. Historien var kendt for eftertiden, og valachierne var allierede med germanerne, der

kendte deres egen historie. De kunne også fortælle om, hvordan deres danske allierede stoppede

romerstatens arvtagere, romerkirken og de franske imperialister ved Dannevirke, og senere stoppede

frankerne og briterne ved at blive til: vikinger.

Hoveder på pæle, krigens grimhed og rædsel. Som regel ganske ukendt af dem, der bestiller arbejdet.

Tag og send en stak danske ministre på turisttur til en libyske ørken, til Felluja-provinsen i Irak, til

Afghanistan, til Homs i Syrien. Giv dem en hyggelig rundtur i Ukraine, så de kan se, hvad deres tåbelige

beslutninger har a�ødt af elendighed og folkemord, og hvilke per�de slyngler de danske skatteydere

betaler penge til. Lad dem opleve på egen krop, hvad de i deres korrupte, imbecile bekvemmelighed
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har været med til at beslutte på danskernes bekostning. Og lad danskerne vide nøjagtig, hvad der

forgår, så de kan forstå, at de er fuldt medskyldige, så længe de ikke siger fra.

Så han var altså ingen �ink fyr, mr. Dracul. Men vi må også forstå, at var en helteskikkelse hos �ere

folkeslag i sin tid og langt ind i eftertiden. Både grækerne og ungarerne har, om man så må sige, en vis

forståelse for hans bedrifter. Det var ingen bagatel som lokal fyrste at sætte sig op mod datidens

førende Imperium og oven i købet med succes. Senere blev han bagstukket af sin egen bror, Radu den

Smukke, der som en anden prins John i røverhistorien om Robin Hood havde lavet en deal med

tyrkerne og blev en ny boyar, en usurpator.

Vlad søgte hjælp hos Matthias Corvinus, den ungarske konge og tidligere allierede. I sted for hjælp �k

han 12 år i ungarsk fængsel. Ikke så meget fordi ungarerne var hans fjender, men fordi også

Pavemagten var begyndt at frygte hans e�ektivitet og foragt for Imperier, og fordi den ungarske konge

efter egne krige ikke havde råd til at sætte sig op mod dem. Så han lavede en lokumsaftale med

katolikkerne for at formilde dem, da Vlad søgte til�ugt. Efter fængslet blev Vlad frigivet og gjorde et

kortvarigt comeback. Han døde i december 1476, 45 år gammel, på et togt et uvist sted i Sydrumænien

eller Bulgarien, og hans gravsted er i dag ukendt.

Halvt i skygge, halvt i lys

Det er blevet hævdet, at han var begravet i en grav uden

titel i et kloster udenfor Bucharest. Men da man åbnede

graven var den tom. Uhuuh… mere stof til legender om

vampyrer, der står op af graven. Det rigtige sted er snarere

Comana-klostret nær Giorghiu på grænsen til Bulgarien.

Klostret blev bygget af Vlad som et befæstet kloster, og

udgravninger i 70’erne fandt et skelet uden hoved. Med

skæbnens ironi kan Vlad, Pælestikkeren, have endt sine

dage med sit hoved på en pæl.

I dag kan vi se en buste af denne grumme men

fascinerende skikkelse ved ruinerne af fyrstepaladset.

Bemærk det �ot svungne overskæg. Hugtænderne

overlader vi til Bram Stoker og Bela Lugosi, der spillede vampyren i �lmatiseringen fra 1931. ‘Hai hamm

Drac-culaa. Vell-camm…’ (teatralsk ungarsk-transsylvansk accent med let læspende savlen).

Et glemt kapitel i europæisk historie

Hvordan kan det være, at vi taler om Rumænien som det nye Rom, og hvordan kan det være, at vi har

fået at vide, at rumænerne blev romaniseret og latiniseret, og at deres sprog er en lettere forvrænget

version at det ‘rigtige’ romerske latin, som romerne talte?

Romerne havde kun okkuperet en del at landet i 160 år. Andre steder som England, Egypten og

Palæstina var de i mellem 400-800 år uden af efterlade sådanne radikale spor i sproget. Dernæst må vi
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forstå, at de romerske soldater slet ikke talte latin, der er et kunstigt sprog forbeholdt eliten men

derimod hvad man kaldte for vulgata, eller vulgær/almindelig romersk. Der er noget galt i

historieskrivningen, hvilket sikkert ikke kommer som en overraskelse for lærere af NedersteEtage.

Rumænerne selv lærte en falsk historie om dem selv i skolen om dem selv som efterkommere af

romere. Det lærte, at alle Romerrigets fanger ville blive frigivet, hvis de hjalp kejseren med at omstyrte

Dacien, som det hed dengang. Først for nylig er en mere ægte historieskrivning begyndt at

oversvømme medierne og sandsynligvis på grund af internettet. Men historien har altid været kendt af

særlige folk, for eller ville den ikke være blevet rekonstrueret. Som fx landets fejrede digter Eminescu,

der betalte med sit liv for sin viden.

Måske er der skoleelever, der har spurgt sig selv om, hvorfor mon romerne kaldte landet for Romania,

når de kaldte deres eget land for Italien? Flyttede alle romerne pludselig til Romania, og var Italien et

tomt land? Og det endnu mærkeligere, når det påståes, at romerne fuldstændig fjernede det lokale

sprog også fra de områder af Romania nord for Donau, som de aldrig okkuperede. De besatte kun

14% af Dachien. Det er ikke sådan, der fungerer med sprog. Selv da briterne prøvede at udslette det

valisiske sprog ved at fyre alle skolelærere og forbyde, at man talte valisisk, lykkedes det ikke for dem.

Et forbudt sprog vil blive talt i hemmelighed bag lukkede døre.

I 1800-tallet var der en nationalistisk tilbage-til-Dacien bevægelse i Rumænien. Det blev undertrykt af

den transylvanske skole af tænkere, der primært var græske intellektuelle instrueret af jesuitterne i

tjeneste for den katolske kirke. Disse folk forfalskede den dachiske historie af ideologiske årsager.

Nylig paleo-genetisk forskning viser udbredelsen af de dachiske folk. Ikke så sært at Misundelsens

Imperium både ærede og frygtede dem.
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Romerriget inkluderede over tid 67 lande og 270 forskellige etniciteter, der talte et lignende antal

sprog. Så hvorfor vil blot et af disse lande lære deres sprog så perfekt? Du har selvfølgelig gættet det:

det var romaniernes/dachiernes originalsprog! Ikke omvendt. Det har i lang tid været en historisk

hemmelighed, fordi det bevidst er blevet tilsløret.

Vi må holde op med at betragte Romerriget som et land eller en forlængelse af et land. Det var en

organisation, en metastruktur, der blev påtvunget et antal lande. Det var mere som de multinationale

selskaber i dag, der påtvinger deres marketing og verdensopfattelse, deres produkter, der infamøse

handelstraktater, deres korruption og grådighed, deres lobbyisme, deres administration og

management, deres lejehære og iscenesatte krige for pro�t. Det startede i Babylon og endte med det

angelsaksiske imperium kørt af bankmænd og efterretningsvæsener.

Romerne havde enorm respekt for dachierne. Eller trakierne, en anden navnkundig gruppe eller

stamme lovprist af Herodot. Eller  barbarerne, en betegnelse, der ikke betyder det, vi mener i dag:

brutale og primitive. Det betød simpelthen en kultur, hvor mænd lod deres skæg vokse i modsætning

til romerne.

Eller Geet’erne (gederne – med skæg) som grækerne kaldte dem. Man kan se deres stolte skikkelser på

Trajans søjle, kejseren der førte krig imod Decebel, deres konge. It er som en kæmpe tegneseriestribe,

der vikler som rundt om monumentet. De ligner ikke folk, der bare tabte deres krige og glemte deres

sprog.

Og det gjorde de bestemt ikke, for det dachiske rige var kæmpestort og bestod af mange stammer. Da

de blev samlet under kong Burebista og den højt elskede dronning Tomyris – der udslettede kong

Cyrus af Persiens mægtige hær – strakte det sig fra Ukraine til Sortehavet til Serbien og til Makedonien.

Det var enormt! Dachierne holdt det ikke-okkuperede område som Dacii Liberi i modsætning til det
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okkuperede område, som de kaldte Dacia Romană, en romersk provins –  pro-vince  i

betydningen vundet for Rom med magt.

Det dachiske sprog a�ødte vulgær latin ud fra hvilket det latin, vi kender, blev skabt. Så historien er

fortalt på hovedet af de, der anså sig selv som sejrherrerne og derfor havde midlerne til at påtvinge

omverdenen deres historie, uanset hvor omvendt den var. Og det giver os et problem, siden vi er

blevet præsenteret for historie baseret på forfalsket historie, der igen er baseret på forfalsket historie

… Rom siges at være skabt af settlere fra Troja og Aeneas, søn af kong Priamus (Pryam) af Troja 753 f.

Kr – og var altså en dachisk koloni.

At disse folk på ingen måde var primitive er beskrevet af græske og byzantinske historikere. De var bla.

berømte for deres kunsthåndværk og teknologi med minedrift og guldsmedning.

Barbarer med langt skæg skabte dette mesterværk

Opbygning af viden – tech-know-logos, teknologi – og omfanget af guldforekomster var en af årsager

til, at romerne ønskede at okkupere dele af Dachien. Romerne var teknologi-tyve. De stjal deres

berømte vandteknologi og akvadukter fra de folk, som de senere udslettede eller fordrev: etruskerne.

De overlevende �yttede til den Iberiske Halvø.   En nutidig parallel ville være besættelsen og

ødelæggelse af Libyen – jf. Scipio’s mantra i senatet: Og i øvrigt mener jeg, at Karthago bør ødelægges – og

plyndringen af de libyske guldreserver og deres vandteknologi, The Man Made Projekt. Det er

fuldstændig det samme.

Romerne festede i tre måneder efter slaget mod dachierne. De hjembragte hundreder af tons guld og

sølv. Den romerske befolkning behøvede ikke at betale skat et helt år for den romerske giganthær –

husk at al skat er krigsskat, der er forlænget ind i fredstid. Parallellen i dag vil være den amerikanske

hær, CIA og NATO’s megagesjæft med drughandel fra deres okkuperede områder.
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Der var altså masser af guld i Romania. Minerne i Rosea-bjergene er 400 km lange! De indeholder

stadigvæk meget guld, men et eller andet udenlandsk selskab har eneret på at føre minedrift, og de

betaler intet til rumænerne. Til gengæld er området totalt forurenet med søer af cyanid. Så hvem er

disse folk, og hvordan �k de dette enestående privilegium. Det vides ikke, men én ting er sikkert: det

har ALT at gøre med omstyrtelsen af Ceausescu og den forarmelse af befolkningen, der fandt sted i

kølvandet.

Der er altså en klar parallel til, hvad der skete i Libyen, i Afghanistan, i Sudan, i Irak i Syrien og i

Ukraine. Og i Serbien. Den samme skjulte hånd fortæller aldrig, hvad den gør og hvorfor. Hånden

sidder på bankfolk, karteller, tyve og mordere.   I deres kølvand vil vi se statskup, revolutioner,

borgerkrige og midt i dette kaos foregår røveriet, mens folk dukker hovedet og prøver at overleve. De

store guldreserver i Libyen og Ukraine forsvandt. Lige nu er der set amerikanske tropper bære sorte

kasser med alt det guld, som ISIS har stjålet fra syrerne ud i pansrede køretøjer, og Syrerne anklager

dem åbenlyst for det. Olieproduktionen blev ødelagt i Irak, hvor man satte oliefelterne i brand og

derefter stjal alle de penge, der skulle være gået til opbygningen. Nationalmuseet blev plyndret. Det

samme med natur-ressourcerne i Rumænien. Udover guldet bliver de gamle træer i nationalparkerne

fældet og ender som pindebrænde til brændeovne i Østrig. Hvem bliver bestukket for at tillade det?

Scumbags i jakkesæt kører Verden!

Tarabostes, en frygisk-dachisk kriger med hue og

skæg

Det er som om historien gentager sig selv, selvom

historikere altid benægter den slags ‘vås’. Jamen

gør det ikke? Tilsyneladende. Kunne grunden

være, at en historie, der fornægtes er nødt til at

gentage sig selv? Psykologer kan i hvert fald

bekræfte dette. Når du lyver for dig selv og for

andre, vil løgnen en dag før eller senere springe

op i ansigtet på dig og tvinge dig til at genopleve

og revidere den. En seriemorder, der ikke bliver

fanget, vil gøre det igen-og-igen og efterlade �ere-

og-�ere spor for at blive fanget. Historien peger

baglæns og siger: se her efter det, du ikke har set.

Hvis vi ikke fuldt ud kender os selv, og hvor vi

kommer fra, har historien en besynderlig måde at

trække os baglæns.

Trajan, den iberisk-romerske kejser, sagde, da han ankom til Thrakien: ‘Jeg vender tilbage til mine

forfædres hjem’. Han vidste det, for han havde jo mejslet det på sin søjle. Men Rom ødelagde ikke

Dachien/Thrakien. De ødelagde kun deres historie for eftertiden. Denne historie vender nu tilbage

med to formål: at berige os med den sande historie og holde os ansvarlige for ikke at have fortalt

historien i alt for lang tid.
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Et fabeldyr, der ofte ses i dachisk mytologi er drage-ulven. Der er to forbindelser til noget, vi har nævnt

ovenfor. Den ene er den drageorden, som Vlad Tepes og hans far var medlemmer af. Husk også, at det

var Rom, der arrangerede hans indespærring i Ungarn. Den anden er den ulvemor, der fødte Romulus

og Remus, der i�g. myten blev Roms forfædre. Interessante måder at fortælle historie på uden at

fortælle hele kulturhistorien.

Og hvor gammel er så denne kultur, kan man spørge? En speci�k samling af kunstgenstande giver et

�ngerpeg: Tartaria-tavlerne fra Vincea-Turdas-Donau-kulturen med billeder og skrifttegn. De kunne

ikke kulstof-dateres, da dumme arkæologer havde brændt dem for at kunne læse dem, hvilket det

ødelagde deres daterbarhed. Men knogler fundet i samme udgravning blev dateret som 7.500 år

gamle, hvilket betyder, at skrifttegnene er ældre en Sumer.

Jeg håber, du bemærkede, at  Tartaria  dukkede op her igen. Og som slutnote, vil jeg sige, at der fra

Donau-kulturen ikke langt til Bosnien, hvor det virker ret overbevisende, at der �ndes pyramider

begravet i tidens sedimenter. Men de �ndes overalt på Jorden, i Syd-Mellemamerika og i Kina med

sikkerhed – selvom vi ikke få adgang til pyramiderne i Kina. Dernæst er der fundet pyramider i

farvandet omkring Cuba og Bimini, faktisk er der fundet en hel Metropol dernede, men der har været

hektiske anstrengelser for at holde det ude af medierne. Ziguraten i Ur, Irak er en pyramide. Visse

templer i Indien har pyramideform men med dekorationer på trinnene. I det meste overbegroede

område mellem Peru og Bolivia i det kæmpe område, der i dag hedder Reserva Territorial Madre de

Dios er der fra luften fotograferet noget i stil med 20 pyramider. Var der noget, der tænkte Paititi?

Er det i øvrigt ikke bemærkelsesværdigt, at disse energizoner – og pyramiderne synes netop at være

bygget på jordnettets knudepunkter for energi – er centrum for alle disse militære og politiske

kon�ikter? Men det må blive en anden gang.

Se Dacians – unsettling truths

og The Thracians, a hidden history

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.nedersteetage.com/tartaria/
https://redice.tv/news/the-thracians-a-hidden-history
https://www.youtube.com/watch?v=wxjwMKqkeAM
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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En samtale mellem Mads Palsvig og

marco_hanuman

🎦

Kolos på lerfødder

https://youtube.com/watch?v=2YELlG48IIg

Kolos på lerfødder

https://youtube.com/watch?v=2YELlG48IIg
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2. Samtale med �nansmanden Mads Palsvig, der stiller op med sit parti JFK21 i ryggen til det

kommende folketingsvalg – om end som løsgænger. Han vil i så fald være den første i Folketinget, der

tør åbne munden om en hel række vigtige forhold, som dumme, korrupte eller feje politikere enten

løber skrigende bort fra eller sniger sig ud af bagdøren.

Mads gør opmærksom på, at kommer til at sige, at Theresa May, Emmanuel Macron og den lithauiske

præsident Dalia Grybauskaite kendte hinanden tilbage fra highschool. Han mente selvfølgelig ikke

Macron, der ikke havde fået ble på endnu – nogle mener, at han stadig ikke har fået den af – men

Angela Merkel. En parallel til tre andre magtkorrupte damer, Hillary Clinton, Benazir Bhutto og en

tyrkisk businesskvinde (hvis navn lige er smuttet).   Pointen er, at disse elitære typer er udvalgt og

sammensat fra starten af og fedter rundt i deres nepotistiske netværk af rænkespil sidenhen.

Den første samtale er ligeledes værd at se og lytte til:

🎦

Et spørgsmål om penge - The Movie

https://youtube.com/watch?v=gDzzBJhpnDI

Emnerne for samtalen var – som forventet og nærmest på opfordring – hele udtrækket, og der bliver

gået til makronerne. Mads er ekstremt velorienteret om verdens tilstand og har et fast ståsted i sin

tilbundsgående viden om økonomi. Man behøver ikke at være 100% enig med ham for at anse hans

synspunkter for relevante.

En stor del af samtalen drejer sig om forholdene i USA for tiden. Vi har begge den samme attitude til

fænomenet: observér, vurdér. Undgå fanatisk og skinger trumpisme eller anti-trumpisme. Det handler

overhovedet ikke om Mr. Trump, der handler om et opgør med globalisterne og US Deep State,

et  globalt opgør med globalismen. Man kan godt ind imellem få den ide, at Donald Trump faktisk er

placeret på posten for at a�ede opmærksomheden, men der foregår en strategisk operation i The Deep

State MOD The Deep State.

God fornøjelse!

https://youtube.com/watch?v=gDzzBJhpnDI


29.12.2022 15.11 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1786/3124

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 15.11 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1787/3124

De løj …
Ikke nok med det. Alle krige starter med, fortsætter med og ender med en løgn. Fra ende til anden. Og

resten er historie …

Løgn er hovedpræmissen for enhver krig. Uden en nøje tilrettelagt og udspekuleret løgn

akkompagneret med alle til lejligheden passende visuelle e�ekter i form af grædende kvinder og børn,

uskyldige ofre for grusomheder begået af en ganske umenneskelig karrikatur af en fjende, der derfor

fortjener vores harmdirrende forargelse på vegne af fjendens egne borgere og vore egne medborgere

… OG at blive stra�et. Uden en spektakulærer, medielækker ulækkerhed af en fed løgn, kan INGEN krig

�nde sted!

Det kan ikke siges nok. Især fordi folk ikke har forstået krigens psykologi.

Løgn er både det, der bliver sagt, som er usandt. Men det er også alt det, der ikke bliver sagt, og som

gør alt det sagte usandt.

Hvorfor er det nødvendigt at lyve så stort og så ofte? Fordi magthavere, der ønsker krig i tider, hvor

konger og kejsere ikke bare kan udkommandere dele af den mandlige befolkning til krig og den

kvindelige del til at holde kog i gryderne i mellemtiden, har brug for et påskud, så mændene frivilligt

stiller sig foran en kanonløb og kvinderne frivilligt, næsten, accepterer at være potentielle enker og

mødre til forældreløse børn.

De løj! – verdenshistorie i et nåleøje
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Derfor er der brug for løgne, uden hvilke en befolkning ALDRIG ville have godtaget en krig.

De løj
om krigen i Syrien. Assad gassede ikke sit eget folk. Krigen var ikke en borgerkrig. De moderate

modstandsgrupper var langt fra moderate men psykopatiske massemordere. De var ikke  syrisk

opposition men terrorister og lejesoldater hentet ind fra Mellemøsten og omegn. Deres organisation

og våbenforsyninger kom ikke ud af den blå luft men fra NATO, USA og CIA betalt af beskidte

oliemilliarder fra Saudiarabien. USA bekæmpede ikke terroristerne men hældte våben ned over dem

som en regn af julegaver. ISIS var ikke muslimske fundamentalister, selvom deltagerne var hyret på

det grundlag, for så ville deres mål have været Israel og ikke Syrien. Israel var ikke bange for ISIS, for

de forsynede dem med militære efterretninger og lappede dem sammen i lazaretter i Golanhøjderne

(som de havde stjålet fra Syrien dengang…). Det syriske regime var ikke umenneskeligt diktatur men

det mest tolerante land i hele Verden mht til etniske og religiøse grupper. Russerne var ikke en ond

militærmagt, der blandede sig i krigen og ødelagde fornøjelsen for amerikanerne men var legitimt

tilstede inviteret af syrerne til at hjælpe dem mod Imperiets fodfolk. De hvide hjelme var ikke en

humanitær hjælpeorganisation men en integreret del af logistikken i terroroperationen.
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Terrorhæren var udstyret mærkevaresko, spritnye Toyotaer og amerikanske våben.

Medierne fortalte ikke, at Syrienkrigen var planlagt helt tilbage i Eisenhower-regeringen, og at det

handlede om en olieledning, der ville løbe fra Iran og udenom Saudiarabisk/Qatars kontrol. De fortalte

heller ikke om Yinon-planen om et ‘Greater Israel’, hvor Syrien skulle skæres i småstykker sammen

med de andre stater i nabolaget.

Løgn på løgn på løgn!

De løj
om krigen i Ukraine. Russerne invaderede ikke Krimhalvøen, men spurgte den russiske befolkning på

stedet, om de ønskede at kaste sig i armene på den nyligt indsatte fascist-neonazistregering i Kiev eller

have en tilknytning til Rusland. Et meget svært valg … Og nej, de svindlede ikke med valgresultatet,

som de skinhellige medier i Vesten påstod. Og nej, russerne har ikke invaderet Østukraine, for den

mandlige befolkning dér har nok krigsveteraner til at forsvare sig selv.

Medierne fortalte ikke noget om, at det var en neonazistisk fascistregering, vi som allierede havde

været med til at indsætte, og hvis nogen minder dem om det, benægter de, at det forholder sig sådan,

for det har de fået at vide, at de skal. Elitær metodik for omgåelse af sandhed og virkelighed blev

formuleret af CIA som følger: Saboter al dialog, benægt alt og beskyld kritikerne for alt det, du selv har

gjort.

Medierne har ikke beskrevet EU’s rolle som krigsførende ‘nation’ – som om EU var en nation. Medierne

berettede ikke om massakren i Odessa og især ikke, at CIA havde placeret snipere, der bag de

fredelige demonstranter skød mod politiet –  gang-countergang, se video-blokken. Medierne har ikke

fortalt noget, der blot ligner sandheden om nedskydningen af det malaysiske �y og om, hvordan et par

NATO-lande kon�skerede bevismaterialet og ikke siden har frigivet det – i sig selv mistænkelig adfærd.

Medierne viser ingen billeder fra Lugansk og Donetsk og hvilke ødelæggelser, der �nder sted mod

civilbefolkningen via bombardementer fra Kiev-fascisterne.
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Massakren i Odessa – ikke glemt, ikke tilgivet

Medierne har ikke beskrevet den rolle, som de amerikanske neocons, zionister med dobbelt

statsborgerskab, Kagan, Nuland, McCain + Soros og hans samfundsomstyrtende milliarder + hele

Deep State-slænget spillede i statskuppet. Medierne har heller ikke fortalt om GMO-Monsanto-

agendaen med at forurene verdens rigeste landbrugjord med giftige afgrøder, og at den amerikanske

neocon-politiker, Joe Biden’s søn’s �rma skorede kassen.

Løgn på løgn på løgn!

De løj
om krigen i Libyen. Gadda� bekrigede ikke sit eget folk i Bengazi men en gruppe af CIA-instruerede

celler af ballademagere. Det var ikke Gadda�, der beordrede beskydningen af ambassaden, men

amerikanerne, der fjernede beskyttelsen dagene forinden, så der kunne �yde blod og komme lig på

bordet. Gadda� var ikke den onde diktator, han blev beskrevet som men en leder, der havde en

opbakning i befolkninger, som enhver leder i Vesten ville misunde – hvilket de så gjorde. Libyerne

levede ikke i daglig frygt for deres leder men nød den højeste levestandard i hele Afrika og den

arabiske verden.
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De løj også om, hvem der nedskød et Pan Am-rute�y i Lockerbie, Skotland i 1988. Det var ikke Gadda�. Ifølge

en iransk afhopper til Tyskland i 1990 var det Ayatollah Khomeini – manden hvis identitet også blev løjet om.

Han var MI6-agent – så briterne havde kuppet den ene kupmager (shahen) med en anden. You can’t make

this up! 

Medierne fortalte ikke om, at krigen var et bestilt arbejde via en lokumsaftale mellem Saudiarabien,

USA (NATO), England, Frankrig og Israel. Medierne fortalte ikke om, hvordan det store Man Made

vandprojekt blev stjålet af franske �rmaer, hvordan libyske guldreserver blev stjålet og hvordan 2

millioner libyere blev lands�ygtige. Medierne viste ikke, at NATO brugte hvid fosfor og afberiget uran.

Medierne viste stort set INTET fra krigens virkelighed og grimme fjæs i form af et ødelagt land hærget

af terror og ødelæggelse, og hvor der nu foregik slavehandel på åben gade. Medierne skrev intet om

Obamas og Hillary Clintons korrupte spil i hele sagen – hjulpet på vej af monsteret John Brennan,

tidligere CIA-direktør. Medierne skrev intet om, at Libyen var udset til at være udskibningssted for

våben til terroristerne i Syrien og for millioner af organiserede indvandrere, der skulle invadere og

destabilisere Europa.

Løgn på løgn på løgn!

De løj
om krigen i Irak. Saddam havde ikke masseødelæggelsesvåben. Ingenting her, ingenting der. Al

Qaeda var ikke tilstede i Irak – men det var de minsandten efter invasionen. Saddam var ikke en trussel

med nabolandene.

Medierne fortalte ikke om, at Irak stod på Pentagons liste over 7 lande, der skulle ødelægges i løben af

5 år startende med Afghanistan, Irak, Sudan, Libyen, Ukraine, Syrien og Iran. Medierne viste ikke,

hvordan nationalmuseet i Bagdad blev plyndret på middelalderlig vis. Medierne fortalte ikke om,

hvordan der blev brugt afberiget uran i de sydlige provincer, og hvordan der siden er født ‘sjove børn’ i
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området. Medierne fortalte ikke om, hvordan milliarder af $ beregnet på genopbygning forsvandt ned

i lommen de samme svindlere, der havde startet krigen.

Ingenting her, ingenting der

Medierne fortalte ikke, at Saddam Hussein selv var et CIA-produkt beregnet på at gå i krig med Iran i

1980-88. Medierne fortalte ikke om den amerikanske udenrigsminister Dick Cheneys kommercielle

rolle i krigen via sit lukrative krigs�rma Halliburton. Medierne fortalte ikke noget om, at krigen var

noget af en farce, for journalisterne var embedded og �k lov til at sidde med i kampvogne, da de

heltemodige befriere rullede ind i Bagdad uden modstand. Medierne var til gengæld helt vilde med

Komiske Ali, der fremstillede irakere som embecile tåber.

Løgn på løgn på løgn!

De løj
om krigen i Afghanistan. Det gjorde de, fordi de løj om 9/11. Osama bin Laden var ikke en islamistisk

lærd scholar, for han vidste stort set intet om Islam. Han var ikke organisator for Al Qaeda, for hele

operation var styret af CIA, hvilket er o�cielt indrømmet på CIA’s egen hjemmeside (de har sikkert

fjernet det siden, eller også har de ikke, for der alligevel ingen, der kan �nde det i vrimlen). Osama sad

ikke i en hule i Helman-provinsen med en bærbar og dirigerede hi-jack’ing af 3 passager�y, der med

militær præcision blev �øjet tværs igennem verdens mest bevogtede luftrum og ind i tre bygninger.

Det var i øvrigt ikke passager�y men droner, og der �øj overhovedet ikke et �y ind i Petagon men et

missil. Og nej, det var ikke Osama bin Laden, der blev fanget, skudt og smidt i havet efter ordre fra

Obama, for han var allerede død af nyresvigt i 2001, og estimeret 9 forskellige skuespillere har

efterfølgende været inde i bin Laden.

Den deling af Navy Seals, der havde medvirket til operationen, blev likvideret en mordbrand, hvor der

var placeret et bombe i deres helikopter. Så kunne de desværre ikke fortælle om løgnen.
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De kom, de så, og de løj. Det mest brugte billede af bin Laden er fra før december 2001, hvor han døde af

nyresvigt. Så Washington Post brugte et 10 år forældet billede – da han nu var blevet dumpet i havet …

øøøh, hvilket giver SÅ meget mening!

Forinden var den russiske tilstedeværelse i Afghanistan ikke en aggression, som russerne selv var

kommet op med men et setup af CIA og Brzecinski og Pentagon og o�cielt indrømmet som sådan.

Medierne fortalte ikke om, hvordan opiumsproduktion efterfølgende er steget fra en nærmest

nulpunkt under Taleban til at toppe under bevogtning af NATO-soldater. Medierne fortalte ikke om,

hvad danskerne lavede derovre, og DR’s ‘smutter’ af en dokumentar, Den Hemmelige Krig, om hvordan

danske soldater leverede fanger til briterne, der torturerede dem, blev taget af bordet og

journalisterne fyret efter ordre fra Anders Fogh Rasmussen. Medierne fortalte ikke om, at krigen – som

Irak, Syrien, Libyen, Ukraine, Sudan og efterfølgende Iran og Rusland, hvis de kunne slippe afsted med

det, handlede om … olieledninger. Medierne skrev ikke om, at Pentagon ‘ikke kunne �nde’ 2.3

trilliarder $$, for det blev annonceret 9/10, så medierne �k andet at skrive om.

Løgn på løgn på løgn!

De løj
om den 1. Golfkrig. Den kuwaitiske ambassadørs datter var ikke sygeplejerske på et hospital, som

hun tårepersende fortalte for åben skærm – og de ‘glemte’ i øvrigt at fortælle, at hun var datter af sin

far, og at et PR-�rma ved navn Hill and Knowlton var hyret til at fabrikere historien. Til gengæld blev

løgnen om de irakiske soldater, der væltede ind på fødegangen og hev for tidligt fødte børn ud af

inkubatorerne og smed dem på gulvet, så de døde – you can only make this up! – gentaget til hudløshed

af både præsidenten og alle hans mænd i alle medier, så mellem 35-53 millioner amerikanere hørte

det – hvoraf de �este troede på det.
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Lille frøken Fake havde øvet sig i at græde snot ned i mikrofonen. … og de efterlod børnene til at dø på det

KOLDE gulv! Bemærk den lille vakse detalje.

Medierne fortalte til gengæld ikke om, hvordan en hel irakisk kampvognsbatallion blev stegt af

mikrobølgevåben under Operation Desert Storm, da de var ved at trække sig tilbage, og at det ifølge

international lov ikke er tilladt at angribe en hær på retræte – who gives a shit about international law,

anyway? Medierne fortalte ikke noget om, at Kuwait var en del af Irak stjålet af en sheik, fordi der var

olie i sandet, ej heller, at den kuwaitiske befolkning ønskede at blive det, som de egentlig var: irakere.

De fortalte heller ikke, hvordan de kuwaitiske olieboringer sugede olie ud af jorden fra de oliefelter,

der lå ved Basra på den anden siden af grænsen.

På vej ud tændte amerikanerne ild til alle oliefelterne. Krigen handlede altså ikke om at stjæle den irakiske

olie. Den handlede efter opdrag fra Saudiarabien om at ØDELÆGGE olieproduktionen.

Løgn på løgn på løgn!
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De løj
om krigen i Kosovo. Der foregik ikke en massakre af muslimer i Pristina, hvilket er bekræftet af FN-

kommissær Carla del Ponte, der har ledt efter de påståede i 20 år efter – uden at �nde dem.

Medierne fortalte ikke om i 2016, at Slobodan Milosevic med 25 års forsinkelse var blevet frikendt for

samtlige forbrydelser mod menneskeheden, der havde bragt ham til domstolen i Haag – andet end i

form af en ussel notits nederst på side 14 i dagens sprøjte, der aldrig blev fulgt op. Forældede

nyheder, forældet løgn. Medierne har aldrig fortalt om den milliardhandel med opium og heroin fra

Afghanistan, der blev landet i Camp Bondsteel-basen i Kosovo, Europas største amerikanske

installation. Medierne har aldrig berettet om tilstedeværelsen af Al Qaeda i Kosovo, hvis opgave var at

sætte den muslimske minoritet op som ofre i et falsk �ag for at smadre Storserbien/Jugoslavien og

ødelægge Titos samfundssystem, som IMF ikke havde adgang til at udnytte. De �k de så efterfølgende.

Titos fortolkning af socialismen var den eneste, der nogen sinde har fungeret til fordel for folket, for

han havde ‘misforstået’ det og tog sin arbejderklasse alvorligt og gav dem udstrakt grad af

selvbestemmelse på fabrikker og i distrikter. Det skulle han aldrig have gjort.

Medierne var til gengæld vilde med at bringe direkte optagelser fra cockpits i bombe�y, hvor de

smider ‘en stor bombe’, læs: et stykke ‘taktisk’ atomvåben, der smadrede en serbisk bunker. Medierne

var også ret �inke til at transmittere den farvede revolution  i gaderne i Sarajevo �nansieret af George

Soros, der senere skulle danne model for CIA-operationer i Georgien, Ukraine og Det Arabiske Forår.

Løgn på løgn på løgn!
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De løj
om krigen i Vietnam. Torpedobåden  USS Maddox  2. august 1964 i Tonkinbugten skød først mod

nordvietnameserne i den første skudveksling, og den anden skudveksling fandt overhovedet ikke sted.

Det var simpelthen løgn. Det hele er o�cielt indrømmet, så konspirationsteori-teoretikere kan starte

her. Vietnamkrigen handlede ikke om bekæmpelse af kommunismen men om CIA’s opiumshandel i

Den Gyldne Trekant og ma�osoen Lyndon B. Johnsons bindinger til sit korrupte bagland.

Medierne fortalte ikke noget om LBJ’s medvirken i mordet på Kennedy. Medierne fortalte i det hele

taget intet andet end det, som de havde fra de amerikanske medier, der intet andet fortalte, end at en

ensom galning ved navn Lee Harvey Oswald egenhændig havde skudt præsidenten. Hvorefter han selv

blev skudt, så han ikke kunne fortælle, at det ikke var ham, der skød, men at han var hyret af CIA og

havde spioneret i Rusland … og en hel masse andet.
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Medierne viste ikke billeder af napalm-bombardementer og spraying med Monsantos Agent Orange. I

det hele taget er GMO-�rmaet (en a�ægger af den nazistiske kemikoncern I.G. Farben) ikke senere i

medierne blev sat i forbindelse med svineriet. Medierne gjorde ikke noget særligt ud af, at USA tabte

krigen med et brag, og at de �k lammetæv af en stak jungle-guerillaer. Medierne har aldrig gjort noget

særligt ud af at beskrive mindre charmerende krigsfænomener som personelminer. Vietnamesere,

cambodianere og laotere brugte de næste 20 år på at rydde op efter krigssvinene.

Løgn på løgn på løgn!

De løj
om krigen i Korea. Endnu en krig, der ikke handlede om de gode versus de onde, om den frie verdens

demokrati mod den onde verdens kommunisme. Hvor passende var det ikke, at kommunismen rent

faktisk var ond, for så behøvede vi kun at skrue lidt op for billedforstærkeren. Hverken medier eller

historiebøger fortalte om, hvem der havde skabt denne ondskab fra starten af. Koreakrigen var et FN-

projekt og solgt som alt det, den ikke var. Koreanerne �k intet at skulle have sagt i forhold til den

brutale opdeling ved den 38′ breddegrad af det ældgamle enhedsrige i to uorganiske dele.

I en artikel i CFR, The Council of Foreign Relations, beskrives hvordan landet skal fordeles mellem de

allierede og Sovjet. Herefter ville en kon�ikt ligge lige til højrebenet. Det var et setup, der kun kunne

føre til krig.
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Den danske indsats i Koreakrigen var endnu en gang som rengøringspersonel på sidelinjen. Med al respekt

for de sikkert søde sygeplejersker på Jutlandia.

Amerikanerne smadrede alt i Nordkorea, og har sidenhen forhindret enhver tilnærmelse mellem de to

halvdele af det lande, de skar midt over. Først på det allerseneste har den præsident i USA, som vi jo

alle er enige om, at vi hader … tilladt og tilskyndet en tilnærmelse.

Læs bloggen: Krigen ingen aner hvad handlede om

Løgn på løgn på løgn!

De løj
om Anden Verdenskrig. Tyskland �k for anden gang skylden for en krig, de ikke havde ønsket eller

startet. Krigen startede ikke ved at Tyskland bare væltede indover Polen for at skabe ‘Lebensraum’.

Den skete ved, at briterne arrangerede overgreb mod to minoriteter, sudetertyskerne i Tjekkoslovakiet

og tyskerne i Østpreussen for at provokere tyskerne til at beskytte dem. Som senere i Kosovo

(muslimer) og i Irak/Syrien (kurdere) + et par hundrede andre lokaliteter blev en minoritet i klemme

brugt som redskab for kon�ikt og krig.

Magtovertagelsen 1933 skete ikke ved, at nazisterne havde påsat brand til Rigsdagen, for det var en

hollandsk kommunist ved navn Marinus van der Luppe. Det var ikke tyskerne, der 7 år senere

erklærede krig, for i 1933 kom der en krigserklæring til Tyskland fra en international ‘nation’, der kaldte

sig Judæa, en nation uden landegrænser bestående af zionistiske bankfolk, der var trådt over tæerne

ved omgåelsen af deres tyske �lial af centralbankvæsenet.

https://www.nedersteetage.com/krigen-ingen-aner-hvad-handlede-om/
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Krigen brød ud, fordi briterne havde lovet polakkerne deres støtte, hvis de ville provokere tyskerne til

intervention. Briterne brød, som de altid gør, deres løfte, og Hitler invaderede Polen for at undsætte

østpreusserne. Forinden havde Stalin foretaget angreb mod både Baltikum, Polen og Finland. I 1919

havde en gruppe bolsjevikker forsøgt at lave en sovjet i München (Valpurgisnacht), og gik rund og skød

folk på gaden. Veteraner fra 1. Verdenskrig greb ind og smed dem på porten. Så tyskerne vidste

allerede forinden, hvad de kunne forvente sig fra den side.

England erklærede krig mod Tyskland, og blev reelt smadret ved Verdun og sendt hjem over kanalen i

�skerbåde, ydmyget og uden våben. Hitler skrev ca. 25 breve til Churchill og tilbød fred, da han

overhovedet ikke anså briterne som tyskernes fjender. Churchill nægtede, da hans opdrag var at skabe

en ny verdenskrig. Frankrig var slået, briterne var slået. Tyskerne indledte Operation Barbarossa mod

Stalins Sovjet. Europæerne havde kun én mulighed tilbage: at inddrage USA i krigen som i 1.

Verdenskrig. Hvordan kunne de det?
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Hvis vi siger Lusitania i WW1 må vi også sige Pearl Harbor    i WW2 Der var på ingen måde tale om et

overraskelsesangreb, for man vidste alt om, hvad der var i vente hele vejen op i den amerikanske

hærledelse. Alene den absurde handling at �ytte stillehavs�åden til Hawaii og gøre den totalt sårbar

blev mødt med kritik fra militære ledere … hvorefter de blev fyret. Som den luciferiske poptøs

Madonna synger i La Isla Bonita: ‘Last night I dreamt of San Pedro’ – man �yttede �åden fra San Pedro,

California til en fremskudt post, der kunne nås af japanske bombe�y – the Spanish lullabye > Hawaiian

lullabye. Der blev iværksat en olieembargo for at udsulte Japan – se videobloggen om folkemord ved

sult. 4/5 af Japans olie var importeret fra USA.

Roosewelts krigsminister Henry Stimson skrev en uge før angrebet, at der ville komme et angreb ‘næste

mandag’. Det er i ethvert setup med en operation stand-down false �ag – en taktik der er nøje beskrevet

i militærstrategisk litteratur – nødvendigt, at fjenden a�yrer det første skud. Roosewelt sendte en

meddelelse ud til alle militære kommandaturer, at det var vigtigt, at Japan udførte den første åbenlyse

krigshandling. Roosewelt-administration overhørte konsekvent og med vilje alle advarsler om

angrebet.

Shortcut: Der kunne skrives en hel afhandling om Pearl Harbor, men det korte af det lange er, at det

virkede efter hensigten, og USA involverede sig i 2. Verdenskrig, endnu en krig, hvor de intet havde at

gøre. At PNAC-dokumentet før 9/11 skriver, at USA har brug for endnu et Pearl Harbor for at legitimere

sin militære tilstedeværelse i hele Verden forever, er en nærmest direkte indrømmelse af, at det var et

falsk �ag.

Se artikel: Imperiet og Østasien

Efterspil. Nazisterne blev beskyldt for Holocaust. Hverken de tyske arkiver, Internationalt Røde Kors

eller det britiske efterretningsvæsen, der brød koden (Enigma) kunne efterfølgende �nde 6 millioner

døde jøder, et tal magisk tal der dukkede op med jævne intervaller mellem 1885-1945. Røde Kors’

arkiver i Bad Aroldsen i Nordtyskland (nu lukket for o�entligheden …), kan kun �nde 3-400.000 alt i alt

inklusive jøder. De angiver dødsårsagen som primært tyfus og kolera. Ingen vesterlændinge/allierede

inspektører �k adgang til fangelejrene, der næsten alle befandt sig øst for det nye jerntæppe, så

https://youtu.be/hcjKh084qMA
https://www.nedersteetage.com/imperiet-og-oestasien/
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bolsjevikkerne – hvis revolution var �nansieret af og udført af primært jøder – kunne herefter påstå

hvad som helst og fremlægge det ved Nürnberg-processen, en farce af en lovløs standret. Tallet er

faldet støt år for år, og vil blive ved med at falde, indtil alle ansvarlige for svindelnummeret er døde +

ca. 20 år. Senest tjekket er det o�cielle tal 1.1 millioner ifølge kuratoren for museet i Auschwitz,

Franciszek Piper. Man har fjernet skiltet med ‘Gaskammer’ i Auschwitz, da hele fænomenet er blevet så

gennemheglet for sin logistiske absurditet, at selv politisk korrekthed, censur og fængslinger af

såkaldte Holocaust-benægtere i Tyskland ikke har kunne dæmme op for folks trang til kende

sandheden.

Det betyder desværre, at vi aldrig har fundet ud af, hvad der egentlig fandt sted i Auschwitz-Birkenau,

hvor der var en kæmpestor fabrik for kunstgummi … der aldrig producerede så meget som en

håndfuld gummi, og hvor der lå bjerge af det radioaktive materiale thorium og �ød. Da briterne sendte

en delegation derned og spurgte en tysk o�cer om, hvad de brugte alt det radioaktive stof til, så sagde

manden, at det var til tandpasta for at gøre tænderne hvidere!

Et mundstykke, der er blevet aus-geschwitzt efter brug af den herlige patent-tandpasta …

Så på den ene side har gaskammerskrønen forhindret os i at få at vide, hvad det var for et stykke

teknologisk forsøgsapparat, som nazisterne havde gang i her, og som uden tvivl har brugt mennesker

som kasserbart forsøgsmateriale. Den historie er altså blevet mørkelagt, ligesom det, som

amerikanerne brugte tyske videnskabsfolk til efter krigen og Operation Paperclip, der handlede om at

rage avanceret teknologi til sig.

På den anden side har den bekvemmelige nødløgn beregnet på at skabe en jødestat i et stjålent

landområde i Palæstina a�edt opmærksomheden fra  DET EGENTLIGE HOLOCAUST  = det samlede

folkemord blot i det 20 århundrede på måske en milliard mennesker. Egentlig Holocaust-benægtelse i

en fuldstændig anden kategori og størrelse. Se videoen  Verdenshistorien set gennem et nåleøje.

https://youtu.be/hcjKh084qMA
https://youtu.be/hcjKh084qMA
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Dresden-stil brandbombardementer af samtlige byer i Tyskland over 25.000, hvor civilbefolkningen

blev kogt levende i gigantiske højovne, så kælderetagerne i de sønderbombede huse �ød med smeltet

menneskefedt.

Dresden-massakren – kun en brøkdel af de forbrydelser, der burde have bragt Churchill i den elektriske stol.

Som krigsforbryderen, der blev udråbt til helt i England og USA, Winston Churchill sagde: Dette er ikke

en krig mod det nazistisiske Tyskland. Det er en krig mod selve det tyske folk!  Hvis man vil forstå

tankesættet bag folkemord og eugenik, så forstå den psykopatiske hjerne bag dette udsagn. Så vil man

også forstå, hvorfor det tyske luftvåben bestod af hurtig�yvende Messerschmidt-jagere beregnet

på Blitzkrieg og det engelske luftvåben betjente sig af store Lancaster-bombe�y beregnet på at smide

tonsvis af bomber, og hvorfor de kun �øj om natten og sigtede på lysene i boligkvartererne i de tyske

byer.

NB! Hvis du læser dette som en hyldest til nazismen, så læser du meget dårligt og bør snarest muligt

melde dig til et aftenskolekursus i indenads-læsning. Det, du burde have læst PÅ linjerne, er, at hvis vi

vil anklage nazismen for dens egentlige ugerninger – og der er rigeligt at tage af – så bør det  som

minimum  være  uden  alle de løgne, der er smurt af på dem for at dække over ugerninger i en helt

anden kategori udført af deres fjender,  the so called good guys  som vi har identi�ceret os

med. Formidleren af løgnen er ligeså god som fabrikanten af løgnen. Man kan ikke lyve sig til sandheden.

Så endnu en gang:

Løgn på løgn på løgn!

De løj
om Første Verdenskrig. Anarkisten, der skød Storhertug Ferdinand i Sarajevo, var ikke en ensom

politisk fanatiker, men en professionel lejemorder hyret af det netværk af frimurerloger, der i Frankrig

og England refererede til den britiske konge, deres stormester, Edward VII. Han havde i forvejen

likvideret den serbiske konge og dronning, da briterne vidste, at disse ville stå i vejen for en storkrig

mod Østrig-Ungarn. Ligesom 20 andre politiske højpro�ler i den britiske manipulosfære, der blev

likvideret i årene forinden. Det britiske establishment vidste alt om den Great War, som de havde
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planlagt årtier i forvejen. Krigen var ikke en kæderække af tilfældige hændelser, der som en løbsk stak

dominobrikker væltede hinanden men en nøje tilrettelagt strategi beregnet på at smadre �re

kejserriger, det tyske, det østrig-ungarske, det russiske og det ottomanske rige.

Det var ikke et enkelt tysk ubådsmissil, der sank passagerskibet Lusitania men bomber placeret i

lasten. Som Titanic, som Estonia. Lasten på Lusitania var ikke fødevarer men våben. Operationen var

ikke en overraskelse for hverken det britiske eller amerikanske establishment, for skibets eskorte blev

beordret tilbagetrukket inden indsejlingen til Liverpool, hvilket gjorde skibet til en �oating duck. Den

største slyngel i europæisk politik nogensinde, Winston Churchill, sad i overadmiraliteten og vidste det

hele.

Krigen var i princippet afsluttet ved Bresk-Litovsk-freden, hvor tyskerne havde vundet. Medierne

fortalte efterfølgende ikke om, hvad den krigsforlængende faktor var = den spanske �ue

(militærin�uenzaen), et biologisk våben udviklet i amerikanske militær-laboratorier, påført en deling

soldater sejlet til Spanien, og som alt i alt slog et sted mellem 50-500 millioner mennesker ihjel på

verdensbasis i hele dens levetid.

Da den amerikanske digter, Ezra Pound besluttede sig til at �nde ud af, hvorfor alle hans venner var

døde i krigen, og hvad den handlede om, burede han sig selv inde på The Library of Congress et helt

år. Da han fandt ud af, hvad den handlede om, og især da man fandt ud af, at han havde fundet ud af

det, blev han karaktermyrdet og kaldt for fascist, hvorefter han blev buret inde på sindsygeanstalten

St. Elisabeths i 10 år beordret af præsident Trumann og CIA-direktør, pædo�listen J. Edgar Hoover.

Tyskland blev dømt til at betale gælden for krigen, som de ikke havde startet i et omfang, de aldrig ville

kunne betale. Versaillesfreden var en direkte krigserklæring til Tyskland, og der var bestilt tid til endnu

en storkrig den dag, tyskerne var kommet sig og rystede sig løs af kvælertaget.

Løgn på løgn på løgn!

https://www.nedersteetage.com/skibskatastrofer/
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De løj
om den Russiske Revolution

om den japansk-russiske krig

om omstyrtelsen af det Ottomanske Rige

om det armenske folkemord

om det �lippinske folkemord

om efterspillet = Stillehavsoperationen efter WW2 eksempli�ceret ved den absurde operation, der

krævede en gigantisk armada for at smadre en ø – Okinawa – bestående af simple øboere.

Løgn på løgn på løgn!

De løj senere
om Operation Gladio og de fascistiske sovende celler, der blev tilbage (stay behind)

om Cubakrisen og Operation Northwoods og det planlagte mord på amerikanske passagerer på to

�y

om Yom-Kippurkrigen, 6-dageskrigen og angrebet på USS Liberty

om invasionen i Grenada

om Iran-Contra og CIA’s drughandel

om Den Beskidte Krig i Latinamerika

om sultmordet i Biafra

om stamme-folkemordet i Rwanda … og i det hele taget om stribevis af beskidte operationer i

Afrika, det ‘sorte hul i jorden’, hvor imperialister og neo-imperialister har kunnet operere, plyndre,

myrde, sprede sygdomme, dele-og-herske og korrumpere statsledere efter forgodtbe�ndende

uden mediers bevågenhed, for ingen gider at beskæftige sig med et kontinent med racisme-

bestemplede sorthuder, der ikke sælger billetter i Vestens medier.

Løgn på løgn på løgn!

De løj
om Operation Lockdown. De ville ikke ud med sproget, hvor den sjove virus kom fra, hvorfor den

ikke lignede noget, der kom fra naturen – ligesom en hel stribe vira og in�uenzaer i nyere tid,

militærin�uenzaen (den spanske syge), AIDS, fuglein�uenze, svinein�uenza, SARS 1, Ebola, kogalskab –

hvad de lavede i laboratorien i Wuhan.

De ville ikke ud med sproget, hvad der var imprægneret i maskerne, snotpindene, striberne på himlen

og de milliarder af jabs, som medicinalindustrien og Onkel Bill blev stinkende rige af.

De ‘glemte’ at fortælle, at de vidste hele forløbet i forvejen og havde simuleret operation i efteråret

2019 i New York ved Event 201.

Hele operationen fra ende til anden er:

Løgn på løgn på løgn!

https://britsinthephilippines.top/philippines-genocide-3-million-filipinos-killed/
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De løj
om krigen i Ukraine. Vi �k aldrig at vide, at NATO havde arbejdet systematisk i 30 år ved at provokere

russerne til reaktion. De sagde ikke noget om, at de havde begået et statskup i Ukraine og indsat en

fascist-nazistregering. De fortalte ikke noget om visse amerikanske politikeres beskidte og korrupte

aktiviteter i Ukraine. Vi hørte aldrig om de 60+ laboratorier for biologiske våben, som de havde

etableret. De fortalte ikke dengang, at det var dem, der havde ‘pillet ved’ værket i Tjernobyl i 1986. De

løj om nedskydningen af det malaysiske �y og stjal bevismaterialet. Vi hører ikke et ord om skuespiller-

præsidentens beskidte og morderiske adfærd mod 1/3 af befolkningen, og hvordan han har lænset

statskassen og placeret på sine egne bankkonti.

Og da russerne rykkede ind, løj de om, hvad der foregik, for der foregik ikke de grusomheder, som vi

så i medierne, thi de stammede fra et andet sted, en anden tid. De var fake-fake-fake! Og så løj de og

påstod, at russerne var helt på skideren og �k bank.

De lyver stadig
Og fordi de har løjet og løjet og løjet …. og løjet igen, så bliver de ved med at lyve, indtil vi siger STOP!

Men først den dag.

Spørg dem ihjel. Hvorfor ditten og hvorfor datten! Forlang svar på DET HELE. Lad dem ikke dø i synden.

Stil dem til regnskab. Tolerer ALDRIG deres holdkæft-bolsje med ‘konspirationsteori’. Forlang

transparens og redegørelse for sammenhænge. Gå i kødet på dem.

MEN – og der er et MEN – sørg forinden for, at vi har vores egen ryg dækket og har noget at have vores

spørgsmål i. Hvis ovenstående kan bidrage med skyts til den sag, så vær min gæst.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Skyggespillet

Der foregår en krig for tiden. Vi ser den kun udspille sig som skyggeteater bag en semitransparent

skærm. Vi hører kun dens fjerne rumlen i baggrunden.

I ny og næ �yver der en gnist eller en granatstump over skærmen og et stykke forfjamsket

rengøringspersonel kommer løbende med kost og fejebakke og bedyrer forpustet, at det ikke er noget

og at vi blot skal lade som ingenting. For nylig �øj der et afhugget hoved over hegnet, og det til

lejligheden yderligere be�ppede personel forsikrede os febrilsk om, at der kun var tale om en naturlig

død. Beklager meget for dette intermezzo.

Skyggespillet – syv korte essays
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Der er bare det, at intermezzoet ikke synes at høre op, tværtimod. Det er ikke et inter-mezzo, et

mellemspil, det er selve Spillet i dets sidste akt. Herefter et nyt spil med nye spilleregler.

Publikum i den store sal er forvirrede.

Se der! råber han, Det er en tiger, der er ved at spise en gammel mand!

Se der! råber hun, Det er den onde kejser, der igen er på spil!

Ser der! råber de I �ok, Det er de gode, dem med hatte og masker og lange sværd!

Su�øren har til lejligheden vendt sin kasse om – der er ikke brug for ham i et skyggeteater, for de siger

jo ikke noget, de rumler bare. Han stiger op af kassen og løfter armene mod det forvirrede publikum,

der råber i munden på hinanden.

Stille, stille! I forstyrrer Spillet, når I råber i munden på hinanden. Lad mig forklare, hvad der foregår. Det er

det store slag mellem dæmonernes og gudernes hære og tigeren er på de godes side. Stol på, hvad jeg siger,

bare sæt jer ned og vent, i næste akt vil guderne udradere dæmonerne, for deres hær er ikke særlig stor, og

den onde kejser vil falde, og der vil være underholdning og småkager til alle, og gudernes hære vil være der

for at bevogte folk.

Og da publikum ikke ved, hvad de ellers skal mene om skyggespillet sætter de sig ned, men der er

murren i krogene og hvisken på bagerste række. Da den første tomat �yver gennem salen og spolerer

su�ørens uniform, får han travlt med at kravle tilbage i sin kasse og vende den om igen.

Hvad der herefter sker, må stå hen i det uvisse.

Vil skyggespillet fortsætte?

Vil guderne vinde over dæmonerne, og hvem vil publikum holde med?

Vil publikum smide deres tomater og brosten efter skærmen og afsløre, hvad der foregår?

Er det i guderne, der bærer masker og hatte og lange sværd?

Er tigeren lavet af papir og har kejseren tøj på eller ej?

Den syntetiske krænkelseskultur

Alle er krænkede over et eller andet for tiden. Politisk korrekthed og selvcensur har opfordret os til at

være krænkede over … et eller andet, lige meget hvad.

Medier er fyldt med folk, der giver udtryk for at være krænkede, eller bekymrede typer, der hævder at

forsvare andre, som de hævder er blevet krænket.

Vi bliver instrueret i, at alle ytringer indebærer en potentiel krænkelse, som vi har lov til, ja nærmest

pligt til at fyre af.

I damebladene er der hele afsnit med krænkelsessider. De sociale medier svømmer over af udtryk for

krænkelse. Taleradio og tale-TV er befolket med krænkelser, og krænko�le krænkagtigheder. Der er

penge i krænkelser Vores sociale robusthed og smertetærskel er blevet så tynde som isen på en

curlingbane.
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Men når vi ind imellem  vitterligt  bliver krænkede, når en eller anden semi-sociopatisk

narcissist  vitterligt  vader ind over vores eller andres grænser, så har vi til gengæld lært at holde os

tilbage – vi kan ikke engang �nde ud af at sige pænt fra i tide, for det ville jo være … krænkende.

Så jeg spørger. Hvor mange æggeskaller skal vi gå på for ikke at komme til at krænke andre?

Spurgt på en anden måde: Skal vi være konstant nervøse for hinanden og gå i en konstant tilstand af

skyld, skam og frygt?

GU’ SKAL VI EJ! Vi skal ikke krænke andre med vilje, med mindre de selv beder om det. Vi skal sige og

gøre, hvad vi skal, og hvis folk føler sig krænkede, så tager vi den derfra. Herudover bør horderne af

nykrænkede måske overveje at tage sutten ud af munden.

Undskyld!

Ja undskyld mig, men hvorfor er det, at vi krummer tæer over at sige undskyld?

Det gør vi, fordi vi har misforstået udtrykket og glemt, hvad det egentlig betyder. Det er blevet et udtryk

for noget ynkeligt, hvor en person, der siger ordet ‘undskyld’ hermed INDRØMMER sin skyld og falder

om på gulvet og beder om tilgivelse, forladelse – allernådigst. Altså en form for underkastelse som en

underhund, der ruller om på ryggen for at overhunden kan … lade være med at bide den i struben.

Det er helt i skoven, for ordet betyder NETOP ikke, at det er min skyld. Der ligger ingen indrømmelse i

det. Tænk det lige igennem.

Oversættelsen af ordet ‘undskyld’ er:  Nu skal du lige høre her. Du reagerer, som om du mener, at jeg

jokkede dig over tæerne med vilje og som om, det var min INTENTION, at du skulle få dine skosnuder i

klemme. Det var på ingen måde min intention, og måske vi begge to var uopmærksomme et øjeblik, så vil du

ikke være så venlig at skrue dit fornærmede fjæs af og straks holde op med at se sådan på mig, så vi kan

komme videre – i fuld fordragelighed.

‘Undskyld’ betyder altså: Gider du ikke at stikke din beskyldning op et vist sted, for den har ingen ben at gå

på! Eller mere hø�igt: Lad venligst være med at give mig nogen skyld, for skyld kræver intention, og der var

jo ingen intention – vel?

Hvis vi forstår det, så behøver vi ikke længere hverken at krumme tæer eller være … krænket. Der var

den s’gu igen.

Dagbog

Du skal skrive det ned, når du hører eller tænker det.

Et glimt af indsigt. Bagefter ved du hverken, hvad du indså eller hvad du tænkte eller hørte.

Alle mennesker skulle skrive journal og helst hver dag. Et problem er, at vi ikke kan skrive, mens vi

tænker, fordi vi ikke skriver blindt. Alle burde lære at skrive blindt. Frigør din tanke.
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Du skal skrive uden at censurere. Du er din egen værste dommer, men kan du ikke vente lidt med det?

Kvinder er værre end mænd på det punkt, for de har lært i skolen, at det hele skal være perfekt. Mænd

glemmer til gengæld rydde op i gra�ttien.

Husk hvad Goethe sagde om perfektion. Hvis vi ikke kan fejle, kan vi ikke vide, hvad det vil sige at leve. Tag

det råd fra den mest perfekte af alle forfattere.

Begik du livet,

bedrev du livet,

som det er givet, du bør og gør,

saa er det givet,

at alt i livet, –

det blev dig givet, fordi du tør.

For alt i livet,

som blev dig givet,

er lys og mørke i sammenspil,

og har du vovet,

og har du lovet,

og har du svigtet, så var du til.

Begik du livet,

bedrev du livet,

som det er givet, du må og skal,

så husk, at livet

er blevet givet,

til dig i kraft af et syndefald.

Tom Kristensen, Et mannakorn 1954

Træk vejret

Vi har glemt at trække vejret. Hvilket vi selvfølgelig ikke har, for det autonome nervesystem skal nok

sørge for det, så vi ikke dør at iltmangel.

Hvad jeg mener er at trække vejret dybt. Det betyder ikke at gennemtvinge en hyperventilering eller

overfyldning af lungerne. Det betyder trække vejret ind gennem næsen og give slip forneden.

Her er, hvordan jeg gør det og oplever det. Jeg lader den luft ånde ud, som kroppen selv ønsker, jeg

skubber den ikke ud. Så ånder jeg ind gennem næsen i to omgange. Første gang går til der, hvor jeg

kan nøjes med at ånde ind, hvis jeg kunne trækker vejret over�adisk. Så slipper jeg i underste del af

maven og helt ned i skridtet. Fornemmelsen skal være en fornemmelse af �nt prikkende energi op

gennem rygsøjlen og helt op i hjernen. Så holder jeg måske vejret i et sekund og skifter til udånding
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gennem munden ved at foretage den lette lås op til næsehulen, hvorefter jeg ånder ud med lidt

modstand i svælget, gerne med lyd på, og mens jeg mærker, at jeg ikke spænder op i maven.

Måske jeg skal øve mig lidt. Måske ind�nder e�ekten sig først efter x-antal gange.

Jeg kan sagtens lave den 1-3 gange, når jeg sidder på mit arbejde, i transporten, i en stol i et hjørne. Jeg

styrer bare udåndingen, så den ikke kan høres. Vi glemmer det i hverdagen og ofte i lange perioder. Al

spænding, træthed, ked-af-det-hed stress, angst, nervøsitet er lagret i maven, så vi kun trækker vejret i

midterfeltet. Vi går og holder igen på os selv.

Vi har godt af at etablere en ‘iltsøjle’ mellem Sacrum og Atlas = Helligdommen og Den Bærende Søjle –

altså mellem hofte-haleben og øverste halshvirvel, hvor kraniet hviler på.

Husk lige, at hvis du lider af inkontinens, så skal du nok få den ting overstået først, for når du giver slip

forneden, så … know-what-I-mean notch-notch?

Probiotika

Udsagn: Blot en enkelt skefuld velfermenteret sauerkraut indeholder �ere livsbakterier, end du har

brug for resten af ugen. Derfor skal du spise en om dagen – for du kan ikke få en overdosis.

Hemmeligheden ved fermentering er næsten gået i glemmebogen. Årsag: fødevareindustrien og

masseproducerede madvarer.

Det er ikke, fordi masseproduktion i sig selv er ødelæggende, for man kunne i virkeligheden godt

masseproducere gode fødevarer. Men kriteriet for masseproduktion i et industrisamfund har altid

været lave produktionsomkostninger, pro�tmaksimering, lav pris for forbrugerne – NB! det er den

samme industri, der har skabt forbrugeren, for før fandtes der blot kunder og købere.

Forbrugeren for sin part blev optrænet i at acceptere den lave pris – OG samtidigt den lave kvalitet.

Det billige produkt skulle kunne holde sig i lang tid og transporteres over store afstande. Forbrugeren

vænnede sig også til at afstå fra den hjemmeproduktion, der var en naturlig del af enhver

husholdning, og som havde brugt de naturlige-kulturelle metoder, som altid havde holdt mennesker i

live og ved godt helbred. Forbrugerisme er et videnstab!

Fermentering er ikke bare en e�ektiv metode til at få fødevarer til at holde sig længere. Det er et

stykke genialt mikrobiologisk samarbejde med organismer i naturen, som vores fordøjelsessystem

elsker, og som er kilden til grundlæggende sundhed. Fermenteret mad er forebyggende medicin.

Probiotiske bakteriekulturer er anaerobiske, dvs. de lever uden ilt. De udkonkurrerer og erstatter de

aerobiske bakterier. Det miljø, de lever i, er det samme som det, vores tarm�ora lever i. Når de

optages, blander de sig med disse og hjælper dem.

Er vores maver og tarme ikke selvforsynende med nyttige bakterier? Det er de langt hen ad vejen, men

de skal suppleres undervejs. Traditionel føde har altid suppleret, men industriel føde har undergravet

supplementet ved råvarernes udpining, tilberedelsen og tilsætningssto�erne.
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Det traditionelle danske rugbrød var baseret på surdej, der var en naturlig gærproces baseret på de

mælkesyrebakterier og gærceller, der �yver rundt i luften. Polske saltagurker (gurkins) er

fermenterede. Sauerkraut er en potent fermentering, for kålen indeholder masser af naturlige

bakterier. Koreanerne har deres kimchi. Japanerne har deres miso, der er fermenteret soya, den

eneste form for soya, der ikke er giftig og skaber hormonforstyrrelser (fat den vegetarer!). Asiatisk

�skesovs er fermenterede �sk. Kød kan også fermenteres via en omhyggelig form for nedgravning –

stanken er ulidelig og smagen kan diskutteres. Fermenteret frugt er vin, fermenteret korn er øl. Visse

svampetyper kan skabe fermentering: kamboucha og ke�r.

Næsten alle grøntsager kan fermenteres. Tricket er tilstedeværelsen af mælkesyrebakterier – der

�ndes en hel række af disse – og sukker, som de kan omdanne. Denne �ndes enten i planterne selv

som i saften fra kålen, eller også kan den tilføjes, hvilket man gør i kamboucha og ke�r.

Hvis du har været på antibiotika, der, som navnet siger, har slået liv i kroppen ihjel inklusive din mave,

så spis probiotika. Hvis du har haft en infektion, hvor du har skidt din røv i laser, så tilføj de bakterier,

som er forsvundet. Hvis du har været på kemo for at behandle kræft – det samme. Men hov, skulle du

så ikke bare have indtaget probiotika, INDEN du �k kræft og måske have undgået det? Godt

spørgsmål.

Religion

Meget er der blevet sagt om religion. Vi har ytret os i skarpe, kritiske vendinger om hykleri,

magtmisbrug, forfalskning, hjernevask og decideret undsagt religion. Vi har hævdet og underbygget

udsagnet om, at religion har okkuperet de dybeste menneskelige værdier og brugt dem til egne

formål. Kritikken har været yderst berettiget og nødvendig.

Der er imidlertid �ere grundlæggende problemer eller i bedste fald utilstrækkeligheder med denne

attitude. Problemet er som i tilfældet ateisme, at attituden bliver en religion i sig selv.

Fundamentalismen sniger sig ind ad bagdøren. Lad os se på det på en anden måde. Lad os

eksperimentere med tanke-strategi.

Hvis det er, som vi har analyseret os frem til, at de dybeste og mest grundlæggende værdier og

forestillinger, hvilket også vil sige vores samvittighed og vores moral, er blevet okkuperet af religiøse

institutioner, så må det også være muligt at tilbageerobre det okkuperede territorium og det stjålne

gods UDEN af smide barnet ud med badevandet.

Det er ikke bare muligt – det �nder sted. Antireligiøse, ateistiske, newagede og såkaldt spirituelle

mennesker vil imidlertid føle sig anfægtede over at erfare, at det, som de troede, deres projekt havde

patent på, nu også �nder sted indenfor religionerne, som de tager afsæt i og afstand fra. Det gælder

også for de politiserende anti-etablissement konspiranoide, når de opdager at systemet er ved at

skifte ham for næsen af dem. Hvor vover de, for det var jo OS, der skulle gøre det! Og hvorfor gjorde de

så ikke noget ved det, mens tid var.
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Her kommer vi til det andet grundlæggende problem i den beskrevne attitude: At vi glemmer, at de

religiøse trossamfund består af ‘levende stene’, af mennesker af kød og blod, der ikke tilhører en

institutionel overklasse, et religiøst-kirkeligt hierarki, som ingen interesse har i at rave magt til sig, og

hvis menneskelige samvittighed og medfølelse er intakt omend en anelse forvirret.

Hovedproblemet består i, at religionernes kritikere ikke blot har en dyb foragt overfor de magtfulde

institutioner og deres misgerninger men også over for alle de  ‘dumme får og hjernevaskede

tumpenakker’, der har ladet sig forføre. Disse arrogante foragtere evner ikke at skelne mellem systemet

og mennesket. Og de føler en ikke særlig charmerende form for misundelse overfor de troende, hvis

disse udtrykker noget af det, som de selv mener, at have patent på.

I stedet for, som ateisterne, humanisterne, socialisterne, spititualisterne og newagerne forlanger, at de

religiøse skal afskrive sig deres religion og ‘omvende sig’ til deres trossæt eller ideologi – og hvor

religiøst er det ikke ?! – så gør endelig det, som allerede er sat i gang: Forlang jeres tro, jeres kirker, jeres

forsamlinger tilbage, skab en ny kirke hvor end I forsamles (som levende stene). Lad jeres samvittighed

komme til sin ret, tag bladet fra munden, smid jeres præsteskab på porten, hvis de har beskidte hænder, lyt

til hjertets tale, tal med jeres Gud uden at bestille tid. Når I ser uretfærdighed, løft jeres taleorgan.

Jeg ser det ske. Hvad er det, jeg ser ske?

Jeg ser det ske, at de religiøse er ved at �nde ud af, at de har et kernebegreb, som giver dem et

forspring fremfor verdsligheden, ateisterne, videnskaben, newage-misfosteret – og også fremfor

hykleriet i egne kredse. De har et begreb, som indtil videre kun har eksisteret i det religiøse

sprogbrug: Ondskab. Det har endog et tillægsord, der beskriver den ultimative ondskab: satanisk.

Det er interessant, at ondskab som begreb ikke �ndes indenfor videnskab, for ondskab kan ikke

studeres videnskabeligt – ifølge videnskaben. Ondskab �ndes ikke som begreb indenfor materialisme/

marxisme, for hverken det gode eller det onde �ndes her, da der kun �ndes mekanismer

modsætninger, klassekamp og determinisme. Ondskab �ndes heller ikke indenfor newage-

spiritualisme, for alt er lige-gyldigt, vi skal blot tænke positivt, vende den anden kind til, meditere over

alting og … stikke hovedet i busken. Problem af de helt store: man kan forstå eller modstå ondskab

ved at benægte den.

Ondskab �ndes, og religiøse mennesker har et sprog for det. Hvorfor ikke bruge det til noget? Hvorfor

ikke identi�cere kilden til ondskab de steder, hvor den udfolder sig, hvor den røber sig og stikker sit

grimme fjæs frem? Djævelen, Satan, Ondskaben, Lucifer �ndes, og i disse tider er Den Onde faktisk

identi�cerbar.

Go for it! Lad være med at lade jer dobbelt-underkue af de, der i millennier har kaldt sig jeres hyrder,

men som kun har hyklet, at de tog sig af deres �ok. Lad jer heller ikke intimidere af de senest tilkomne,

der ønsker at overtage jobbet, fordi de i bund og grund er misundelige. Gen-okkupér jeres retmæssige

territorium og smid begge herrer på porten.

Der gemmer sig en rigdom i jeres besiddelse. Den trænger bare til at blive støvet af. Delene trænger til

at blive samlet igen, for de har været spredt for vinden. Der mangler noget. Hyrderne har været lidt for
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�ittige til at gemme det bort i deres baglokaler.

Her kommer dilemmaet. På én gang har menneskeheden brug for det, der er blevet stjålet fra os. På

den anden side er vi ved at komme til en erkendelse af, at vi over hovedet ikke har brug for det

præsteskab, der har bestjålet os.

Løsningen på dilemmaet er, at når vi ikke længere har brug for præsterne, og de har indset, at deres

tid er omme som sådan, som noget højere, mere betydningsfuldt og privilegeret, så vil de være nødt til

at a�evere deres tyvegods. De vil få muligheden for at indse og angre deres synder – de bruger selv det

ord, og hvis det er for tyndslidt, kan vi passende oversætte det til  ‘forbrydelser mod de universelle love

og mod menneskeheden’. Og i det omfang, de ikke er villige til at afstå, så er det allerede sevet ud af

gemmerne og gennem sprækkerne til pølserne på rækkerne, for den tabte viden er universel og kan

ikke gemmes af vejen for tid og evighed. Præsteskabet kan herefter stege i deres eget fedt i det

helvede, de har skabt for sig selv ved at beholde vores alles fælles ejendom for sig selv.

—– o —–
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🎦

FAKE NEWS i en Verden af FAKE

https://youtube.com/watch?v=9IaCvQy2QVQ

—– o —–
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Noter om Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Kernen af hans livs�loso�: Mennesket er ikke de�neret af, hvad det er, men af hvad det gør. Sammenlæst

Noter om Goethe
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med citatet på billedet betyder det, at  uvidende mennesker med magt  er de mest forfærdelige, der

�ndes.

Det meste lidelse, vi møder, er skabt af os selv. Selvpåført lidelse, altså det romantiske koncept om

kunstneren, der er nødt til at lide, være fattig og dø ung af tuberkulose – eller skyde sig selv, som en af

hans romanpersoner gør – for at være en rigtig kunstner og et geni i romantikkens forståelse, var

totalt anti-goethesk. Han havde styr på sin økonomi, han levede et langt, sundt liv, han nød det uden

at skeje ud, og han bestred �ere højborgerlige erhverv som geheimeråd og minister. Han overså

driften af sølvminer og etablerede et nationalteater. Han anlagde en moderne by-park for alle folk –

før var det kun fyrster, der havde råd til den slags menneskeskabt, rekreativ natur.

Han var ikke et vidunderbarn og et geni, selvom han havde en strålende uddannelse. Han måtte med

andre ord arbejde for sine indsigter og formåen, og har muligvis herved undgået de skavanker, som

forkælede vidunderbørn har det med at lide af, fordi de har haft for let ved det hele.

‘Et menneske ser i Verden, hvad det bærer i sit hjerte’

Ikke at blive såkaldt voksen (at komme ad åre) eller livslang ungdommelighed er ikke det samme som

at være Peter Pan. Ungdommelighed er, når vi altid gør og prøver noget nyt, uanset hvor gamle vi

bliver. Altid at udvikle sig var Goethes livs�loso�, og han praktiserede den. Da han blev 70 år gammel

besluttede han sig til … at lære persisk! Så Goethe har læst Rumi på originalsproget, og som Rumi var

hans livstema: kærligheden. Og ja, Rumi var kosmisk forelsket, for han var oplyst, men mindre kan

også gøre det, og gradbøjninger er helt legitime.

Man kunne spørge, om han ikke hele sit liv desperat �ygtede fra ensomheden og længtes efter

kærligheden. Den holder ikke vand, for Goethe var ikke en tragisk endsige desperat person men en på
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mange måder harmonisk person. Der var ganske vist et element af ensomhed, for hans tankesæt

bevægede sig ud i så vidtløftige sfærer, at der sjældent var selskab muligt. De kunne ikke følge ham.

Werther har lige fået en sms fra kæresten om, at han er fyret og socialt udstødt, hvorefter han snitter i sig

selv og laver en Michael Strunge.

Hans mest berømte bog, bestselleren Den unge Werthers lidelser var skrevet som en parodi på og kritik

af oversentimentalitet. Men publikum tog den bogstaveligt og startede en romantisk

narcissistbevægelse, der �k ham til at tage sig til hovedet. Der er et vist element af selvbiogra�, da han

selv havde haft en a�ære med en ung kvinde, hvor han endte med at blive afvist. Det betød også, at

hans syn på kærlighed skiftede fra romantisk – der altid er uforløst, for ellers ville den ikke være

romantisk – til klassisk og afklaret. Balance, det apollinske element, er et klassisk træk – hvilket

selvfølgelig også har sin ubalance i form af kølighed.

‘Hvis du behandler et menneske, som det er, vil det forblive, som det er. Hvis du behandler det, som om det

var, som det burde være og kunne være, vil det blive det, det burde og kunne være.’

Goethe var dog på ingen måde kølig. Han omgikkes med stor glæde kvinder, men han foretrak simple

kvinder frem for adelige.  De adelige har for mange juveler og for meget tøj på, sagde han. Han var

blot  ikke  en kvindebedårer men en kvindebeundrer, og det erotiske element er for ham musens =

inspirationens domæne. Hvis noget, har han snarere  ladet sig forføre indimellem, men han var bare

ikke romantiker og derfor heller ikke dyrker af hverken platonisk-uforløst kærlighed eller vildt

passioneret kærlighed. Han var en handlingens mand, og også på det punkt har han selvfølgelig

‘skredet til handling’ (‘for meget tøj på’). Som 40-årig blev han træt af det protestantisk-puritanske

Tyskland, evig fugt og kulde, dårlig mad og … mangel på sex, hvorefter han �yttede til Italien.



29.12.2022 15.11 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1818/3124

Rejsen blev en rekreation for ham og samtidigt en dannelsesrejse. Det var ikke utypisk for tidens

kunstnere fra malere til forfattere fra Nordeuropa at forelske sig i Syden, hvilket på sin vis var meget

romantisk. Tænk på H.C. Andersen og Thorvaldsen o.a. Men ligesom Andersen var det en

dannelsesrejse for ham. Dannelsesromanen om  Wilhelm Meister  har ingen slutning. Udviklingen

fortsætter udover bogen selv, så det er altså for Goethe et spørgsmål om livslang dannelse –

ikke uddannelse, for så er man jo færdigdannet. Heller ikke lærdhed, for så er man akademisk.

I De Romerske Elegier spores dog en vis sku�else med Rom. Tal til mig, I sten! skrev han, for Rom var fuld

af gamle sten, der ikke rigtig havde noget at sige til ham. I stedet skriver han i sine elegier om kvinden

Faustina, som han i øvrigt tilbringer hele eftermiddage i sengen med. Heller ikke for hende betød

ruinerne noget, og hun anede ikke engang, at Bernini var berømt, for hun vadede bare rundt i hans

arkitektonisk-skulpturelle efterladenskaber på vej til købmanden og blomsterbutikken. Selvbiogra�sk?

Uden tvivl, men han var i færd med at skrive en road-movie, for man er nødt til at rejse ud for at vende

hjem.

‘Vi behøver ikke at besøge et galehus for at �nde forvirrede sjæle; vores planet er Universets sindsygeanstalt.’

Goethes afvisning af romanticismen skyldes hans intime forståelse af dens dionysiske fortryllelser. Der

var mange faldgruber i romantikken og for meget forførelse, guld og glimmer og emotionelle ekstaser,

som man kunne blive væk i. Hele den revolutionære bevægelse på hans tid var drevet af den slags

romantiske og �yvske idealer. Og menneskefjendske, selvom de revolutionære altid bejlede til

mennesker ved at love at forbedre deres liv ved at omstyrte dem, som ifølge dem var

menneskehedens fjender – for sidenhen selv at rave magten til sig. Idealisme er romantisk, og de

revolutionære var altid indkapslet i abstrakte ideer, der, hvis de skulle realiseres, måtte tvinges

igennem med rå vold og magt og på trods af mennesket. Romantik har en decideret mørk side, og alle

de socialromantiske samfundsomstyrtere i århundrederne efter har til fulde bevist det.
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Succuben og the dark horse.

Hvad laver hesten i øvrigt dér?

Den sorte hest er Kabbalah.

Goethe troede ikke på perfektion, han var ikke idealist. Han troede så meget på handling, at

fejltagelser var en del af hans �loso�. At fejle er at leve  (Andersen: At rejse er at leve). Hvis man leder

efter et system hos Goethe, kommer man til at lede forgæves. Det �ndes ikke.

‘Kend dig selv?

Hvis jeg kendte mig selv, ville jeg løbe skrigende bort.’

Selv hans breve er interessante. Samtalerne med Goethe i hans sidste leveår samlet og udgivet af hans

privatsekretær Eckermann er en moppedreng på tætskrevne 500 sider, og Nietzche kaldte det for den

bedste bog, der er skrevet på tysk. Goethe var muligvis bevidst om, at brevene ville blive udgivet, så

enten har har gjort sig umage, eller også kunne han bare ikke lade være med at skrive godt.



29.12.2022 15.11 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1820/3124

Faust: et uspilleligt og ufordøjeligt teaterstykke på 13 timer med 160 sceneskift! Ikke engang Goethe

selv har oplevet det opført i sin helhed. Me�sto er ikke en ond karakter, han er udfordreren, der giver

Faust et los i røven, for Faust er gået i stå i sit liv. Det er en stor misforståelse, at Me�sto kræver hans

sjæl til sidst, for han får den aldrig. Goethe skrev på stykket hele sit liv uden at blive færdig, for på sin

vis er også det et stykke selvbiogra�sk dannelseslitteratur.

Faust får sig daglige �x, og Mephisto er hans pusher

Faust ryger på sin livsrejse i forskellige livsfælder. Først murer han sig inde som en bogorm, der tror, at

blot han har de sjældneste og kostbareste manuskripter, så han han fundet de vises sten. En kritik af
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videnskaben. Dernæst ryger han ud i ren og skær hedonisme og tilfredsstillelse af enhver tænkelig

grov sanselig appetit. Så indser han, at han længes efter skønhed og for�net sanselighed og roder sig

ud i sex og alkohol. En kritik af oversentimentalitet. Dernæst stræber han efter at blive en politisk leder

for at ville skabe en ny slags stat. En kritik af idealismen.

‘At tænke er let. At handle er svært.

Men det sværeste i Verden er at handle som du tænker.’

Faust er ikke ulig Goethe, der også selv var tæt på at ryge i fælderne, men som erkender det og

besinder sig. Faust er reelt ikke en tragisk person, for så ville han være forblevet i en af grøfterne. Den

faustiske ide er, at vi godt kan tillade os at �irte med ting, der kan være farlige, og som kan ødelægge

os – hvis blot vi stopper i tide og holder fast i et højere formål. Vi skal kende den mørke side uden at

blive opslugt af den. Det kunne vi måske godt lære lidt af? Jeg kender i hvert faldt et par stykker, …

Var han frimurer? Selvfølgelig var han det, for det var de sgu allesammen. Men spørgsmålet er nok, om

frimurerne ikke havde mere brug for ham, end han havde for dem. De er i hvert fald vældig optagede

af, at hans udsagn i dødssengen var  ‘Mere lys’.  Skulle vi i øvrigt ikke tage at komme lidt videre med

vores liv end det evindelige udi�erentierede og ure�ekterende  mnjæææ, han var frimurer, og så må

han jo være ond … ? som jeg hører hele tiden hos et bestemt segment, der anlægger én formel for hele

deres verdensbillede?

Goethe var udmærket klar over, at hans ven Schiller blev ombragt af visse grupper, der havde bosat sig i

frimurervæsenet. Havde han smidt dem det i hovedet, havde de også myrdet ham.

På visse punkter minder Goethe om Leonardo da Vinci. Han er et 17-1800-tals renaissance-menneske

med �ere videnskabelige studier i kog: geologi, metrologi, fysiologi, kemi og botanik.
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‘At vide er ikke nok; vi må også anvende vores viden.

Vilje er ikke nok; vi må også gøre noget.’

Han skriver to videnskabelige afhandlinger, hvoraf den ene er skrevet  på vers – hvad?!  og  handler

om Planternes Metamorfose. Det viser sig at være særdeles moderne i mange af dens observationer.

Goethe er genetiker før genetikkens op�ndelse, men langt mere fremsynet end Darwin blev. Den

anden er en moppedreng kaldet Farvelære  (Zur Farbenlehre) og er en kritik af Newton. Igen har han

langt hen ad vejen fat i noget væsentligt.

Grunden til, at naturvidenskabsfolk ikke har betragtet ham som en videnskabsmand er, at han ikke

som dem bortamputerer oplevelse og bevidsthed. Han er fænomenologisk videnskabelig. Han skærer

fortolkningerne væk og spørger: hvad er det rent faktisk, jeg ser og sanser? Han tillader sig at være

tilstede i sine observationer. Farver er ikke en tingest, det er en  aktivitet. Han er kvantefysiker før

kvantefysik (kosmos er ikke ophobning af partikler men af hændelser, bølger, frekvenser, mønstre, …).

Hvis han kunne skue ned fra de hellige haller, ville det være med et smil, for han sidder et par

hundrede år senere med det lange strå. Materialistisk videnskab var en blindgyde, som vi åbenbart

skulle gennemleve for at komme ud af – som Faust.

‘Ingen er mere slave end den, der tror sig fri uden at være det’

Han er blevet kaldt for natur�losof for at distancere ham fra naturvidenskaben. Og på sin vis er han

også mere beslægtet med de klassiske �loso�er og videnskabsfolk. Han ville uden tvivl have hygget sig

i selskab med både Hippokrates og Heraklit og fordybet sig i henholdsvis lægekunst – Hippokrates var

naturopat/homeopat, og Heraklit gik ind for det simple liv på landet omgivet af et kollektiv af venner –

Goethe selv legede med kollektivtanken.
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Især så han Newton som repræsentant for en farlig trend. Videnskabsfolk med Newton som afsæt var

ikke længere personligt og meningsfuldt interesseret i de emner, de studerede, og dermed myrdede

de emnet. Emnet bestod for dem af objekter og ikke længere interaktioner. Naturvidenskaben havde

meldt sig ud af naturen. Rudolf Steiner tog senere det samme emne op og uddybede det, for han så

som Goethe, at materialismen slog alle de emner ihjel, som den omklamrede med sit reducerende

livssyn. Mennesket blev det barn, der skyllede ud med badevandet.

Man kunne godt �losofere lidt over, hvor Verden i dag havde været, hvis videnskaben var gået Goethe-

vejen og ikke Newton-vejen.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

‘Instruktion kan gøre noget.
Men opmuntring kan gøre alt.’

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Det, der gør det svært at tale med både højre- og venstre�øj om begrebet kapitalisme og dermed også

om økonomi i det hele taget, er at hverken højreliberalisme eller venstreliberalisme, der kalder sig selv

for socialisme sidder inde med en egentlig forståelse af begrebet.

Kapitalisme
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Fløjene sidder i hver deres ideologiske indpakning med et fragment til en forståelse, og holder

patentet på tæt til kroppen, så ingen andre får �ngre i den. Eller snarere: begge �øje holder alt det fra

livet, der kunne forstyrre deres verdensbillede. Derudover sidder begge �øje med et stort hul i

forståelsen, der rækker ud over det, som de mener at besidde i deres forståelses- og handlingsramme.

Det, der be�nder sig i hullet, er limen, der kunne klinke fragmenterne sammen og nøglen til en dybere

forståelse.

Kapitalisme:

Enhver mands ret til frit at handle med en anden mand uden indblanding fra myndigheder, organisationer

eller karteller.

Er det kapitalisme, der styrer markedet, og som derfor er problemet?

Vi skal forsøge at svare på det spørgsmål i det følgende.

Frihedsbegrebet

I den standardiserede form mener man på den ene side som højreliberalist, at kapitalisme er en god

ting, der holder hjulene i gang. De taler om det frie marked og de frie markedskræfter og frihandel.

Det er deres de�nition af at være liberal, og de er storforbrugere af måder at skabe kombinationer af

ordet ‘fri’. De forsømmer dog at de�nere hvem, der har det privilegium at være fri, og hvad de er fri for.

Derudover ‘glemmer’ de at fortælle, hvem der ikke skal regne med at nyde godt af denne frihed.

I den standardiserede form som venstreliberalist mener man på den anden side, at kapitalisme er af

det onde, at markedet skal reguleres, og at den socialistiske stat skal ind og kontrollere ikke bare

virksomheder men også alle privatpersoners gøren og laden. Det er deres de�nition af, hvad det sige

at være frigjort. Den er lidt svær at redde på målstregen, for hvordan kan regulering, kontrol,

overvågning og restriktioner – altså socialisme i form af minutiøs social kontrol have noget med

frigjorthed og frihed at gøre?
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Højreliberalisme

Den højreliberale ideologi, som vi møder den i dag, har meget lidt med sit eget udgangspunkt at gøre.

Adam Smith ville have tabt underkæben og vendt sig i sin grav. Han var  ikke det, som han senere er

blevet taget til indtægt for:  en laisez-faire præ-darwinistisk kapitalist. Det er eftertidens og nærmere

bestemt den darwinistiske epokes baglæns projektion – tyv tror, at hver mand stjæler. Industrialisterne i

1800-tallet tog skyklapper på og læste hans økonomiske afhandling The Wealth of Nations men lagde

den bog, han selv regnede for sit hovedværk The Theory of Moral Sentiments, ned i sku�en. Man forstår

hvorfor, når man læser hans udsagn:

Kapitalisme afhænger af og giver derfor næring til hæderlighed og velgørenhed.

1800-tals imperialisterne, industrialisterne og kapitalisterne fjernede altså hele det moralske

fundament for Nationernes Velstand. Det er ikke så svært at forstå, når man betænker karakteren af

deres amoralske projekt. Moralsk ansvarlighed, i engelsk �loso�sk tradition Etik måtte bort-amputeres,

og de læste Adam Smith, som Fanden læste Bibelen. Smith talte for, at egen-interesse var sådan

indrettet, at det via det kapitalistiske system kunne vende sig til gavn for almenvellet. Når folk �k lov til

uden indgriben frit at arbejde for sig selv og egen virksomhed, så �k det en velgørende og afsmittende

e�ekt på samfundet.
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Adam Smith  walked the talk. Han var en særdeles velhavende mand. Da hans mor blev gammel,

sørgede han for hende, og før han selv døde, overlod han en stor del af sin formue til velgørenhed for

de fattige. Han troede på det frie initiativ, den frie ret til at handle med andre uden voldelig

indblanding fra stat og virksomheder, der var større end ens egen, men denne frihed var

underforstået det ansvar, som et moralsæt bidrog med.

Nåja, det var så dengang imellem 1723-1790, at der var brug for moralske skrupler, for i vor tid har vi

erkendt, at den slags bare er til besvær. Udover det kyniske i et sådant udsagn – det siger de ikke, for så

ville folk buhe af dem, men det er sådan de tænker og handler – så er udsagnet usandt. Der er i vor tid

mere end nogensinde brug for det, for det er, hvad der mangler.

Case study

Sir John James Cowperthwaite var britisk �nansminister i Hong Kong (�nancial secretary of Hong Kong).

Han byggede mellem 1961-71 et system med meget lidt korruption på de oprindelige Adam Smith’ske

principper om benign negligance, velgørende ikke-indblanding.
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Kombination af de to begreber viser, hvordan og hvornår det går galt. Ikke-indblanding + korruption

giver tilsammen det, som skete for den vestlige økonomi efter Bill Clintons tilsidesætning af Glass-

Steagall-akten og frem til Finanskrisen 2007-09 = totalt ureguleret korrupt rovdyrkapitalisme.

Indblanding + korruption giver det socialistiske system, der med vold blev indført via den Russiske

Revolution = totalt reguleret korrupt statsfascisme, rød, gul eller grøn er ét fedt. Man tænker lidt hen i

retning af EU i dag, der som i Sovjetstaten har kommissærvælde og planøkonomi.

Resultatet af ikke-indblanding + ikke-korruption var i Cowperthwaite’s Hong Kong, at handelskulturen,

levestandarden og indtjeningen for både almindelige småhandlende og store handelsforetagender

boomede!
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Så både rovdyrkapitalisme (crony capitalism) og socialisme = rød statsfascisme skabte et system, hvor

befolkningen blev udplyndret af bankmændene og deres politiske tjenere. Sir John’s tese var derimod,

at understøttende ikke-indblanding i den lokale handelstradition ville tillade den lokale handelskultur

at udfolde sig, hvilket var den rette model for at skabe velstand. Og det skete! Det virker lidt som en

no-brainer, men der skulle åbenbart en britisk adels- og handelsmand med reelle hensigter til at

formulere og praktisere det, der er indlysende.

Vi ved alle sammen, at Hong Kong blev denne magnet for økonomisk dynamik, som i 1997 blev

overtaget af kineserne med begrænset selvstyre. De var kloge nok til at indse, at dynamikken bestod i

et vist mål af ikke-indblanden og suverænitet.

Note: Den engelske term crony capitalism de�neres i Business Dictionary således:

En økonomi, der på papiret er et frit marked, men som tillader fordelagtig regulering og andre favorable

regeringsindgreb baseret på personlige relationer. I et sådant system opretholdes den forfalskede over�ade

af ‘ren kapitalisme’ for at skjule den eksklusive ind�ydelse af individer med gode forbindelser.

Hmm … hvorfor kommer jeg til at tænke på Bjarne Corydon, nuværende chefredaktør for Børsen?

Mr. Shadow-government, som han godt kan li’ at blive portrætteret. Vi glemmer at vi også har begrebet

på dansk: Et skyggekabinet.

Venstreliberalisme

Da muren faldt sammen med Sovjetstaten og socialismens institutioner, stod det pludselig klart, at der

ingen væsensforskel var mellem de �øje, der var stillet kunstigt op overfor hinanden i den Kolde Krig.

Venstre�øjen trådte ud af skabet og ind i deres egentlige karakter som:  liberalister. Især ikke-

http://www.businessdictionary.com/definition/crony-capitalism.html
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angelsaksere har svært ved at forstå begrebet  liberal, der på angelsaksisk simpelthen er et synonym

for venstreorienteret.

Hvis Adam Smith stod tvangs-fadder til kapitalismen with-a-twist, så stod Karl Marx frivilligt fadder til

socialismen … der så er det modsatte? Overhovedet ikke! Hvis man læser Marx, er det helt tydeligt, at

det kapitalistiske samfund er hans ønskedrøm, uden hvilket den historiske maskine kaldet  historisk

materialisme  ikke kan fungere. Interessant i øvrigt, at  historien  i maskinernes og industrialismens

barndom selv blev betragtet som en maskine. Bourgeosiet, kapitalismen, industrialismen og

arbejderklassen var en absolut forudsætning for det modsætningsforhold, der automatisk  (maskinelt,

deterministisk, robot-dialektisk) skulle føre til revolutionen og proletariatets diktatur. Det var derfor, at

revolutionen var nødt til at tvangsindføre en arbejderklasse og en ideologiseret klassebevidsthed i et

russisk agrarsamfund, hvor denne klasse ganske simpelthen ikke fandtes. Den måtte importeres og

implementeres – med ekstreme tvangsmidler!

Ligesom højreliberalisterne ikke de�nerer, hvem der nyder godt af deres ‘frihed’ og hvad de er fri til og

fri for (måske især), så de�nerer venstreliberalisterne / marxisterne ikke, hvem dette ‘proletariat’ er,

der skal diktere. Nogen med en avantgarde, javel, for det er øjensynligt ikke den arbejderklasse, som

blot var en slags historisk deterministisk benzin i maskinen.

Som antydet i billedet overfor, der i øvrigt er stjålet lånt fra Kristeligt Dagblad (artikel: Marx gjorde sig

selv til rabbiner for alverdens folk …), har jøden Karl Marx (1818-83) selvfølgelig læst Adam Smith 100 år

senere. Han har læst alt muligt og tilvalgt, fravalgt og skræddersyet det læste til sit formål. Det er fra

Marx, at venstreliberalismens de�nition af frihed/frigørelse kommer, for arbejderklassen skulle via

revolutionær aktivitet frembringe socio-økonomisk emancipation = frigørelse. Igen: fri for hvad? Fri for

deres tradition, deres nation, deres familie, fri for religion, Gud og tro og senere fri for deres eget køn

og deres egen krop. Men ikke fri for at slave sig ihjel, fri for angiveri, overvågning, henrettelser, Gulag

og ingen frihed til at ytre sig, forsamle sig, organisere sig. Marx havde et skarpt blik, når det galt
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analyse af bourgeoisiet og økonomiske analyser af merværdi, forhold til produktionsmidlerne, men

han havde ingen forståelse af, hvad det ville sige at være menneske, hvorfor hans teorier udmøntet i

praksis medførte et uhørt barbari i form af 300.000.000 a�ivede mennesker i det 20. århundrede og

livslang ulykke for de, der overlevede maskineriet.

Den afgørende forskel på Adam Smiths moraltænkning og Karl Marx’s er dens forankring i autencitet.

Man kan ikke skille mennesket fra dets tankesæt. Smith walked-the-talk, Marx opførte sig som et

psykopatisk dumt svin. For Smith var det et personligt-moralsk anliggende, for Marx var det en

abstrakt tanke, hvor man kunne sige og tænke og skrive ét men ikke behøvede at efterleve det. Marx

var voldelig og brutal overfor sin familie, og hans �ne ideer om arbejderklassen afslørede sig som rent

hykleri, da Bakunin ved 1. Internationale spurgte ham,  Om han ikke mente, at der skulle deltage

arbejdere i denne arbejderbevægelse? – hvorefter Marx �k et raserianfald, For det kunne der satanædeme

ikke være tale om! Læs Trotskijs udtalelser om arbejderklassen og hans indædte foragt for disse goyim,

disse undermennesker, der skulle underkues via evig terror.

Da kulturmarxisterne fra Frankfurterskolen senere måtte erkende, at denne forbandede

arbejderklasse ikke havde tænkt sig at opfylde den materialisk-deterministiske funktion, som var

dikteret dem af proletariatets diktatur, skiftede de fokus til alle andre marginaliserede grupper, der

kunne påmonteres en o�errolle, kvinderne, de sorte, jøderne, bøsser-lesbiske bi- og transseksuelle,

studerende, kunstnere – ALT kan bruges, det er kun et spørgsmål om den rette iscenesættelse,

pædo�le, nekro�le, kannibaler er stakkels undertrykte, ultra-fede mennesker, indianere, illegale

indvandrere på deres narkodom i Guatemala, organ- og børne-tra�ckers, Hillary Clinton der tabte

valget, fordi hun sådan et usympatisk individ – det er søøøøønd for dem! Og fordi kulturmarxisterne er

solidarisk med de stakkels undertrykte, har de per de�nition altid ret!

Læs Stjernfelt og Ulrik-Thomsens lille spot-on perle:

Kritik af den negative opbyggelighed

https://www.saxo.com/dk/kritik-af-den-negative-opbyggelighed_soeren-ulrik-thomsen_haeftet_9788774567295
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Anarkisten Bakunin udtalte, inden han blev myrdet: Det er bemærkelsesværdigt, hvad en pose Rothschild-

penge kan gøre … Dette udsagn er lidet kendt blandt socialister, men røber, hvad den skjulte agenda i

socialismen var. Marx nævnte aldrig centralbankvæsenet  (Rothschild) med et eneste ord i Das Kapital,

for det var just bankmændene fra Wall Street (Jacob Schi�), der �nansierede og organiserede

revolutionen og sendte Trotskij og Lenin ind i Rusland for at foretage verdenshistoriens største

plyndringstogt og skabe et socialt eksperiment i form af et modernistisk slavesamfund, der varede 70

år.

Afklædt liberalisme

Da Sovjetstaten kollapsede, faldt også koldkrigs-illusionen om de onde kapitalister og de gode

socialister fra hinanden. De onde kapitalister var ikke onde, fordi de var kapitalister, men fordi de

netop IKKE var kapitalister men syndikalister. Og de gode socialister var ikke en skid gode, fordi de i

mellemtiden havde meldt sig under fanen som global-fascister – hvilket de hele tiden havde været,

men det anede de ikke (internationalisme = globalisme).

Læs  Den russiske revolution, der er en noget anden version af historien end den, vi lærte i den

socialistiske søndagsskole dengang i forrige årtusind.

Uden forankringen i koldkrigs-ideologien snurrede kompasset rundt og lavede et ideologisk polskift,

hvorefter polariteten nærmest forsvandt eller blev til rent teater. Venstre førte højrepolitik og højre

førte venstrepolitik. Ingen af �øjene havde noget tøj på, og efter murens tæppefald stod de tilbage i

bar røv. Højre- og venstre�øj kastede sig i armene på hinanden over forloren klimapolitik, NATO- og

EU-begejstring, virkelighedsfornægtelse og censurudøvelse. Deres lingvistik fra dengang var krakeleret,

klicheerne klang hult og ordene vendte på hovedet. Sammenhænge var forsvundet og nihilistsprog

som ‘konspirationsteoretiker’ blev deres te�on mod alle, der forlangte en forklaring og en

sammenhæng. Den nye jantelov sagde: Du skal ikke tro, der �ndes sammenhænge, du skal ikke tro, du

https://www.nedersteetage.com/den-russiske-revolution/
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kan spørge om sammenhænge, du skal ikke tro, vi vil høre om sammenhænge … Tilbage var �adskærms-

2D-virkelighed og medie-soundbites, hvor al sammenhæng er fraværende.

Liberalisme til højre eller til venstre var hele tiden og fra starten globalisme. Her taler vi ikke om Adam

Smith, der ikke forudså, hvad liberalisme ville udvikle sig til og nok aldrig ville have bifaldet udviklingen.

Vi taler om om den form for liberalisme, der skyllede op i dønningerne fra darwinistisk imperialisme.

Ikke ulig den amputerede læsning af folk som Isaac Newton, hvor man frasorterede størstedelen af

deres skrevne værk om ikke-materialistiske emner for at skabe en nihilistisk videnskab med kosmos

en død tilfældigheds-maskine, så amputerede man Adam Smiths skrevne værk til at handle om

økonomiske mekanismer – lærebogen/kørekortet til den økonomiske maskine, der fra midten af 1800-

tallet og frem til i dag skulle køre menneskeheden over.

Som den russiske sociolog og �losof Alexandr Dugin beskriver i sin bog Den Fjerde Politiske Teori, så

døde fascismen, den 2. politiske teori i 1945, og socialismen, den tredje politiske teori døde i 1989-91.

Tilbage var den 1. politiske teori,  liberalismen  = globalismen, der nu var blevet totalitær i en

storhedsvanvittig tro på, at INTET stod i vejen for den. Den 1. politiske teori er derfor hovedfjenden i

skabelsen af en Verden for mennesker, da teorien kun har sig selv som formål. Den 4. politiske teori

bliver dannet af mennesker for mennesker og er derfor ikke færdig-formuleret. Den står åben, den er i

diskurs og er derfor ikke-deterministisk. Vi kan alle bidrage med den og skal ikke �nde os i

formuleringer, der sænkes ned over os ovenfra.

Lighedsbegrebet

Lighed er revolutionært begreb, der demonstrerer skismaet mellem standardiseret højre og

venstretænkning. Ifølge venstretænkningen er uligheden et problem i sig selv og skal elimineres. Alle

skal være lige. Ifølge højretænkningen er ulighed ønskværdig, for det skaber en dynamik. Hvis ulighed

er godt, må mere ulighed være endnu bedre. Begge ryger helt ud af deres streng, og det, det kunne

have noget på sig i begge livssyn, bliver til en parodi og dermed destruktivt. Det halter med
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antropologien = forståelsen af, hvordan mennesker tænker og føler og handler. Det halter med et

helhedssyn.

Jamen,  kunne vi spørge,  har de ikke forskningsinstitutter, hvis hovedformål er at forstå

hvordan? Spørgsmålet er forkert stillet og giver derfor det forkerte svar. Vi ved, at der �ndes institutter,

tænketanke, skoler med sociologer, antropologer og en bunke andre -loger, der studerer på livet løs i

menneskelig gøren og laden, men spørgsmålet burde være:  Hvad er hovedformålet med det udover

forståelse?

Formålet er det samme formål, som er efterretningsvæsenernes. Mange mennesker tror, at de bare

snuser for at beskytte os mod fjenden – for det siger de jo selv. Det gør de ikke, de snuser for

at efterrette, altså for bagefter at rette til. De studerer og udspionerer det, som de har de�neret  som

fjenden, for at ødelægge denne fjende eller efterrette/afrette fjenden – hvilket har vist sig ind imellem at

betyde henrette. Aha, bør vi straks spørge, vil det så sige, at VI er deres fjende, siden de nu spionerer

bigtime mod OS? BINGO! Det forholder sig på samme måde med de behavouristiske institutter. De

studerer ikke menneskelig adfærd for at lade det blive ved det eller skrive lærde, akademiske

afhandlinger om emnet, men for at stille deres viden til rådighed for de folk, der har bestilt arbejdet.
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Så hvad enten disse institutter anbefaler lighed eller ulighed, gør de det ikke, fordi det er en del af den

menneskelige natur, hvilket de gerne vil nære eller beskytte og hjælpe os allesammen med at forstå

(heller ikke, selvom de bliver �nansieret af skatteyder-penge), men fordi de ønsker

at efterrette/afrette den menneskelige natur – og i visse tilfælde henrette den.

Når højreliberalisterne går helt ud af deres streng med de-regulering, giver de plads til rovdyr-

monopol-kapitalisme. Det var Bill Clintons opdrag fra hans bagmænd, Rockefellerne, hvorefter han

fjernede Glass-Steagall-akten, der stod i vejen for det nye togt. Statistikkerne viser det, og alle er enige

om det: uligheden er større end nogensinde, og endnu færre ejer i dag endnu mere af jordens

ressourcer. Tesen fra Reagan-perioden og frem var, at når de rige �k lov til at rykke, ville det regne med

penge og velstand ned gennem systemet, men det er et stykke fejlagtig antropologi, for når de rige �k

ubegrænset frihed, gik de bare efter at blive ultrarige frem for at investere og sætte gang i hjulene til

gavn for alle andre.
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Sådan ser det rovdyrkapitalistiske paradis ud

Når venstreliberalisterne går helt ud af deres streng med regulering, ser de bort fra, at mennesker ikke

er lige. Lighed er en ideologisk konstruktion. Kun 10% af menneskeheden er i stand til at skabe succes

i deres økonomiske liv, og kun 10% af de 10% er i stand til at blive egentlig velhavende. Ifølge

socialistisk menneskeforståelse derimod, kan man opdrage  alle  mennesker til at blive til og til at

udføre hvad som helst, bare man giver dem muligheder for det. Miljø er alt, arv er intet. Men det er et

stykke fejlagtig antropologi, der gør folk langt større skade end gavn, og socialisme handler alt for

meget om misundelse. Ifølge socialistisk moralsæt er blot dét at være succesfuld og velhavende lig med

en dødssynd. Hvilket forklarer, hvorfor socialistiske regimer nærmest over en kam har været fejlslagne

samfund, for den succesfulde og op�ndsomme-driftige entreprenør var en asocial person, der

udbyttede andre.
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Sådan så det socialistiske paradis ud

Det er imidlertid de færreste mennesker, der har noget imod, at nogle er i stand til at skabe velstand.

Det, der egentlig skaber modstand mod uligheden – og med rette! – er en tydelig fornemmelse af, at

systemet er rigged, og at der ikke bliver spillet rent spil med åbne kort. De rige rige bliver ikke bare rige

på deres iværksætterkraft og dygtighed, de bliver rige, fordi de snyder, stjæler med arme og ben og og

lyver så vandet driver. De bliver rige, fordi de har haft magt til at skabe et system, hvor de bliver

favoriseret i helt uforholdsmæssig grad, og hvor de kan give sig selv syndsforladelse på daglig basis.
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Den form for ulighed burde Staten have grebet ind overfor, men Staten har set sig nødsaget til IKKE at

gøre det, for de ultrarige globalister har skabt trans-nationale strukturer med mere magt og større

ressourceophobning end nationerne og deres regeringer, hvorved de har magt til at knuse en stat, en

nation, en befolkning, hvis disse skulle �nde på at gribe ind. Derfor har det revolutionære projekt – og i

den forstand er EU et revolutionært projekt – haft som hovedmål at destruere nationerne og de

enkelte stater/regeringer, for disse ser det, mener EU, og mente alle revolutionære siden Robespierre

& Co, i alt for høj grad som deres opgave at beskytte borgerne mod overgreb. Projektet bestod i

gradvis afgivelse af suverænitet.

Note: Maximillien Robespierre (1758-94) blev henrettet for 225 år siden efter selv at have beordret

henrettelsen af ml 20.000 og 50.000 franskmænd. Det gjorde han som medlem af … hold lige fast i

stolen her: Velfærdsudvalget! Et grotesk eksempel på revolutionær dyrkelse af nysprog.

Robespierre – en af ‘brødrene’ modelleret over hans dødsmaske

… og hvad med broderskabet?

Frihedsbegrebet er forkvaklet på den ene �øj, hvor det betyder frihed for globalisterne til at rage til sig

og frihed fra at stå til ansvar. Det betyder frihandel i et marked, der er styret af deres karteldannelser,

deres traktater og deres �nans-algoritmer og frihed til at trække alle penge ud af systemet og puge

dem sammen i deres o�-shore skattely.
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Frihedsbegrebet er forkvaklet på den anden �øj, hvor frigørelse ledte fra den gamle verden og over i

moderniteten med helt nye og udspekulerede måder at være despotisk på, og hvor revolutionen

(Robespierre > Lenin) førte fra monarki til et dysfunktionelt, nihilistisk slavesamfund. Læg dertil fri sex

uden ansvar, frihed til at ombringe fostre, frihed for sit eget køn og sin egen krop, frihed fra traditioner

og Gud, konge og fædreland. Øh, hedder det ikke satanisme …?

Lighedsbegrebet  bestod enten af en afgrund af ulighed eller en total nivellering af al menneskelig

diversitet og et forbud med excellence.

Så hvad med det højt besungne begreb om broderskab, hvis vi skal vende hele den tredelte parole fra

Oplysningstiden?



29.12.2022 15.12 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1840/3124

Schiller (1759-1805)   brugte ordet i sit euforiske præ-revolutionære digt An die Freude, en mellemting

mellem en studentikos drukvise for stort kor og et opstandelsesdigt. Strofen  Alle Menschen werden

Brüder er en hyldest til menneskeheden, og i en senere strofe står der:

Rettung von Tirannenketten,

Großmut auch dem Bösewicht,

Ho�nung auf den Sterbebetten,

Gnade auf dem Hochgericht!

Redning fra tyrannens kæder,

Overbærenhed også for slynglen,

Håb ved dødssengen,

Nåde ved Højeste Ret

Det handler altså om tilgivelse for synder på den yderste dag. Vi kender digtet fra slutsatsen af

Beethovens 9. symfoni, for Ludvig van B var meget til Sturm und Drang.

For Schiller handlede det om Det Store Håb for menneskeheden, men der var også andre broderskaber

på banen på samme tid, for hvem håb for menneskeheden var ganske underordnet, selvom de gerne

viftede med faner og paroler, når de mente, de havde brug for at mobilisere de folkelige masser.

Schiller skrev 26 år gammel sit digt i 1885, �re år før Den Franske Revolution, hvor broderskaberne

arrangerede et statskup drevet af manipuleret brændselskraft fra den folkelige indignation.

På det punkt er begrebet  forbrødning  et oplysningstids-begreb, for logerne, broderskaberne var de

fora, hvor man talte om frihed og lighed og konspirerede om, hvordan man skulle bringe broderskabets

agenda i stand. Historien om Jacobinerne er historien om, hvordan frimurerlogerne blev in�ltreret og

kuppet og blev organer for et kabbalistisk, sabbatæisk, jesuitisk projekt om en Ny Verdensorden.
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Både Den Franske Revolution og Den Tyrkiske Revolution ledet af De Unge Tyrkere var inspireret af Jacob

Frank (th), elev af svindleren Sabattei Zevi (tv), der postulerede, at han var Messias. Dönmeh var navnet på

de præ-zionistiske, sabbatæiske grupper af krypto-jøder, der omstyrtede Det Ottomanske Rige (og udførte et

Holocaust mod armenerne) – de var ‘frankister’. Jacobinerne var opkaldt efter hans fornavn.

Den Nye Verden, Amerika, og den amerikanske revolution var et frimurerprojekt. Essensen af

logeforbrødring er, at Verdens gang er noget, man aftaler hver onsdag, når man møder frem med hat

og pingvin-dress. Udenomsparlamentarisme og postdemokrati er et loge- og broderskabskoncept. De

to Verdenskrige + den Russiske og den Tyrkiske revolution i forrige århundrede – alt det der ødelagde

Den Gamle Verden – blev udtænkt og antændt fra det britisk-franske netværk af loger.
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De forsøgte den samme formel under det arabiske forår, men egypterne havde lugtet lunten med Det

Muslimske Broderskab og slog bremsen i. Broderskabet, Kabbalen alias de hemmelige loger, CFR,

Bilderberg, Committee of 300, Club of Rome, P2-logen, alle de evigt shape-shifting koordinerende

fællesfora for logerne med nye navne og nye mødesteder i morgen og overmorgen modelleret over

det venetianske  De 10’s Råd, har fremlagt deres vision for en  Verdensregering på Abernes Planet. For

ifølge deres perverterede moralkodeks har de lov til at gøre, hvad de vil – Aleister Crowley: Do What

Thou Wilt – bare de har sagt det ud i o�entligheden.

Tamkine er Det Muslimske Broderskabs kernebegreb for Islams totale magtovertagelse af hele verden under

deres fortolkning af sharialov. Glem ikke, at broderskabet ikke repræsenterer traditionel og ægte Islam, de
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repræsenterer det kup af Islam, som britisk efterretningsvæsen skabte for at smadre Det Ottomanske Rige

og sammen med franskmændene skære Mellemøsten op som en store lagkage. At så mange muslimer

alligevel hopper på den, skyldes, at �nansmændene bag opførelsen størsteparten af moskeer i de sidste 100

år er Saudiarabien – hovedsædet for wahabbi-Islam, den sala�stisk-fundamentaliske voldtægt af Islam, som

broderskabet repræsenterer. Man kan altså købe sig til folks version af troen!

Lær at forstå baggrunden for fundamentalistisk Islam og læs:

Den døende gud – Kabbalismens historie

Usura – ågerkarlevirksomhed

En strøtanke: Ville tamkine og sala�smens totale dominans betyde tilbagevenden til oprindeligt sharia-

bankvæsen, hvor det var bandlyst at anvende ågerrenter og Usura-gældsøkonomi?    Med garanti

ikke!  For så ville de skulle konfrontere bagmændene bag deres designer-version af Islam. Islam var

faktisk den religion, der har været klarest i spyttet i forhold til Usura.

Det samme ville gælde for den Katolske Kirke, der er blevet hovedrig vha åger, efter at det blev tilladt.

Men generelt har kirken og religion i det hele taget altid været i stand til at gradbøje emnet moral og

penge.

I jødedom gradbøjes det (Exodus 22:25, Leviticus 25:35 og Deuteronomy 20:19) til, at man ikke må

tager ågerrenter fra fattige mennesker eller indenfor de jødiske samfund. Man må også gerne lyve

overfor ikke-jøder (goyim), så dem må man også gerne snyde. På nutidigt: Blankfein, Dimon,

Greenspan og alle de andre må gerne tage røven på de vantro.

I kristendommen blev det forbudt for kirkens folk at tage ågerrenter fra år 314 og for lægmænd fra

1179. De protestantiske stiftere Luther og Zwingli fordømte stadig åger, men kryptojøden Calvin

(Cohen) havde ikke noget imod det, og han blev også venetianernes nye sats, efter at Luther

skønnedes at være lidt for stiv i betrækket. Det samme med katolske reformister Collet og Antoine,

men der skulle være et rimeligt forhold mellem lånets værdi nu og i fremtiden, altså en kompensation

for in�ation og tab i købekraft.

I 1800-tallet gik den katolske kirke bort fra at fordømme rentetagning, for den var i mellemtiden blevet

afhængig af den. Det var den katolske kirke, der var med til at bringe Mussolini til magten mod til

gengæld at få genetableret sin status politisk enhed og suveræn stat.  Banco Ambrosiano, hvis

hovedaktionær var Vatikanbanken (Institute per le Opere di Religione  = Institut for Religiøst Arbejde),

kollapsede i 1992, da den blev afsløret for sit samarbejde med ma�aen og P2-logen. ‘Guds bankmand’,

Roberto Calvi, ��ede sammen med fascisten Licio Gelli om at �nansiere alt fra Sandinisterne i

Nicaragua til Solidarność i Polen.

https://www.nedersteetage.com/den-doeende-gud/
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Guds bankmand. Er det ikke påfaldende, som kapital og kriminalitet altid går hånd i hånd?

I dag sidder der en jesuit som pave i Vatikanet. Kardinal Jorge Bergoglios fortid er som biskop i Buenos

Aires under Den Beskidte Krig / Operation Condor, Argentina, hvor jesuitterne husede juntaens

efterretningsvæsen i deres hovedbygning.

Det sorte hul

Man kan ikke forstå kapitalisme uden af forstå, hvordan det internationale bankvæsen er organiseret,

og hvordan penge bliver skabt. Lad det være sagt med største tydelighed: Hverken højre- eller

venstre�øj har til dato forstået disse to koncepter.

Har man til gengæld forstået, hvad de drejer sig om, forstår man i tilgift:

Hvad krig drejer sig om

Hvad fattigdom er for en størrelse

Hvad postuleret global mangel på ressourcer skyldes

Hvorfor de siger, vi har en energikrise

Hvorfor der er mere gæld i Verden, end der kan betales

OG hvorfor ingen af disse er nødvendige

Her kunne der udrulle en ny kæmpestor afhandling, men læs i stedet følgende artikler på

NedersteEtage:

Et spørgsmål om penge

Pengemaskinen

https://www.nedersteetage.com/et-spoergsmaal-om-penge/
https://www.nedersteetage.com/pengemaskinen/
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🎦

Kolos på lerfødder

https://youtube.com/watch?v=2YELlG48IIg

En follow-up er på trapperne februar 2019 – se afsnit 1 før din nabo!

… og der kom den så:

Kollaps eller rekreation

Den venetianske forbandelse

Staten

Den russiske revolution

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://youtube.com/watch?v=2YELlG48IIg
https://www.nedersteetage.com/kollaps/
https://www.nedersteetage.com/den-venetianske-forbandelse/
https://www.nedersteetage.com/staten/
https://www.nedersteetage.com/den-russiske-revolution/
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 15.12 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1846/3124

D

20 udsagn om demokrati

emokrati kaldes for den ‘mindst ringe’ styreform, hvilket må anses som noget videre

uambitiøst. Ikke desto mindre bliver folkestyre af nutidens politikere anset for alt for

20 udsagn om demokrati
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besværligt, så de er kommet op med noget, der kan afhjælpe besværet. Det kaldes post-demokrati, og

nu kan de springe alle led over, hvor folk får indsigt og medind�ydelse.

Demokrati kan bedst beskrives som en kombination af en popularitetskonkurrence og et

�ertalstyranni, hvor de 51% har ret til at tage røven på de 49% ved at holde dem udenfor ind�ydelse.

Demokrati har i modsætning til en republik ikke nogen beskyttelse af individer og mindretaller. I det

omfang det �ndes, er det et lån fra republikken.

Demokrati er som en gruppe borgere ved magten, der har hevet en anden gruppe op på en platform

med en galge for at hænge dem. Spørg Platon, for det var demokratiet i Athen, der tog livet af hans

lærer Sokrates.

Demokrati er i�g. samme Platon den næstdårligste styreform. Den værste er tyranni. Selv oligarki,

rigmandsvælde er at foretrække.

Demokrati er en hyldevare et godt stykke ud over sidste holdbarhedsdato, som Vesten med terror, krig

og folkemord ønsker at berige den ikke-demokratiske del af Verden med. At man mener, at voldtægt

af nationer er et retfærdigt middel, skyldes, at de ikke ved, hvad der er godt for dem selv derude.

Demokrati er et politisk system, hvor primært to blokke bekæmper hinanden og visse steder mere end

to blokke. Mens folk har travlt med at bekæmpe hinanden på scenen og på tilskuerrækkerne, har de

egentlige beslutningstagere arbejdsro bag scenen.

Demokrati er en illusion om, at vi har ind�ydelse på størstedelen af de beslutninger, der vedrører

vores liv. Et mere realistisk skøn vil være, at vi har ind�ydelse på mindre end 0.5%, og oven i købet de

mindst vigtige beslutninger.

Demokrati er ikke bedre, end de repræsentanter, der udgør det til enhver tid siddende folkestyre. Men

da disse repræsentanter kun er en tjenerklasse i forhold til de egentlige magthavere, så har de ikke

anden funktion end at udføre de beslutninger, der allerede er afstukket for dem.

Demokrati er ikke bedre end de medier, der forsyner repræsentanterne med oplysninger, der skal

danne baggrund for beslutninger. Hvis disse medier er ejet af syndikater og karteller og dermed har

disses interesser at varetage, så får repræsentanterne aldrig de rigtige oplysninger og vil derfor aldrig

være i stand til at træ�e de beslutninger, som folket har krav på, at de træ�er.

Demokrati er et system, hvor sofavælgere en gang hvert 4. år sætter et kryds på en seddel, hvorefter

de sætter sig i sofaen som tilskuere til et teaterstykke.

Demokrati er en tjenesteydelse, der kan købes for penge, skræmmes til døde og ædes op indefra af

rust.

Demokrati, folkestyre er alt for kompliceret til at overlade til folket, så derfor er der brug for en hær af

tekno-bureaukrater, jurister, økonomier, politer og andre professionelle, der har demokrati som deres

levebrød.
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Demokrati består af en herskerklasse af politikere og embedsmænd, der træ�er de beslutninger, der

vedligeholder deres egen beskæftigelse. I en sådan styreform vil statsapparatet vokse og vokse, indtil

det en dag er nødt til at æde af sit eget kød.

Demokrati kan kun fungere som nærdemokrati, landsbydemokrati, tingstedsdemokrati eller til nød

direkte demokrati, hvor folk bliver spurgt om alt. Hvis man også lavede folkeafstemning om, hvorvidt

landet skulle gå i krig, ville al krig blive afska�et.

Demokrati er et værtsdyr for diverse parasitter i form af hyklere, le�ere, demagoger, plattenslagere,

charlataner, lobbyister, løftebrydere, psykopater, mediopater + en stak folk, der egentlig er for dumme

til at repræsentere andre end de magthajer på øverste etage, der alligevel bestemmer, når dagen er

omme.

Demokrati er ringere end Oplyst Enevælde, fordi det ikke er oplyst. Hvis folket, der siges at styre, var

oplyst, ville de afska�e demokratiet med det samme.

Demokrati kunne fungere under særlige betingelser. Men det samme kunne fascisme, socialisme,

oligarki, monarki, diktatur, militærstyre, meritokrati eller anarki. Altså under særlige betingelser og hvis

folk har valgt det og accepteret det. Ville det i så fald ikke være folkestyre?

Demokrati er et totalitært system, fordi det kun anerkender sig selv på alle niveauer i et samfund. Det

er også et imperialistisk system, fordi det mener, at alle folkeslag i hele Verden skal underkaste sig og

acceptere demokrati som den eneste acceptable styreform.

Demokrati er et tvetydigt begreb. Hvem siger, at det egentlig betyder folket-der-styrer? Hvem siger, at

det ikke betyder folket-styres? Måske har vi totalt misforstået begrebet, hvilket i så fald ville forklare en

hulens masse.

—– o —–
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Noter om etik og forfald

Hvis du ikke kan li’ lugten i bageriet, skulle du nok ha’ tænkt på det, inden du slog et for stort

surdejsbrød op og lavede kage i eget moralsæt.

Noter om etik og forfald
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Det er med løgnen som med hæleren og stjæleren.

Formidleren af løgnen er lige så god som fabrikanten af løgnen.

Vis mig dine sym- og antipatier, og jeg skal sige dig, hvem du er.

Ure�ekteret sympati og antipati er ikke gratis. Der følger en pakke med. Du kan smide pakken over i

hjørnet, men en dag bliver du nødt til at åbne den. Du vil uden tvivl blive overrasket.

Hver gang, du med ord og mening tilkendegiver din hyldest, godkendelse eller blot stiltiende ser bort

fra Imperiets forbrydelser, dør der et menneske derude!

Når du mener, du danner en mening på baggrund af din antipati mod dine hade-ikoner, fornærmer du

ikke bare andres intelligens men også din egen.

Dirty Harry sagde det: Meninger er som røvhuller, alle har et.

De mener som udgangspunkt, at de har en mening. Her har du valget mellem at mene det samme

eller det modsatte, begge på deres præmisser. Du kan også vælge at afprøve, hvorvidt de overhovedet

har en mening, eller om de bare har åbnet for deres røvhul.

Du har ikke fortjent den mening, som du ikke har dannet.

En dannet mening forudsætter et stykke hjemmearbejde.

Dine fjenders fjende er din foreløbige ven. Når jeres fælles fjende er overvundet, så ser I hinanden i

øjnene og tager den derfra.

Moral er en underlig størrelse. Den synes at gælde et strengt moralkodeks for andre men et mildt og

overbærende for én selv.

Du kan fornægte virkeligheden i lang tid. Hvad du ikke kan fornægte, er konsekvenserne af at fornægte

virkeligheden.

Vi så det ikke komme. Da det kom, anede vi ikke, hvad der ramte os mellem øjnene. Det hedder

Nemesis.

Det, man siger, er man selv.

Den, som �sen lugte kan, den er �sens ejermand.

Det er nemt at se splinten i din næstes øje men svært at se bjælken i dig eget.

Det kaldes en projektion, når nogen misbruger andre i deres egen �lm.

Ideologi har ikke blot visse lighedstræk tilfælles med religion, når det er værst. De har SAMTLIGE

karateristika tilfælles!

Undervurder ikke betydningen af hykleri indenfor religion og politik. Hyklerne træder hinanden over

tæerne for at komme til, og deres grænsepæle er �ytbare herfra og til evigheden.
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Hvis man kan fremstille sig selv som et stakkels uskyldig o�er, har man per de�nition ret. Strengt taget

behøver man blot at fremstille sig selv som en, der solidariserer sig med stakkels uskyldige ofre for per

de�nition at have ret.

Politisk korrekthed er et styresystem til at vride armen om på meningsdannelse og moral ved hjælp af

emotionerne skyld, skam og frygt. Det er den værste for tyranni, der �ndes, for den forfører os til at

tyrannisere vores egen nabo. Derudover er det den mest uærlige form for tyranni, der �ndes, for den

vil ikke være ved, hvad den har tænkt sig at gøre ved os.

Menneskelig ulykke er den største industrielle operation med den mest givtige businesscase på

planeten Jorden. Der kan ikke tjenes penge på menneskelig trivsel.

Hvis du kalder dig selv for venstreorienteret og mener, at du alene på baggrund af den betegnelse har

et højere moralsk niveau end en person, du kalder for højreorienteret – eller omvendt! – så er det

værd at overveje at gå efter betegnelsen velorienteret.

I  en Verden af uvirkelighed, uforståelighed, uoverskuelighed og uigennemsigtighed har vi tilladt en

klasse af mediokrater (eng. mediocracies, da. middelmådigheder) at fortælle os, hvad det hele går ud på.

Mennesker der ikke forstår Verden og Virkeligheden vil være tilbøjelige til at klamre sig til afstumpede

forklaringer, tro på ideologer, hyklere og charlataner og forfalde til had, som de ikke aner, hvor

kommer fra eller hvor de retter.

Hvis vi i for lang tid har omgivet os med folk, udvalgt for deres mere-end-villighed til at bekræfte os i

alt, hvad vi holder af at tro og mene, vil det gå os som tyrannen, der mistede grebet om virkeligheden

og hengav sig til selvbedraget. En dag passede nøglen ikke til hoveddøren.

Mennesker i �ok er som bavianer. Vi kan godt lide at blive kløet på ryggen. Kollektiv meningsdannelse

fungerer som bavianer i �ok. Hvis du klør mig lidt, så klør jeg dig lidt, og så behøver vi ikke at tage

stilling til noget, der er mere påtrængende end at blive kløet i vores erogene zoner.

Hvis du i et svagt øjeblik har ladet dig kompromittere for egen vindings skyld, har du åbnet dørene for

alle former for udnyttelse til formål, du ikke anede eksisterede, og som aldrig var i din interesse.

Du er, hvad du spiser. Det gælder også for den informative fødekæde. Lad være med at æde junkfood,

undgå vanedannende og toksiske tilsætningssto�er og vær opmærksom på falsk varedeklaration og

sidste salgsdato.

Forskellen på løgn og sandhed er, at løgnene skal fornys hvert sekund i hvert minut i hver time hver

eneste dag året rundt i generationer. Sandheden opretholder sig selv, når den først er ankommet.

De�nitionen af en politisk beslutning er alt det, der holder beslutningstagerne ved magten. Andet

motiv �ndes der ikke for de, der er kommet frem til, at magt er selve formålet med politik.

Repræsentativt demokrati handler om afgivelse af sin stemme. Hvis stak mennesker ved en

valghandling foretager stemmeafgivelse og lader en anden person med tildelt magt tale for dem, har
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de ikke længere deres egen stemme. Det må være et Dødens Folkestyre, hvor menneskestemmen

stedes til hvile i en stemmeurne.

Medierne er korrupte, fordi de fremhæver sig selv som den 4. statsmagt, der vil være i stand til at

holde Staten i ørerne på borgernes vegne, men har ladet sig købe og afbetale til at tjene både stat og

virksomheder i borgernes disfavør, hvis der er penge i det.

Korruption er ikke blot bestikkelse. Det er misbrug af en magtbeføjelse, som man har fået tildelt til på

vegne af andre for andre i form af et hverv, hvilket man herefter misbruger til egne formål og i andres

disfavør.

En særlig udsøgt og udspekuleret taktik indenfor for overgreb på mennesker består i at vende

forholdet mellem o�er og bøddel på hovedet, så o�eret får skylden for bødlens ugerninger. Bødlen får

dernæst tildelt medlidenhed, fordi han blot vil det godt, mens o�eret begår den forbrydelse ikke at

værdsætte hans velgørenhed, hvorfor han bliver stra�et – med døden efter først at have betalt for sin

egen begravelse.

Videnskab bygger ofte på en videnskabelig artikel, som en enkelt person skrev engang, og som

efterfølgende er blevet citeret af alle andre. Hvad alle andre ikke �k gjort dengang eller sidenhen var at

efterprøve, om præmissen for tesen og alle de lag, der byggede sig udenom, var holdbar. Hvad nytte

er det at stå på skuldrene af kæmper, hvis kæmperne har fødder af ler?

Hvis de kalder dig navne, så lær dig selv verbal aikido.

De siger konspirationsteori – du beder dem om at forklare deres tilfældighedsteori.

De kalder dig for fascist – du beder dem lige om at de�nere begrebet, så I bedre kan tale sammen.

De siger: Nå, så mener du nok også, at … Du frabeder dig at blive citeret for noget, du ikke har sagt og

forklarer dem, hvad en stråmand er for en logisk fejlslutning.

De kalder folk for konspirationsteoretikere. Du giver dem janteloven-update:

Du skal ikke tro, der �ndes sammenhænge.

Du skal ikke tro, du kan få øje på sammenhænge (1. selvmodsigelse).

Du skal ikke tro, du kan tale om sammenhænge (2. selvmodsigelse, for sammenhænge fandtes jo ikke).

Du skal ikke tro, vi vil lytte til dig, når du taler om sammenhænge.

Du skal ikke tro, du har lov til at forlange sammenhænge (der kom den så).

Du skal ikke tro, at du kommer nogen vegne, selvom du fandt sammenhænge (her røg kæden af for

dem).

Hvis det første, der ofres i en krig, er sandheden, hvordan kan det så �nde sted, at løgnerne straks

efter krigens afslutning lige pludselig begynder at tale sandt og skrive historiebøger om det?

Der ville ikke �ndes krige, hvis der ikke i forvejen fandtes våbensmede, pengevekslere, tyveknægte og

tronranere. Ingen andre har så råddent et tankesæt, at de anser døde mennesker på en slagmark som

en del af deres kundekreds. Det skulle da være gulashbaroner.

—– o —–
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En elevatorversion af Verdenshistorien set fra et dansk staldvindue

Hvor mange danske unge under 25 kan nævne blot halvdelen af følgende begivenheder ved navn og

blot tilnærmelsesvis ved årstal indenfor en cirka-margin på 10-100 år afhængig af alder, der alle skabte

det Danmark, vi tror, vi kender i dag + beskrive begivenhedens betydning for datiden dengang og frem

til i dag?

Hvor mange over 25 kan i øvrigt gøre det samme?

Vi kan muligvis alle sammen trænge til et lille brush-up.

NB! Dette er ikke en komplet og sammenhængende Danmarkshistorie men en række punktnedslag i

begivenheder, der har dannet os som folk, og som for mennesker med hang til at vide, hvem vi er, og

hvor vi kommer fra, er et must at kende.

Historisk reboot
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Følgende kompendium er skabt ved at spørge mig selv:

– hvad ved jeg (ikke en skid)?

– hvad ved jeg ikke nok om (stort set alt)?

– hvor er mine huller (kan ikke se tænderne fo  bare huller)?

Derfor er dette skriv løbet op til 63 printede sider, beklager. Men på den anden sider er det jo ikke

noget at snakke om, for at få en stærkt indkogt suppeterning med de vigtigste mineraler og vitaminer

til en verdenshistorie.

Disclaimer:

Følgende afhandling gør ikke krav på at være neutral. Fakts er kun neutrale i det omfang, at de relevante

fakts er udvalgt og ikke et bærplukker-sortiment. Der er tale om et udvalg, hvor hvor mainstream-historie får

et lille prik med nålen, hvilket blåstemplede historiker-skriverkarle ikke får lov til. Jo nærmere vi kommer til

vor tid, jo større blive nålen.

Download artiklen som

Navn, fakta og betydning

Istiden – stenalderen, bronzealderen, jernalderen.

Istiden ophørte for ca. 11.500 år siden og efterlod et landskab under isen, der vågnede op og blev

beboet. Stenalderen har varet, fra da mennesker begyndte at bruge redskaber for 2.4 millioner år

siden, til kobber og bronze ankom til Norden for 3.700 år siden, hurtigt a�øst af jernalder, der starter

for 2.500 år siden og slutter med, hvad vi kalder for Vikingetiden. Reelt set noget vrøvl, for vikinger er

bare jernalderfolk uden ‘viking’.

Betydning:  Behøver vi at sige, hvilken enorm betydning istiden havde for det landskab, vi bebor?

Åbenbart, siden vi er gået hen og er blevet historiske analfabeter. Vi ER det landskab langt ind vores
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desværre forvirrede og forvildede nutidssjæl. Alt, hvad vi godt kan lide ved vores landskab, og som

vores forfædre skrev bunkevis af sange og poesi om, er skabt af isens enorme kræfter. Vi har

fortovssten af granit transporteret af isens fremtur og bor i huse af brændt ler dannet af isens

afsmeltning. Isen har efterladt de kyster, vi har bygget �ertallet af vores byer langs. De dyr, der løb

rundt i skovene og på strandengene blev vore husdyr, og de træer, der kunne gro der, blev til …

nærmest alt. At mange danskere har svært ved at spise �sk skyldes ikke kun en import af junk’i�ceret

feriesteds-junkfood som det udearbejdende DK’s spaghetti med dåsesovs, junkfood pizza og

MacDonalds-burger serveret for de institutions-stressede curlingunger. Det skyldes også, at industrien

og det industrialiserede landbrug har fået lov (rimer på lobby) til at ødelægge vore farvande med

giftige udledninger.

Vore forfædre helt tilbage til jægerfolket var også �skere. Deres bopladser var typisk ved kysten, gerne

ved udløbet af en å. De havde ingen problemer med at spise �sk og skaldyr, og køkkenmøddingerne

bugner af muslingeskaller. Her har de også fået deres kalktilskud, for mælk indgik ikke i kosten – de

var ikke husdyrholdere.

Palæokost er lidt noget vrøvl. De �k tilpas meget stivelse og kulhydrater gennem rødder og frø, men

rødder er den bedste form for kulhydrater, da det er grov kost. De havde fx ikke huller i tænderne,

men de måtte generelt tygge mere på maden, da den var mindre tilberedt. Jeg har svært ved at

forestille mig, at man kogte maden, for de havde kun ler som mulighed for at lave gryder og skåle. I

starten var deres yndlingsspise faktisk rensdyr, men jo mere isen trak sig tilbage, jo længere mod nord

trak dyrene, så jægerne fulgte med. Generelt har de foretrukket kød, hvis de kunne få fat i det, for det

er så koncentreret næring. En vegansk stenaldermand m/k ville aldrig have overlevet i det kølige klima

med det hårde fysiske arbejde, de udførte. Til gengæld var de ikke kræsne, så stegt måge var også en

ret – hvornår kommer den op i det nye-nordiske-palæo-køkken, nu må de komme ind i kampen og

være autentiske! Men der var ikke altid kød på bordet, og så måtte de spise noget andet.

Palæomad er et brand, og det kører godt for kokken Thomas Rode. At der kan være rigtig gode grunde

til at spise low carb high fat i tider med livsstilssygdomme, udpint mad og madindustri er noget helt

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/stjernekok-fastholder-stenalderkostens-trovaerdighed-trods-kritik
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/stjernekok-fastholder-stenalderkostens-trovaerdighed-trods-kritik
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andet.

Landbroen mellem Danmark og England. Isen trak sig ikke tilbage på én gang. Isen har bundet store

mængder af vand, og derfor har kysterne være længere til havs i forhold til i dag. Alt tyder på, at der

har været en landbro mellem Danmark og England, og på Doggerbankerne / the Doggerlands har

britiske olieselskaber i samarbejde med arkæologer fundet bopladser.

Doggerland – Nordsøens sunkne Atlantis.

Kimbrerne  – Himmerland. Omtales første gang 113 f.Kr. Du �nder ingen steder i dansk

historieskrivning, at Kimeroi også bosatte sig i Wales, stammer fra folk, der udvandrede fra Syrien og

som brugte et runelignende alfabet kaldet Kolbrin og et sprog kaldet Khumry, der – hvis man er i stand

til at læse det – gør en i stand til at læse både etruskisk og egyptisk.

Se Alan Wilson: The Hidden History of Britain

Betydning: En dag (113 f.Kr) sad de søndenfjords over en pot øl og konspirerede om, at nu ville de tage

på et togt sydover og tæve løs på romerne, hvilket de så gjorde, indtil de 101 f.Kr selv �k tæv ved

Vercellae. Det skulle ikke blive første gang, Rom blev truet af vildmænd fra nord, for år 9 blev 3

legioner slagtet af teutonske stammer ved Teuteburg, og år 476 tilskrives Det Vestromerske Riges fald

visigoterne, der var udvandret fra nuværende Polen.

Men det betyder også, at vi må se på os selv som efterkommere af folk, hvis rødder er fra et andet

sted, og som bare �yttede ind, efter at isen var forsvundet.

https://www.youtube.com/watch?v=8GOcttn4VwE
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Sølvkaret fra Rævemose ved Gundestrup i netop Himmerland med såkaldt ‘keltisk’ symbolik. Men hvem var

disse såkaldte keltere? Læg mærke til den hornede skikkelse på indersiden ved navn Cern/Kern. Han �ndes

fra Sibirien, over den iberiske halvø til Irland.

Et kunstværk i øvrigt, som enhver moderne sølvsmed ville være rævestolt af – vi glemmer tit, hvor dygtige de

var i hedenold. Hvad har det ikke kostet af rav, skind, salt at bytte sig til sådan et mesterværk? Det kan

selvfølgelig være, at høvdingen begravet i Gundestrup Mose havde stjålet det under sit togt mod syd fra

thrakerne i Bulgarien, da de forærede den romerske kejser et lignende kar. Thrakerne og dachierne var

berømt for deres overvældende guld- og sølvmagerkunst, og nogle af Europas største guldforekomster er i

det nuværende Rumænien.

Cern eller latini�ceret Cernunos er snarere en vædder end en hjort, og antyder, at det er en astrologisk

signatur fra vædderes tid eller Aries, den ariske tid, 2200-100 f.Kr. – eller ved at springe yderligere en

precession baglæns på 25.900 (24.000) år baglæns, hvilket er en interessant tanke. NB – denne spekulation

står helt for egen regning.

Danmark – navnet antydes første gang af en frankisk krønnikeskriver Regino af Prüml, der skriver In

marca vel regno Danorum – i disse egne regerer danerne. Senere står der på Jellingestenen:

Haraldr kunungR bað gørva kumbl þǿsi æft Gōrm, faður sinn, ok æft Þōrvē, mōður sīna, sā Haraldr es sēR

vann Danmǫrk alla ok Norveg ok dani gærði krīstna.

C’mon, du kan godt læse det. Det hører med til at være en dannet dansker at udsætte sig for det

sprog, som dine forfædre talte.  Mjææ men jeg er 2. generationsindvandrer  – �nt, så bare husk at

kimbrerne kom fra Syrien, så går det alt sammen. Du får et enkelt ord: kumbler betyder runer eller ord.

Rul på r’erne og og bið dig selv i tungen og lyd som en islænding, for islandsk i dag kommer tættest på,

hvordan de talte både oldnordisk og oldengelsk.
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Sagnkongerne – før Gorm den Gamle, død 958. Sagnkongerne var kun marskkonger eller søkonger og

derfor ikke konger over hele Danmark. Gorm blev som den første konge over et område over

bælterne, der lignede Danmark i dag. Han �yttede sit kongesæde til Roskilde, for at markere, at han nu

også var konge over den side af bæltet. Eller var det Vestsjælland? Måske bliver historien skrevet om

for tiden.

Det er sjovt nok her, der sker en revival af historisk nysgerrighed, for ungdommerne har set serien om

Vikingerne og ved, at der var en krigerkonge, der hed Ragnar Lodbrog. Danske historikere kalder ham

for en legende, franske historikere ved, at han sejlede op af Seinen år 845 og rystede penge ud af

borgmesteren i Paris. Godt gået af en legende, der ifølge historikerne måske ikke fandtes. Jeg har til

gengæld set hans hus med udsigt over havet ved Vestsjælland, hvor det egentlige kongedømme lå på

hans tid (ikke i Roskilde). Der gemmer sig stadig hemmeligheder på Vestsjælland. Tak til mine lokale

venner for at vise mig det 
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Betydning:  Samme betydning som at være grundlæggende litterær og ikke være et funktionelt

analfabet. Læs din Saxo, læs din Vølvens Spådom, læs fx Egil Skallagrimssons Saga, læs Snorri

Sturlason. De norske og islandske annaler ligger direkte i forlængelse af de danske, og Snorri havde

ikke så meget i klemme hos kirken som Saxo.
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Som Egil lakonisk sagde som det sidste, da hans fjende plantede et spyd i halsen på ham: ‘Den sad!’

Det er hævdet, at den unikke islandske sagalitteratur er et resultat af vikinger med en rig tradition for,

at mænd fra Norden, der var mesterlige mundtlige fortællere, giftede sig med kvinder fra England, der

havde lært at læse og skrive. Et faktum er i hvert fald, at de islandske kvinder havde en særlig styrke,

og at de også i vor tid som politikere trådte i karakter, da Island blev udsat for et �nansielt angreb fra

banksterne i 2008, hvor Island var et af de eneste lande, der gik til modangreb.

Saxo har i øvrigt nedskrevet historie før historien, om  guderne og jætterne. Med de fortællinger og

sammenlignende studier, der i dag er kommet for dagen, fremtræder myterne mere og mere som

præantik historie. Vi ved, at der har levet kæmper, for skeletterne �ndes (museerne udstiller dem bare

ikke, for det har de fået at vide, at de ikke må), og guderne er Goth’ernes ældste ledere. Så der foregik

en krig mellem dem, og ligesom andre steder på planeten blev der anvendt trolddom og magi

(teknologi).

Læs: Man pisser ikke ustra�et på guderne

Læs som supplement: Tartaria – det forsvundne rige

Se og hør Dr. Joseph P. Farrels fordrag om Cosmic War på Secret Space Program Conference 2016:

– del 1

– del 2

https://www.nedersteetage.com/man-pisser-ikke-ustraffet-paa-guderne/
https://www.nedersteetage.com/tartaria/
https://www.youtube.com/watch?v=Se7i0gWDLp0
https://www.youtube.com/watch?v=AvUuRUeRYs8
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Saxo Grammaticus skrev sin Danmarkskrønnike Gesta Danorum et sted i slutningen af 1100-tallet eller

starten af 1200-tallet. Han arbejdede under Biskop Absalon, så han var selvfølgelig instrumental i det

nykristnede Danmark og skal derfor tages med et vist forbehold ift. beskrivelsen af vore hedenske

forfædre.

Herefter Jellingekongerne frem til og med Christo�er III af Bayeren, hvor vi bla har valdemarerne /

hvideslægten. Herefter tysk lavadel, den oldenborgske slægt (Christian I – Frederik VII) og den

glücksborgske slægt (Christian IX – kronprins Frederik). Hvor blev i øvrigt Hviderne, den mest

magtfulde kongeslægt i danmarkshistorien af, da de pludselig forsvandt?
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Hvor er det lige, vi kender den mærkelige stjerne fra?

Dannevirke  – en jord- og stenvold og uden tvivl beplantet af træpalisader, bygget på det smalleste

sted på den jyske halvø (i dag i Nordschlesvig) af de germanske stammer i Danmark som værn mod

stammer sydfra. Forstærket i �ere omgange, i 800-tallet af den danske kong Godfred som værn mod

mod Frankerne, der var Romerrigets arvtagere, og som var under opmarch. Her starter Vikingetiden.

Brugt så sent som i de dansk-tyske krige i 1848 og 1864. Stednavn: Hedeby. Hvis ikke den danske

konge havde dummet sig i 1864 ved at fornærme Bismarck, havde det stadig været dansk.

Betydning: Udover beskyttelsen af Danmark og dermed landadgangen til hele Norden på det smalleste

sted, betød det også, at hele Frankerriget, Karl den Stores stolthed, faldt sammen i hans egen levetid.

Krigerhøvdningen Rollo, som af nogle historikere benævnes som dansker, smadrede hans Imperium

og tog dermed hævn for massakren ved Irminsul.

Vikingetiden  800-1050. Der var forbindelse mellem nordboerne og indbyggerne i England længe

forinden via bosættelser (Danelagen). Herefter plyndringen af Paris i 845, bosættelserne i England i

slutningen af 800-årene og i Normandiet kort efter 900, samt erobringen af hele England i 1013 og

igen i 1016. Vi strør om os med navne: Svend Tveskæg, Knud den Store, Ivar den Benløse, Knud den

Hellige.
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Hvorfor ankom vikingetiden? Fordi nordboernes efterretningsvæsen vidste, at frankerne og briterne

(Karl den Store) nu stod for at overrende Norden. Det var dem eller os. De var langt �ere end os, så

strategi var altafgørende. Det startede med terrorangreb mod et tysk kloster (hævn for Irminsul). Så

kom Lindisfarne. Herefter alle efterfølgende togter. Fjenderne var skræmt til døde over disse sejlende

krigere, der bestemt gjorde en dyd ud af at fremtone som vildmænd, hvorved de skabte overdrevne

myter om deres vildskab. I bund og grund var de vældig civiliserede, bare ikke når de blev truede. Og

som danskere og efterkommere bør vi gøre langt mere ud af at prale lidt med, at der var os, der skabte

demokratiet (altinget), ikke grækerne.

Betydning:  Vi siger ikke, at alle sørøvende vikinger gjorde det ud fra et højere formål og en politisk

motivation, vi siger, at startskuddet var en bevidst gennemtænkt og politisk-strategisk handling, hvor
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valget af midler blev afgørende for de næste 400 år.

Læs om vikingernes historie. Der er mere på færde, end vi aner.

Hvordan var det nu med de vikinger?

Kristendommens indførelse  1050. Her startede også Middelalderen (frem til 1536 og

Reformationen).

Nordens apostel, benediktinermunken Ansgar gjorde allerede i 826 benarbejdet, der senere kristnede

de uregerlige danere. Han etablerede kirker i Hedeby og i Ribe. Så �k han et los i røven og blev smidt

ud at Danmark, men han vendte tilbage. Han var også i Birka i Sverige. Interessant i øvrigt – en helt

bevidst romersk og katolsk praksis – at missionærerne altid planter det kristne kors på de gamle

kultiske steder og ‘sætter sig på dem’. De �este kirker er bygget ovenpå såkaldt hedenske kultsteder,

ligesom romerske templer blev bygget ovenpå templer fra de kulturer, de okkuperede og i mange

tilfælde smadrede.

Her i et nærmest tårepersende billede af Tornøe fra 1895 – Hollywood i dansk guldaldermaleri:

Virkeligheden var mindre salvelsesfuld og mere barsk. Der rullede hoveder. Vi ved, at der i lang tid

efter i smug foregik en parallel dyrkelse af de gamle guder. Også danskerne  gav kejseren, hvad

kejserens var.

Betydning:  at danskerne begyndte at glemme, hvem de var. Men Danmark er et gennemtræksland

grundet dets beliggenhed, og der �ndes mange eksempler på, at vi har måttet udfolde en vis, skal vi

sige �eksibilitet i forhold til større folkeslag. Et kristnet Danmark var uundgåeligt, og kun �nnerne holdt

stand en tid endnu. Kristendommen gjorde det, som det aldrig lykkedes fuldtud for romerne. Men

man kan ikke påstå, at kristendommen står for ‘soft power’ i forhold det romerske jernrige, for ingen

steder blev kristendommen indført uden vold og tvang. Hvor mange mennesker er ikke omkommet på

https://www.nedersteetage.com/hvordan-var-det-nu-med-de-vikinger/
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vegne af Guds søn, der efter sigende skulle have vendt den anden kind til? Hvilket så også er noget

ævl, men det er en anden historie.

Martsviol i en klosterhave. Henrik Harpestreng anbefaler den mod betændelse, ørepine og hoste.

Vendertogterne  1100-85 – en pendant til Karl den Stores angreb på de germanske helligdomme i

Nordtyskland (Irminsul). De kristnede danskere udryddede de sidste hedninge, og på Arkona, Rügen

væltede de statuen af Svantevit, der så mod 4 verdenshjørner. Lignende �gurer �nder vi langt ind i

Rusland og Sibirien, hvilket viser vores slægtskab med en langt større kultur. Det er i samme periode, at

de �este danske landsbykirker med de karakteristisk hvidkalkede tårne er bygget.

https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
https://www.nedersteetage.com/tartaria/
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Bag en af Danmarks smukkest beliggende kirker, Jungshoved Kirke, som jeg har det privilegium at være

nabo til, be�nder sig voldene fra Jungshoved Slot også kaldet kongeborgen. Fra borgen var der udsyn over

Bøgestrømmen fra syd og dermed en overvågning af farvandet, hvor vendiske sørøvere havde deres

operativfelt.

Vendere / vandaler indgår som bekendt i remsen over, hvad monarken regerede over frem til og med

Frederik IX:  De goters og de venders konge.  Det kaldes også på latin  Rex Sclavorum, altså slavernes

konge, hvilket virker underligt i dag – medmindre vi taler om en invasion af polske håndværkere, der

overtager jobs i Dannevang, fordi danske håndværkere har overbooket deres fede kalender i

byggebranche-boomet.

Betydning:  Man ska�ede sig af med nogle irriterende sørøvere, der havde hærget de danske kyster.

Det var også starten på:

Det baltiske korstog – et korstog mod slaverne (venderne var en vestslavisk stamme) foranstaltet af

Romerkirken. Det var selveste Bernhard af Clairvaux, der gav lov til, at korstog kunne foretages

udenfor Det Hellige Land. Danmark siges at få sit �ag, der faldt ned fra himlen år 1208 i Lyndanise i

Estland (15 juni, Valdemarsdag), men legenden er en kopi af en romersk-katolsk legende fra Italien.

Constantin den Store (272-337) så et kors på himlen under slaget ved Milvian-broen 28 oktober 312 og

hørte ordenen: Ved dette kors skal du sejre. Tegnet var det romerske kors, der svarer til Chi Ro, kristus-

emblemet, hvilket har sin helt egen esoteriske betydning.
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Betydning:  Danmark gør romerkirken og tempelridderne en tjeneste. Hvad laver de bornholmske

rundkirker – en tempelridderborg fra Provence med hat på hovedet, fordi det pisseregner i Danmark –

hvis det ikke netop er tempelridder/cistersienser-befæstninger? Cistercienseren Berhard af Clairvaux

(1090-1153) regnes som en af stifterne af Tempelridderordenen.

Der er noget i gære i staten Danmark

Det røde �ag med korset i midten er en variation af tempelridderkorset og �ndes også i

Johannitterordenen også kaldet Malteserordenen (Knights of Malta). Det gen�ndes af samme grund i

det schweitziske �ag. Det var også det Tysk-Romerske Riges krigs�ag i 13-1400-tallet – interessant

ikke? Danmark var altså ikke ene om at bruge �aget.

I øvrigt blev det brugt 50 år før slaget i Estland af Valdemar den Store jf. middelalderforsker Kurt Villads:

https://www.dr.dk/historie/danmarkshistorien/det-faldt-jo-nok-ikke-ned-fra-himlen-men-hvad-er-saa-egentlig-historien
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Kalmarunionen  1397-1523, forberedt af Margrethe I. Danmark i position som noget, der ligner et

Imperium, da Margrethes søn Erik af Pommeren (det er ikke her, der går ged i kongerækken, det var

kong Hans mellem Christian 1 og 2) blev kronet i Kalmar som konge over både Danmark, Norge og

Sverige. Til Sverige hørte desuden Finland, og til Norge hørte Grønland, Island, Færøerne og de senere

engelsk-skotske Sjetlandsøer og Orkneyøer. Fra 1523 var det kun kongefællesskabet med Norge

tilbage, der varede frem til 1814.

Betydning: dannelse af en bevidsthed om Norden som kulturelt kontinuum og dansk ind�ydelse frem

til i dag over Grønland og Færøerne. Stockholms-svenskerne har nok en lidt anden opfattelse af, hvor

skønt det var at blive regeret fra København.

Det Stockholmske blodbad 1520. Christian II lod sig hylde som konge over Danmark og Sverige efter

at have henrettet 82 af hans politiske modstandere.

Betydning:  starten på et nidforhold mellem danskere og svenskere og vores opfattelse af dem som

‘arvefjenden’. Svenskerne kaldte ham med rette for Christian Tyran.
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Svenskerkrigene – svenskerne rykker sig løs og tager hævn for unionen 1536-1613 med efterspil frem

til 1660.

Betydning: Danmark �k Bornholm tilbage og de grænser i forhold til Sverige – og Norge – som vi har i

dag, for svenskerne åd også en del af Norge. Sydsvenskerne elsker danskerne, for Carl XX Gustav var

det dummeste svin, og administrations-Sverige har aldrig respekteret sydsvenskerne.

Trediveårskrigen  (1618-48) – en reformationskrig er den blevet kaldt. Halvdelen af Europas

befolkninger blev myrdet eller døde af pest, kolera og tyfus. Danskerne medvirkede under Christian IV,

der måtte trække sig ud og bede om fred med prestigetab.

Betydning: Det største europæiske traume før 1. Verdenskrig, et forstudie til denne.

Underholdende lyspunkter: Svend Poulsen Gjønge tæver efterfølgende svenskerne på Jungshoved og op

langs kysten, da svenskerne ser snittet ved et svækket Danmark og besætter store dele af landet.
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Dansk kolonihistorie  – Dansk Vestindien 1671-1919 – Guldkysten 1661-1850 – Tranquebar 1620-

1845. Danmark udøvede godt nok slavehandel,  men Danmark var jo det første land i Verden, der

ophævede slaveriet i 1792! Den selvfedme punkterede Thorkild Hansen i sin bog fra 1967, Slavernes Øer.

Vi forbød slavehandel men ikke slaveri, og der kunne snildt avles videre på en population af i forvejen

importerede slaver. Det var Frankrig, der forbød slaveri i 1794, en af de få gode e�ekter af den Franske

Revolution. Danmark forbød det først i 1848.

Betydning: Et slaveoprør brød løs på Skt. Croix, og guvernør Peter von Scholten undlod at nedkæmpe

det og erklærede slaverne for frigivne. Også kolonierne i Tranquebar og Guldkysten (nuværende

Ghana) blev afviklet. Så tænker man lige: hvad blev der af Grønland og Færøerne? Herefter tænker
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man: ville grønlænderne have haft det bedre under nordmændene eller amerikanerne, da et så stort

og så tyndt befolket landområde aldrig ville have kunnet holde stand mod imperialisme.

Jeg har ikke svaret på det, så du er velkommen.

I øvrigt tog amerikanerne for sig af retterne og svinede Thule til med radioaktivt a�ald fra de

atomvåben, som de var for feje strategiske til at indrømme, at de havde.

Ophævelse af stavnsbåndet 1788-1800. Fjernelse af et feudalt slaveri, hvor bønderkarle var bundet

til arbejde på godset fra de kunne svinge en høtyv til de blev 36 år.

Betydning: Starten på det danske bondesamfund, som endnu vores forældre kendte til det, hvor man

kunne være småbonde og husmand. Det �k det industrialiserede landbrug, EU og godsejerne med EU-

støtte sat en stopper for, så vi i dag har skjult neo-feudalisme, og hvor stavnsbåndet er bankskabt

gældsvæsen.

Vidste du, at godsejerne i dag ejer 80% af den danske landbrugsjord? Læg dertil, at landbrugslobbyen i

samarbejde med veterenær-, miljø- og andre myndigheder har overdænget landbrugsdrift med så

mange restriktioner, at det KUN er stordrift, der kan betale sig. Staten har altså være med til

bureaukratisk at kvæle al bæredygtig smådrift ved at gøre det økonomisk umuligt. Hvis det ikke er neo-

feudalisme, så ved jeg ikke, hvad ordet betyder!

Slaget på Reden og Københavns bombardement i 1807. Ødelæggelse af København og decimering af

den danske �åde, så vi ikke længere var en sømagt af betydning.

Betydning:  starten på ‘den engelske syge’, hvor vi siden har været underlagt England som en

økonomisk-kulturel kolonimagt. Senere overtaget af ‘den amerikanske syge’.

Danmarks Nationalbank  af 1818 ejet af Rothschild-dynastiet. Hvilket forklarer den duknakkede

attitude, som vi har spillet overfor stormagter lige siden – bortset fra en højrøvet bommert overfor
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Tyskland i 1864 – som så gjorde os endnu mere duknakkede efter nederlaget … Christ!

Betydning: At vi i dag ikke har en egentlig national økonomi og derfor ikke er herrer i eget hus. Vi har et

ikke-suverænt tankesæt, og er derfor fremme i skoene med at afvikle en national bevidsthed til fordel

for et globalfascistisk tankesæt … og dog: danskerne har visse forbehold overfor EU.

Eller havde, for under Brexit-forhalingerne er danskerne begyndt at sige: Se hvordan de dummede sig

derovre og hvor skidt det går dem! Det er en af de mere ucharmerende sider ved danskerne, at de har

underhundens højrøvethed. No, you stupid Danes, englænderne dummede sig ikke, det er deres korrupte

ledere, der blamerer sig og forråder deres folk! Hvor blev jeres socialdemokratiske solidaritet med det

arbejdende folk af?

Nåe, den stak ikke så dybt.

Danmarks Riges Grundlov af 1849 (-53) under Frederik VII med udgangspunkt i den første grundlov,

der var Jyske Lov af 1241 under Valdemar Sejr.  Betydning:  overgang fra enevælde til konstitutionelt

monarki og starten på de (nu udhulede og betydningsløse) demokratiske institutioner.
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Den Grundlovgivende Rigsforsamling

De dansk-tyske krige  1848- og 1864. Den første krig var en borgerkrig foranstaltet af den danske

konge i Sydschleswig, hvor tyskerne tabte, og danskerne modtog hjælp fra englænderne. Interessant,

da de jo havde bombet os sønder og sammen 40 år forinden, for kongen havde mere sympati for

Napoleon dengang. Det er sært, som sympatier kan vendes med vold og penge. Den anden krig var en

provokation, der medførte, at preusserne smadrede Danmark til Limfjorden for at demonstrere deres

magt og derefter trak sig tilbage til Kongeåen.  Tag den, dumme Dänen!  Men så kan Bornedal jo lave

episke TV-serier om det.

Man kan lege med tanken om, hvorvidt Frederik VII, hvis han havde været konge blot et år længere,

ville have begået den samme dumhed som Christian IX i 1864. Frederik Folkekær gav som den sidste

oldenborger scepteret videre til glücksborgeren Christian Fjols. Eller lå det i kortene som national

karma efter den første krig? Vi burde efterhånden vide det: Hvis en krig ikke bliver afsluttet på en rigtig

måde, kommer der snart en ny.
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Betydning:  Tab af område, der kulturelt er mere dansk end tysk og starten på et nationalt traume i

form af et mindreværdskompleks efter nederlaget. 1864 blev et skudår på mere end én måde.

Interessant at de danske regenter er af nordtysk lavadel, og de engelske er af sydtysk højadel. Til

gengæld er den engelske befolkning angelsaksere, og sakserne var en stamme, der kom ned i Tyskland

fra Jylland, inden det satte over Kanalen.

Husmandsbevægelsen 1840- En bevægelse af hårdtarbejdende selvejende landmænd, der startede

med uro i geledderne på Sjælland. Politikerne især de konservative svarede igen med et

Bondecirkulære, og husmændene svarede igen ved at organisere sig i 1850. Frem til 1848 havde

ridefogederne  revselsesret  over husmændene, så det gik trægt med at realisere hensigterne bag

ophævelsen af stavnsbåndet.

Betydning: Starten på en organisering, som vi i dag ville kalde networking mellem smålandbrugere på

samme tid, som organisering af arbejdere fandt sted. Husmandsbevægelsen blev dog aldrig in�ceret

af socialisme, for selvstændighed var meget ukommunistisk. Husk at boljevikkernes største target var

det traditionelle, agrare Rusland og bønderne.
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Et romantiseret billede af den lille bondefamilie. Især fruen med selskabshatten er måske mere malerens

virkelighed end motivets. Virkeligheden var nok snarere, at livet som husmænd var benhårdt grænsende til

urentabelt, og bonden måtte supplere sig som daglejer. Ofte var husmandsstedet et ventested for at kunne

anska�e sig en rigtig fæstegård.

Også i dag er den nye husmand ofte nødt til at gøre det på deltid. Det er muligvis en del af årsagen til, at får

og geder er vendt tilbage som husdyr – for de passer stort set sig selv det meste af året.

Der er i dag tilløb til en ny slags husmandsbevægelse. I 2003 gik Landboforeningerne ind i Dansk

Landbrug for at slå i bordet. Der arbejdes for frie landbrug, gårdbutikker, økologi og Dalby-modellen,

der udstykker urentable storbrug til mindre familiebrug typisk under 100 ha.  Frie bønder – levende

land  samarbejder siden 2007 med den verdensomspændende småbondeorganisation  Via

Campesina, Nordbruk i Sverige og Småbrukarlaget i Norge.
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Højskolesangbogen er fuld af sange, der besynger husmanden, landskabet, bøgetræerne, heden,

kæmpehøjene. Disse sange kommer til at forsvinde i takt med, at nye bygenerationer aldrig har set en

levende ko eller gravet en gulerod op af marken – og mælken kommer fra en papkarton og giver i

øvrigt lactoseallergi, fordi den er højpasteuriseret og dermed næringsmæssigt smadret. Højskolerne

står også til at forsvinde i den grundtvigianske betydning: højnelse af landbobørnenes læringsniveau.

Andelsbevægelsen er stort set forsvundet i arla�cering / centralisering. De lokale brugser og skoler er

nedlagt til fordel for indkøbscentre og børnefabrikker.

Neofeudalisme og industrialismen + globalismen har sejret ad helvede til og bombet det egentlige

fremskridt 100 år tilbage, og nu er vi nødt til at genop�nde det varme vand og den dybe tallerken,

ilden og suppeskeen, fordi vi og vore politikere lod det ske i fremskridtets navn.

Hedeselskabet  af 1866 – direkte følge at nederlaget i 1864 med mottoet:  Hvad udadtil tabes skal

indadtil vindes.

Betydning: den historisk første mulighed for at opdyrke den ufrugtbare jyske hede med det forblæste

landskab (plantager) og stenhårde lag af al.

Foregangsmand: Enrico Dalgas.

Genforeningen  i 1920, hvor halvdelen af det tabte Schlesvig blev givet tilbage og den nuværende

grænse lagt. Konge Christian XX, far til Frederik IX, far til Margrethe II, mor til kronprins Frederik.
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Betydning:  En styrkelse af en national bevidsthed, der bar igennem under 2. Verdenskrig. Den �k

kulturmarxisterne så smadret efter ungdomsoprøret ved at gentage deres mantra om, at det

nationalisme, der var skyldt i al krig.

Beeep – forkert svar! Nationalisme bliver forvekslet med chauvinisme og jingoisme. Nationalisme eller

patriotisme er ethvert folkeslags og enhver nations ret til at forsvare sig mod angreb udefra og

ovenfra. Nation – natio – det sted, du er født, dit moderland med dit modersmål. Patrio – dine

forfædres land – fædrelandet.

Årsagen til krig er stort set  aldrig  nationalisme men derimod inter-nationalisme, globalisme,

imperialisme. En stærk nation går ikke i krig. En svækket nation, derimod, bliver et nemt o�er for

indgriben fra kræfter udefra og indefra, der ønsker krig med andre svækkede nationer for egen

vindings skyld.

1. Verdenskrig  1914-18 og især, hvorfor Danmark gik fri af denne krig. Der var til gengæld en stak

fabrikanter, der havde kronede dage ved at producere gulash på dåse. Vi deltog selvfølgelig ikke på

tysk side ihukommende 1864. Vi deltog heller ikke på fransk side ihukommende 1864, hvor vi kom til

at holde med Napoleon. Vi deltog heller ikke på engelsk side ihukommende 1864 – tyskerne kunne

efterfølgende �nde på at hævne sig endnu en gang.
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Desværre er billedet skåret af i toppen, men enten står der ‘Danmark er et meget yndigt land’ med en syrlig

ironisk tone, eller også står der ‘..lidet yndigt..’. Teksten er i øvrigt ‘Jøden er en gulashbaron’, hvilket ville blive

kaldt for antisemitisk i dag. Er der noget om snakken? Der �ndes et par jødiske navne på listen over typerne:

Levin, Salomonsen, men så vidt jeg kan se, er de �este navne germanske og danske. Til gengæld er listen fuld

af bankdirektører, assurandører, grosserer, vekselerer, overretssagførere, alle borgerskabets fat cats. Deres

kæmpevillaer ligger stadig i de �ne kvarterer i de danske byer.

Villa Gulash i nyklassisistisk prangende stil her fra et ejendomsmæglersite. Hvad skal vi gætte på, at det

bliver solgt for – 25-35 millioner?
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Betydning: Den store depression i 30’erne, der er en direkte og indirekte følge af krigen og de synkrone,

�erstrengede angreb på menneskeheden i perioden, fx krakket i Wall Street i 1929.

Kanslergadeforliget i 1933 startede socialreformer og starten på en stabil dansk økonomi, som man

kunne kalde for liberal socialdemokratisme og dermed starten på en velfærdsstat. Denne er i dag

ødelagt til fordel for, ja for hvad …?

Man stillede sig op om morgenen for at få et daglejerjob

2. Verdenskrig 1940-45. Klicheen går på, at tyskerne startede krigen som de dumme nazisvin, de var,

og englænderne, franskmændene og amerikanerne bekæmpede, som de gode helte de var, de

dumme nazisvin og reddede ved samme lejlighed de stakkels uskyldige jøder. Stalin var først blandt de

gode helte, men efter krigen blev han det dumme svin efter passende at have ofret 20 millioner af sit

folk, så vi ikke behøvede at gøre det, hvorefter vi �k den Kolde Krig, hvor de gode vesterlændinge

under ledelse af de frihedselskende og -forsvarende amerikanere bekæmpede de dumme stalinistiske

svin. De danske og europæiske kommunister havde en anden klichee, der gik ud på, at kommunismen

var god nok fra starten, men så kom ham Stalin, det dumme svin, og ødelagde det hele.

Mon ikke det er på tide at modi�cere klicheerne med hændelserne på afstand? De er tilsyneladende

hårdnakkede, for de er blevet pisket ind i sultet på os i 100 år.
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Betydning: Som allerede antydet, at vi i efterkrigsperioden i tiltagende grad begyndte at leve i et �ktivt

univers af klicheer, og hvor egentlig historie bliver totalt uigennemsigtig, tegneserieagtig og

konstrueret. Vi er vokset op i ideologiens æra af løgn, propaganda og nysprog.

Efterkrigstiden

Efterkrigshistorie er stort set ubrugelig. Hvor man i historieskrivning før 1. Verdenskrig kunne sætte sin

lid til en vis nøgtern saglighed, så går det herefter fuldstændig galt. Det meste af den historieskrivning,

der er gjort om efterkrigstiden er skrevet i den forlængede krigstid, der går under

navnet efterkrigstiden.

Hvorfor?

Punkt 1. Fordi begrebet efterkrigstid er noget terminologisk ævl. Der har rullet 100-vis af krig overalt i

Verden siden WW2, der alle er relateret til verdenskrigene og er utænkelige uden disse. 2. Verdenskrig

blev aldrig afsluttet, og den Kolde Krig, der var dens forlængelse, blev heller aldrig afsluttet men gled

umærkeligt over den nye Kolde Krig på vej mod en varm.

F. William Engdahls A Century of War – Anglo-American Oil Politics and the New World Order

Der �ndes ingen efterkrigstid!

Punkt 2. Fordi gennemførelsen af så store designer-projekter som de to verdenskrige krævede så

ENORME mængder af propaganda-løgn og historie- og informationsforfalskning, at al historisk

sandfærdighed blev ofret.  Fake News  er ikke et ord for nylig opfundet af Donald Trump eller

amerikanske mainstream-medier.

Det første, der ofres før og under en krig, er sandheden.

Det sidste, der opgives efter en krig, er løgnen.

https://www.amazon.com/Century-War-Anglo-American-Politics-World/dp/1615774920
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Punkt 3. Fordi de slyngler, der skabte verdenskrigenes århundrede stadig sidder på �æsket og stjæler

vores historie. Vi er kun lige begyndt at tage den tilbage. Det 20 århundrede er den største forbrydelse

mod menneskeheden nogensinde, og først når vi har det på afstand, kan historien skrives. Lad os

endelig komme i gang, og den gode nyhed er, at der er mange, der arbejder på sagen.

Hovedsvaret på vores historieløshed er, at vores historie er blevet stjålet fra os af politiske formål.

Efterkrigstiden kan ikke forstås nationalt men kun internationalt. Alt, hvad der er forekommet i

Danmark efter WW2 er en vedhæftning til noget, der er udkastet et andet sted i Verden. Det samme

gælder alle europæiske lande. Det 20 århundrede er globalismens århundrede, den misbrugeriske

geopolitiks æra med afsæt i klassisk imperialisme og industrialisme fra 1800-tallet.

Ovenfor kikkede vi ud gennem det danske staldvindue.

Nu kigger vi ind gennem vinduet.

Krig og terror

ALT, hvad vi har fået at vide om de to Verdenskrige, Stillehavskrigen, Koreakrigen, Vietnamkrigen, 6-

dageskrigen, Golfkrig 1+2, Bosnienkrigen, Irakkrigen, Afghanistankrigen, Libyenkrigen, Syrienkrigen,

Ukrainekrigen, Sudankrigen og Yemenkrigen + alle der andre er overdænget med  Fake News-

propaganda.

Alle krige stinker af pengemænd, hemmelige loger og efterretningsvæsener.

1. Det første der ofres i en krige (før, under og efter) er sandheden.

2. Krigens sejrherrer skriver historien.

ALT hvad vi har fået at vide om terrorisme, München Olympiaden 1972, WTC 1993, Lockerbie 1988,

Oklahoma City 1995, WTC 9/11 2001, Shoe Bomber 2001, Bali 2002, Madrid 2004, Beslan 2004, London

7/7 2005, Utöya-Breivik 2011, Sandy Hook 2013, Boston Marathon 2013, Peshawar 2014, Charlie
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Hebdo 2015, København 2015, Hyper Casher kosher deli 2015, Paris 2015, Bruxelles 2016, Nice 2016 +

en stribe andre stinker langt væk af falsk info og Fake Old News.

Som blandt andre Ole Dammegård har demonstreret langt ned i detaljerne, bruges der de samme

taktikker, vi ser de samme mønstre, og vi ser de samme aktører udføre de samme svinestreger for

dernæst at fortælle de samme skrøner om de samme forvirrede, radikaliserede marginalpersoner

med de samme syntetiske og di�use terrornetværk i ryggen eller de samme ensomme gunslingere,

der uden organisation og netværk ud af den blå luft �nder ud af, at nu skal de skyde løs på

menneskemængden. Hvorefter de samme velforberedte politiske indgreb og angreb på civile

rettigheder følger i kølvandet.

Qui bono? Hvad skal det til for? Følg pengestrømmen.

Danmark: I 2015 fandt der en terrorevent sted startende med en likvidering i Kanonhallen på Østerbro,

Kbh., videre til en likvidering ved synagogen i Krystalgade og afsluttende med at gunslingeren blev

skudt på ydre Nørrebro/Nordvest.

Se Ole Dammegårds fordrag i Göteborg fra 2015 om Paris- og Københavns-angrebene. Qui bono?

Alt passer med skemaet, hvilket Ole D. klart demonstrerer, og den ensomme gunman blev skudt,

inden han kunne fortælle om, hvem der satte ham op.

Ole udsatte faktisk eventen en måned, da han opdagede, at de havde planlagt en ‘øvelse’ i terror på

Nørreport og blæste alarm. Øvelser har det på underligste vis med at blive til virkelige events, tænk

9/11, tænk London 7/7, tænk Oslo 2011. Nøjagtigt en måned senere kommer det så, og de har �yttet

fra Nørreport til Østerbro og indre by. Se hele fremlæggelse fra Göteborg.

Betydning: Der var en hel Terrorpakke 2 klar og gennemskrevet til at fyre af som lovforslag ugen efter

med nye overgreb på danskernes civile rettigheder og en stor pose penge til politi og

efterretningsvæsen. De dumme politikere godkendte selvfølgelig uden at blinke.

https://www.youtube.com/watch?v=MK3sC-4KA1o
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Disse folk har altid haft en særlig ekspertise i skabelsen af o�erroller. Det blev besluttet politisk, at i alt 160 !!

soldater skulle a�aste betjente ved grænsen og i bevogtningen af jødiske institutioner. Ingen ved, hvor længe

de bevæbnede soldater skal stå på gaden.

ALT hvad vi har fået at vide om den måde, økonomisk politik fungerer på, og hvad de egentlige formål

er med politisk-økonomiske unioner og organisationer, er røgskærme og FAKE INFO. Selv ikke

politikere med ansvar for beslutninger om nationaløkonomi aner, hvad helvede der foregår.

DJØPF’erne – P’et mangler, for det gælder både jurister, økonomer og  polit’er  – regerer reelt i totalt

blinde, for ingen af dem kender til selve præmissen for de strukturer, som de som teknokrater er sat

til at manipulere.

Flertallet af politikere tilhører DJØPF’okratiet, og en dokumentar ved Folkemødet på Bornholm for tre

år siden, hvor  DkDox sammen med Mads Palsvig  (undertegnede var kun boomstang-svinger og

lydmand) stillede spørgsmålet til en stribe nuværende og tidligere partiledere og

toppolitikere:  Hvordan foregår pengeskabelsen egentlig?  hvilket bonnede ud med en stribe

rungende døøhs. Undtagen U�e Elbæk, der havde været i skole hos Gode Penge og kunne lire sin lektie

af. At det kun var en lektie, og at det ikke får egentlig betydning for Alternativets politik kan ses i, at de

elsker EU, og har ikke opdaget, at det er et af hovedsædederne for svindelnummeret (ECB, Deutsche

Bank, BIS og Basel og Davos, EU-kommissionen). U�e tror også på globalist-svindlen med

menneskeskabt klima. Alternativet er ikke et alternativ, de er en del af problemet.

*

Her er et udsnit af historiske begivenheder i det 20 århundrede, som alle burde have en forståelse af,

og som kun de færreste forstår endsige kender til. Vi har allerede nævn verdenskrigene i sig selv +

deres efterfølgere + deres følgesvende: terrorhandlingerne. En krig er en terrorhandling:

https://www.youtube.com/watch?v=mhe5jKU7vwY


29.12.2022 15.12 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1885/3124

Dannelsen af medicinalindustrien  1910 – Rockefeller og Carnegie bruger deres milliarder fra

Standard Oil til at ødelægge lægevidenskaben og kreere århundredes største business case.

Betydning: At millioner, milliarder af mennesker har et syntetisk og ikke-naturligt stærkt immunforsvar

og derfor er dybt af kemisk-syntetisk medicin, der aldrig kurerer dem men behandler dem netop nok

til, at de forbliver som kunder i den store butik.

At vi har glemt, hvad egentlig sundhed er.

Danmark:  Det danske medicinal�rma Novo Nordisk er et godt eksempel på,

hvordan svingdøren mellem mellem medicinalindustri, lægevidenskab og Sundhedsstyrelsen opererer.

Peter Gøtzsche fra dansk Cochrane har dokumenteret det. Novo Nordisk har en business case. De

kunne ikke drømme om at fortælle, at diabetes type 2 kan kureres fuldstændig i løbet af blot 6 uger

med faste og diæt. Novo giver legater til forskere, der så bliver uddannet af dem selv, der så fremmer

salget efter at de har videnskaben på plads. Og de samme forskere og læger går ud og ind af

svingdøren mellem bestyrelser, uddannelsesinstitutioner og Sundhedsstyrelsen.

Titanics forlis 1912 – det var The Ulympic, der sank, og det hele handlede om forsikringssvindel og

likvidering af konkurrenter og politiske modstandere.



29.12.2022 15.12 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1886/3124

Betydning og konsekvens: At vi lærte IKKE at forstå, hvordan disse skibskatastrofer er konstruktioner

med et formål. Forinden forstod folk ikke sænkningen af the Maine i Havannas havn (1898 – starten på

den Spansk-Amerikanske Krig), og efterfølgende forstod folk ikke sænkningen af Lusitania (WW1), Pearl

Harbor (WW2), Tonkinbugten (Vietnamkrigen), US Liberty (6-dageskrigen) og senest ikke Estonias forlis

(en NATO-operation).

Danmark og Sverige:  Et skibsforlis med en skjult agenda fandt sted i Østersøen i 1994. MF Estonia

åbnede på mystisk vis sin bovport i åben sø og 852 mennesker omkom, da skibet sank. Bag sig

gemmer sig en NATO-operation, der handlede om stjålent hi-tech-udstyr fra russerne, der trak sig ud

af de baltiske lande, lastet i Tallinn og fjernet fra skibsskroget, der stadig ligger på bunden af

Østersøen indkapslet i cement, så dykkere ikke kan blive ved med at konstatere, at der var et stort hul

i siden på skibet, hvor jernet omkring hullet vender udad = en bombe placeret i skibet.

Læs blogget på dette site: Verdensforandrende skibskatastrofer

Federal Reserve, kuppet på Jekyll Island 1913 – det nationaløkonomiske statskup af en gruppe bank-

moguler, der varer ved til i dag (spørg hvem den siddende præsidents OG amerikanernes værste

fjender er).

https://www.nedersteetage.com/skibskatastrofer/
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Betydning og konsekvens: 100 års forgældelse af amerikanernes nationale og private økonomi, frit lejde

til bobleøkonomi, børskrat på Wall Street med betydning for hele den vestlige verden og �nanskriser

hæftet op på det militær-idustrielt-�nansielle kompleks – man glemmer det 3. ord.

Danmark: Danmarks Nationalbank er hverken dansk eller national. Se ud af staldvinduet ovenfor.

Skudet i Sarajevo  1914 – udført efter ordre fra den britiske konge Edward VII for at ødelægge �re

konkurrerende kejserdømmer: Det østrig-ungarske, det tyske og det russiske og – hvilke ofte glemmes

af historikere – det Ottomanske. I kølvandet på 1. Verdenskrig ankom den Russiske Revolution og den

Tyrkiske. ALT var britisk bestialsk-kynisk geopolitik. Læg dertil det iranske folkemord, hvor briterne

myrdede halvdelen af den iranske befolkning ved hjælp af systematisk udsultning.
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Attentatmanden var den samme, der forinden havde myrdet den serbiske konge og dronning, fordi de var

modstandere af en krig. Omkring 20 andre højpro�lerede mord af folk, der var i vejen for krigen, blev

myrdet i årtiet forinden. Ordren udgik fra kredsen omkring Edward VII og hans frimurernetværk.

Betydning:  Det største trauma i verdenshistorien i form af 1. Verdenskrig, der ødelagde den Gamle

Verden, en hel generation af unge mænd og den menneskelige moral.

Danmark: Om gulashbaronerne se ud af staldvinduet ovenfor. Danskerne benyttede sig imidlertid af et

Tyskland i knæ til at snuppe Sønderjylland tilbage ved genforeningen i 1920. Det er fra tiden mellem

1864 og 1920, at det danske tyskerhad stammer. Min egen morbror fra Sønderjylland, der var

lokalhistoriker, sognerådsformand og husmand, talte fejlfrit tysk, og et af hans børn bosatte sig ved

Husum syd for grænsen. Ikke desto mindre sagde han – på tysk: Kanst du Deutsch sprechen, kanst du

auch mein Arsch lechen. Hadet var indædt, som det ofte er i grænseegnene blandt minoriteter. Derfor

bliver disse minoriteter ofte misbrugt til politisk kon�iktskaben, hvilket vi tydeligt så i Kosovo i 1992.

Sænkningen af Lusitania 1915 – efter ordre fra overadmiraliteten hvis leder var Winston Churchill.

1198 passagerer døde hvor iblandt 120 amerikanere, hvilket var nok til efter et års lobbyarbejde bla

via den zionistiske lobby at bringe USA i krig. Læs Chaim Weitzmann’s korrespondance med Churchill

om, hvordan de = zionisterne gjorde det igen i 2. Verdenskrig.
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Betydning: USA blev ved en maritim operation stand-down false �ag – er det ikke sjovt, som skibe ofte

spiller en rolle? – rullet ind i en krig arrangeret af det britiske establishment, hvor de intet havde at

gøre. 53% af den amerikanske befolkning var tyske efterkommere, så Tyskland kunne umuligt være

amerikanernes fjende. Men den slags har vi propaganda til at �xe.

Sykes-Picot-aftalen  1916 – en beskidt imperialistisk mellem en britisk undero�cer og en fransk

general + repræsentanter for Zarens Rusland om at sønderlemme det Ottomanske Rige efter 1.

Verdenskrig. Lidet anende fra russisk side, at det samme var planlagt for dem et år efter.

Betydning: Et opsplittet og kaotisk Mellemøsten, som vi har i dag med kunstige landegrænser og evige

kon�ikter. Internt kaos og splittelse er kun godt for én ting: Kontrol udefra.
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Den Russiske Revolution  1917 – udført efter ordre fra britisk efterretningsvæsen, organiseret af

franske frimurere og �nansieret af khazariske Wall Street oligarker, hovedaktør: Jacob Schi�.

Betydning: Det kan næsten ikke overbetones, hvilken destruktiv e�ekt det sociale eksperiment kaldet

kommunismen har haft for verdens tilstand. Læs:  Den Russiske Revolution, for historien, den  rigtige

historie, er omfattende.

Danmark: Modstandsbevægelsen i Danmark under krigen hoppede for en stor dels vedkommende på

kommunistbølgen, for hvis nazisterne var  the bad guys, så måtte kommunisterne jo være  the good

guys. De tapre frihedskæmpere manglede imidlertid et grundkursus i dialektik.

Arbejderbevægelsen og socialdemokratiet var under direkte og især indirekte ind�ydelse fra

sovjetkommunisterne. De mente, at de kunne trække Stalin ud af ligningen og få en lyserød version

renset for det bolsjevikiske snavs. Og man må give dem, at de gjorde mange gode ting for det

arbejdende folk fra Stauning til Nyrop, indtil de blev spist af globalismen med Thorning-Schmidt, der

lavede et Tony-Blair-New-Labour-stunt og omskabte venstre�øjen til … fascister! Nu elsker de NATO-

krige, EU, BigBanksters, terrorpakker, O�entlighedsloven og den kommende Påvirkningslov, hvor du

får op til 12 års fængsel for ikke at hade Rusland og at forholde sig forbeholdent overfor NATO – og for

at bruge din grundlovssikrede ytringsfrihed til i demokratiets bedste ånd at ytre dig om det!

Den Spanske Syge  1918 – et biologisk masseødelæggelsevåben fabrikeret af amerikanske

laboratorier, der myrdede 100 millioner efter dets implantat i Spanien.

Betydning: Starten på en stribe biologiske masseødelæggelsesvåben beregnet til Imperiets folkemord

(militariseret biologi + kemi) – vi nævner i �æng AIDS, Ebola, svinepest, kosyge, fuglein�uenza,

vacciner, Novatjok, GMO, frankenfood + vejrmodi�cering med udladninger fra �y indeholdende

aluminumoxid, arsenik, baciller/ mug, bariumsalte, bariumtitanater, cadmium, calcium, udtørrede

https://www.nedersteetage.com/den-russiske-revolution/
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menneskelige røde blodceller, ethylendibroid, enterobakterier, bly, kviksølv, hvid blodcelle-A beregnet

på at splitte og kombinere DNA, methylaluminium, mugsporer, mycoplasma, nano-aluminium-coated

glas�ber, nitrugentri�ourid (CHAFF), nikkel, polymer�bre, radioaktiv cæcium, radioaktiv thorium,

selenium, sølv, skarpe titaniumsplinter, serratiabakterier, streptokokker, strontium, uranium,

svampesporer og andet unævneligt.

Og hvis du spørger en læge, der kan læse op fra en varedeklaration for en vaccine, så vil du få en liste

af samme længde og med overlappende substanser. Det vil i så fald være første gang i sin karriere,

han m/k har læst den, og netop derfor bør du spørge ham om det og dermed tvinge ham til det.

En dansk forsker fra Århus Universitet, Poul Thorsen, fandt via studier ud af, at der var en tydelig

sammenhæng mellem autisme og tilstedeværelsen af kviksølv i vacciner. Han �k herefter et godt
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tilbud fra et amerikansk forskningsinstitut, der var �nansieret af medicinalindustrien, hvorefter han

begyndte at trække sine egne forskningsresultater i land. Penge kan købe forskning.

Se: The curious case of Poul Thorsen, fraud and embezzlement, and the Danish vaccine-autism studies

Versaillesfreden  1919 – Tyskland �k både skyld og ubetalelig krigsgæld for en krig, de ikke havde

startet eller ønsket. Skyldso�erhandlingen gentog sig efter 2. Verdenskrig.

Betydning:  2. Verdenskrig var uundgåelig og dermed allerede i støbeskeen. Traktaten var et slags

gælds-økonomisk folkemord, hvilket gav nationalsocialismen vind i sejlene. Afhængig af ens observans

kan man anskue det som en selvforsvarshandling eller en opportistisk ditto. Det er dog indiskutabelt,

at den tyske økonomi boomede, efter at man havde revet sig løs fra traktaten og – hvilket er essentielt

– fra den tyske centralbank. Europæiske statsledere, selv i England beundrede ligefrem Hitler for hans

handlekraft og begyndte at efterspørge lignende tiltag.

Det måtte stoppes, sagde bankmændene.

Valpurgisnatten  1919 – de færreste kender denne vigtige begivenhed, hvor bolsjevikker ankom til

München for at eksportere revolutionen og skabe en sovjet i München. Det var de indtrængendes ide,

at tyskerne var så svækket i den nyligt dannede  Weimarrepublik  efter Versaillestranktatens strenge

restriktioner, at det ville være en nemt opgave. De havde glemt noget.

http://the%20curious%20case%20of%20poul%20thorsen%2C%20fraud%20and%20embezzlement%2C%20and%20the%20danish%20vaccine-autism%20studies/
http://the%20curious%20case%20of%20poul%20thorsen%2C%20fraud%20and%20embezzlement%2C%20and%20the%20danish%20vaccine-autism%20studies/
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At revolutionsforsøget blev lagt på Valpurgisnatten er næppe tilfældigt, hvis man kender til de kabbalistisk-

sataniske ritualer, som bolsjevikkernes bagmænd betjente sig af.

Betydning: Tyskerne så, hvad de havde gang i, og veteraner fra 1. Verdenskrig dannede hurtigt militser

og smed bolsjevikkerne på porten. Disse korps kom senere til at genopstå som de nationalsocialistiske

frikorps. Herefter vidste tyskerne, at bolsjevismen var deres værste fjende.

Brest-Litovsk-freden  1918 – Tyskland havde reelt vundet krigen på Østfronten, og russerne under

den nye selvindsatte kupleder Lenin krøb til  korset  hammeren og seglet og indgik aftalen, der bla

garanterede suverænitet for Finland, Estland, Letland, Litauen, Hviderusland og Ukraine. Nøjagtig de

lande, som Sovjetstaten senere smadrede – bortset fra �nnerne.
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Betydning: Er det ikke interessant, hvordan ideologi kan vride nakken rundt på etik? Vi ville i dag sige, at

disse landes selvstændighed var retfærdig og velgørende. Men fordi vi gennem to ideologiserede

verdenskrige har lært at hade tyskerne, så er de lige pludselige noget andet. Og fordi ideologisk

indoktrinering har lært akademikere, at den russiske revolution var gloriøs og arbejderklassen og je-ska-

gidigskaja  … så var kupmageren Lenin, der havde lige så lidt legitimitet som fascisten Poroshenko i

Kiev, Ukraine indsat af de samme typer, der indsatte Lenin og Trotskij 100 år forinden, pludselig

legitim og som Wikipediaen skriver: Bretst-Litovsk gav ham et pusterum, så kommunisterne kunne

vende tilbage og … smadre de nyligt selvstændiggjorte lande.

Så Verdenshistorie er på ingen måde neutral men består af en række teatralske optrin, som det er

meningen, at vi skal bifalde og klappe i hænderne over – eller hvis det passer bedre i manuskriptet for

forestillingen buh’e og øv’e fra sofarækkerne.

Weimarrepublikken 1919 – Weimarforfatningen er skabt under hovedindlydelse af den jødiske jurist,

Hugo Preuss. En del af forfatningen viser, hvad dens formål var: dekonstruktion af tysk kultur. Der blev

foretaget en ny regional opdeling af Tyskland, der gik på tværs af de gamle Länder eller fyrstedømmer,

hvilket blev til de ny delstater.

Er det ikke antisemitisk at antyde, og er det ikke lissom dolkestødslegenden? Tja, kilden er the National

Library of Israel. Og hvad gik den legende i øvrigt ud på? Den gik ud på, at Tyskland reelt havde vundet

krigen ved Brest-Litovskfreden af 3. marts 1918. Men allerede fra januar 1918 frem til december

rasede den spanske syge – militærin�uenzaen skabt af militærlaboratorier i USA, der blev det

hemmelige våben, der var med til at vende resultatet og forlænge krigen, hvorved sejren blev

dolkestødt. Hitlers påstand er så, at det skyldtes jøderne. Kan det underbygges? Ikke the Army Flue,

men muligvis agendaen bag, for ifølge Chaim Weitzmans brevveksling med Winston Churchill tager

zionisterne simpelthen æren for at have bragt USA ind i krigen, så vi har det fra the horse’s mouth.

Betydning:  Da man i 1949 skulle skrive den nye tyske forfatning, skete det med weimarforfatningen

som udgangspunkt. Nu med Holocaust in mente.

http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/collections/personalsites/Israel-Germany/Weimar-Republic/Pages/Weimar-Constitution.aspx
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Wall Street-krakket  1929 – Børskrakket iscenesat af the Federal Reserve for at skabe en kunstig

depression. Scriptet blev gentaget i 2008 som Finanskrisen.

Betydning:  Depression, eskalering af gangstervirksomhed i forbudstidens sidste fase, koldblodige

mord, korruption og kriminalitet væltede ind over USA i perioden 1920 til 1933. Depressionen ramte

især Tyskland, der i forvejen var udpint, og Hitler forstod at bruge krisen til en magtovertagelse.

Saudiarabien 1932 – Det vil måske overraske, at landet ikke er ældre. Der var et forsøg i 1744 på at

skabe en egentlig Saudi-stat med hovedsæde i Riadh, der ekspanderede ved at plyndre Karbala og

okkupere Mekka. Men det blev slået tilbage i 1818 af Det Ottomanske Riges vicekonge i Egypten,

Mohammed Ali Pasha.

Hele historien om Abdulaziz Ibn Saud og hans slægt, House of Saud, er historien om, hvordan

englænderne udnyttede Ottomanernes fjender til at ødelægge deres Imperium/Khalifat. Mellem 1902-

12 overtog saud’erne med støtte fra den wahabbistiske krigerstamme Ikhwan kontrollen over halvøen.

Wahabbisme er nøje beskrevet af historikeren David Livingstone (se Den Døende Gud) som værende et

britisk efterretningsprojekt – en kunstig-konstrueret kon�ikt i den islamiske helhedskultur, så shia og

sunni ville bekæmpe hinanden via del og hersk, kernetaktikken i al britisk imperialisme.

Frem til 1932 var det stadig to kongedømmer/emirater på halvøen, Hejaz og Nejd, men de blev her

slået sammen under navnet Saudiarabien, den eneste stat i verden, der er opkaldt af den familie,

der ejer den.

https://www.nedersteetage.com/den-doeende-gud/
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Ibn Saud – ørkenrøveren der blev konge i et land, der bar hans navn. Hmm … Marcohanustan, sounds good

to me!

CIA bestilte for 10 år siden en rapport om, hvem huset Saud var, og konklusionen var, at det var en

gammel jødisk familie. Vi har vænnet os til at tro, at der �ndes et modsætningsforhold mellem

Saudiarabien og Israel, men de seneste begivenheder omkring angrebet på Syrien og ISIS har vist, at

det kun var en røgskærm. Saudiaraberne �nansierede ISIS og israelerne forsynede dem med

efterretnings-info og lappede dem sammen i lazaretter i Golanhøjderne – stjålet fra Syrien under 6-

dageskrigen i 1967, hvor 100.000 mennesker blev fordrevet.

Betydning: Terror, �nansiering af terror, folkemord (Yemen lige nu), politistat, despoti, halshugninger,

olie og petrodollar, et USA korrumperet af oliepenge, et ustabilt Mellemøsten, Irakkrigen,

Libyenkrigen, Syrienkrigen + hvilket er fremkommet for nylig: et hovedland for børne-tra�kkering og

organindustri. Et charmerende land!

Rigsdagsbranden  1933 – det var ikke nazisterne, der selv antændte Rigsdagen, som

konspirationsteoretikere har hævdet men en hollandsk kommunist ved navn Marinus van der Luppe,

der på sin vis ønskede at starte en ny Walpurgisnat-revolution.
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Betydning:  Branden �k præsidenten Hindenburg til at udstede “Forordning af Rigspræsidenten til

Beskyttelse af Folket og Staten“, hvilket hjalp Hitler til at fængsle sine politiske modstandere primært

kommunisterne, hvilket hjalp med magtovertagelsen.

Pearl Harbor 1941 – et iscenesat og bestilt angreb på den skrotmodne del af den amerikanske �åde.

Den amerikanske hærledelse kendte alt på forhånd.

Betydning: Som sænkningen af Lusitania bragte det endnu en gang USA ind en krig arrangeret af det

britiske establishment, hvor de intet havde at gøre. En krig, hvor Winston Churchill endnu en gang

udførte bestilt arbejde.
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EU – her kommer et andet årstal, end vi normalt får at vide: 1944. På et møde på hotel Maison Rouge i

Strassbourg 10. august 1944 fremlægges planen blandt ledende nazister og tyske industribaroner for

et postkrigs-nazistisk projekt om et nyt stærkt økonomisk Imperium i Europa.

Tanken fra starten var en Europæisk Union, altså Europas Forenede Stater. Det turde man ikke sige lige

ud til nationalstaternes europæere, så man startede diskret med det Europæiske fællesmarked og

Romtraktaten i 1957.

Breughels Babelstårn genopført i Bruxelles

Betydning:  At EU, som der fremstår i dag, er et fascistisk projekt. Eller kald det et kommunistisk-

sovjettisk = rødfascistisk projekt, same-same. Det skal anskues, for hvad det reelt er: et

kommissærvælde med kommunistiske 5-årsplaner, hvilket intet har med demokrati at gøre. Som

under Stalin drejer det sig om opløsningen af nationalstaten frem mod et internationalistisk

(globalistisk) oligarki.

Israel 1947 – et settlerregime dannet via terrorisme mod både arabere og englændere, jf bombningen

af King David Hotel i Jerusalem i 1946, hvor briterne havde alle de kompromitterende oplysninger og

de zionistiske terrorister – der så blev brændt væk. Israel er ikke til i dag en anerkendt stat, da ingen

lande havde ambassader i Tel Aviv men blot konsulater. Kun på det seneste har der sneget sig en slags

de-fakto anerkendelse ind, bla via Donald Trumps �ytning af ambassaden, som det så hed, til

Jerusalem.
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Det er interessant, at de egentlig skriftkloge, traditionelle jøder overhovedet ikke anerkender Israel som

jødisk stat. De anerkender heller ikke en verdslig politisk �loso� som substitut for religion.

Betydning:  Terror, splittelse, folkemord, etnisk udrensning, politistat, racisme og eugenik, et

balkaniseret Mellemøsten, et USA korrumperet af zionistiske lobby-midler. Og mere terror i Europa

med Mossad-zionist-�ngeraftryk. Seneste folkemord: Gaza og Syrien/ISIS.

Ifølge  Yinonplanen  fra 1982 skal Stor-Israel strække sig fra Nilen til Eufrat (betydningen af de to blå

striber i �aget, hvilket stammer fra Theodor Hertzl), og det skal ske ved at opsplitte alle de i forvejen
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opsplittede lande (se Sykes-Picot) i så små etniske og uetniske klatter, at de ikke udgør nogen national

modstand længere.

CIA – 1948, dannet af det importerede og frivilligt in�ltrerede Gestapo-netværk (OSS). Truman så det

ske og fortrød dets dannelse, Eisenhower så det og det militær-industrielle kompleks. Kennedy så det

og blev myrdet for det (efter bestilling fra Ben Gurion?). Nixon så det og blev karaktermyrdet for det.

Reagan blev næsten myrdet for det. Bush, Clinton, Bush og Obama vidste det, lod sig hyre og stillede

sig mere end villigt til rådighed for det, for de var jo indenfor statskup-bølgen. Og de bestilte politiske

mord på stribe, for det var jo state-of-the-art. Alene i Clinton’ernes regime blev der bestilt og

eksekveret omkr. 80 politiske mord! Nyligt afdøde Bush var notorisk for at likvidere folk – det gjorde

man jo bare i CIA.

J. Edgar Hoover – CIA direktøren der �k FBI til at levere små drenge til hans forlystelse

Betydning:  CIA voksede herefter til et monstrøst netværk af front- og cover-organisationer, der

in�ltrerede og manipulerede stater, politikere, medier, folkelige bevægelser, myrdede løs,

foranstaltede statskup og invasioner, �nansierede terror, you name it, og efterretninger var nærmest

en løbende bibeskæftigelse eller grundforudsætning for anvendt efterretning.

Danmark: En monster-organisation som CIA med mere end 10.000 frontorganisationer har selvfølgelig

haft en kolossal betydning for Danmark. PET og FET har begge været CIA-opkoblede,  for USA var jo

vores allierede – aarh, not exactly! USA har ingen venner/allierede, der har undersåtter, for sådan spiller

imperialist-klaveret.

Kennedymordet  1963 – absolut intet af den o�cielle historie har andet på sig end propaganda og

historieforfalskning. Alle Deep State interessenter medvirkede, og mordet blev efter sigende bestilt af

zionist-terroristen Ben Gurion, en af interessenterne i US Deep State.



29.12.2022 15.13 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1901/3124

Betydning:  De �este amerikanere var ret hurtigt klar over, at deres regering ikke fortalte dem

sandheden (Warren-kommissionen), og Kennedy er ikke glemt for, hvad han sagde (hør denne tale) og

gjorde. Men efter det fuldbyrdede statskup, hvor Deep State overtog kontrollen til i dag, betød det

også en hidtil uhørt korruption i det amerikanske samfund, for egentlig retslighed forsvandt langsomt

men sikkert i takt med, at retsstatens hæderlige garanter forsvandt i tusindvis af o�entlige stillinger,

hvor styrbare drone-individer blev placeret i stedet.

Watergate  1972 – karaktermordet på en præsident, der vidste for meget. FBI og demokraterne

plantede og slettede informationer, der førte til hans afgang.

https://www.youtube.com/watch?v=zdMbmdFOvTs
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Betydning:  Deep State �k endnu en gang held til at lukke munden på en mand, der kendte deres

rævekager. Narrativet blev endnu engang cementeret om, at republikanerne var the bad guys og

demokraterne the good guys – i disse dage falder det narrativ fra hinanden BigTime! Nixon gav

dengang en ung Donald Trump et skulderklap med bemærkningen: Du vil gå efter præsidentposten en

dag, og du kommer til at vinde. Interessant, det skete 40 år senere.

Hvad var hans politiske bedrifter? Han tog USA af Bretton-Wood-aftalen, så landet gik bort fra fast kurs

og guldstandard. Han skabte samtidig petrodollaren vha en aftale med Saudiarabien. Begge tiltag

skabte hurtige gevinster for USA – og problemer for resten af Verden.

Oliekrisen 1973 – OPEC-landenes hævn mod Vesten for at støtte Israel mod Egypten og Syrien i Yom

Kippur-krigen.

Bilfri søndag med tomme gader – og det var før de nordjyske motorveje.

En ny oliekrise opstod efter den iranske revolution, hvor MI-6-agenten Ayatollay Khoumeini smed den

Shah på porten, der gudhjælpeos også var et resultat af et MI-6-statskup mod daværende præsident

Mossadeq i 1956, hvilket også handlede om olie.

Betydning:  Vi �k en påmindelse om, hvor afhængige vi er af energi og olie, og at der er nogen, der

sidder og skruer på hanerne. Den gode ting er, at det skabte en bølge af først e�ektive kulfyrede kraft-

varmeværker, og senere et boom af sol- og vindenergi suppleret med olie- og naturgas fra Nordsøen.
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Bjarne Corydon har ikke noget imod at lade sig portrættere som en diabolsk skygge-skikkelse. Det fortæller,

at manden udmærket var klar over, hvad han gjorde – og er stolt af det!

Reparationer på det gamle energi-paradigme? Det kan du mene, og jeg er ikke uenig. Der burde være

banket i bordet og råbt: Fri Tesla-energi, NU! I stjal det fra menneskeheden i 1910, ud med sproget!

Men sådan spiller klaveret ikke, og relativt set gjorde Danmark det rigtige – bortset fra, at det ikke var

Staten men A.P. Møller, der løb med det meste af gevinsten. At de så senere gjorde noget HELT forkert

ved at smide det hele i grams til Goldman-Sachs i 2017 er så noget helt andet. Nuværende

chefredaktør for Børsen, Bjarne Corrydon, burde være smidt i Nordsøen fra en boreplatform med en

betonklods om foden.

Og politikerne i SF �k en narrehat af deres egne vælgere for at godkende svindelnummeret. Det kaldes

politisk selvmord via korruption.

Murens Fald  1989 – Gorbatjov �k et godt tilbud fra P2-logen og oligarkerne i Vest:  Hvis du tillader

Sovjetstatens fald, skal vi sørge for, at EU bliver det nye Sovjet. Kom det til at ske? – spørg dig selv.
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Interessant dato her – muren faldt egentlig to dage forinden

Betydning:  EU er i dag 100% udemokratisk kommissærvælde bestående af oligarker og teknokrater,

der har valgt sig selv og givet sig selv mega-lønninger med dobbelt pension. EU = korruption. EU er de

europæiske befolkningers værste fjende og har slagtet løs på økonomier i de økonomisk svagere lande

i Syd- og Østeuropa. EU har også medvirket i handelskrig mod Rusland og støttet et fascistisk kup i

Ukraine. EU-kraterne har lukket horder af destruktiv immigration indover Europa. EU er i dag i fuld

gang med at rådne op indefra pga af dårlig karma, OG fordi det var planen, at EU skulle

selvdeterminere for at give plads til Globalstaten (jf. Churchill).

Problem, Globalstaten var ikke på plads i tide, for nogen stak en kæp i hjulet.
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Danmark: Danmark havde en snu ræv af en politiker ved navn U�e Ellemann-Jensen. Som journalist

var han en dreven propagandist. Som politiker var han NATO’s og EU’s mand. Han sad som minister,

da Romtraktaktaten blev underskrevet, hvor statslederne underskrev blanke sider. Han var spydspids i

NATO’s fremstød i Baltikum. Det var typer som ham, der havde planlagt at pro�tere på Sovjets

nedbrud via CIA-drukkenbolten Boris Jeltzin og endnu en gang plyndre Rusland for alle dets

ressourcer, men de tog fejl og havde ikke regnet med Vladimir Putin.

Klimapanelet  i Rio 1992 – starten på et politiseret-videnskabeligt svindelnummer. Efter

Brundtlandrapporten Vores Fælles Fremtid og efter et benarbejde fra en af det 20 århundredes største

svindel-godfathers, Maurice Strong (se dette interview med Bill Majcher), kørte en milliard-kampagne.

Formål:  at indføre den første internationale beskatningsform nogensinde. FN var udset til at være

globalismens hovedsæde for en Verdensregering. Churchill sagde tydeligt efter krigen, at dette var

formålet med EU som midlertidig �lial af en kommende Verdensregering – The New World Order).

https://www.youtube.com/watch?v=4M40c0Ghu94&fbclid=IwAR0TKpEW_LiDaBlaneihHB6DhOWdUDEvRWqvIPOtFoDuxyw3iarpR-kikqY
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Betydning: En egentlig debat og fokus på miljø blev forurenet med forfalsket retorik. Klimaagendaen

afsporede miljøsagen ved at a�ede opmærksomheden. Samtidig blev folks forståelse af jordens

atmosfære og livet i dens sfære forkvaklet, så CO   fra at være en livgivende drivhusgas blev til et

giftstof. Agendaen træder her tydeligere frem end noget andet sted: en krig mod selve Livet og

Naturen. Et satanisk projekt.

Danmark:  Vi er et af de lande, der er blandt de mest indoktrinerede i klima-agendaen og vi har en

klimaminster og en klimapolitik – hvorefter egentlig miljøpolitik er passé. Fra at være et foregangsland

som for 40 år siden, er Danmark nu et halehængerland for globalismen.

Ved klimatopmødet i København 2009 blev det for alvor pinligt. De sædvanlige agent provocateurs var

på gaden, som vi også så i gadekampene ved nedrivningen af Ungdomshuset og nu hos de Gule Veste.

Der var forberedt et lokalt Guantanamo i Valby, hvor protesterende blev interneret i et abebur i �ere

2
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dage. Det var helt tydeligt en øvelse i  crowd control!  Politiet blev senere dømt i Østre Landsret for

ulovlige masseanholdelser af demonstranter. Vi tager den lige igen:  Politiet blev dømt, politiet brød

loven!

Politiets ret til at anvende ‘administrative frihedsberøvelser’ i op til 12 timer i forbindelse med

demonstrationer kaldtes for Lømmelpakken. Javel-ja.

Finanskrisen 2008 – et decideret ‘Inside Job’, en gentagelse af boble-krakket fra 1929, som The Fed

(Bernanke) har indrømmet var udført af the Fed dengang. Ingen blev holdt ansvarlige for den kunstige

krise, bortset fra skatteyderne, der måtte punge op og baile-out på armvreden anbefaling fra deres

korrupte politikere.

Plakaten til dokumentar�lmen med det sigende navn

Forudsætning:  At Rockefeller-protegeen Bill Clinton var instrumental for US Deep State =

globalbanksterne ved at fjerne Glass-Steagall-akten, der forhindrede rovdyrkapitalisterne i uhæmmet

rovdrift på private og statslige midler.

Betydning: Penge ned i lommen på globalistiske fat cats i trilliard-størrelse betalt af skatteydere, der

blev truet til at baile-out, or else! Det gik endnu en gang, så derfor går det nok også igen om 7 år … hov,

hvad skete der, hvorfor er det ikke sket endnu?

Det sker nok i 2019-22, eller gør det? Måske sker der noget andet.
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Jeg kender alt til byens lys.

BLING-BLINGELING

Byens lys
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Jeg har badet mig i gadelamper, billygter og reklamesøjler i årtier.

Jeg har taget lysbad i lys fra vinduer det meste af mit liv.

Jeg anede eksistensen af en stjernehimmel uden at opleve dens indlysende virkelighed.

Selv den mest ligegyldige villavej i forstæderne bader sig i nyttesløst gadelys, som om pindsvin og

gråsenolliker ikke kunne �nde hjem i mørket bag ligusteren.

Cyklister kører med forlygter, der kan oplyse et stadion.

Når julen rammer – og den rammer hårdt! – pakker folk deres buske, træer og �agstænger ind i

kilometerlange lyskæder.

På arbejdspladserne er man badet i forhørslamper fra lofter – sluk, jeg tilstår!

Når lyset i stuen endelig er slukket, tændes en syntetisk stjernehimmel af røde og grønne og blå

standby-dioder, der forsikrer dig om, at du ikke er alene  for bare rolig, maskinerne er der, og de kan

vækkes til live på et splitsekund.

Folk påstår, at de bliver depressive af ikke at få lys nok. Jeg har en teori om, at det forholder sig

modsat:  Vi får ikke mørke nok.  Rigtigt mørke, bulder-bælravende mørke, så sort, at du er nødt til at

skære dig igennem. Læg dertil, at vi ikke får sollys nok, fordi vi ikke har udendørs gøremål i de lyse

timer.

Vi er blevet et generationssæt af mørkerædde – nyctofobi, nattefrygt hedder det i den kliniske diagnose

– fordi vi aldrig oplever den rigtige nat og det rigtige mørke, som vores sjæl har brug for.

Note! har-brug-for er ikke det samme som har-lyst-til.

Jeg kender alt til byens lyde.

DYT-BÅTTELI-BÅT
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Jeg har badet mig i lyden af maskiner, tra�kstøj og sirener hele mit liv.

De starter kl. 05:30 med at feje gader og tømme skraldespande – det skal jo gøres i byen, ellers

kommer rotterne og invaderer gårdmiljøet og gadebilledet.

Maskinerne synger i kor hele dagen, hør lyden af kopimaskiner, mobiltelefoner, bipspil i kupeerne,

udråb i højttalere, jinglen fra en ny mail er gået ind i Outlook.

Der køres med græsslåmaskiner, buskryddere og bladblæsere udenfor vinduerne, når du forsøger at

gøre dagens gerning indenfor.

Fra torsdag aften til mandag morgen render dødsrutens hjernestive ud�åd rundt i kvarteret – hvis du

er så uheldig at bo der – og skriger deres lunger ud.

Måske har du det privilegium at høre den skønne resonans fra naboopgangen af  um-tji-um-tji,

simulationen af et hyperstresset hjertekardiogram omsat til social- og mental-programmerende

designerlyde – de kalder det musik, hvilket det ikke er, fordi musik kræver medvirken fra en

inspirerende muse.

Folk påstår, at de bliver angste, hvis der ikke konstant er lyde omkring dem og inde i deres hoved. Jeg

har en teori om, at det forholder sig modsat: Vi får ikke stilhed nok. Rigtig total stilhed så du hører dit

eget hjerte banke, din mave knurre i et ufordøjet øjeblik og den susende lyd af blod, der kører gennem

dine årer.

Vi er blevet et generationssæt af stilhedsangste – sedatefobi hedder det i den kliniske diagnose – fordi

vi aldrig oplever den stilhed, som vores sjæl har længtes efter. Til gengæld får vi ikke nok fuglesang,

bladraslen og bølgesus.

Var det noget?

Var det en ide at begynde?

At dræne sumpen for mentalt sokkeøl og sofasved,

afbetale gusten gæld og klæbrige kødkroge
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os smide elementale beboere ud af magnetsfæren.

Vi behøver ikke at skylle os selv ud med det sumpede badevand.

Var det ikke noget for os?

At afbestille tankeforstyrrelser i utide

og sige godnat til angstfantasier og dårlige undskyldninger,

droppe mobilkokain og socialt netværksdelirium

og skippe burde-burde til fordel for gøre-gerning.

Kunne det muligvis være velgørende?

At undgå overspring på turde-turde-trampolinen,

give afkald på påkaldelser af et på forhånd dårligt udkomme,

fyre fordomme og for tidlig udløsning af den endelige konklusion

og eliminere entydige endegyldigheder til fordel for uendelighed.

Hvor svært kan det være?

At stå op om morgenen og gøre det, vi sagde, vi skulle gøre, dengang.

udsætte vores begær for rygklap og selvfedme et par dage,

skide på det hele og sælge os selv som Guds gave til menneskeheden

og dernæst blæse på, at nogen synes, at den slags er tage munden for fuld.

Er det ikke på tide?

At stille vores livlige fantasi til rådighed for os selv og andre,

omskrive fantasy-genren til en livsytring af lyssværd,

lazerskarpe civilverbale anholdelser af statslemfældige lommetyve

og sende en statsløs ukontrolleret snemand i orbit om Dødsstjernen.

Ku’ man forestille sig?

At en Verden fyldt med virkeliggørere kunne være velgørende,

og bare et enkelt år, hvor tudekiks, klynkekællinger og �æbefætre

faldt over hinandens ben for at få lov til at gå ned med skraldespanden,

�k lov til at se dagens lys for enden af tunnelen?

Er det for meget at forlange?

Mennesket

Mennesket putter sig, det søger til�ugt fra både derude og derinde.

Det undgår virkelige kon�ikter og dermed virkelige løsninger.

Det vælger de kon�ikter, som dets tilsynsførende tilbyder, så det aldrig skal bekymre sig om virkelige

kon�ikter.

Virkelige kon�ikter involverer menneskets tilsynsførende.
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Mennesket ser fjender derude i synsfeltet.

Det glemmer at dreje hovedet og se, hvem der står bag dets ryg.

Det ænser ikke den ætsende kløen, når fjendens gift gør sin virkning intravenøst, og når fjendens

giftigheder kommer ud af dets egen mund.

Forgiftningen ankom, da der blev sovet i livets skoletimer.

Mennesket holder af at blive forført, at være et o�er for svindel.

Der synes at være en nærmest erotisk tilfredsstillelse forbundet dermed.

Mennesket insisterer på at blive bedraget, løgn har �ere kalorier end sandhed.

Løgn har dog den bivirkning, at man bliver sulten igen kort efter indtagelsen.

Den er sweet-sweet, men den er stadig kun et giftigt substitut for næring.

Mennesket i disse tider har en hukommelse som en �ue.

Det ved ikke, hvem det er, hvor det kommer fra, og hvor det skal hen.

Det lever i glemsel på udkig efter næste sociale medieevent, der tikker ind.

Det har i løbet af to generationer lært sig, at visdom er et overstået stadium.

Mennesket sover den evige søvn i levende live i håb om et liv efter Google.

*

Mennesket har i mellemtiden opdaget, at der er et liv efter arbejdslejren.
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Mennesket har nået det punkt, hvor røven af fjerde division rammer asfalten, og hvor lugten i bageriet

og larmen i baglokalet ikke er udholdelig – længere.

Mennesket er begyndt at forstå, at skeen skal over i den anden hånd, og at det er nødt til at tisse eller

komme ned fra det brændende lokumsbræt,hvis der ikke skal brændes røvhår af og skylles aborter ud

med badevandet.

Mennesket er startet på et nyt projekt, der breder sig som en steppeild. Der kan stadig gå ild i gamle

huse, og nytilkommende kan starte her. I enhver sand fortællingen er der et  point-of-no-return,

hvorefter det ikke er muligt at fortryde. Vil du gemme spillet eller starte forfra – not an option!

Mennesket har et sådant point-of-no-return, hvor det ikke �nder sig i mere, hvor BS i tøndemål er en

overdosis for meget, hvor den moralske kompasnål bøjer nede i det røde felt, hvor en spade er en

spade, og nok er nok, og hvor grænsen for tolerance overfor denne verdens magtmisdædere er nået,

så de i stedet for at nyde rovdyrets og parasittens privilegium bliver til jaget vildt.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 15.13 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1915/3124

Og Ahura Mazda sendte sin budbringer til den grønne vandplanet efter lang tid og henvendte sig igen

på vegne af Rådet til menneskene, idet han sagde:

I efterkommere af efterkommere af Yima, frygt ikke, denne gang behøver I og jeres slægt ikke opleve Den

Store Vinter og Floden. Det mørke, I oplever, er ikke Floden, ej heller Mudderregnen, ej heller svovl fra

Himlen. Ej heller er det �oder af blod, sværme af græshopper og andre vingede mekaniske væsener. Jeres

forfædre blev lovet, at deres slægt aldrig siden skulle opleve Den Store Vinter og Det Store Mørke, og dette

løfte vil vi for blive holdt ansvarlige for. Meget står i vores magt dog ikke alt. Men i det omfang det står i

vores magt, vil vi forhindre det i at ske.

Der er en lov, der forbyder os at gribe direkte ind. Først når I selv er klar og gør det, I kan og skal, kan vi

forstærke jeres handlinger.

Efterkommerne
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12.000 solcykler er gået, siden jeres forfædre måtte sejle i alle retninger fra den Store Ø og Haven i midten af

Verdenshavet for at nå de Syv Bjerge. Herfra mangfoldiggjordes deres slægter efter store tab, og Haven

multipliceredes igen i den Store Halvmånes tegn. Her lærte de igen at dyrke Haven, for med sig bragte de

uforstyrrede kundskaber. Og alle de mennesker, der fra det lave land også nåede de Syv Bjerge, og som

endnu ikke kendte Haven, lærte også derom. De overlevende søfarere medbragte kun det fornødne, men de

medbragte til gengæld viden om, hvordan alt var skabt og sammensat. Deres hukommelse var uforstyrret,

og de havde stadig hænder at gøre med og fødder at begive sig med.

I efterkommere af Yima har ikke jeres forfædres uforstyrrede hukommelse. Jeres Vinter og Mørke er i jeres

sind og syn. Hvad jeres forfædre evnede, er indefrosset og stivnet. Hvad jeres forfædre så, er nu formørket,

men det vil ikke blive ved med at være sådan. Hvad I ikke nu ihukommer, vil blive fremvist og gjort åbent.

Kun i Mørket forstår I Lyset, kun ved Lyset forstår I Mørket. Kun ved at gå gennem Materien mærker I Ånden,

og kun ved Åndens kraft, er Materien frugtbar for Menneskenes Verden.

Hvad I oplever er ikke Floden og Mørket men deres afglans og ekko. Det er en påmindelse om, hvad I ikke

kommer til at opleve. Det er samtidig en påmindelse om, at taknemlighed er en nødvendig ingrediens ved

ethvert oprigtigt ønske om en Virkelighed, som I selv har ind�ydelse på. Hvis ikke denne påmindelse bliver
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påskønnet og forstået, vil den midlertidige virkelighed antage karakter af Floden og Mørket i form af et

tilbageblik, hvis lighed med dets oprindelse vil være besnærende og virkningsfuldt, og I vil lide af det.

I er som børn, der har afprøvet jeres forældres og de Højere Magters og Verdenslovenes grænser. Det er set

og hørt, og vi forstår, at det var en del af Vejen. Det er muligt at fornægte Virkeligheden i en tid, men det er

ikke muligt at fornægte følgerne af fornægtelsen af Virkeligheden og dermed selve Virkeligheden for tid og al

evighed. Men efter barndom og ungdom kommer de voksnes år.

I efterkommere af Yima, vi beder jer forstå, at jeres forfædre blev truet af andre overlevere fra den Gavmilde

Have. Ikke alle så Haven som en kilde til frugtbarhed, nogle så den som en kilde til at høste frugter på

andres bekostning. Blandt disse nogle fandtes der bemærkelsesværdige livsformer, hvis liv er afhængigt af

andres livsformers død. De ødelagde Haven, for de brugte ikke de midler, som var stillet til rådighed til gavn

for Haven. Vi kalder dem for parasitter.

Med disse parasitter tog Verden en anden drejning end først antaget.
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Fra at være en Have, blev Verden til en Ørken, og ud af denne Ørken kom noget, som I lærte at kalde for

religion.

Fra at være et sted, hvor der dyrkedes afgrøder i en kultur, blev det til et sted, hvor herskere blev tilbedt i en

kult.

Fra at være et land med muligheder, håb og livsalighed, blev der et land med med umuligheder, krige, og

afhængighed.

Fra at være et tilstand af udveksling af over�od, af �ydende velstand, blev der en kunstig tilstand stivnet i

mangel og skyld og det, som I kalder synd. Derfor kom der en Synd�od.

I efterkommere af Yima, den overlevende, den livsoverbringende, der �ndes en tid til at spørge, hvordan i

blev til en æt af afhængige

Der �ndes en tid til at lytte og læse og forstå, hvordan den omvendte tilbliven fandt sted fra de ældste tider

til disse tider.

Der �ndes en tid til at se det Væsen i øjnene, der har skabt denne afhængighed, ikke med frygt, kun med den

nødvendige respekt. Dette Væsen har vokset sig stærkt af jeres blod og liv.

Der har fandtes en tid, hvor dette Væsen var jeres læremester, fordi I ikke evnede at lytte til de viises venlige

råd.
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Der har fandtes en tid, hvor I troede, at I bekæmpede dette Væsen, men jeres forkæmpere var selv en del af

Væsenet, og I blev til Væsenets tjenere.

Der �ndes en tid til at forstå, at jeres styrke igen vil vende tilbage, når I ikke længere tjener dette Væsen og

ikke tillader dette Væsen at suge jeres blod og liv.

Når I har set Væsenet og kaldt det og dets acolyter ved sit rette navn, kommer der en tid til handling.

I efterkommere af Yima, I behøver ikke endnu en gang at gå ombord i jeres både for at lede efter et højt og

tørt sted at lande.

I behøver ikke igen at gå den lange vej fra bjergtoppen til det nyligt tørlagte landskab og ruiner af jeres eller

andres forfædres tabte blod og liv.

I behøver ikke igen som børn at gå i skole og lære at stave og tælle.
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Men selvom I ikke behøver endnu en gang at laste båden, siger vi alligevel til jer, at det nu er en tid, hvor I

skal samle sammen alt, hvad I ønsker at bringe med jer. Hvad har I brug for til en rejse som overlevende?

Hvad skal der egentlig til for at overleve, og hvad har I ikke brug for? Og husk, mens I spørger jer selv, at Vi

er her for at forhindre Floden og Mørket, og at I med de rigtige svar og de rigtige valg og det rette mål af

taknemlighed og ydmyghed vil være i stand til at skabe al den velstand, som Yima bragte jeres forfædre

*

Og efterkommerne til efterkommerne af Yima var lamslåede og forvirrede.

Der var de, der mente, at alting nok skulle ordne sig, for det plejer det jo, og sådan har det altid været,

og man kan alligevel ikke gøre noget.

Der var endog de, der mente, at de skulle æde og hore og fylde sig med alskens trylledrikke, mens tid

var.

Der var de der mente, at det var et fatamorgana, og at de skal lade som ingenting, det var blot en

indbildning, som nogen havde gjort med et stykke mekanik.

Der var de, der blev vrede og mente, at det var en ond ånd, der kun ville dem ondt, og som gik bort og

smækkede dørene bag sig for næsen af deres naboer.
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De var de, der begyndte at svælge i Væsenet og al dets uvæsen fra solen stod op til den gik ned – det

var Væsenet her og Væsenet der, og selv når Væsenet holdt en pause, og musene løb rundt på gulvet,

så var det helt bestemt Væsenet der havde planlagt det hele for at gøre ondt til fortræd.

*

Der var også de, der trak vejret og betænkte, hvad de havde hørt og prøvede at forstå det. De spurgte

sig selv:

Hvordan kan vi vælge, hvad vi ønsker at tage med os, og hvad betyder det, at vi ikke skal afsted alligevel?

Hvordan kan vi både blive her og tage et sted hen?

Hvordan kan vi undgå at frygte, når vores fjende er frygtelig?

Hvad vil det i det hele taget sige ikke at frygte, for det har vi gjort alle dage?

Hvad er det for valg, vi skal tage, og hvad skal der til for at tage dem?

Hvad menes der i det hele taget med at vælge? Er det vores ejendele?

*

Da var det, at den gamle rejste sig og gik over til de betænksomme men vildrådige folk og deres mange

tvivlspørgsmål. Han bankede i gulvet med sin stok og sagde:

Der er en tid til at spørge ud i den blå luft. Men der er også en tid til at høre ordentligt efter, for det er ikke

hver dag, der bliver talt. Hører I ikke, hvad der bliver sagt? Vi skal ikke bekymre os om vores ejendele men

om vores evner og viden. Uden viden, ingen redskaber. Vores viden er forstyrret.
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Der er en tid til at vælge. Vi be�nder os i de sidste tider for den Gamle Verden. Den Nye Verden er ikke en

foræring men afhænger af vores evne til at bringe den allerbedste viden fra den Gamle Verden over i den

nye. Jeg siger vores, selvom mine dage er snart talte, men jeg taler som jeres far og bedstefar på vegne af

jeres børn og deres efterkommere. Hvis vi ikke vælger, vil der blive valgt for os, og vores valg vil enten være

vores gave eller vores forbandelse til vore børnebørn.

Der er en tid til besindelse og en tid til handling.

Se på alle de hundehoveder, der jagter deres egen hale.

Se hvordan hønsene putter sig i deres reder og søger til�ugt i lånte fjer.

Der er en tid til en sandere indbildning om en Ny Verden.

Se med overbærenhed på de mange sjæle, hvis ufuldbyrdede liv er afkom af den Gamle Verden og dens

afhængigheder.

Se med skeptisk tilgivelse på alle de tilbedere af Mørket og Floden, der insisterende hævder, at de åh-så-

gerne vil den Nye Verden, men som ikke ønsker at slippe den Gamle, når de får valget.

Der er en tid til at dissekere den Gamle Verdens dårligdomme.

Men der er også en tid til at projicere den Nye Verdens rigdomme.

Vores viden er vores arv. Vores rigdomme er vores tradition.

Når vi har udsagt navnet på Misbrugeren, der stjålet vores arv og tradition, er der en tid, hvor klynkeriet og

fejringen af o�eret må ophøre, og tjenerskabet af Misbrugeren må få en ende.

Menneskenes krise er ikke politisk, for politik er til at have med at gøre.
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Menneskenes krise handler ikke om vores egendele, selvom mange har for lidt og få har alt for meget.

Menneskenes krise handler om vores værdier.

Vi har ikke hyldet de sande helte.

Vi har ikke gjort, hvad vi sagde vi ville gøre, for der kom altid noget i vejen, og fordi vi hele tiden gik og sagde

det, hvorved vi bildte os selv ind, at vi allerede havde gjort det.

Vi har ikke sagt, hvad vi gjorde, for vi mente ikke, det var nødvendigt, og når nu DE aldrig sagde, hvad de

gjorde mod os, så behøvede vi nok heller ikke.

Vi har ikke forstået, hvad der besad værdi og varighed men samlet unyttigt bras til huse. Og når nogen

tilbød os noget nyt bras, smed vi det gamle væk.

Vi har tilladt ågerkarle at varetage vores opsparing og stifte gæld på vores og vore efterkommeres vegne.

Vi har ikke ikke levet vore liv i ære og værdighed, men har tilladt forbrydere at regere på vore vegne.

Vi har tilladt vore ord at blive vendt på hovedet, så ære kaldes vanære og ugerninger kaldes velgerninger, og

i den gode viljes navn har vi bedraget vore naboer.

Vi har tilladt, ja endog tiljublet, at tusindvis af menneskeliv blev ødelagt, fordi de mægtige mænd

udfoldede denne gode vilje.

Der er nu en tid til at vælge, om vi vil medbringe vores bras og vore ugerninger og vore forlorne gode viljer til

et nyt sted, så det nye sted blive som det gamle, eller om vi rydder op forinden. DETTE er, hvad der blev sagt,

og dette er, hvad vi skal forholde os til.

Og der er ikke år og dag til at overveje det, for skibet skal sejle om ganske kort tid. Hvor skal det hen? Det

skal lige rundt om hjørnet, for vi er der allerede.

Hvad venter vi på? Ah, jeg ved det, vi venter på, at Frelseren skal komme ned fra skyen og redde vores skind.

Det kan vi godt glemme alt om, for ingen, selv ikke højere magter kan frelse nogen, der ikke kan hjælpe sig

selv.

—– o —–
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Materialisme – som ind i Helvede

Hvorfor skulle jeg interessere sig for metafysik, det er jo ikke moderne længere?

Spørgsmålet er både forkert stillet og forkert begrundet. For det første har metafysik aldrig været

moderne, for det er det diametralt modsatte af det moderne. For det andet er det netop derfor, der er

så relevant og dermed årsagen til, at du og jeg skulle interessere sig for det. For det tredje: det er

vanvittig interessant. Især hvis man kan hamle op med det.

Men for det fjerde: Uden metafysik kan vi ikke forstå Tidens Tegn, og hvorfor vi er nærmest håbløst

strandet i Materialisme, og hvad det overhovedet vil sige.

Materialisme poserer som spiritualitet

Metafysikken var forsvundet efter Kant (1724-1804), og måske er Thomas Aquinus (1225-74) den sidste

egentlige metafysiker. Men pludselig dukker den op igen hos en mærkelig franskmand ved navn René

Guénon (1886-1951). Og hvis Aristoteles er svær at læse, så bliver det for alvor svært her.

Vi tager hjælp fra �loso�en fra Kroatien, Branco Malic.

Materialisme – som ind i helvede
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Abd al-Wāḥid Yaḥyá (al-Mālikī, al-Ḥāmidī ash-Shādhilī)

– også kendt som René Guénon

Guénons første bog er en indføring i vedisk �loso�. Det var ment som en doktordisputats, men den

blev afvist på baggrund af, at der ikke var en eneste fodnote. Da Akademia elsker fodnoter og

litteraturhenvisninger, så regnes det som en synd at udelade dem. At det var med fuldt overlæg for at

pisse Akademia af og ikke ud fra manglende bagvedliggende kilder viser han i sin næste bog, der

dekonstruerer den teoso�ske bevægelse, og hvor hans noteapparat er omfattende grænsende til det

pedantiske. Så ka’ de lære det!

Introduktion til vedisk �loso�, en af de store østlige metafysiske traditioner, består af 2/3 kortlægning

af, hvad metafysik er, og resten er reel introduktion. Hans gennemgang besvarer spørgsmålene: hvad

er Tradition, hvad er Religion, hvad er Filoso�? Og hvad er østlig og vestlig civilisation?
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Verdens Ende

Lad os springe lige ud i det. Guénon fortæller os, at Verden har nået til sin afslutning, og han fortæller

os også hvorfor. Han er helt klar i spyttet, når han bruger Apokalypse i ordets egentlige betydning:

Slutningen på en ældgammel løgn. Sløret falder og tæppet går til side. Derfor er Verdens Ende ikke en

katastrofe, som løgnerne har beskrevet det for os. Måske for løgnerne og deres regeringstid, men ikke

for Verden. Og hvilken Verden er det, der afsluttes? Det er den moderne verden, hvis kvali�cering som

moderne slutter. Og hvad kvali�cerer den moderne verden? Kvantitet. Verdens kvalitet er kvantitet, og

denne selvmodsigelse er en tikkende bombe under dens egen opretholdelse og sammenhæng.

Hollywoods fremstilling af Apokalypse er den typiske misforståelse af ordet. Det er ikke det samme som

udslettelse eller Armageddon, der i øvrigt har fundet sted for længe siden.

Filoso�en i dag er kommet så langt, at den fortæller os, at man ikke kan undersøge og udtale sig om

Væren, Tid, Sandhed, Gud, Skønhed, Oprindelse, Skabelse, Begyndelse, Ende, Livet, Døden, Livets

mening – alle de store begreber for det absolutte. Vi er nu relativister. Metafysiske spørgsmål er ikke

moderne, så de er afska�et. Hvis de store spørgsmål og de store undersøgelser er dem, der beskriver

og de�nerer os som mennesker, er vi derfor ikke længere mennesker men posthumane fænomener.

Begrebet postmoderne er blot et udtryk for, at nu er der nogen, der har opdaget, at moderniteten er

ved at gå i opløsning, men at dette ikke er helt fuldført. Materialismen er label-ism. Betyder

klæbemærkerne altid noget? Det gør de ikke.

Alle har meninger om, hvad Verden er, men hvis man spørger nærmere får man ingen de�nition. Vi får

illusoriske udtryk for det, der er indlysende, det der er et faktum, men som er yderst uforklarligt. Dirty

Harry: Well, opinions are like assholes, everyone’s got one…
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Mysteriet

Forskellen mellem det antikke, det præmoderne menneskes undren over Verden som et underfuldt

mysterium og det moderne menneske er, at vi bliver rædselsslagne ved vores (manglende) undren,

hvor de gamle blev andægtige og nysgerrige. Selv hos Heidegger, der har beskrevet Væren meget

gennemgribende, er der tale om rædsel for intetheden i et desperat forsøg at �nde en mening.

Guénon siger, at den moderne verden som formål har at dræbe mysteriet om Verden, at afmysti�cere,

at verdsliggøre Verden. Derfor siger modernisterne, at �loso� blot handler om at stille spørgsmål, at

mysti�cere, aldrig at give svar. Det er grundlæggende usandt. I stedet for det egentlige mysterium har

moderne videnskab skabt en tåge af absurditet, et tomrum med tilfældige øer af stof uden formål og

oprindelse. Det er et pseudo-mysterium beregnet på at fjerne det rigtige mysterium. Ved at fornægte

transcendensen, bliver vi fremmedgjort for det egentlige mysterium, Mysterium Mundi. Forklaringerne

�ndes, men de er strandet som fanger i materie og er blevet slugt af materiens sengekammerat:

Tomheden. Eller Intetheden, som den mest �loso�ske børnebogsforfatter, Michael Ende, kalder den.

Dødssejleren i Intetheden

Le règne de la quantité et les signes des temps (Kvantitetens herredømme og tidens tegn) fra 1945 –

meget passende lige efter at det Store Nihil, den Store Intethed havde ødelagt Europa – kortlægger

Guénon den moderne verden som kvantitetens verden, en verden hvor der tilbage kun er numeriske

værdier, mængder af ting og rumlig udstrækning.
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I kvantitets-verdenen sætter vi labels på tingene. Det er os, der sætter disse labels, som vi nu synes.

Hos Aristoteles er der ikke blot tale om produkter af sindets aktiviteter, der er mere på færde. Det er

elementære strukturer af ‘væsener’ i denne verden. Med væsener menes der faktisk både levende og

knap så levende ting. Der er noget panteistisk over Aristoteles, og alt anses som en del af det Levende

Univers. En sten kan også anses som levende, den er bare ufattelig langsom 😉  Tingene/Væsenerne

giver sig selv deres egen label, vi skal bare være opmærksomme og kontemplere den.

Aristoteles var yderst realistisk uden at være materialistisk. Hans realisme, hans virkelighed inkluderer

også det, der ikke kan sanses men kun berøres af vores sind og tænkning. Vi kan trænge derind ved

mentalt arbejde. Så kategorierne hos Aristoteles er ikke umiddelbart synlige, men de viser sig

efterhånden. Vores videnskab klasker dem bare på, når den har brug for det og når aldrig til årsag og

begyndelse. Som en matematiker sagde til mig for nylig: Jamen, vi skal skam ikke forklare noget som

helst, det er slet ikke videnskabens felt! Altså I skal bare måle og veje. Well, det i hvert fald

videnskabens og vores alle sammens problem, at den attitude er blevet Le Règne, den herskende. Han

kunne lige så godt have sagt: Jamen, vi skal skam ikke forstå noget som helst. Vi skal bare sætte nogle

labels og formler på og så bruge dem efter behov.
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Aristoteles

Vores sind fornemmer, at disse ting-væsener-virkeligheder er virkelige, og har en naturlig trang til at

forstå dem og forklare dem, men det må vi altså ikke for videnskaben og dens herredømme, for så har

videnskaben stukket halen mellem benene, eller også kommer videnspolitiet og arresterer os for at

være intellektuelt utérlige.

Væren – en skandale

Her er det sket noget mærkeligt, der viser, hvor anderledes de gamle tænkte i forhold til det morderne

menneske. Hos Aristoteles var der ikke forskal på subjekt og objekt. Vi anser os som subjekter, der er

fjernet fra et stort objekt kaldet Verden. Subjektet (vi) betragter objektet (Verden) og disse ‘jekter står i

et dialektisk modsætningsforhold til hinanden. Hvad er syntesen, for at bruge Hegels term? Hvorvidt

vi, subjektet så er tese eller antitese, er diskutabelt men ligegyldigt. Dette er både det ontologiske

(væren) og epistemologiske (metode) problem for den moderne verden. Kant formulerede sit eget og

vor tids problem ved at sige: Det er den største skandale for �loso�en, at den ikke har været i stand til

at bevise den ydre verden. Han siger det simpelthen, det må man give ham, han smider håndklædet i

ringen! Men det er også farligt, for selve behovet for at bevise verden, er et produkt af en kosmisk

illustion. Verden ER, den er indlysende, og behøver som sådan ikke at bevises. Det kan selvfølgelig

være det, den på det tidspunkt halvfulde matematiker mente men ikke kunne formulere, men det

tvivler jeg stærkt på. Luk øjnene op, selv dine sanser siger, at verden �ndes. Og hvis du oven i købet

begynder at tænke, så fatter du måske verden som spirituel virkelighed.
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Kant

Aristoteles kaldte kategorierne for væsener udsagt på en ikke-kompliceret måde. Vi mener, at vi siger

noget om væsenerne/tingene, han mener nærmest, at væsenerne/tingene selv taler. Han lytter til

deres tale.

Den ‘moderne’ – og han er så netop ikke moderne, men aldeles umoderne – metafysiker, Guènon går

via Aristoteles’ efterfølgere, aristotelikerne, de middelalderlige skolastikere, ind i kategorierne og

nærmer sig kvalitet-kvantitet som essens-substans. Disse latiniserede former er imidlertid særdeles

kontekst-sensitive. Substans kan betyde stof, men det kan også betyde det modsatte. Nysprog kan

opstå som manipuleret politikersprog men kan også ind�nde sig via begrebsforvirring på et højere

plan. Montagen Essens-Substans giver én kontext og slagside, Substans-Fænomen giver en anden.

Substans har �yttet niveau.

Det skyldes at disse udtryk har rod i metafysikken, hvor alt er ubegrænset. De er altså manifestationer

af noget, der er ubegrænset, større end dem selv. Det er forståeligt, at erkendelsen af dette problem

med sproget som utilstrækkeligt har givet afsæt til den skole med sprog�loso�, der nu fuldstændig har

overtaget �loso�en. Men den har ikke løst hoved-problemet, for den har jo selv medvirket til at skyde

metafysikken i sænk, og derved afskåret sig fra sit egentlige potentiale. Sprog�loso� er som Patologi,

for den har diagnosticeret og sygeliggjort vores sprogs manglende evne til at transcendere sig selv.
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Wittgenstein, profession: sprog�losof. Man kan næsten se det på ham – det er svært det her. En personlig

bekendt af mig måtte lade sig indlægge og behandle mentalt, da hun skulle skrive sit universitetsspeciale om

ham. Hun blev aldrig færdig med afhandlingen. Ikke så sært.

Et benhårdt eksempel om kvalitet/kvantitet er et spørgsmål om en mand: Er denne mand en vidende

mand, eller har denne mand blot en mening? Dirty Harry har oplyst os om det. Guenon siger, at den

moderne verden er resultatet af en ældgammel tendens til at sætte kvantitet i forreste række, og

udtrykke alle andre kategorier i periferien af den opfattelse.

Kvantitet er serier af ting. Alle enheder er individuelle, adskilte enheder samlet ved en sammentælling.

Individualisme er reelt set kvantitisme/kvantisering. I vor tid kvali�cerer vi ting ved at kvantisere. Vi har

fx kvantemekanik, der kvali�cerer sig ved at kvantisere.

Det er et stort problem, at materie er fremlagt som selve årsagen og oven i købet årsagen til sig selv,

som selv-kvali�cerende og alt-kvali�cerende. Kvantitet kvali�cerer kvalitet, hvilket er en total hangman,

en begrebsverden på hovedet.

Materialisme er underlig, for en materialist holder ikke af at beskrive sig selv som sådan. Det er

simpelthen for lavpandet. Masse og materie beskriver ikke desto mindre vores lavpandede liv.

Facebook er et lavpandet kvantitetsprodukt ligesom penge for pengenes skyld og måling og vejning for

at kunne beskrive meningsløse, årsagsløse og formålsløse fænomener.

Aristoteles beskriver materie som form og dynamik, som muligheder. Guénon udvider det materielle

ifølge skolastikerne til Materia Prima og Materia Secunda. Den primære materie, Prakriti i hans bog om

Hindu Doctrines, kan ikke eksistere uden den sekundære, altså uden en form. Som den tyske top-
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fysiker Hartmut Müller siger: Der �ndes ikke materie uden ånd,

ligesom der ikke �ndes ånd uden materie. Sagde han lige det?

tænker man først, jamen er han ikke benhård fysiker?! Materie

�ndes ikke i en ren isoleret form. Det �ndes som intelligent

struktur, der kan opfattes – altså ikke form i den simple

betydning rund, �ad, skæv, �rkantet. De platoniske former er

strukturer, som delvis kan opfattes og ikke opfattes direkte. En-

tellegens i den aristoteliske betydning henviser til denne

egenskab, som fx �ndes i et frø. Frøets entellegens er, at det

allerede ‘ved’, at det skal blive til et træ engang, det er dens

indre form, dets oprindelse-bestemmelse, dets essens og

substans, dets natur. Det er in-form-action, information.

Moderne naturvidenskab er falsk varebetegnelse, da den reelt

er naturfornægtende, når det hele blot er mekanik +

tilfældighed.

Hos Aristoteles er kvalitet mere virkelig end kvantitet, materie er blot muligheder, potentiale for form.

Derfor er ordet dynamisk kommet til at mene det modsatte af dets oprindelige mening. Vi tænker på

noget meget levende og aktivt, mens det hos Aristoteles blot er potentiale, materiel inerti.

Form er ikke det samme som Figur. Form er en indre, intelligent og forståelig struktur. Figuren er en

aftegning af denne form som direkte sanseligt objekt. En tetrahedron med �re trekantede sider er

både en form, altså en indre usynlig struktur i en krystal, men også selve krystallens afbildning. Det

ene er et strukturelt princip, det andet er en synlig krystal.
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Guénon demonstrerer, at videnskab og hverdag er

uadskillelige. Han viser også, at materialisme har ophøjet

sig selv til metafysik. Metafysikken var oprindelsen,

forklaringen, teologien. Nu er materialismen blevet …

Gud. Lad os bare sige det. Men hvad betyder det? Det

betyder, at der �ndes noget, der er lavere end det

materielle. Og meget værre – derom senere.

Individ og individuering �nder sted som adskillelse af

enkelte kroppe i et kollektiv, hvor forskelligheder bliver

nivelleret. Monoteisme er nivelleringen af guddomme.

Singulariteten er nivelleringen af al genetisk og kulturel

forskellighed – vi er alle blevet til massefabrikater. Her

bliver videnskab til religion og ideologi. Fællesnævneren

er, at forskellighed forsvinder under dække af at ville beskytte forskellighed. Vi opfatter os som

individer/kvaliteter men er snarere nondivider/kvantiteter. Tænk over tvetydigheden i begrebet

subjekt. Sub-jacio = under-kaste. Briterne bruger ordet subject om Imperiets undersåtter, sine

underkastede.

Identitet

I den mest kvantitative videnskab matematikken �nder vi det vigtigste symbol = lighedstegnet. Det ene

er lig det andet = kvantitet. Verden er ødelagt af kunstig enhed-lighed-ensartethed, og under dække af

at ville beskytte diversitet prædikes der om det multi-kulturelle samfund. Det er en dobbelt

destruktion af både kultur og multi på én gang at ville skabe en global leverpostejfarvet dekultiveret

ikke-menneske-ikke-race. Guénon siger, at Verdens Ende ankommer på grund af Kvantitetens

Herredømme. Man kunne vende det om og kalde det for Kvalitetens fravær.

Vi begynder mere og mere at forstå begrebet Frihed-Lighed og Broderskab. Bemærk Lighedens

placering i midten. Broderskaberne kender vi udmærket, disse kliker af magtliderliderligheder, der har

kørt Verden fra diverse baglokaler. Friheden kender vi også, især i dens korrumperede form som Det

Liberalistiske Projekt., der skulle frigøre mennesket fra ethvert ansvar overfor dets egen natur. Det er i

Ligheden, vi �nder kvantiteten. Her kogtes alt ud i den store kollektivistiske suppegryde, hvor alle er

ens, identiske.
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Jeg søger min identitet. Enhver snotforvirret teenager gør det, og velmenende pædagoger og

socialarbejdere hævder at understøtte teenagerens søgen efter identitet. Men hvad vil det sige at have

indentitet? Det vil blot sige, at være identisk med noget andet og nogle andre – altså ikke at være sig

selv. Hvilket vil sige at være det stik modsatte af at blive voksen, at blive et fuldbyrdet menneske og det

modsatte af essens. På engelsk er der en afgrund mellem identity og selfhood. Et godt selskab er et

godt sjæleskab, hvilket forklarer, hvorfor en stak brølende og hærgende hooligans er det dårlige

selskab.

Materialismen kan på trods af sine fundamentale selvmodsigelser regere verden. og det gør den. Vi

har set, hvordan den er nærmest metafysisk, da den udråber materien til det eneste grundlæggende

og underliggende princip. Vi kan måske sige, at materialisme er reduktionistisk pseudo-metafysik. Og

selvom materialismen grundlæggende er falsk, så er den ikke af den grund mindre magtfuld.

Psykopatiske regenter besidder stor magt, selvom de ikke burde.

Déscartes og protestanterne

And we ain’t seen nothing yet! Ifølge Guénon, for med materialismen er bunden ikke nået på

Kvantitetens Herredømme. Han bruger for øvrigt ikke ordet materialisme, men taler om Mekanicisme.

Han henviser til den første �losof, der agiterede for berettigelsen af dette, René Déscartes, hvis

verdensbillede er mekanistisk, og som anser mennesker for at være maskiner hobet op i et kontinuum

kaldet Verden.
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Jesuitterlærlingen Déscartes.

Han angiver selv kilden til det mekanistiske univers ved at skrive:

En engel fortalte mig det.

Guénon mener, at materialismens/mekanicismens indbyggede selvdestrution blev forberedt, ja

nærmest indbygget/programmeret af den Protestantiske Revolution. Det var protestanterne, der

afviste katolicismens transcendente princip. Protestantismen var en verdsliggørelse, en nedsynken i

verden, i materien, i ordenes profane bogstavelighed. Protestantismen var a�ivningen af

Middelalderen, hvor form og essens stadig blev taget i betragtning. Det var herefter op til individet –

det opsplittede og afskårne individ – at dømme om stort og småt. Det er derfor, at Monty Pythons

berømte one-liner fra The Life of Brian er så dyb: We are all individuals …. I’m not 🙂  Et rigtigt

menneske er hverken et individ, et subjekt ejheller har det en identitet. Et rigtigt menneske er et non-

divid (ikke delt), det underkaster sig ikke (sub-ject) og det er ikke bare et stykke copy-paste-identitet

(identisk med). Det er ikke ude af sig selv, men er kommet til sig selv.
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You are all individuals – undtagen den idiot, der ikke ville �nde sig i at blive kaldt et individ.

Sandhed blev med Protestantismen en re�eksion i sindets materie.

Hos Déscartes re�ekterer vi blot som individer den ydre verden – et i sig selv selvmodsigende begreb,

da verden burde være indre-og-ydre på samme tid. Men i det kartesianske verdensbillede har vi en

ydre verden versus et subjekt – en adskillelse og en underkastelse (subjekt betyder simpelthen

underkastelse).

Så hvordan kan et sådant kulturelt-mentalt dødbringende paradigmeskift �nde sted? Kun via

forkastelsen af Tradition. Man kan sige alt muligt om katolicismen, den Gamle Dame i den europæiske

kultur og om middelalderen. Men i omvæltningernes og paradigmeskiftenes tidsalder blev alt meget

værre end det, der blev omvæltet / revolutioneret. Luther selv var proponent af nominalismen, som

den blev fremført af William af Ockham (ham med barberkniven), altså at tingene/væsenerne ikke har

nogen natur, men at de bliver oplevet af sanserne, hvorefter vi navngiver (nomen: navn) dem som

sanselige re�ektioner. Efter Ockham, reformationen og Oplysningstiden er vejen banet for

revolutionernes tidsalder, tidsalderen hvor alt bliver vendt på hovedet (re-volution: om-væltning).

Menneskeheden væltes om på ryggen og ligger og spræller. Vi får industrialismen, vi får marxismen, vi

får verdenskrigene, vi får det moderne, snotforvirrede menneske, forbrugeren, TV-kiggeren. Og nu får

vi apoteosen: robotmennesket, cyborgen. Da Guénon skrev sin bog i 1945, så han det ske, for han

skrev den lige midt i Ragnarok.
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Materiefængslet

Det kartesiske problem er: hvordan kan det være, at der �ndes en verden udenfor mig selv? Hvordan

kan det være, at jeg føler mig absolut fri og på samme tid absolut begrænset og tilfangetaget i denne

verden? Hegel prøver at løse problemet med en Teodicé ved at hævde, at det blot er en illusorisk ting,

en naturlig ting. Teodicé’en er altid en (bort)forklaring af, at Gud både er en almægtig og særdeles

ondskabsfuld fætter, samtidig god og kærlig. Man kunne spørge, om det ikke nærmest er patologisk,

og er Gud så ikke en bipolær psykopat? Og kan man forsone sig med en psykopat? Jøden og

kabbalisten Hegel prøver at kringle, at Jahwe har to ansigter som et Janushoved. Vi må altså på ny lære

at elske ondskaben og grusomheden. Den tog marxisterne (Marx, Lenin, Trotsky og Stalin var jøder)

selvfølgelig og løb med. Det samme gjorde en anden jødisk skole, psykologien (Freud var jøde). Og

Frankfurterskolen blandede det hele i én skøn pærevælling som socialpsykologien (hovesagelig jødiske

pseudo-�loso�er). Ondskabskulten har simpelthen sin egen teologi! … hvor Gud selvfølgelig er

afska�et blot for at gøre det hele endnu mere lumsk. Hegel mente i tråd med den tyske idealistiske

skole, at alle krige, katastrofer og grusomheder havde som formål at uddanne ånden, så den til sidst

vågnede og Gud kom til sig selv som menneske. Der er faktisk håb hos Hegel. Dette blev omgående
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bortcensureret af hegelianerne/marxisterne som opium for folket. Eller snarere: afstumpet, for med

den historiske materialisme var verden og menneskene nu en maskine. Vi var absolut frie

(emanciperet, liberaliseret), men absolut uvirkelige og slavebundne på én gang.

Never mention the centralbankvæsen

Det bliver værre endnu

Det forgrener sig til eksistentialisme og britisk/østrigsk analytisk �loso� og amerikansk pragmatisme.

Helt ekstremt bliver det med post-humanisme. Her er det så absurd, at materie bliver til bevidsthed,

maskiner udvikler kunstig intelligens og mennesket forventes at smelte sammen dette menneskabte

monster. Og det er ikke science �ction, der sker lige nu. Eksempelvis og tilsyneladende uskyldigt i form

at en sammensmeltning af mennesker og deres mobiltelefoner. Popmusikken er fuld af syngende

robotter. Hollywood svømmer over. Du er 24/7 gennemstrålet af beskidt elektricitet, wi� og diverse

frekvenser. Enhver bevægelse, du foretager dig, bliver registreret, lagret og analyseret af maskiner i en

kælder et sted i verden. Virksomheder taler om mennesker som ressourcer, myndigheder ønsker at

chippe dig for ‘at hjælpe dig’ – siger de. Lægevidenskaben barsler med nanobotter, der skal svømme

rundt i din krop – selvfølgelig også for at hjælpe dig. Dit kreditkort og dit pas afslører alle dine

bevægelser. Overvågningskameraer ser dig på alle gader, foran alle o�entlige bygninger og på alle

motorveje. Dit rejsekort afslører dine tog- og busrejser. And we ain’t seen nothing yet.

Det startede med protestantismen. Snart splintredes denne bevægelse som et fragmentations-

bombardementi i et utal af grupperinger, hver med deres udlægning af Bibelen. De kan nok så mange

gange i deres trosbekendelse fremsige det katolske credo om én hellig almindelig kirke, men den

�ndes ikke længere, for traditionen er lagt på hylden. Vi har lært at sige pænt, eller rettere: mindre

pænt nej tak til traditionsgaven. Protestantismen blev det andet Babelstårn, for de har lært os ikke at

være i stand til at tale sammen. Uden tradition som fælles reference, ingen dialog, ingen forståelse.
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Blot en lille bitte afvigelse i den hjemmestrikkede dogmatik og bibelske udlægning, og ALLE andre er

dømt ude.

En protestant, der elskede ågerkarle

Protestantismen bruger et besnærende sprog, og har lært os at jonglere løs med ordet Frihed. Ingen

ønsker at være subjekt/undersåt til en absolutistisk hersker. Så protestanterne kom efter eget udsagn

og befriede os fra denne hersker. Ingen så, at en ny despot sneg sig ind ad bagdøren. Må vi blot minde

om, at de engelske protestanter på Cromwells tid indførte et sandt rædselsregime, inviterede de

venetianske og jødiske ågerkarle tilbage med frit lejde til at starte, hvad vi i dag kender som

centralbankvæsenet og dermed det mest udbyggede despoti, verden nogensinde har været udsat for.

Gilad Atzmon, selv jøde, har ramt sømmet på hovedet og kaldt fænomenet for Mammonisme. Vi

kunne også kaldet det for Financiel-Monetær Vampyrisme.
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Luther, �nansieret af venetianere, mammonister og ågerkarle

Den fragmentære splintring af verden, tænkning, sprog betyder, at vi tager alting personligt. Når jeg-

mig-og-atter-mig er henvist til at op�nde den dybe tallerken, suppeskeen, hjulet, ilden og katten om

den varme grød, så bliver enhver samtale og ethvert udsagn en anfægtelse af denne unikke

op�ndelse, denne privatiserede virkelighed. Mennesket bliver reaktionært = infantilt reagerende, og

blot et enkelt forkert ord – eller vores fejlfortolkning af et enkelt ord, så det bliver forkert – kan a�øde

fear-�ight-and-�ght. Vores svage ego = vores svækkede mentale immunforsvar overkompenserer. Vi er

pålagt jobbet med at skabe en ny traditions-erstatning hver eneste dag, for vi må ikke længere hvile i

Traditionen.

Protestantismen var grundlæggende anti-metafysisk. Katolicismen var i princippet forankret i

metafysik, og det det omfang, kirken bar denne tradition, gjorde den sit arbejde. Vi ved også, at den

ikke altid gjorde sit arbejde, og at den også udførte beskidt. Nogle vil hævde, at den helt er holdt op

med at udføre sit job, og det står i sagens natur til diskussion (husk imidlertid at bringe dig selv på

højde med diskussionen, før du byder ind …).

Uden protestantisme, ingen industriel revolution. Max Weber så det. Det var protestanterne og

puritanerne, der skabte den masochistiske arbejdsmoral, der skulle bruge i industrialismen.
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Tvivl eller ej

Déscartes tvivler på alt, selv tvivleren, der tvivler på alt. Hans opfattelse af bevidsthed er ekstrem, for

den er ene og alene re�eksiv. Bevidsthed ER ikke, bevidsthed er ikke Væren, for bevidsthed er

reaktion, for bevidsthed er et produkt. Déscartes foregriber videnskab, som vi lærer den i dag, hvor

bevidsthed hævdes at være et biprodukt af kemiske processer i hjernen. Selv matematikere,

materialismens mest hårdnakkede forfægtere, burde frygte Déscartes, for vi kan ikke – ifølge

Déscartes, der selv var matematiker – være sikre på endog matematikken. Han siger: Jeg kan ikke

engang betvivle mig selv, der betvivler. Ego cogito, ego dubito, Cogito ergo sum – jeg tænker, ergo

tvivler jeg, ergo er jeg til, Res Cogitans, mental substans, sindet er bare stof.

Det er værd at bemærke, at Déscartes i sine Meditationer over den Primære Filoso� åbenbart ikke

fandt sikkerhed i materien men i sig selv. Disse anti-metafysikere modsiger altså sig selv. Hvis materien

er så sikker, som de påstår, hvorfor så disse ego-ergo-re�ektioner?

Egoet er en re�eksion af dystert stof. Det er en �ydende akt at insistere på sikkerhed her, og det må

repeteres i én uendelighed grundet sin �ygtighed. Ligsom med løgn og sandhed, løgn skal

vedligeholdes konstant, sandhed giver sig selv. Déscartes går endog videre til at postulere Gud som

garanti for viden, men Gud er nu blevet til en projektion af tænkeren selv, af �loso�en, der tænker,

ergo er han til. Der er en lige linie fra denne projektion til Ray Kurzweil og posthumanismen (hvorfor

tager manden lige et navn, der betyder Stråle-Kortbølge?), der siger, at der ikke er en gud, men der vil

ankomme en gud, fordi vi ønsker at gøre universet bevidst, Deus ex Machina, og denne gud kommer
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ud af maskinen som et billede af os selv, en syg akt af det fremmedgjorte menneske, der blev til sin

egen hjerne og krop og fornægtede det, der ikke kan fornægtes, sjæl og ånd. Dette er

menneskehedens yderste hybris og forfængelighed. Den projicerede gud er en kosmisk nørd, der

betragter sin egen gravsten.

Det jesuittiske projekt

Déscartes var i øvrigt ikke selv protestant men jesuittisk uddannet katolik. Interessant konstatering, vel

vidende, hvor stor ind�ydelse jesuitterne har haft på vores verdensopfattelse, vores samfund, vores

historieskrivning (læs: historieforfalskning) og vores politik. De var de store revolutionsmagere, den

Franske Revolution og kommunismen er ret beset en jesuittiske op�ndelser. At materialismen og

senere nihilismen netop skulle promoveres af dem, er interessant. Det er en generel misforståelse, at

Jesus-Ordenen overhovedet har noget med kristendom at gøre. Vi forveksler det tøj, de bærer med

deres intentioner. Deres agenda er en helt anden en kirkens, men de er mestre i forklædninger. Lige

nu har vi oven i købet en jesuittisk pave, ankommet i rette tid … til hvad? Til en periode, hvor post-

materialismen skal have en ekstra skrue?
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Jesuittisk agent, dæknavn: Leo Taxil, charlatan, svindler og designerprofet

Vi ved fx, at det var den jesuittiske agent, Leo Taxil (egentlig Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-

Pagès), der før sin død i 1907 forfattede det skrift, som fejlagtigt tillægges den amerikanske

frimurerhøvding Albert Pike (1809-91), hvor der forudsiges og beskrives tre verdenskrige. Og vi har

o�cielt kun oplevet to indtil videre. Taxil havde insider-information fra den orden, der har styret

væsentlige områder af verden siden den spanske inkvisition. De var dengang et typisk

modreformations-tiltag indenfor kirken, men tiltog sig undervejs deres egen agenda, som de med

loyola’sk mascochistisk fanatisme og ekstrem selvopofrende disciplin har forfulgt lige siden. Og

dygtighed skal vi ikke glemme. Hvis nogen tror, de er snedige, så er jesuitterne altid en tand snedigere,

for de kender The Big Picture. De har selv været med til at male det i deres epoke. Jesuitterne er præ-

nihilister. Om deres ‘gud’ har horn på hovedet eller ej, kan diskuteres. Det kan også diskuteres, om den

sidste og ifølge Taxil og jesuitterne endelige verdenskrig allerede er startet. Hvis man fjerner

solbrillerne og ser den rigtige retning, er der en del, der tyder på det.

Materialismens guldalder

Ukuelig optimisme i den skønne periode

Materialister er helt sikre på, at materien

er sikker. De plejer at sige, når de

anfægtes: Prøv bare at knalde dit hoved

ind i den væg dér, så skal du se, hvad der

sker! Hvilket ikke er et argument. Det siger

intet om sandheden, blot at vores

hjerneskaller ikke er lige så tykke som

vægge.

Processen med nedsynkning i materien

kalder Guënon for solidi�cering af verden,

og materialismen var blot indledningen. Materialismens livssyn er optimistisk i absurd grad. Den roser

sig selv af sine frembringelser indenfor teknologi og videnskab, FN’s Menneskerettigheder, alt hvad vi

kalder for humant og fremskridt. Altsammen funderes på Amorphus Abyss, en uudgrundelig afgrund

af mørk sto�ighed. Materialismens tidsalder tyvstartede og forberedtes med Déscartes, men startede

for alvor i 2. halvdel af det 19. århundrede og varede til 1. Verdenskrig, æraen kaldet Belle Epoque i

Vest- og Centraleuropa. Tiden var nærmest beruset af optimisme over alle materielle fremskridt. Den

var en sikker tid, og den lurende fare blev kun opfattet af ganske få.
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En misforstået misosof. Man bliver ikke nihilist af at beskrive nihilismens ankomst.

En af de ganske få var nihilismens profet, Friedrich Nietzsche, der i øvrigt spøgte med at kalde sig

misosof, foragter af �loso�, mest som et sidekick til hans uønskede kolleger i tiden. En temmelig vred

mand. Han påpegede, at vi havde afska�et sandhedens verden, det billige skidt. Væk med den. Hvad

var der så tilbage? Den illusoriske verden? Nej, siger Nietzsche, for den røg sig en tur ved samme

lejlighed, og tilbage er INTET. Materialismen er funderet på kosmisk pessimisme men er selv materiel

optimisme, ret selvmodsigende. Liberalisme i sit egentlige scope er optimistisk i vanvittig grad. Når

blot mennesket er frigjort fra … ALT, også sin egen moral, sit eget køn, sin nation, sin familie, sine

traditioner, sit ansvar og til sidst sin egen krop i sit eget tankesæt, så ankommer et lykkeligt, frit og kvit

broderskab mellem mennesker – der i mellemtiden ikke længere er mennesker.
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Her er til gengæld en vakseægte nihilist

Når man læser, hvad so�ster som Bertrand Russell påstår, så er de besatte af sikkerhed og hvordan

man �nder sikkerhed. Men hvis materien er så dødsens sikker, hvorfor så denne besathed? De røber

deres egen afgrund af tvivl, som de ikke tør indrømme – og så meget må man give Déscartes, for han

tillod sig i det mindste at tvivle. Materie er kviksand, for når man går ned i den som fysikere, går den i

opløsning.

Den store fornægtelse

Kulturmarxisten, den fallerede musiker, der i stedet for at spille klaver �losoferede om moderne musik

i midten af forrige århundrede, kulturmarxisten og frankfurter-skolastikeren og jøden Theodor W.

Adorno (1903-69), kom med følgende pseudo-profetiske udsagn: Efter Holocaust kan der ikke længere

�ndes poesi. Hvordan kan han tillade sig at sige den slags!? Hvis man vil hele dybe sår fra en massakre,

er man bedre tjent med at digte og synge end at rejse en gravsten. At marxisterne selv var med til at

skabe Holocaust, hvilket vi aldrig har fået forklaret ordentligt, og især ikke af dem selv, er så en sag for
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sig. Men, hvor bekvemt, at et helt folk, tyskerne, blev syndebuk for det store slagteri i det 20.

århundrede, så de egentlige syndere gik fuldstændig fri.

Frankfurterpølsen og nihilisten, der gav tommel�ngeren til den vestlige civilisation

Materialismens lallende optimisme fremkom via en fornægtelse af et underliggende mørke. En

lignende lallende optimisme tog fart i den post-materialistiske eller neo-materialistiske tid efter 2.

verdenskrig. Jitterbug og teenyboppers, forbrugsfest, biler og farvefjernsyn, hippie love-ins, diskoteker,

porno, massefabrikat af billigt lort. Især halvtressernes USA er et billede af denne barnagtige

ubekymrethed. Lad os glemme massakren, lad os æde burgere og bælle Coca Cola, lad os svømme

rundt i den amerikanske drøm fabrikeret af Hollywood – der herefter genindspillede Holocaust og

gjorde det til et stykke politisk mytologi. En tragisk lallegladhed, for endnu engang så vi det ikke

komme. Koreakrigen, Vietnamkrigen. Og så gik der LSD og potrygning i den, en ‘vellykket’ CIA-

operation. Så glemte vi krigen et par år. Flexlån og quick-lån, privatisering og bankgebyrer. Herefter en

ny bølge af krige og kriser, oliekrig, �nanskrig, 9/11, Irakkrigen, Afghanistankrigen, Libyenkrigen,

Syrienkrigen, Ukrainekrigen, krig i Yemen, Sudan, Irak igen. Der lalles videre i psykopatisk optimisme.

Efter det amerikanske præsidentvalg, når de har valgt ma�a-bitchen med den skraldende latter – krig

med Iran, Rusland og Kina? De har forberedt sig derovre, for de ved helt nøjagtigt, hvad psykopaterne i

Vest er i stand til.
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Leo Strauss – den nihilistiske Godfather for the Neocons

Når bunden går ud

Tilbage til Nietzsche: Når vi skrotter den virkelige verden – og her tænker han på Platons og Aristoteles’

spirituelle verden, i forhold til hvilken materien forholder sig som en skygge til lyset – så er der INTET

tilbage. Dette medfører som en indbygget en-tellegens, en prædisposition: materialismens endeligt.

Verden blev støvsuget for usikkerheder, uforudsigeligheder og uhumskheder som spøgelser,

dænomer og andre ånder, der ikke kan forudsiges og kontrolleres. Verden blev en legeplads godkendt

af BUPL, hvor man ikke kunne falde og slå sig. Til gengæld var den røvsyg og dødkedelig. Alt var

kalkulereret og sikret. Det blev ført sikkerhedspolitik – der som bekendt har skabt større usikkerhed,

men vi insisterer på at bruge ordet alligevel. Virksomhederne kører management, We can manage

everything, including human ressources.

Verden er solidi�ceret. Men det er kun i forhold til, hvad der måtte være ovenover og ikke i forhold til,

hvad der �ndes nedenunder. Når skallen og fundamentet revner, så starter noget med at smutte

indenfor i denne verden. Og da vi er materialister, har vi ingen begreber for dette noget.

Guénon så det i begyndelsen af forrige århundrede i form af kvantefysik (den ny fysik) og psykologi.

Kvantefysikerne / partikelfysikerne måtte op�nde en hel stribe af underlige ord for at beskrive, at

sto�et forsvandt, jo nærmere de betragtede det. Sub-atomart, et absurd ord. Et atom betyder en

udelelig enhed. Ingen af delene er virkelige. Nærmer kvantefysikken sig så metafysikken? Nej, den

nærmer sig sub-fyskken. Vi fjerner os yderligere fra metafysikken, vi er på vej lige lukt i Helvede. Hvad

har de gang i nede i CERN? De prøver at åbne en portal til en anden dimension via hadron-collider’en,

som i virkeligheden er en gigantisk Tesla-maskine til at skabe et magnetisk hul i Universet. Hvad

kommer der så ud gennem det hul? Det ved de intet om, men satanikerne har store forventninger til

det.
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Psykoanalysen i den freudske forstand var en anden vej til Helvede. Det er sindets videnskab og

studiemiljøet hedder underbevidstheden. Sub-bevidst – sub-atomart – same-same. Det er et studie af

sjælen, men kun af sjælens laveste funktioner. Det er materialiseret sjæl. For Freud handlede det om

barnets semi-pædo�le forhold til sine forældre, og vi er alle undfanget som et stykke perverteret

patologi. Streng materialistisk psykologi er imidlertid behavourisme. Det handler kun som tyndt

påskud om at forstå menneskelig adfærd, for aftagerne til behavourismen, kunderne i butikken købte

varen for at manipulere med mennesket. Ligesom Frankfurterskolen, der kaldte sig Institut for Sociale

Studier, men som havde et helt klart formuleret destruktivt og manipulativt formål med disse ‘studier’.

Menneskets sjæl er også funderet i kropslige funktioner. Daoisterne ved det og har begreber for det.

Sjælen har 5 organer i kroppen som afsæt: nyrer (adrenaler), lever (galde), mave (milt), lunger

(pancreas) og hjerte (thymus). Disse udgør sjælens psyko-fysiske elementer, de har deres udtryk og

man kan kommunikere med dem. Men de kender også de højere og ikke-organbaserede funktioner

ved sjælen, for de har bevaret deres metafysik og deres alkymi. Psykoanalytikerne er reduktionister.

De har ophøjet de fysiske og lavere aspekter ved sjælen til at være det hele. Guénon siger det lige ud:

Det er en form for sort magi. Det er Tidens Tegn, tegnene på, at tiden er kommet, hvor bunden ryger

ud af vores verdensopfattelse i det sidste stadium af Kvantitetens Herredømme. Deraf titlen på hans

hovedværk fra 1945. Det bedragede sind prøver på at opløse materien ved at gå nedenunder

materien. Freud sagde: Hvis jeg ikke kan bevæge Gud til medlidenhed, påkalder jeg Underverdenen.

Han siger det faktisk ret klart. Hvem sagde ellers det samme før Freud? Her bliver det interessant. Det

gjorde ingen anden end den infamøse skikkelse fra Bayern ved navn Adam Weisshaupt! Endnu et

jesuittisk produkt. Får vi en stigende fornemmelse for, hvem der er jesuitternes, kabbalisternes og

frimurernes ‘gud’?
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Psykoanalyse – er det ikke en form for mental vivisektion eller på dansk: liggnaskning?

Den forfalskede verden

På samme tid som verden foretager en nedstigning og bliver materialiseret, �nder der en modsat

rettet bevægelse sted, der stræber efter den oprindelige perfektion. Dette er dyb verdenshistorie og

ikke den krigshistorie, som vi er forvænt med skrevet af Imperiet i selvsving eller selvforsvar. På

baggrund af krigsmagernes historieforfalskning kan vi meget let få den tanke, at mennesket som

væsen grundlæggende er ondt. Imperier er garanter for ondskab, for det er sådan, de er blevet til

Imperier. Mennesker er mennesker, på godt og ondt, og hvis de ikke bliver mishandlet på det

grusomste af Imperiet, er de for det meste gode og fredelige.

I den dybe verdenshistorie foregår der noget andet og vigtigere, end at den-og-den nation med den-

og-den konge overfalder den anden. Ligesom i et menneskeliv er de vigtigste hændelser i vores liv

intime, og vi har svært ved at forklare dem. Det samme med menneskeheden. Kun de mest spirituelt

velfunderede mennesker har været i stand til at læse den dybe understrøm. Steiner var en af dem.

Hans verdenssyn minder på visse punkter om Guénons. De var begge rundet af de store spirituelle

traditioner, de havde begge fødderne indenfor hos teoso�erne, og de tog begge afstand fra dem. De

betragtede begge den nedadgående spiral og den opadgående som cykliske hændelser over lang tid.

Ingen af dem var manikæere, men de så begge den mørke kraft, der trak menneskeheden nedad og

den lyse, der løftede den. Guénon er tættere på den indiske (jf hans afhandling om Hindu-doktriner),

og han var helt klar over, at både der og hos Platon/Aristoteles fandtes tanken om Det Store År og dets

�re årstider (som i virkeligheden er en oktav). Hvorvidt han har kendt til Sri Yukteswar’s tidssætning for

afslutningen af det dybeste mørke i Kali Yuga vides ikke, men det er påfaldende, at han som Yukteswar

ser skiftet ankomme i hans egen tid. Rent faktisk er Millenniumskiftet ophøret på både Kali Yuga og
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den overgangstid på 400 år, der ‘skifter gear’ til Dwapara Yuga, den elektriske tidsalder, hvor de �nere

energier igen vil blive forstået. Og hvor metafysikken igen vil ind�nde sig!

Rudolf Steiner, en praktiserende metafysiker

Der er ingen selvmodsigelse i, at der �ndes to simultant modsatrettede energier i verden, en nedad-

og en opadgående. I det spirituelle felt er der sameksistens af modsætninger.

Epistrophae

Guénon kan måske bedst beskrives som en neo-neo-platoniker. Han minder om Proclus (412-485),

den sidste store lærde i Platons Akademi – dannet 387 f.Kr. og altså 800 år forinden – , inden det blev

opløst af kejser Justinian I (582-565), der forbød al ‘hedensk’ �loso�. Proclus havde en meget detaljeret

forklaring af, hvordan alle ting udgik fra Gud. Han kaldte det Processionen fra Den Ene. Omvendingen af

processionen kaldte han for Epistrophae, omvendingen, tilbagevendingen. Det er en gnostisk tanke.

Gnosticisme var blot kristendommens rodekasse/a�aldsspand og fællesbetegnelse for alt, der kunne

kravle og gå – og tænke – før de selv tog patent på al tænkning og spiritualitet under navnet

Enhedskirken, Ecclesia Catholica.
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Måske Proclus stak næsen for langt frem

For Proclus som for Platon som for Guénon (og vi kunne tilføje Steiner) er Ånden ikke en materiel

analogi men en levende organisme. Gud har intet at gøre med en maskine. Gud er ikke en re�eksion,

en projektion eller en reduktion. Disse folk – igen inklusive Steiner – var ikke en del af den moderne

verden, og den moderne verden er ude af stand til at tænke i deres kategorier. Proclus ser, ligesom

den største neo-platoniker, Plotin, Tid i forhold til Evighed. En 20. århundredes værens-�losof (ontolog)

som Martin Heidegger afviser fuldstændig Evighed som koncept. Evigheden fremsiges stadig som en

reminiscens af metafysikken i de kristne ritualer (selv i de protestantiske) som Doxologien, den rituelle

sætning i højmessen om Fra Evighed til Evighed, et svimlende smukt tankesæt, der er meget lidt hørt

og meget dårligt forstået. Og alligevel uhyre simpelt og intuitvt. For Plotin var det umiddelbart

forståeligt, og som man siger i �loso�en: intuitivt sandt.
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Alt spirituelt har sin manifestation. Ikke blot fænomener, som er �ygtige

og måske blot illusoriske, men manifesteringer = virkeliggørelser af

noget sprituelt. Igen fysikeren Hartmut Müller: Der �ndes ikke materie

uden ånd, og der �ndes ikke ånd uden materie. Ånd manifesterer sig

som stof, stof har sin oprindelse i ånd.

Indvielse og mod-indvielse

Hermed to nye begreber fra Guénon: indvielse og mod-indvielse – initiering og kontra-initiering.

Materialismen har lukket mennesket for det, de gamle kaldte for Himlen. Og det var ikke nattehimlen

med stjerner på, ej heller var det blot det materielle kosmos. Det var alt højere end det sanselige. Til
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gengæld har materialismen åbnet mennesket for det, de gamle kaldte for Helvede. Vi føler os nærmest

hjemme, når vi læser Inferno i Dantes Guddommelige Komedie.

Det kunne være hvor som helst i en moderne storby og dens forstæder og i et bredt udsnit af verdens

TV-kanaler. Det kunne være 1/500 brændpunkter i udkantsverden, hvor Imperiet bomber løs på

uvildige befolkninger fra luften og har sluppet horder af djævle med boots on the ground,

automatvåben og Toyotaer løs. Det kunne være den daglige udfoldelse af det, de gamle kaldte for

dødssynderne: Storhedsvanvid, grådighed, liderlighed, misundelse, frådseri, raseri og dovenskab – og

Hollywood siger Go for it! Ikke at forveksle med selvsikkerhed, evnen til at tjene penge, god sex,

nydelsen af god mad, berettiget vrede og en sund pause fra protestantisk work-a-holism. Den eneste

dødssynd, der er umulig at �nde forsonende træk ved, er misundelsen, jævnføre Misundelsens

Imperium aka Mammonismen. Ikke at unde andre mennesker det gode liv er i værste fald kosmisk

utilgiveligt og i bedste fald et klart men patetisk udtryk for, at man selv mangler et liv og er så stupid at

tro, at man kan kompensere ved at frarøve andre mennesker deres liv og velfærd.

Virtuel

Vi lever ikke engang i den materielle verden længere. Vi lever i den Virtuelle Verden, hvilket er endnu

værre. Det er materialisme på steroider. Og hvilken nysproglig begrebsforvirring at misbruge det

metafysiske ord for perfektion virtu = dyd som en tem for uvirkelighed, illusion, fantasi, forfalskning!

Når man i dag mestrer den materielle verden og dens teknologi – til perfektion, kan man skabe sin

egen verden, deraf det neo-linguistiske begreb virtualitet.

En post-humanistisk propagandist, Guy Pierce, drømmer om en verden, hvor al smerte er fjernet ved

at sende nano-botter ind i kroppen, der styrer neuro-transmitterne, de ultimative pain-killers, den

aleopatiske medicins nano-magic-bullit, medicinal-industriens våde drøm om virtualitet. Og selvfølgelig

vil vi være livstids-kunder i deres butik, fordi smerte er en del af livet på jorden for mennesker. Men
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Guénon ved studérbordet i Cairo

i�g. Pierce (eng pierce: gennemtrænge) vil de søde nano-botter nu hjælpe os med kun at sanse kun

det, vi føler behag ved at sanse.

Al relevant Tradition har ifølge Guénon initierende momenter. Vi tilbydes mulighed for at blive indført i

den forståelse, det har taget generationer at forstå, vi kan få del i generationers visdom. Vi burde leve i

en verden, hvor det var normen at lytte til gamle og vise mænd og kvinder, men vi lever i en verden,

hvor latterlige, liderlige og lallende teenagere (m/k, 15/65) har fået lov til at sætte standarden. Vi lever i

en infantil og unwise kultur.

I frimureriet hævder man at

initiere/indvie medlemmerne ved at

udsætte dem for en masse

forvirrende halvfordøjet symbolik.

Det er nærmest en form for vestlig

(misforstået) zen-buddhisme, hvor

det symbolsk/begrebsligt forvirrede

menneske pludselig formodes at få

en åbenbaring, når det er mest

forvirret. Det kan selvfølgelig ske,

men sandsynligheden er mildt sagt

ringe. Det skal siges, at Guénon selv

var frimurer og mente, at en del af

deres tradition var værdifuld. Men

han var også klar over, at frimurerne

havde fået traditionen galt i halsen,

hvorefter han søgte til kilden. Han søgte også initiering i hindu-�loso�en og han lod sig indvie i

su�smen, hvorefter han levede under det besværlige navn: Abd al-Wāḥid Yaḥyá (al-Mālikī, al-Ḥāmidī

ash-Shādhilī). En dame i Paris, der dedikeret læste hans bøger, blev først klar over efter 15 år, at hun

havde boet ved siden af en Sheik Yahyá, som var hr. Guénon.

Initiering, hvad vil det sige?

Man kunne måske mene, at Guénon modsiger sig selv her, men han siger, at man kun kan initieres

indenfor sin egen kultur. Han studerede hindu-�loso� og lod sig initere som su�, så hvad havde han

gang i? Han erkendte, at Vesten havde afska�et metafysikken og dermed dens evne til at initiere. Så

han tog et afsæt i de ikke endnu ikke vestligjorte og materialiserede kulturer, hvorefter han vendte

tilbage og samlede de værdifulde fragmenter fra sin egen kultur.

Det moderne menneske er som standard uvenner

med sit Alter Ego

At erkende, at man be�nder sig i en kultur er eksoterisk. At �nde denne kulturs indre kammer af

metafysisk tradition er esoterisk. Indvielse er i virkeligheden en simpel ting. Når man lærer et
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håndværk og et fag for alvor, bliver man rent faktisk

indviet/initieret. Evnen til at lade sig indvie kræver

blot én ting: at man føler sig kaldet, at man følger sit

kald. Hvad er nu det for tøjeri, spørger den

psykologiske materialist, hører de stemmer, er de

syge i hovedet?

Nej, det handler om at være i kontakt med sin

Daemon. Som, hvis det ikke �nder sted,

transformerer sig til en Dæmon. Jeg har helt konkret

en nær bekendt, der efter det 4 glas vodka morfer

ind til sin dæmon, der fortæller bizarre historier om,

at han er en CIA-agent og så let som ingenting kan

slå dig ihjel. Han har oven i købet et navn for

dæmonen, og næste dag har han bondeanger og

siger, Jamen det var jo hr/fru/frk xxxx, det var ikke

mig.

Et lille pitstop med Daemon/Dæmon. Det er dobbeltgængeren, det er din bedre halvdel, det er dit

andet jeg. Det er også din ikke dominante halvdel af hjernen. Når den ikke er fuldt integreret i dit

tænkende og følende liv, kan den føles som en fremmed. Men du møde den og tale med den – som en

fremmed eller som en velkendt. Nogle mennesker har endog mødt deres Daemon som

dobbeltgængeren i fysisk skikkelse og fuldt manifesteret. Andre har talt med den og hørt den som en

stemme.

Kaldet er et udsagn fra din Daemon. Et godt råd: lad være med at overhøre det. I hindu-�loso� kaldes

det også for din Anteriamin, den indre rådgiver. Den fortæller os om vores plads i verden, vores

formål, vores Dharma, den rette vej ud af Karma. Menneskeheden har også sin Dharma, men er lige

nu ved at blive kvalt i konsekvenserne af sine egne misgerninger, sin egen Karma.

Der �ndes indvielse, og der �ndes bevægelser og personer, der arbejder på den sag. Men der �ndes

også bevægelser og personer, der bevidst og for nogles vedkommende ubevidst arbejder på det

modsatte: mod-indvielse, kontra-initiering. Ondskaben har sine agenter, og de kan ofte være

tilsyneladende tiltalende og velbekymrede mennesker, der gerne vil hjælpe dig med et og andet.

Andre er så diskrete, at du aldrig møder dem. En bevægelse, en gruppe, der følte sig så selvsikre, at de

blankt indrømmede, at de arbejdede for destruktionen af hele den vestlige civilisation, var

Frankfurterskolen. Hvis man siger kulturmarxister, kan man i samme sætning og åndedrag sige

zionister, socialister, kommunister, maoister, marxister, kabbalister, satanister, liberalister,

imperialister, neotrotskister (neocons), mammonister, terrorister, militarister, intervenister. Jeg siger

med vilje ikke kapitalister, da det er et tomt marxistisk skældsord. Det samme gælder for fascister, et

ord uden egentlig mening længere, da ‘isterne har udspyet det så mange gange.
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Materialisme som ind i Helvede

Hvis vi skal vælge blot ét ord af ovenstående, må det blive satanister/satanikere. Guénon bryder sig

ikke om at bruge ordet, men det er, hvad de er. Deres egentlige formål er at slippe Helvede løs, og de

har bevist det gang på gang. Satanismen er på sin vis vor tids religion, for alle folk synes at danse om

den store guldkalv, ingen løfter hænderne i protest, når det sataniske Imperium sønderbomber et nyt

sted – bortset fra de stakler, der bliver bombet, men dem er der ingen der hører, for de sataniske

medier i det hyper-materialistiske Vesten giver dem ingen taletid. Og derfor er der ingen, der

protesterer. Medierne fortæller os bag deres skriveborde, at sønderbombning sker i en retfærdig sags

tjeneste. Husk: ingen billeder af skrigende kvinder og børn og gamle mænd, mens de brænder op,

ingen forkullede lig i brandtomterne, ingen trøstesløse ruiner med beskidt vand, blod og rotter, ingen

facts, ingen substans, ingen sandhed. Hvad havde du tænkt dig?! Har du glemt, at det første, der ofres

i en krig er sandheden? Hvordan kan du nævne krig og glemme dette primære udsagn? Krig er løgn fra

før den starter, mens den står på, til efter den er slut. Og efter den er slut er allerede en ny fra før den

starter, for krig er jo også en industri, big BIG business.

Mod-indvielse handler om pervertering af tradition og skabelse af en mod-tradition, som mennesker

så kan kalde for deres tradition uden at ane, hvad tradition er. Jeg hører fx allerede folk, der siger:

Jamen er krig og dårlig religion ikke også tradition? Jeg hører også tåbelige feminister skingerhyle

Jamen er det ikke bare mændene, der altid har gjort det? Sorry Honey, du har ikke gjort dit

hjemmearbejde, du har bare fundet en skydeskive. Jeg ser kulturmarxister og -radikale pudse deres

hornbriller, mens de selvhøjtidligt siger: Vi må gøre op med alle traditioner! Jeg ser ny-konservative

uden sag, for hvad er der længere at konservere, når alle traditioner er ødelagt? Jeg ser

socialdemokrat-socialister �agre i den tomme luft, for de har ikke opdaget, at Muren er faldet og deres

‘isme er afgået ved døden. I stedet går de ind for EU, krig og Goldman Sachs. Jeg ser radikale uden

rødder (radix), for deres leder har forelsket sig i George Soros og Madeleine Albright – af alle! Jeg ser

de nye højrenationale, der tror det handler om at hade muslimer, hvorefter de ryger lige lukt i armene

på zionisterne/satanisterne og The Clash of Civilisations. Det politiske felt + medier + post-ideologierne

er én stor mod-indvielse.
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Politikeren, der glemte at tjekke sine forbilleder ud, hvorefter hun modtog en mod-indvielse.

Her afbildedet som Himlens Dronning …

Vi lever i en anti-verden med anti-sjæl, anti-Gud, anti-ånd. Vi bliver indviet i denne anti-verdens anti-

religion. Der �ndes skoler for det, der skrives bøger om det, der er organisationer, der arbejder på

sagen. Fysikken taler om anti-stof. Kunsten dyrker anti-skønhed, som om vi aldrig er kommet os over

de to verdenskrige – og det er vi heller ikke. Ungdommerne river deres bukser i stykker, fordi de synes

det er sejt at ligne en billig luder m/k, der lige er blevet voldtaget i en baggård. I tider for ultra-

liberalisme (jeg er ‘fri’, så alt er frit tilgængligt) er der fri adgang for alle til at bruge vore kroppe, vore

hjerter, vores hjerne og vores røvhuller. I tider for nysprog er Frihed et synonym for Slaveri. Aldous

Huxley, Bertrand Russell, H.G. Wells og de andre fabianske socialister �k ret: vi har lært at elske

slaveriet ved at omdøbe vores ufrihed til frihed.
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Mainstream-tøsen skal ligne en billig luder, hvis tøj er �ået i stykker, mens hun blev voldtaget i sidegaden.

Hvis hun gjorde modstand, var det mest for spændingens skyld.

Den Guddommelige Komedie

Dante �k ret. Hans Divina Comedia er en præcis beskrivelse af civilisationen i dens store træk. Når vi

rammer bunden og når Helvede, indtræder Purgatoriet, Skærsilden. Måske var perioden mellem år

1600 og år 2000 rent faktisk Purgatoriet rent historisk. Med lidt forsinkelse måske, for der �ndes mod-

indvielses-grupper, der har kendt til Tidens Tegn, der har arbejdet i døgndrift for at forsinke og

forurene den naturlige proces med den hensigt at forlænge Kvantitetens Herredømme udover dens

sidste salgsdato og deadline. Men de kan ikke i længden ��e med de energier, der styrer dyb historie,

Organon. Ånden kan ikke opløses, og når den tilsyneladende totale opløsning �nder sted, sker der

samtidig en omvending, Proclus’ Epistrophae. Den nedadgående spriral overtages glidende af en

opadgående, når energierne vender.

Der er de, der mener at kunne påvise, at Dante var påvirket af su�-tænkerne i middelalderens

Spanien. Han endte i øvrigt sine dage på en sejltur, efter at hans indre stemme, hans Daemon, havde
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advaret ham imod turen. Hans eget liv blev dermed en tragedie.

Helvede fra en illustration til Dante som en nedadgående spiral

Verdens Ende er afslutningen på Illusionen. Det er betydningen af Apokalypsis. Det magiske trick, der

har bildt os ind, at materien er verdens fundament, er ikke længere gyldigt. Det er sådan med Løgnen,

at den ophører, når den har afsløret sig selv, når den er på højden af sin egen magtfuldkommenhed,

når den ikke længere har fjender. Åbn øjnene, se dig om, er det ikke nøjagtig, hvad der sker i skrivende

stund? Sæt dig til rette i biografsædet, du kan reelt ikke gøre en skid, men du kan nyde forestillingen.

Du kan selvfølgelig danne et nyt politisk parti og deltage i forestillingen ved at drive med strømmen –

det kan også være sjovt OG en modbalance til herskerne i Kvantitetens Herredømme og deres

forhalings-politik. Det kan endog være nyttigt. Men det kan du kun gøre, fordi Tidens Tegn arbejder for

sagen.
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Et af tidens tegn er tilsyneladende, at satanisterne i musikbranchen og Hollywood udfører

menneskeofring. Gerne på de kunstnere, der ikke kan holde deres kæft.

🎦

Michael Jackson - They Don’t Care About Us (Brazil Version) (O�cial Video)

https://youtube.com/watch?v=QNJL6nfu__Q

Kundskab Frihed Jorden, men størst af alle er Kundskaben. Vi skal igen spise af Kundskabens Træ. Vi

kan reelt ikke forandre Verden, for Verden kan kun forandre sig selv. Vi kan bringe os på linie med

Tidens Tegn og de energier, der styrer verden, og vi bør gøre det afhængig af vores trang til at være

aktive. Vi kan skyde efter månen som drengen med buen (du ved hvad jeg mener). Men hvad vi rent

faktisk kan gøre er at forynge vores kundskaber.

Go for it!

https://youtube.com/watch?v=QNJL6nfu__Q
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Det kan ikke siges ofte nok. Uden historie ved vi ikke, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvad vi er i stand

til. Historie er menneskelig styrke.

Det er uheldigvis også årsagen til vores store svaghed. Vores historie er blevet stjålet fra os. Den er

blevet gemt af vejen, forfalsket og ødelagt. I heldigste fald er den som en gammel maskine, der er

havnet i en overfyldt lade, hvor der ikke har været åbnet i en menneskealder. Maskinen er dænget til

med skral og støv, duerne har skidt på den, og metallet er rustent. Men når tingesten først er hevet

frem, viser det sig, at alle delene er intakte. De skal bare ned i en spand eddike et par uger og smøres

ind i maskinolie. Der skal males og strammes, kileremme skal skiftes, og der skal lige et par nye dæk

på. Første gang, den starter, kommer der sort røg op, men ganske langsomt kører den sig varm og

viser sig at være gjort af en kvalitet, som ikke kan købes længere. Den er avanceret for sin tid, men den

er også langt simplere, hvilket er dens store styrke. Kvalitet var en selvfølge dengang, og indbygget

forældelse var ikke opfundet.

OK, så holder billedet ikke længere. Man kunne også forestille sig noget helt ekstraordinært. Billedet

starter på samme måde, men den maskine, der kommer til syne i laden er en model, der ikke er

opfundet endnu! Eller rettere, det var den så, for den står der jo, men det var der ingen der var klar

over. Og laden har ikke været åbnet i �ere hundrede år, så alle har glemt alt om indholdet.

Glemslen er ikke kommet af sig selv. Den er indtru�et, fordi noget har ønsket det. Glemsel blev til et

våben i hænderne på menneskehedens fjender, som jeg til lejligheden kalder for parasitterne.

Udtrykket er ikke min op�ndelse men er lånt fra en nyligt opdukket bevægelse, som man næsten kan

Tartaria – det forsvundne rige
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kalde for en skole indenfor historisk revisionisme. Denne skole stikker spaden dybt ned og udgraver

historien om et stort rige, der eksisterede … i en fjern fortid? Nej indtil for ganske nyligt, hvilket er det

mest overraskende. Men det er blevet udskrevet af historiebøgerne. Navnet på det land, der dækkede

det meste af jordens landmasser var: Tartaria.

Dette rige blev udslettet både i fysisk og mental forstand. Udslettelsen skete for at bane vejen for den

verden, der �ndes i dag, hvor den globale parasitkultur går sin støvletrampende sejrsgang, hvor

mennesker bliver myrdet, bedraget og udplyndret, og hvor overnationale u-nationale organisationer,

fora, syndikater, loger, tænketanke osv bestemmer fra fjerne og for mennesker utilgængelige

positioner. Med andre ord det globalfascistiske helvede af udtværing og fusionering, så der ikke

længere �ndes samfund men kun sammenstuvninger bag indhegninger. Selv indhegningerne, der

kunne yde en vis beskyttelse mod overrending rives nu ned. Destruktionen af den menneskelige kultur

er et løbende projekt.

Den skole, der bruger terminologien parasitter og Tartaria stammer mestendels fra den russiske

matematiker og historiker Fomenko. Men hans værk bygger på noget, der eksisterede i forvejen, og

han er ikke ene om projektet. Den bulgarske historiker Silvie Ivanowa har samlet et stort antal

eksempler, som hun formidler på sit site NewEarth. Der �ndes altså en ubrudt tradition, men den er så

skrøbelig, at man skal lede efter den. Et andet billede end maskinen i laden er et stort maleri. Et hjørne

af billedet er krakeleret, og man kan se noget andet underneden. Ved fuld restaurering viser det sig, at

der er et fuldstændig andet billede underneden. Motivet, landskabet er for så vidt det samme,

bygningerne er på en måde de samme, men skikkelserne er anderledes og meningen med billedet,

tydningen af fortællingen er anderledes.
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Fomenko er udover at være matematiker og historiker også en fremragende billedkunstner

I alle lande i verden �ndes der bygninger i, hvad vi plejer at kalde klassisk stil. Vi kalder stilen for græsk

eller romersk, og senere kalder vi den for nyklassisk. De �ndes på alle kontinenter, og det er ikke, fordi

romerne har været der, selvom de nåede langt omkring. Der er blot det ved den romerske kultur, at alt

deres gods, alle deres op�ndelser, alle deres teknikker, deres sprog og deres rigdomme var stjålet fra

andre. Muligvis er deres eneste originale bidrag til civilisationen deres særlige måder at udruste og

opstille en hær på – beregnet på at ødelægge civilisationen! Fomenko-skolen stiller spørgsmålstegn

ved, om der overhovedet fandtes et Romerrige og hævder, at det hele var en del af dette

verdensomspændende storrige kaldet Tartaria, hvis infrastruktur var af umådeligt omfang.

Når vi taler om folkemord, mener vi som regel udslettelse af menneskeliv. Vi bør udbrede begrebet til

at omfatte infrastruktur, livsstil, tradition og historie. Det er meget betegnende, at de krigsførelser, vi

ser i Mellemøsten, altid involverer ødelæggelse af historiske rester af en gammel kultur. Det skete i

Irak, det skete Libyen, det skete i Syrien (Aleppo, Palmyra), det skete i Afghanistan (Bamiyan).

Conquistadorerne i Sydamerika brændte de bøger, der var skrevet af mayaer og inkaer, der beskrev

menneskenes ældste historie, og vi har kun fragmenter af Popul Vuh tilbage. Franskmændene under

Napoleons invasion af Egypten hærgede løs på kartoucher i de egyptiske templer, fordi de fortalte,

hvor kristendommen havde sin kosmologi fra.
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Imperiets lejehær af terrorister og vandalister har ødelagt et af de mest betydningsfulde historiske steder i

hele Mellemøsten, Palmyra i Syrien

Vandalismen går altid efter resterne af noget gammelt, og invasionskrigene virker med det sæt briller

på mere som en del af det, som Joseph P. Farrell kalder for arkæologisk krigsførelse. De går efter

kulturskattene, og kun i det omfang, de udgør en værdi for ødelæggerne, gider de at rage dem til sig –

eksempelvis nationalmuseet i Bagdad. Resten skal ødelægges, for at folkene skal glemme, hvem og

hvad de er efterkommere af. Herefter ødelægges deres landbrugskultur, deres madkultur, deres

fungerende økonomiske systemer smadres med et dysfunktionelt gældsvæsen, deres markeder fyldes

med værdiløst skrammel, deres moralsæt forurenes med ‘frigørelse’, porno og Hollywood-

obskøniterer, deres sange udskiftes med dåsemusik og autotuner-bots i smart tøj, deres regeringer

udskiftes med bestukne halelogrere.

Er der ikke et mønster her, og har vi ikke glemt at se det som et sådant ved at acceptere den

almindelige påstand om, at det bare er udviklingen, det ustoppelige fremskridt, og det var bare noget,

der skete af sig selv?
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Glem aldrig Dresden!

Det var ikke bare noget, der fandt sted i udkantsverden, for Europa blev bombet sønder og sammen i

to verdenskrige. Alle byer i Tyskland med over 25.000 indbyggere blev brandbombet og blev ødelagt.

Dresden blev jævnet fuldstændig med jorden, for her fandtes der en rigdom af den type pragtfulde og

imponerende bygninger i, hvad vi herefter måske skal kalde for Tartaria-stil, en klassisk byggestil af

samme verdensomspændende udbredelse som Tartaria selv. Mainstream historie plejer at kalde

byggestilen for kolonitids-stil. Det forudsætter, at det var kolonimagten, der ankom med den, og at de

underfrankerede udkantsbeboere enten levede i jordhuler og stråhytter og var ude af stand til at

frembringe grandiøs arkitektur eller byggede i en helt anden stil. Da europæerne kom til Kina, så de en

anden stil, der matchede deres, men Fomenko-skolen gør opmærksom på, at den såkaldt klassiske

byggestil fandtes før, imperialisterne ankom. Et bedre eksempel er Japan, nærmere bestemt Tokyo.

Billedet viser den gamle bydel i Tokyo. Hvis vi så billedet og gættede, ville vi sige et sted i Europa. Det

særlige med Japan er, at det var et lukket land for udlændinge langt frem i tiden. Først i starten af

forrige århundrede lykkedes det for europæere og amerikanere at tiltvinge sig adgang, og det var ikke

med japanernes gode vilje, for de stolede ikke på de parasittisk imperialister, deres kanonbåde, der

løgnagtighed og grådighed. Der er derfor intet belæg for, at byggestilen ikke fandtes i forvejen.

Hvad taler vi om i udstrækning? Enorme landmasser. Tænk Eurasia i dag. Tænk Halford MacKinders

Heartland – interessant at han som repræsentant for det Britiske Imperium betragter netop det

kontinuum, der stort set svarer til Tartaria, som selve målet for magtprojektet. Den, der vil beherske

hele Verden, skal beherske The Heartland, som han siger i sin grundsætning for imperialisme,

præmissen, dogmet. Verdensøen er Asien + Europa + Lilleasien + Amerika – MacKinders Britisk

Imperium betragtede Amerika som deres retmæssige forlængelse. De udgjorde The Rimland, landet i

kanten, som vi også kan kalde for Søimperiet, for alle lande var stort set tilgængelige for dominans og

udplyndring fra vandsiden. De vigtige ressourcer var derimod i The Heartland, Landimperiet, der var
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en hårdere nød at knække. Det gør også, at vi kan identi�cere parasitternes hovedkvarter på hans tid,

hvilket er den klassiske imperialisme fra midten af 1800-tallet, hvor England er førende, for England

skabte industrialismen, der hentede sine ressourcer fra imperialistisk-parasittisk udplyndring af sine

kolonier i The Rimland. Dannelsen af Indien som britisk var en del af den æden sig ind på Tartaria, der

førte til dets forsvinden fra landkortet – og fra den nedskrevne verdenshistorie.

Et af de mange historiske kort viser et storrige, der bærer navnet Tartaria. Det strækker sig fra Japan til

Frankrig, fra Nordsibirien til Indonesien. Tartaria-kulturen var en ikke-aggressiv og ikke-

undertrykkende kultur – diametralt modsat den parasittiske kultur, der angreb og ødelagde den og

ved systematisk, vedvarende og indædt historieforfalskning sendte den ud i historisk glemsel.

Det russiske agrarsamfund anno 1917 var resterne af Tartaria. Parasitterne havde i mellemtiden

fordelt deres hovedkvarter mellem City of London og Wall Street, og fra begge hold udgik en

befalingen om, at Rusland skulle smadres ved en kommunistisk revolution. Nogle siger, at

hovedkvarteret aldrig forlod The City, og det giver bestemt mening. En ny megabølge af vandalisering
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og folkemord i alle begrebets betydninger blev sat i værk i revolutionsprojektet. E�ekten af denne

ødelæggelse blev først adresseret efter murens fald, og helbredelsesprojektet, der ganske bevidst blev

iværksat i Rusland, bliver nu voldsomt angrebet af parasitternes neo-koldkrigs-kampagne. Parasitter

kan KUN leve i et forurenet og giftigt miljø, og detox er deres værste mareridt.

Et afklassi�ceret CIA-dokument fra 1. juni 1957 med titlen National Cultural Development under

Communism beskriver, hvad bolsjevikkerne gjorde for at udslette historien om Tartaria. Vi behøver ikke

at betvivle dokumentets ægthed og den holdning, der fremkommer. CIA er på det tidspunkt så tæt på

sit ophav, de post-nazistiske efterretningsfolk, og nazisternes hovedfjende var som bekendt Stalins

Sovjet og bolsjevismen.

Her bør vi også huske – igen sagt uden forherligelse af Nazityskland – at Tysklands egentlige fjende var

det Søimperium, der havde indsat et illegitimt kupregime i Rusland til at regere på dets vegne. Altså

den egentlige historie om Den Russiske Revolution, ikke den forfalskede, selvforherligende historie om de

herlige revolutionære, der kæmpede for folket og arbejderklassen – som de havde opfundet til

lejligheden. Folket blev brutalt masseslagtet, og 147 millioner døde mellem 1917-1990. Så på mærkelig

bagvendt vis bekæmpede Hitler det russiske folks værste fjende, kommunismen og den imperialisme,

der havde skabt den.

Det ville stemme fuldstændig overens med den omend noget twistede raceideologiske side af

nazismen, der omhandler det ariske ophav, for befolkningen i Tartaria blev netop beskrevet som høje,

blåøjede, lyshudede typer, altså på samme vis som nazisternes ideal.

http://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp78-02771r000200090002-6
https://www.nedersteetage.com/den-russiske-revolution/
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Standard-invendingen er – for man kan ikke benægte de mange historiske kort fra arkiverne – at det

var var en betegnelse for et territorie, et landområde, som når vi siger Asien. Men Tartaria havde sit

eget �ag, det almindelige med en ugle og det kejserlige med en grif. Kejser = Czar, Shar, Ceasar. Det

havde sit eget sprog, sit eget folk og sin egen kongelige genealogi, hvilket vil sige alle attributter til et

organiseret, formelt storrige. Følgende slægtstræ over de tartariske kongerækker (konge – khan)

trækker tråde tilbage til den stærkt mytologiserede skikkelse kendt som Djengis Khan – her fra side

231-32 i Genealogie des Anciens Empereurs Tartares, Descenendus Ghenghiscan et digert fransk Historisk

Atlas fra 1732:

Der er noget besynderligt med historien om Djengis Khan og hans verdenstogt, den mongolske bølge.

Her bliver de kaldt for tartarer, altså befolkningen i Tartaria. Af samtids-illustratorer bliver hverken

han, Tamerlan (se i træet efter Timur) eller Bata Khan afbilledet med mongolske træk:

https://archive.org/stream/gri_33125011099708#page/n229/mode/2up
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Har historikere svindlet med fortællingen om den mongolske nomade, der bliver til en

verdenserobrer? Billederne viser ikke skævøjede mongoler – no o�ence – men snarere tyrkere. Ikke

tyrkere som moderne tyrkere men noget, der svarer til ideen om pantyrkisme, altså netop om et

folkeslag, der befolkede hele Asien. Den franske historiker Antoine Galante forklarer i sit værk

Bibliotheque Orientale, ou Dictionnaire Universelle fra 1695 oprindelse til betegnelsen tartar eller tatar:

Efterkommere af d’Ilingeh Khan – Djengis Khan, den femte konge i Turkestan – altså ikke en simpel

nomade-hyrde-kriger – og af Japhets slægt. Han uddyber ikke det sidste, men det et ret

bemærkelsesværdigt udsagn. Tartaria er altså befolket af efterkommere af en af Noah’s sønner! Japhet

havde en tvilling ved navn Mogol eller Mogul, der både er en etnisk betegnelse og en titel. Vi kender

det fra det senere Mogul-dynasti i Indien. Der beskrives endvidere, hvordan de to brødre danner hvert

deres kongerige, et i øst og et i vest, og at de senere bliver forenet.

Laver jeg et fortolkningsspring her? Det er jeg nogenlunde på, at jeg ikke gør, for en historie om Noah

og tre sønner i en plimsoller fuld af dyr, kone og tre sønner skal nok ikke læses bogstaveligt, som

bibelbaskerne gør. Landingsstedet Ararat i daværende Armenien, nu over grænsen til Tyrkiet, kan

sagtens være et konkret element. Fartøjet, der sejlede ud af oversvømmelsen har landet i et højland,

og overleverne har slået sig ned på et bjerg, indtil vandet faldt. Men vi er nødt til at læse allegorisk, så

når der står et navn, betyder det snarere en slægtslinje eller en helt gruppe overlevere. Hvor kom det i

øvrigt fra? Derom senere.

Oprindelsen til disse dynastier som nævnt hos Galante er også interessant, altså Turkestan, den

nuværende Xinqian-provins i Kina, hvilket knytter an til fortællingen om Shambala. Shambala eller

Cambalu er den overordnede form på Tartaria, hvilket er en �ad�sk. Altså to hints om en urgammel

oprindelse. Igen, disse fortællinger er henlagt og reelt nedgjort som myter, hvilket på nysprog betyder

en skrøne. Men myter er ikke skrøner, nødvendigvis. Som oftest tværtimod. De viser sig ved

nærlæsninger og sammenlignende studier at indeholde konkrete historiske elementer, og den eneste

retfærdiggørelse historikere har haft til at kalde det for myter, er, at kilderne er fragmenterede og

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82422h.image
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inkonsistente. Men de kan være slidte på grund af det lange tidsspænd, eller de kan være bevidst

saboterede, hvilket synes at være tilfældet ang Tartaria. Hvis vi ønsker konsistens, skal den genskabes,

hvilket er et lovende projekt, men det er kun i sin tidlige fase, selvom der er mange, der arbejder på

sagen. Det er som at sidde med et af disse puslespil med 5000 papbrikker i én stor rodebunke, så hvor

skal man starte? Man starter med genkendelige mønstre.

Den russiske historiker, der har skrevet mest om Tartaria, hedder Sergei Netvitenko. Desværre er hans

video-fremstillinger, der bla ligger på YouTube, ikke oversat fra russisk, så lige nu kommer de igennem

fra sekundære kilder, der har oversat delvist. Netvitenko læser til gengæld fransk, og vi ved, at der har

været en lang fransk-russisk, kulturel forbindelse – på godt og ondt, sig Peter den Store, Napoleon og

Den Russiske Revolution, der ikke har været velsignelser for Rusland. Men der er også gode kilder at

�nde hos både tyske og franske historikere. Den eneste kvindelige kejser(inde) af Rusland, Catharina

den Store, der bestemt heller ikke var en velsignelse for russerne, var af tysk adel. Netvitenko citerer

en tysk kilde, Berkenmeyer, fra 1729, der antyder at begrebet Tartar kommer fra navnet på en �od, og

ordet stammer fra kinesisk.

Tartaria var inden dets fjernelse var verdenskortet og -historien det største land i Verden.

Dets areal var på 7.899.464km² – omtrent 8 millioner kvadratkilometer!

Når vi i dag taler om tatarer, mener vi en lille gruppe, der er de tiloversblevne fra det mægtige rige,

Store Tartaria, bosiddende på Krim, Lille Tartaria.

En af de berømteste kartografer var Mercator.

Et udsnit af et af hans kort fra 1606 ser sådan ud:

Tartaria er hele det gule område, så det er altså før, Parasit-Imperiet begyndte at skære det i

småstykker og slette dets historie. Et vigtigt princip: hvis man lugter en rotte, så gå et skridt baglæns.
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Mens vi har Mercator fremme, er vi nødt til

at se lidt på et af hans mest foruroligende

kort, der viser en projektion af kloden set fra

Nordpolen.

For det første: hvad laver de �re

landmasser, der be�nder sig omkring

Nordpolen?

For det andet: hvad laver den ø, der ligger

sydvest for Island med navnet Frisland

(fremhævet i cirklen øverst tv)?

For det tredje: hvorfor hedder farvandet

England og Island Trojanalis? Der står i

Homer Odysseen, at Odysseus sejlede til en

grøn ø vest for Troya.

Et gammelt bretonsk-keltisk sagn fortæller

om den sunkne katedral, der rejser sig ved

særlige lejligheder, så man kan høre dens klokke, for derefter af sænke sig igen. Atlantis rising, som

Edgar Cayce ville have sagt, selvom han mere lokaliserer Atlantis til Bimini mellem Cuba og Florida

(Bimini-muren, m.m.). Interessant i øvrigt, at komponisten Claude Debussy komponerede et berømt

klaverpræludium ved navn La Cathedrale Engloutie, et stykke symbolistisk programmusik. Selvom du

måske ikke er til klassisk musik, så tjek denne indspilning ud, hvor du også ser nodebilledet. Du både

ser og hører havet, katedralen og klokkerne, læn dig tilbage og lad dig bade i havvand og klokker – og

opdag i tilgift, at du rent faktisk kan læse noder! Hvad der er endnu mere interessant var, at Debussy i

bogen Hellig Gral, Helligt Blod – som Dan Brown plagierede og forsimplede i Da Vinci Mysteriet – bliver

angivet som stormester i ordenen Prioré de Sion. Så hvad har Debussy vidst om den sunkne ‘katedral’

aka den sunkne ø i havet ud for Normandiet?

https://www.youtube.com/watch?v=cVMGwPDP-Yk
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Den italienske historiker Felice Vinci har omplaceret hele Odysseen til en rejse mellem

Atlanterhavsøerne, Norges kyst, det Sydfynske Øhav og øerne syd for Finland, så Odysseus blev altså

en af The Ancient Mariners, det oprindelige sejlende folk, for hvem verdenshavene og havstrømmene

var kendte og farbare.

Se: The Baltic Origins of Homer’s Epic Tales

Når man ser det hele sådan lidt fra oven

Ifølge Felice Vinci var Odysseus’ Ithaca øen i det Sydfynske Øhav ved navn Lyø! Ved siden af lå øen

Dulichos, hvilket på græsk betyder ‘den lange (ø) – det er krattereeme Langeland, eller Lawlarj som de

siger dernede i dag! Øen Oxygia, hvor Odysseus’ mænd blev holdt fangen af Calypso var fem dages

sejllads fra England = Færøerne (Mykene = Mykines), og det er hos den romerske historiker Plutarch, at

der �ndes et hint om det. I Odysseen er der beskrevet tidevand og dets omvending. Tidevand �ndes

simpelthen ikke i Middelhavet, til gengæld   �ndes det i Atlanten. Især ud for Normandiets kyst er

tidevandet enormt. Ved Mont Saint-Michel i Normandiet, der næsten udgør den sunkne katedral i sig

selv, er tidevandet så kraftigt, at der hvert år omkommer en del turister. De var blevet advaret af de

lokale mod at gå rundt på den tørlagte havbund – se billedet – for som de siger: når du ser vandet

komme derude, er det allerede for sent. Du når aldrig i land, og enten drukner du, eller også bliver du

banket ind i stenene ved kysten.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Baltic_Origins_of_Homer%27s_Epic_Tales
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Felicis værk er digert og velunderbygget, og der �ndes rent faktisk ikke de lokaliteter, som Homer

beskriver, i Middelhavet. Selv Vikipedia, som skal omgås med allerstørste forsigtighed og skepsis

grundet dets ejerskab: datama�aen, er nødt til at indrømme det. Vinci går så langt som til at

identi�cere Atlantis med den sunkne ø Frisland og den hyperboreanske sejlende kultur i det Østersøen

og beyond. Det var disse blonde søfarere, der ankom til det Græske Øhav 1600 år f.Kr og dannede den

mykenske kultur, forgængeren for den klassiske græske kultur, og disse folk bragte deres sagaer/epoi

med sig. De re-lokerede og genopbyggede   så at sige deres gamle kultur det nye sted, hvilket man i

øvrigt altid ser, når en kultur omplanter sig selv.

Se evt. en opsummering af Felici Vincis værk:

https://www.centrostudilaruna.it/homer-in-the-baltic-summary.html

Manden er i øvrigt – ligesom de bedste og mest banebrydende historikere i vor tid – ikke historiker af

uddannelse og profession, men atomfysiker (og mensa-overintelligent…). Han indskriver sig hermed i

rækken af undertegnedes ikoniske godfathers i historisk revisionisme: Anatoly Fomenko, Nicolai

Levashov, Ralph Ellis, Alan Wilson & Baram Blackett, Graham Hancock, John Anthony West, Rand Flem

Ath, Abdul Hakim Awyan. Læg dertil historikerne Terry Boardman, Joseph P. Farrell, David Livingstone

og John Irvin. Man behøver ikke at købe hele deres narativ eller være ‘enig’ med dem – hvem har i

øvrigt kapacitet til at gå i rette med folk, der har brugt et helt liv på fordybelse i deres speciale.

Vi vender senere tilbage til ideen om Atlantis og de ældste søfarere.

Det store �od, der skulle have givet navn til Tartaria kunne være det navn, som Mercator angiver på

ishavet nord for nuværende Sibirien kaldet Mare Congesatu Tartaricum. Han navngiver også Tartar

Fluvius, en �od, der løber ud i ishavet – der muligvis ikke var et ishav på det tidspunkt. Et andet andet

navne for Tartaria har været Scythia. Japhets bror hed Seth – Sythia – Scythia – Skytien. De bibelske

begreber Gog og Magog, der er omgærdet med så meget Armageddon-Apokalyptisk mytemageri er

https://www.centrostudilaruna.it/homer-in-the-baltic-summary.html
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simpelthen lokaliteter indskrevet i Mercators kort over Tartaria. Magog var en af Japhets sønner, så

der er opkaldt en lokalitet efter denne skikkelse.

I Joseph Priestleys tidslinje fra 1769 fremstår Skytien som forløberen for Tartaria. Skytien eksisterede

allerede fra det 1. århundrede i vores tidsregning, og Tartaria �gurerede fra det 6. århundrede.

Et mærkværdig koncept for styreformen i Tartaria var, at khanen – eller som vi ville sige kejseren –

skjulte sin identitet og sit navn. På denne måde blev han usårlig og kunne derved beskytte sig selv og

sit rige. Det er en radikal anderledes fremstilling af den højeste autoritet i forhold til i Vesten, hvor

kejseren eksponerede sig selv på storpralende og ekstremt forherligende vis. Dette forhold har

muligvis været med til at svække den historiske dokumentation for eftertiden af Tartaria, for hvis

samtiden ikke kendte identiteten for rigets øverste leder, var det lettere for eftertiden at benægte

både lederskab og riget som sådan.

Tartaria forsvandt som rige og som begreb i det 19. århundrede = 1800-tallet. Omkring 1820-40 �ndes

det ikke længere. Vi ved, at Napoleon angreb Rusland, og at kulminationen fandt sted i 1812.

Komponisten Tjaikovskij skrev en ouverture, et symfonisk digt over begivenheden, og vi ved at Moskva

brændte samme år. Der er beretninger om, hvordan Napoleons tropper gik ind i den brændende by,

og at de måtte undslippe den igen. Der er noget underligt ved den overleverede beskrivelse af

begivenheden. Byen er a�olket ved ankomsten. Der �yver ildkugler indover byen. Nogle kilder er

spekulative i forhold til, hvorvidt den russiske Czar Alexarder II og Napoleon var fjender, eller hvorvidt

de i virkeligheden var allierede, og deres fælles fjende var den tartariske hær. Så var den store krig i

starten af 1800-tallet i virkeligheden the �nal countdown for Tartaria?

Tartarias fald

Her bliver det for alvor mærkværdigt, og jeg har selv lidt svært ved at fatte det – og rent ud sagt købe

historien. Men jeg udelukker den bestemt ikke, jeg vil blot gerne tygge lidt mere på den og se lidt mere

kød på bordet. Ifølge kilder til emnet, så oplevede den nordlige halvkugle en ‘mudder�od’ i 1800-tallet.

Denne mudder-oversvømme, en slags sekundær beskidt synd�od, udslettede det, der også kaldes

efterkommerne til / overleverne fra Atlantis. Det vil med andre ord sige, at Tartaria skal betragtes som

en ældgammel settlerkultur med oprindelse ca. 11-12.000 efter efter den primære Synd�od for 11.600

år siden – i�g. Platon, bekræftet af geologer, hvis vi sætter synd�oden lig med nedsmeltning af de

store iskapper (jf Graham Hancock’s synd�odsteorier).

Som ved udslettelsen af Atlantis mener kilderne af kunne påvise brugen af energivåben af en eller

anden art, avancerede atomvåben el. lign. Altså en slags Tunguska-event, der formørkede himlen i

månedsvis, udslettede alle træer i kæmpe områder af Sibirien og �k det til globalt at regne ned med

‘mudder’ fra nedslaget. Der �ndes ingen kratere som sådan, så der er ikke tale om et meteor-nedslag.

Det menes påvist, at der i det meste af Sibirien ikke �ndes træer over en bestemt alder, hvilket der

burde være.

Det antydes også, at indbyggerne i Tartaria selv besad avanceret teknologi. Der er folk – også

velfunderede og nøgterne folk som Joseph Farrell, der har hæftet sig ved den bygningsstil, der
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benytter sig af kobber som spir eller kupler på tage. Det er et dyrt og besværligt materiale at bruge,

men kan det mere end at se �ot ud? Vi ved, at det har kraftige energetisk-elektriske egenskaber, så var

folk på et tidspunkt i Tartaria i stand til at udnytte det som en energikilde?

—o—

Atlantis – Antarktis

Se også Man pisser ikke ustra�et på guderne

Tilbage i 70-90’erne gjorde ægteparret Rose og Rand Flem Ath deres studier i Antarktis. Det er et

akademisk og seriøst studie, der bygger på �ere koordinerede videnskaber – i sig selv banebrydende,

da videnskabsfolk i akademia næsten altid arbejde i isolerede og fragmenterede cirkler, hvor de stort

set aldrig tillader den yderst kreative og helt nødvendige gennembrydning af de lukkede og

stagnerende videns-sku�edarier, som de i vor tid har fået tildelt som arbejdsrum.

De opstiller en meget plausibel forklaring på, hvad Atlantis var for en størrelse og en lokalitet, og vi

skal i det følgende se, hvordan de som udgangspunkt har et kort, der fuldstændig ligner Mercators

verdensprojektion fra Nordpolen, men denne gang vender de kuglen og projicerer den fra Sydpolen.

Flat-earthere kan godt stå af her og zappe hjem i deres eget sku�edarium. De kan også vælge at blive

hængende, for der er faktisk noget til dem også. Jeg vil hævde, at det har forstået ‘noget’, de ved bare

ikke, hvad det er, de har forstået.

Platon siger, at Atlantis lå på den anden side af Herkules’ søjler, og at det havde en omkreds som

Libyen og Asien tilsammen. Der var høje bjerge på Atlantis (det parkerer Frisland-teorien og Bimini-

teorien, sorry Cayce – men du kommer alligevel til din ret i sidste ende). Søjlerne er der nogenlunde

enighed og klarhed om er Strædet ved Gibraltar, udsejlingen fra Middelhavet. Men Libyen og Asien

havde en anden mening for antikkens folk. Desværre har historikere læst den slags bogstaveligt og har

afvist det som mytologiske skrøner, på samme måde som bibelbaskerne har læst Det Gamle

Testamente bogstaveligt og fået religiøse skrøner ud af det – hvilket gør, at de ikke forstår disse myter,

og at de ikke bliver taget alvorligt af videnskabsfolk, der ikke forstår, at de selv hengiver sig til tro i

form af videnskabelig dogmatisme. Vi lever i en dobbelt-dum ikke-videnskultur, hvor antagonisterne

hver for sig sidder med ubrugelige stumper af forstyrret viden, som de ikke kan få til at passe med de

andres ubrugelige stumper af forstyrret viden.

Når man projicerer jordkloden fra fx Nordamerika – alle dominerende kulturer ser Verden ud fra deres

egen navle – så fremtræder verdenshavene og kontinenterne som adskilte. Hvis man derimod

projicerer fra Sydpolen/Antarktis, så fremtræder verdenshavene som et samlet kontinuum og

kontinenterne som en samlet omkransning:

https://www.nedersteetage.com/man-pisser-ikke-ustraffet-paa-guderne/
https://www.youtube.com/watch?v=cVMGwPDP-Yk
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Mercators kortlægning vendt på hovedet. Vi er ikke vant til at projicere Jorden vertikalt, for mennesker er

bosat horisontalt – i hvert fald i nyere tid.

Verdenshavene fremtræder som kun ét hav, hvilket er et geogra�sk faktum. Platon siger, at

Middelhavet blot er en lomme i Det Store Hav adskilt via en smal kanal (søjlerne). Platon taler om det

modsatte kontinent, og alle kontinenterne fremstår som modsatte, når man ser det fra Antarktis. Det er

en del af Platons fremstilling, der ikke er ordentligt forstået. Vandet på den anden side af søjlerne

fortolkes som det, vi afgrænser som Atlanterhavet, og det modsatte kontinent fortolkes som Amerika.

I Platons samtid kendte man via direkte erfaring til tre kontinenter:
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Kendskabet til Europa stopper ved Skandinavien, kendskabet til Afrika stopper ved Afrika nord for

Sahara kaldet Libya og kendskabet til Asien stopper ved lommen til højre/øst i verdensøen, der er det

Kaspiske Hav, hvilket afgrænser Asien til det, vi forstår ved Mellemøsten/Lilleasien. Hvad der lå

udenfor var ukendt eller i bedste fald di�ust. Hvis man tager det dengang kendte Afrika kaldet Libya

og lægger sammen med det kendte Asia, får man en omkreds, der svarer til Atlantis = Antarktis. Det

vand, der omkransede verdensøen i den græske forståelse, kaldte grækerne for Det Atlantiske Hav.

Flat-earherne har genoplivet den græske-middelalderlige verdensforståelse, hvor

verdensøen/landmassen er en pandekage, der �yder i midten af et omkransende verdenshav, bag

hvilket der �ndes … intet. I middelalderens neo-platoniske verdensbillede har man placeret en

julekugle udenom, drysset julesne, hængt julestjerner i toppen og sagt: dette er Verdensaltet. Det giver

jo fuld mening, at vi i en tid, hvor vores verdensbillede er dannet via begloen af �adskærme, så skal

Jorden igen-igen skal være �ad. Flad som i �adpande – ouch, der smuttede den sidste �at-earther …

Børnene er sendt ud og lege, så kan de voksne snakke seriøst.

Grækerne havde i virkeligheden en stærk pointe. Atlanterhavet for dem var langt større, end hvad vi

anerkender i dag. Og det faktum, at Platon fortæller os, at der �ndes en ø = et kontinent på Jorden, der

er større en det, vi i dag kender som Nordamerika (uden Canada), er i sig selv bemærkelsesværdigt.

Platon siger også, at øen-kontinentet er højt beliggende. Det er fuldstændig korrekt, for geogra�sk set,

er Antarktis det højest beliggende kontinent, og de bjergformationer, der be�nder sig under isdækket,

er voldsomme.

Den egyptiske præst (=videnskabsmand), der informerede Solon, Platons onkel, fra hvilken han har

overleveret sin beretning, ser Verden stående fra Atlantis i en fjern fortid. Vandet i Verdenshavet var

væsentligt lavere, vi taler om 12.000 år siden, da Atlantis blev indkapslet i bundet vand = is, MEN hvor

al den is, der var bundet til det meste af den nordlige halvkugle blev frigivet og oversvømmede Jorden.

Hvad skete der liger her?

Det betyder som sidebemærkning, at den atlantiske kultur, dvs de bosættelser på hele kloden, der blev

nedsænket i enten vand eller mudder-sedimenter til lands og til vands, var fritlagte dengang. Det

betyder endvidere, at der var en hel stribe landbroer mellem de landområder, der i dag er adskilte af

vand. England hang sammen med hovedland-Europa, Beringsstrædet var en bred landbro kaldet

Beringia, der var en landbro mellem Danmark og England henover Doggerbanke, Japan var landfast

med Korea og Manchuriet, New Guinea, Australien og Tasmanien var forbundne landmasser,

Sydindien og Sri Lanka hang sammen, der var et land mellem Indien og Afrika ved navn Lemuria, hvor

den herlige langlemmede primat ved navn lemuren levede, Middelhavet var langt mindre, osv-osv.

Platon skriver endvidere, at fra denne ø, der var større end Libya og Asia, kunne de søfarende tage deres

vej til andre øer og det modsatte kontinent, der ligger omkring havet.

Senere i historien støder vi på den samme viden overleveret gennem tid. I Renaissansen �nder vi en

skikkelse som Athanasius Kircher, en af det mest fascinerende jesuitiske lærde. Og ja, vi ved, hvad

jesuitterne er for nogle typer, og hvad deres agenda var og har været og stadig er, men deres lærdhed

og indhentede viden bør vi ikke tage fra dem – vi bør tage agendaen og brugen/misbrugen af deres
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viden fra dem. Så Kircher var i besiddelse af et kort, der muligvis var stjålet af romerne efter

Cleopatras fald som egyptisk dronning. Lignende kort havnede i Konstantinopel og dannede baggrund

for

Egypterne så Verden ovenfra og ned. Nilen �ød nedad = mod nord. Kircher accepterede på sit kort, at

syd er nord, og nord er syd. Han placerer vha sit hovedvendte kort tegnet af fra et egyptisk kort

Atlantis mellem Spanien og Afrika på den ene side og Amerika på den anden:

Men hvad nu, hvis han tog fejl af det kort, han tegnede af efter, og denne ø lå vendt den anden vej i

forhold til et helt andet kontinent? En lignende kon�guration dukker op i de øer, som Antarktis består

af, for det er ikke kun ét kontinent. Og hvad nu, hvis Atlantisk ikke sank i havet, men blev dækket af

‘havet’ = isen? Er det det, der har forvirret historikere, så de har afvist det som en myte? Til gengæld

sank den atlantiske-globale civilisation i havet, for alle kysterne �yttede sig udad og dækkede alle de

steder, der var placeret ideelt ved udmundingen af de store �oder ved kysten – der nu �yttede sig.

Hvorved byerne sank til mellem 50-300 meter under havover�aden, jf. Dwarka ved Cambraibugten

vest for Indien (60-80 m), et bygningskompleks på størrelse med Manhattan, og Bimini-muren, der er

meget mere end et murværk men en hel by med bla pyramider (300 m). Plus en hel række steder

under vand alle mulige steder i Verden. Men disse byer sank mere end under havet, de sank under

havbunden, for de er dækket af muddersegmenter – ligesom steder på land efter den formodede

mudderregn i 1800-tallet.

Da Platons onkel Solon på sin rejse talte med en af de mest lærde egyptiske præster, der fortalte ham

om Atlantis, begyndte han at prale af grækernes gamle viden, hvorefter præsten ryster på hovedet og

siger:

Oh, Solon, Solon, I grækere er altid børn. Der �ndes ikke noget græsk, der er gammelt, og som kommer fra

gamle traditioner, ej heller græsk videnskab, der er runden af alder.
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Hvorefter præsten forklarer, at historien om �odbølgen relateret til Phaeton er delvis komplet. Ifølge

græsk mytologi blev solen, Helios, trukket af en hestevogn rundt på himlen. Apropos Solvognen på

Nationalmuseet og apropos Vinci’s påpegede synkronicitet mellem nordisk og græsk mytologi. Helios

giver sin søn Phaeton lov til at køre vognen, men da Solen ikke er stærk nok, falder den ud af sin bane

og sætter ild til Verden, og Zeus er nødt til at gribe ind for at slukke ilden, hvilket skaber �odbølgen.

Præsten siger derefter:

Mangfoldige er de ødelæggelser blandt menneskene, der har været, og som skal komme, og de største er

gjort af ild og vand, men ved siden af dem er mindre ødelæggelse på utallig vis. Jeres egen historie om

Phaeton, Solens Søn, der drev sin faders bane men selv blev ramt af tordenkiler, er en mytisk version af

virkeligheden, der består i afvigelser i de legemer, der befolker Himmel og Jord, og som forårsager vidtspredt

ild i Himlen og på Jorden. 

Ut-nationen blandt nordamerikanske indianere fra Colorado, men drevet til Utah – deraf navnet på

staten – har en lignende myte om Solen, Solens søn, ildpilene og �odbølgen. Deres sprog er i familie

med aztekerne, der har myten om Azlan – og nej det er ikke C.S. Lewis, det er omvendt:

En anden amerikansk stamme, Cherokee, har en myte om, at Verden var vand, dernæst en ø �ydende

i vand, og Verdens undergang består i, at den bliver til vand igen. De siger endvidere: Der er en anden

Verden under denne, der ligner vores på alle måder med dyr, planter og mennesker, men årstiderne er

anderledes. Altså den sydlige halvkugle.

Antarktis iskerne ser sådan ud:
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Det et indtil for nyligt påstanden, at iskernen på Antarktis var 50-60 millioner år gammel. Så kom der i

1990 et par forskere frem, der åbnede diskussionen om alderen ved i feltarbejde at opdage en skov,

der 2-3 millioner år gammel (ved træet på billedet). Bemærk i øvrigt, at Antarktis består af to del, Større

Antarkis til højre, og Mindre Antarktis til venstre. Sydamerika ligger i forlængelse af Mindre A, og disse

har været landfaste før stigningen af vandet.

Et underligt omvendt geologisk fænomen er, at på Mindre Antarktis er der mindst is, men her falder al

sneen, hvorimod på Større Antarktis er der koldest, men det er en kæmpe isørken. Det vil sige, at det

snevejr, vi har i dag, ikke har produceret det islag, vi ser i dag. Videnskaben har ingen forklaring på,

hvorfor der ikke sner på verdens største iskerne. Til gengæld er der et lignende underligt fænomen på

den nordlige halvkugle, når man studerer iskernen før slutningen af sidste istid – på samme tidspunkt

som Atlantis’ undergang:
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Der er hævdet, at de oprindelige indbyggere af amerikanere – First Nation som de stolt kalder sig, de

førstefødte, med gammeltestamentlige konnotationer (inklusive o�errolle) – var prærieindianerne, og

at resten af kontinentet inklusive Sydamerika bestod af efterkommere af disse fok, der vandrede

henover datidens isbro ved Beringsstrædet og gennem den isfri lomme, vi ser på kortet mellem de to

isfelter. Det første etnologisk-kulturelle problem er, hvordan de sydamerikanske højkulturer med

deres kæmpe bygningsværker og avancerede landbrugskultur udviklede sig fra en nomade-jæger-

samler-stenalderkultur fra Sibirien. Det andet problem er, at de sydamerikanske kulturer dateres til

længe før ankomsten af nomaderne i Beringsstrædet. Tilsyneladende ikke noget forklaringsproblem

for historikere-etnologer … altså bortset fra at de ikke forklarer problemet.

Det tredje problem er geologisk, for hvorfor er der en isfri lomme mellem et mindre isfelt mod vest og

et større mod øst? Den nordlige halvkugle var overiset indtil for 12.000 år siden, så meget er vi klar

over. Men hvordan så det ud med den sydlige og især Antarktis? Som sagt blev der fundet træer, der

var et par millioner år gamle, men hvad herefter? Vi har det berømte Piri Reis-kort, som denne

navigatør præsenterede i 1517 for sultanen. Ikke nok med, at Antarktis er isfrit, og konturerne på

kysten matcher med, hvad vi ved i dag �ndes under isen. Der hopper også mennesker og dyr rundt i

landskabet!
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Nede i bunden af kortet står der bla:

“Ud fra otte jaferyas af slagsen og et arabisk kort af Hind (Indien) og fra �re nyligt tegnede portugisiske kor,

der viser landet Sind (Pakistan), Hind og Qin (Kina) tegnet geometrisk og også fra et kort tegnet af Qulunbu

(Columbus) af den vestlige region har jeg udtrukket det. Ved at reducere alle disse kort til én skala, fremkom

den endelige form, således at dette kort over disse lande af sømænd bliver regnet for lige så nøjagtigt og

pålideligt som de syv haves pålidelighed og nøjagtighed i de ovennævnte kort.

Interessant i øvrigt, at Columbus havde en færdig tegning af hele de to amerikanske kystlinjer, som

han umuligt kan have nået at tegne. Det bekræfter visse formodninger om, at han udmærket vidste, at

han ikke styrede efter Indien.

Er der en mulig forklaring på, hvorfor et nu arktisk område engang var tempereret, og hvorfor isen

pludselig besluttede sig for at forsvinde fra et nu tempereret område? En sådan forklaring er at �nde

hos Dr. Charles Hapgood. Han argumenterer for, at Jordens over�ade på et tidspunkt har �yttet sig ca.

en kvart omgang. Den har simpelthen roteret om sin egen kerne.

Rand Flem Ath noterer sig, at logikken og sociologien indenfor videnskab er meget forskellig. Hapgood

blev fuldstændig ignoreret af sine kolleger, selvom logikken i hans fremstilling var eksemplarisk og

burde have været taget alvorligt. Videnskaben har eksempelvis ingen problemer med at publicere og

anerkende forskning, der siger, at noget tilsvarende er foregået på planeten Mars.

Jorden er lagdelt, i hvert fald ifølge generel forståelse. Her er selve den indre kerne så �ydende jern,

hvilket der kan være grunde til at betvivle, men det ydre lag kaldet lithosfæren (lithos er sten, hvilket

siger, at den er relativt fast), der hviler på den næstyderste lag kaldet asthenosfæren (der er mere

�ydende), er der ingen grunde til at betvivle. Når lithosfæren �ytter sig, forbliver resten stabil.
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Konsekvenserne af et sådant ryk har været katastrofale og akkompagneret af jordskælv, vulkanudbrud

og �odbølger for ikke at tale om udslettelse af dyre og planteliv i stor skala.

Billedet viser, den daværende polarzone, hvor der var is sammen med den daværende tempererede.

Det vil sige, at Alaska, Sibirien og Nordnorge var i en varm zone, hvilket bekræftes fra fundet af dyr i

området, der ellers hører hjemme i fx Afrika, fx hyæner. Efter skredet af lithosfæren blev disse

områder til arktiske. Grønland var både dengang og i dag overiset, for den ligger i fællesnævneren for

de to cirkler.

Der går en ring om Jorden, hvor dyrelivet blev udryddet i særdeleshed. Det er netop den cirkel, der

oplevede den største forskel i klimaet, fordi landet �yttede sig, hvorimod landet med de tværstillede

koordinater blot roterede. Hyænen, der løb rundt i et subtropisk Sibirien, overlevede ikke at blive

omplantet til et arktisk Alaska. Løverne i Afrika roterede om deres egen akse, men mammutterne i

Nordamerika døde.
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Amerika var på et tidspunkt at betragte som en del af Asien. Så asiatere har kunnet bevæge sig

ubesværet fra Sibirien til Alaska før jordvendingen, hvor begge landområder var isfri. Da vendingen

ankom, var disse folk bosat i nuværende USA. I de indianske fortællinger er Mount Shasta er helligt

bjerg på samme måde som Ararat er for armenerne. Ligheden er, at det begge var bjerge, som folkene

søgte til�ugt på, da vandene steg.

Hvad der er endnu mere interessant er, at de samme fortællinger inkluderer tilrejsende, der ankom

med både fra deres hjemland, der var blevet ødelagt. Vi kender alle historien om Noah, der beskriver

det set fra én mand og hans families synspunkt – vi husker igen, at der skal læse i allegori. Men de

færreste kender de tilsvarende historier fra Amerika. Okanaga-indianerne fortæller om, at deres

forfædre undslap en synkende ø midt i havet.

Ud for British Columbia i Vestcanada ligger en øgruppe ved navn Queen Charlotte Islands med en

oprindelig befolkning kalde Haida, fortæller, at:

Deres forfædre for længe siden boede i verdens største landsby. Livet var bekymringsfrit, indtil Himlens

Høvding besluttede sig til at ødelægge menneskeheden ved at lave om på Himlen og skabe en



29.12.2022 15.14 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1986/3124

oversvømmelse af Verden. De overlevende undslap til et nyt land, hvor de landede på en bjergtop, og en ny

tid begyndte.

Historierne om bjergene som landingspladser �nder i hele Verden. Fujiyama, Ararat, Kilimanjaro,

Mount Baker (Okanaga-historien), Titicaca-søen (verdens højest beliggende sø).

I Japan i år 691 beordrede kejser Temnu sine kejserlige fortællere til at nedskrive de ældste myter. Det

blev til bogen Kojiki, hvor det siges, at et land, hvor Verden var meget ung, hed Onogoro Jima, der lå

tæt ved Nord- eller Sydpolen (fortolkningsspørsmål), og det kan være et synonym for Antarktis.

I Flem Aths fremlæggelse tages der ikke højde for, at der kan have været tale om to kontinenter,

hvoraf det ene kunne være det reelt sunkne – jf Mercator-projektionen, der viser en �rdelt landmasse i

det Nordlige Ishav (nuværende, dengang tempereret klima).

Landbrugets genopståen

Efter Synd�oden vendte livet tilbage. Det er dog bemærkelsesværdigt, at de agrare kulturer opstår

samtidigt på forskellige kontinenter for 12.000 år siden. Indtil da var der samlere og jægere og kaboom!

– pludselig var der bønder. Hvad vi ville kalde for primitive kulturer blev lige pludseligt mere

avancerede. Historikere/arkæologer er ikke særlig gode til at forklare det, hvilket ikke er så sært, da de

fuldstændig udelukker, at der på Jorden fandtes simultant to vidt forskellige kulturer, der ikke var

blandede – endnu, en avanceret og en primitiv.

Al landbrugskultur ses for første gang i historien i en stor halvmåneformet zone, der ligger imellem

den gamle Krebsens Vendekreds og den nye efter jorddrejningen.

Det land, der har det største landområde indenfor den frugtbare halvmåne, er Kina, og Kina har det

største antal forskellige afgrøder. Indien har det næsthøjeste antal forskellige afgrøder.
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I Indian blev en af de tidlige ledere af den nationale opstand mod briterne smidt i fængsel. Hans navn

var Bal Gangadar Tilak og var en af Gandhis forbilleder.

Han brug en årrække i sit fængsel på at studere Vedaerne, for det var det eneste, de lod ham læse. Da

han endelig efter 6-7 år i fængsel blev løsladt i 1903, tog han op i bjergene, hvorefter han kom ud med

en bog ved navn The Arctic Home of the Vedas.

Ahura Mazda advarer Yima, menneskenes første konge, om ankomsten af en hård vinter, der skal

ødelægge alle levende væsener ved at dække landet med et tykt dække af is, og han råder Yima til at

bygge en vara, et indelukke, der skal beskytte alle dyr og mennesker (arken). Zend-Avesta-teksten kan

læses her:

www.sacred-texts.com/zor/toz/toz05.htm

– men afsnittet går kort fortalt ud på, at Ahura Mazda rådgiver menneskekongen at overleve vinteren

= istiden = for�yttelsen af arktis til tropisk og omvendt og efterfølgende at dyrke jorden, efter at have

undsluppet med sin vara (ark) fra sit hjem ved Polen. Nord- eller syd? – undertegnede hælder til nord

pga afstanden og Mercators kort og Levashovs læsning af de slaviske vedaer, der ligger i forlængelse af

de skrifter, som Tilak læste. Men det er svært at afgøre.

Ahura Mazda er de gode kræfters guddom i persisk mytologi, og Ahriman er de onde kræfters

repræsentant. Så hvilken af disse to guddomme (ifølge Haida-folket i Canada) der tog beslutningen om

at lave om på himlen og skabe oversvømmelse, er ikke så svært at regne ud.

I den sumeriske civilisation har de fortællingen om Dilmun, der svarer det Zend-Avestas og Haida-

folket. Lingvister har underligt nok fundet lighedstræk i i sumerisk og Haida og deres fortælling er

nærmest ordret identisk, hvilket er noget af et spænd i afstand. Men sprog og fortælling lyver ikke,

uanset hvad bedrevidende historikere måtte hævde.

http://www.sacred-texts.com/zor/toz/toz05.htm
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Så er der Egypten, hvor vi i Vesten har Atlantis-historien fra. Hvor var egypterne under

oversvømmelsen. Og vi taler ikke om det dynastiske Egypten men om de oprindelige skabere af

Khemt, landet ved �oden med den sorte jord. Byggerne af S�nxen og pyramiderne. Det var i det

Ethiopiske højland, landingsstedet for overleverne fra Atlantis ved den højt beliggende ferskvandssø

Tana. Det ligger halvvejs mellem den gamle og den nye vendekreds for krebsen, den frugtbare

halvmåne hvor alt landbrug opstod. NB, den etiopiske forbindelse til Pagtens Ark, en overleveret

artifakt fra en hi-tech-civisation. Overleverne spredte sig efter katastrofen ned langs den Blå Nil til

Sudan, til sammenløbet af den Blå Nil og den Hvide Nil ved Khartoum, hvor landbrugskulturen opstod

for 12.000 år siden.

Der begynder at tegne sig et mønster med landingspladser for de sejlende overlevere fra Atlantis. I

samme cirkulære periferi �nder vi Spirit Cave i Thailand og Titicacasøen i Peru.

Fællesnævneren for alle landingsstederne var en stabil økologi. Andre steder var der total

ødelæggelse, uddøde dyreracer og waste-land.

Indbyggerne ved Titicacasøen hedder Amera’erne, og deres sprog er helt særligt. Det er strengt

opbygget og simpelt. Dets syntaks er altid stabil. Det kan udskrives i algebræiske forkortelse, som selv

computere kan forstå. Nogle historikere har foreslået, det ikke bare opstod via udvikling over tid men

var skabt og designet fra bunden. Et kunstigt sprog altså. Logikken er ikke binær, men trinær, hvilket

meget vel kan blive det næste computersprog.

Amera’erne har også en anden tidsopfattelse. De anser fremtiden som liggende bagud, et skjult sted,

som de ikke endnu kan se. Engang vil de ankomme dertil, men de behøver ikke af fokusere på det.
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Byen Atlantis

Ifølge Platon var byen Atlantis enorm, som vore dages London. Han kommer også med et hint om,

hvor på Antarktis, byen be�nder sig: Midtvejs fra søsiden omkranset af bjerge.

Således beriget – eller måske forvirret – af ikke bare ét men to sunkne riger i menneskehistorien

runder vi historien af. Først var det ene rige, så var det andet, og så var ingen af dem. Der er en direkte

forbindelse mellem dem, selvom spændet i tid er stort, og der er mange døde punkter og manglende

led.

En forbindelse, der er ret foruroligende, er, at det synes at være de samme stridende grupper, der

fandtes dengang i tidernes morgen og i dag. Vi be�nder os i dag på den anden siden af den det, der er

beskrevet som en fuldendt yuga-cyklus på 24.000 år. For 12.000 år siden fandt der noget sted, der

først bliver afklaret i dag. Det foruroligende viser sig at være det opløftende.

Både Edgar Cayce og Rudolf Steiner taler om de to grupper fra Atlantis, Belael (Baal) og Emilius, hvor

den første brugte deres viden, magt og teknologi til egne formål destruktive for andre, og den anden

gruppe så sig som beskytter af menneskene.

Tartaria var landingsstedet for de overlevende. Deres kultur var ubrudt, indtil parasitterne �k

overtaget. I dag i 11. time vender vinden igen og blæser den anden vej.

—– o —–
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Der sker det for tiden med medier i Vesten, som der skete for medierne i Sovjetsfæren. Udøverne af disse

medier har marineret så længe i deres propagandasovs, at de er begyndt at tro på deres egne fake historier.

De er blevet som en organisme, der fodrer sig selv med det, der kommer ud af egen endetarm.

Patrick Henningsen

Journalist, foredragsholder, broadcaster

Så malerisk men uhyggeligt præcist kan det siges. Medierne og deres ansatte svømmer i deres egen

sump af snavset badevand, som både de selv og deres opdragsgivere / infokanaler har skidt og pisset

i. De har vænnet sig til smagen og stanken af fæces fra det store globale kloaka�øb, hvor der

uophørligt udledes en giftig strøm af a�ald.

FAKE – journalismens fallit



29.12.2022 15.14 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 1991/3124

Alt tyder på, at der er lukket fuldstændig op for alle sluser i den globale skidestorm. Milliarder af

pengemidler bliver lige nu pumpet ind verdenshistoriens mest massive propaganda-tsunami, hvor der

sættes helt nye standarder for løgnagtighed – og man skulle ellers tro, det ikke kunne blive værre.

Det eneste lyspunkt – hvilket til gengæld skal tages alvorligt – er, at propagandaen og løgnen har nået

det maksimale omfang. Den rammer bunden i etik og loftet i omfang og grelhed. Selv de mest

hjernedøde begynder nu at sige …. aaah, mon ikke det lige er overdrevet nok?  når det nu fx hedder sig,

at russerne og Putin er ansvarlig for at have kuppet de Gule Veste, den amerikanske valgkamp, Brexit,

Pokemon Go og begrebet humor – seriøst, det siger de sgu! + en lignende sværm af absurditeter. Hver

eneste gang, propagandamaskinen og globalist-ma�aen støder på modstand mod deres fremmarch

for tiden, er det russerne, der er skyld i det. De er hysterisk besatte af begæret efter at skabe den ny

Kolde Krig = 3. Verdenskrig under radaren, før den for alvor bryder ud, og de bruger alle de gamle

opskrifter til at iscenesætte den samme spænding og modsætning, der gjorde folk paranoide og

angste i forrige århundrede.

Det Må få et tilbageslag, når propagandamaskinen skal køre i så højt et gear. Løgnefabrikken

overspiller sine kort, den gentager sig selv i tide og utide, den sjusker og glemmer at rydde ordentligt

op efter sine beskidte a�ærer. Historierne, der sprøjtes ud af mediekloakken, er nu så latterlige og

absurde, at de er fornærmende for selv en moderat intelligens. Vi lever ikke længere i en Verden af

facts og substans, vi lever i en Verden af skrøner og spin, hvor hverken medierne eller deres faste

kunder længere forventes at efterspørge en underbygning af et udsagn, og journalisterne ikke længere

forventes at levere den. Egentlig journalistik om en stribe kerneemner er stort set gået død.

Medierne får konstant tilsendt scripts fra efterretningsvæsener og store mediegrossister ejet af

globalisterne og atlantisterne. Det bliver nu bekræftet, at et forum, en tænketank som The Atlantic

Council kanaliserer milliard-summer ind i et 1000-strenget propagandaprojekt. Det er krigslobbyisme i

allerhøjeste gear, og de har tilsyneladende ubegrænsede midler til rådighed. Deres kampagne er i sig
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selv rødglødende krigsførelse, og fjenden er udover russerne du og jeg og alt, hvad der rører sig nede

på jorden under elfenbenstårnet. Uden at du og jeg, journalister, politikere, uddannelsesvæsen og

børn, lovgivning og ordensmagt er lagt ned på den interne slagmark, kan de ikke føle sig trygge ved

deres krigsprojekt. Udover at de ALDRIG har haft egentligt mandat eller legitimitet til projektet, så er

det altafgørende, at opinionen internt er manipuleret og kontrolleret på daglig basis. Herved mener

de, at de har kuppet legitimiteten, så længe operationen varer. Længere har de ikke brug for, for når

sandheden kommer for en dag – hvilket den altid gør – så er de over alle bjerge, og deres projekt har

gjort irreversibel skade.

Medierne ved ikke længere, hvordan de skal bære sig ad med IKKE at lyve. Vi skal dog stadig forstå

medieorganisationernes indre slusesystem for at skabe deres fake news – deres gradbøjning af

uvidenhed. Chefredaktørerne må alle sammen formodes at være klar over, hvad de har gang i, for de

færdes på invitation i de globalistiske, postdemokratiske tænketanke. Lederne af

journalistuddannelserne må formodes at være klar over det. Disse to lag i infomaskinen er sig

endvidere pinligt bevidst, at deres monopol på vidensformidling er ved at smuldre. Det er det, fordi de

gennem årtier har misbrugt deres position til at vildlede/misinformere deres lyttere-læsere-seere for

at tækkes deres opdragsgivere.

Journalisterne ned gennem geledderne har faldende grad kendskab til hovedplottet, for de skal bare

levere hele tiden for at beholde deres job. Når en tilfældig journalist renskriver en historie, der samme

dag blev gylpet op af kloakhullet leveret af Reuters, Ritzau, AP eller direkte som bulletin fra et

ministerium eller et efterretningsvæsen, så lukker vedkommende hellere end gerne øjnene for alle

tvivl og selvmodsigelser og stiller ingen spørgsmål. Mediemedarbejderne føler sig ikke længere

forpligtet til at bekræfte deres historier via minimum tre af hinanden uafhængige kilder, for historien

kommer jo fra en blåstemplet kilde. At der er en agenda bag, falder dem næppe ind – og i øvrigt har de

travlt med at få historien ud. Om historien er i overensstemmelse med sandheden, er der nu stiltiende
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enighed om at se gennem �ngre med. Ja det er værre endnu, der er tilsyneladende enighed internt

om, at en god-dårlig historie løgn-eller-ej er at foretrække.

Det lort, der kommer ind, er det lort, der ryger ud – garbage-in, garbage out.

For nylig var der en konference i branchen i DK, hvor hovedemnet faktisk var mediepublikummets

stærkt faldende tillid til mediernes troværdighed. Her skulle man så tro, at det blevet taget til

efterretning med selvransagelse. Kunne der måske være noget om snakken? Men de journalister, der

udtalte sig om det, �k det ‘vinklet’ – det er de jo gode til – i retning af, at det blot var publikum, der

opfattede dem så sådan, hvilket de selvfølgelig ikke var. Og hvad skulle de så gøre, for at overbevise

folk om igen, at de selvfølgelig var vældig troværdige?

Selv når virkeligheden ramler ned over dem, er de ude af stand til at tage ved lære. Som afmeldt

kunde til mediemaskinen vil jeg tillade mig at se det som et klart lyspunkt, at tilliden til mediernes

troværdighed og deres kundekreds er drastisk faldende. Men seriøst: det fatter det åbenbart ikke! I et

program i enten DR1 eller Radio 24/7 (husker det ikke), hvor man indimellem nærmest undtagelsesvis

kan høre noget interessant og i hvert fald følge med i, hvor monotont-hjernedødt og onanistisk

medievirkeligheden er, var der en diskussion mellem medieforskere og journalister om, hvor

journalistikken var på vej hen. Medier diskuterer medier, hvis det ikke er onanistisk, så ved jeg ikke

(neeej, det er selvre�ekterende … jaså ..). En rimelig fornuftig forsker erklærede nærmest de nuværende

medier for døde, og påpegede, at en journalist måtte ud af kontoret, væk fra skrivebordet og ud

blandt folk. Det lød ikke helt ved siden af. Men så kommer der en eller anden journalist-trunte ind fra

venstre, og sagde noget i denne stil: Ja, fremover bliver det mindre vigtigt at skrive historierne og mere

vigtigt at hjælpe folk med at sortere i dem, for de kan jo selv �nde dem. Vi skal skal langt mere lære

folk at skelne, hvad der er sandt og falsk. Så kom den lige. Så hvem er du, Trunte, der har overblikket

over, hvad der sandt og falsk (fake)? Indtil videre har du og dine kolleger ikke udvist det helt store

talent i den retning. Til gengæld har det underfrankerede publikum, som du fremover mener, at du

skal hjælpe med at fatte sandheden og virkelighed udvist en stigende tæft for det. Du har simpelthen

fået baghjul, du har undervurderet dit publikum og overvurderet din egen formåen, og nu er du ved at

blive over�ødiggjort. Hvor er det søøøønd for dig!
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Professionel og civil fejhed kombineret med mangel på etik og intellektuel hæderlighed synes at være

en forudsætning for at være journalist i dag. Patrick Henningsen, der blev citeret ovenfor, rager

tårnhøjt op på alle punkter i forhold til mainstream-journalister. Manden er ikke engang formelt

uddannet journalist, men det er givetvis forklaringen på hans ubestikkelighed og niveau. Han er ikke

udklækket fra spin-anstalten, han har ikke røven i maskinen, han skal ikke stå skoleret overfor en

chefredaktør, der er fedtet ind i propagandamaskinen og dens kloakvand. Han har frihed til at rejse til

selve brændpunkterne og tale med virkelige mennesker i udkantsverden, der ikke er særligt udvalgte

til at smøre apparatet. Det eneste, han er forpligtet overfor, er hans samvittighed, virkeligheden,

menneskene derude på slagmarken, der er de rigtige ofre, sandheden og hans store lytterskare og

deres ufravigelige krav til, at han leverer den vare, som de efterspørger: the real deal! Altså alt det,

som mediepublikummet ikke �nder i mainstream-medierne længere. Det er til gengæld de højeste

krav, en seriøs formidler kan stille sig selv.

Hvis du ikke kender sitet, så kan det stærkt anbefales at logge ind til 21stcenturywire.com og tænde

for den britisk baserede The Sunday Wire, den helt gratis som oftest 2.5 timer lange podcast hver uge,

hvor en række gæster af højeste info-kaliber bliver interviewet. Lige nu i december 2018 kan du høre

Episode 260. Vi taler om kvalitets-journalistik på sammenlagt 1000’er af timer, som du hverken

kvalitets- eller volumenmæssigt vil �nde magen til på BBC, hvor de har 100-vis af medarbejdere med

gode lønninger og et potentielt gigantisk journalistisk output. Der skal 20 tons løgn til at holde 1 kg

sandhed hen med snak.

Spørgsmålet er, hvad BBC og lignende kanaler bruger deres gigantvolumen til? Præfordøjet

propaganda-slam. Der er derfor, at et enkelt kvalitetsudbud som 21stcenturywire kan ætse sig ind i

mainstream mediebilledet og udgøre en reel trussel mod et stats�nansieret apparat med

ubegrænsede midler til rådighed, når der er brug for det. Og netop som en trussel ser de manden, for

han er i lighed med andre kompetent kritiske medier blevet udsat for hele raden af per�diteter fra

hackning, spin, tilsvining og løgnagtigheder. De er simpelthen rædde for det, han gør. Da mainstream
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lancerede begrebet fake news, var Henningsen en af de første, der tog

begrebet og vendte det 180 grader rundt mod de, der er de egentlige

fake news-producenter.

Fake news-memet fra mainstream er et af de punkter, hvor

globalisterne overspillede deres kort. Det er deres nemesis, en

boomerang, der efter kastet drejer i luften og tager retning mod dem

selv, mens de ivrigt står og spejder efter, om den mon rammer sit mål –

hvorefter den sidder mellem øjnene på dem selv. FAKE er ikke bare

mainstream-mediernes mellemnavn, der er også deres fornavn,

efternavn og øgenavn.

Et andet punkt, hvor globalisterne overspillede deres kort, var det

amerikanske valg. Vi behøver ikke engang at tale om præsidenten, som

der er konsensus blandt alle politiske korrekte om at hade. Pointen er,

at alle Deep State aktørerne havde regnet med som 100% garanteret,

at Hillary Clinton ville vinde og dermed lægge samme låg over deres

fake news, deres korrupte ��erier og mega-ulovligheder på samme

måde, som hun selv havde været i stand til at bruge statsapparatet som First Lady og dernæst som

Secretary of State. Da hele udtrækket af parasitter i statsapparatet havde haft kilometerlang line hele

vejen fra likvideringen af Kennedy til valget i 2016, så de ville jo ikke blive stillet til ansvar for NOGET,

for ALT ville jo blive fuldført under … Hillary … hov, hvor blev hun af?

Så nu har der i 2 år siddet en Robert Mueller og efter sigende undersøgt Russian collusion i den

amerikanske valgkamp uden at komme op med noget. Typer som den indplacerede special

investigator oplever en hastig ankommende erkendelse af, at statsheksen ikke som lovet sidder der til

at garantere deres immunitet overfor retsforfølgelse og det amerikanske folk. Og her svier det til
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forskellige kommenterende segmenter, der undervejs undervurderede det amerikanske folk og

mennesker i almindelighed. De glemte i mellemtiden, at dette folk har en historie. Det kan godt være,

at de har Coca Cola, dårligt skolesystem og giftig TV-kultur, og at de tilsyneladende er dumme goyim-

får, men de har stadigvæk en historie. Det kan godt være, at der blev gjort alt for, at dette folk skulle

glemme deres historie, at andre folk ikke skulle minde dem om den, og at historien er undertrykt og

forurenet, men den er der stadigvæk. I denne historie indgår der en særdeles veludviklet sans for

retfærdighed. Det kan godt være, at den juridiske og konstitutionelle garant for retfærdighed har

været udsat for en systematisk tilsidesættelse, men det betyder ikke, at selve grundlaget er tilsidesat

forever, og at korrupte-indsatte personer ikke bliver konfronteret, stillet til regnskab og afmonteret’,

når deres �rewall bliver slukket. Og nej, vi taler kun undtagelsesvis om afmonteret i den stærke

betydning, som det lader til, at folk af særlig forbryderisk kaliber som John McCain og en George W.

Bush er blevet. Man kunne sagtens nævne et dusin eller to oveni, hvoraf et par tidligere præsidenter,

men det ville være at skyde svinet før sværen er solgt.

US Media

Man kan sagtens bruge europæiske medier som eksempler på tingenes usle tilstand, men intetsteds i

den vestlige verden har medierne undergået en ensretning og afstumpning som i USA. England er

muligvis en på samme niveau, det står til diskussion. I USA er der kun 6 �rmaer, der ejer det hele:

ComCast ejet af GE = General Electrics = the Rockefellers, der ejer MSNBC og Telemundo

The Walt Disney Company ejer The History Channel, ABC og ESCBN

Viacom ejer CW og Show Me, MTV, Paramount og BET

CBS ejer en stribe af ‘a�liates’

News Corp ejer Fox News, Wall Street Journal, CNN, Cinemax, TBS,

Time Warner ejer CNN, TIME, Peoples Magazine, Warner Brothers

Er der noget tilbage, der er værd at eje?

Disse �rmaer er motiveret af udelukkende ét motiv: pro�t. De hævder i skåltaler at være en vagthunde

mod de magtfulde, men i realiteten er de pivende skødehunde. Udøvelse af censur tjener dette

formål: ikke at forstyrre kundernes interesser. Hvis seriefabrikation af løgn er mere pro�tært, så er det

det, de gør. Kunderne set fra mediekorporationernes synsvinkel er kun sekundært de, der læser-ser-

hører dem, det er primært de, der bestiller reklametid hos dem. Det er deres hensyn og interesser, de

repræsenterer. Hvis mediekanalerne ikke loyalt repræsenterer deres magtfulde kundekreds, har

hvilken som helst corporation i kredsen midler til at vride armen rundt på mediet. De vil nok hævde, at

de foretager en balanceakt, for hvis de sekundære kunder forsvinder, så kan det være lige meget med

de primære.

I slutningen af 90’erne kom der en historie frem om, at Disney og Disneyland hyrede pædo�le.

Historien kom frem i ABC, men her døde den også. Indlysende årsag: Disney ejede ABC. Ejerforholdet

af nyhedskanalerne er forklaringen på, hvorfor det mest betændte og mest omsiggribende af alle

emner aldrig har nået det o�entlige rum. Hver eneste gang, der er fremkommet info om pædo�li som
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et netværk, altså som noget, der trækker tråde ind i etablissementet, er det blevet skudt i sænk af

amerikanske medier. Censur er opdragsgiverens mundkurv til mediet. Medie = mellem = mellemled

mellem opdragsgiver og slutbruger. Opdragsgiveren EJER mediet.

En undersøgelse viste, at kun omkring 118 personer sidder i samtlige råd og nævn for medier i USA, og

at disse personer repræsenterer de store corporationer og de 6 medie-syndikater, der betjener dem.

Vi taler om interessekon�ikter på steroider. Og disse mediekorporationer og deres bestyrelser har

udløst mega-midler i den amerikanske valgkamp for at deres kandidater – senest Hillary Clinton –

skulle vinde. Det gjorde hun så ikke, for amerikanerne havde fået nok af interessekon�ikter og deres

udkomme.

Så begrebet medie er altså omde�neret. Dets oprindelige betydning var et mellemled mellem

virkeligheden og befolkningen. Dets nuværende betydning er et formidlingsled mellem magthavernes

syntetiske virkelighedsbillede beregnet på befolkningen og befolkningen.

Er det så banalt og perverteret?

Svaret er JA.

Konsekvens:

Medierne er korrupte.

Sluk for dit TV, for det er giftigt.

Sluk for din radio, for den hælder lort i øret på dig.

Put din avis i brændeovnen, for den lyver for dig.

Firkantet sagt. Vi så, hvor få der ejede de amerikanske medier. Hvad med de danske? Her ser vi den

samme koncentration på ganske få hænder. Følgende oversigt er fra januar 2016:
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De Persgroep: I 2014 købte den belgiske familieejede mediekoncern Danmarks ældste avis, Berlingske,

samt BT og Weekendavisen.

JP/Politikens Hus: Medievirksomheden JP/Politikens Hus ejer i forvejen Ekstra Bladet, Morgenavisen

Jyllands-Posten og Politiken og har altså nu også lagt billet ind på Dagbladet Børsen.

Jysk Fynske Medier: Mediekoncernen blev skabt den 1. januar sidste år som en fusion mellem Jyske

Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier. Jysk Fynske Medier ejer blandt andet 13 dagblade, 64

ugeaviser og fem radiostationer – herunder blandt andet Fyens Stifstidende, JydskeVestkysten og

Aarhus Stiftstidende.

Kilder: berlingskemedia.dk, jppol.dk, jfmedier.dk.

Det skal bemærkes, at kilden er medierne selv, i dette tilfælde Berlingske Media, der ejes af De

Persgroep, en nederlandsk mediegigant startet af familien Van Thillo, men de vil få svært ved at lyve på

det punkt, for de andre læser med og er nidkære omkring deres domæner. De virker nærmest, som

om de er stolte af det.

Hvordan kan man forvente af en nederlandsk medie-tocoon, at hans ejendom har interesse

i at skrive om en virkelighed, der fortæller anden end hans egen succeshistorie?

Handlen med Dagbladet Børsen gik ikke til JP/Politikens Hus. Men hvem er dets nuværende

chefredaktør? Ingen andre end Bjarne Corydon, manden der var agent i salget af DONG Energy til

Goldmans Sachs til under halv pris af sin værdi! De har altså ansat en i dansk målestok top-level-

globalist-lakaj og notorisk svindler. Det ser ikke godt ud for informatikken i dansk erhvervsliv, men de

får vel det, de har efterspurgt.

Lokalnyheder kan være relevante, for de er alligevel så isolerede og dermed under-radaren for de

store mediekorporationer. Men heller ikke lokalaviser og -stationer går ram forbi, og vi kan være helt
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sikre på, at hvis en journalist skulle �nde på at gå lidt for tæt på fx en af de faste annoncører i de

reklame�nansierede aviser i stedet for at skrive om det lokale andespil eller den hyggelige og sjove

dragefestival hvert år på Møn, OG især hvis denne annoncør er ejet af et af de multinationale, så vil

den arme journalist straks blive bedt om at skrotte artiklen og skrive en ny om en nystartet frisørsalon

i Vordingborg. Hyggemedie er helt OK, medielir er OK, reality-TV hvor folk udstiller deres stupiditet og

egoisme er OK – det burde hedde non-reality-TV, for ALT er castet og iscenesat. Medieludere og

kändisser er OK, så længe de kun taler om sig-selv-og-atter-sig-selv. Stof om de kongeliges uenigheder

er OK. Hobbyspalterne er OK, for der kan tjenes masser på halvfabrikata. Madspalterne er OK, for det

fremmer salget hos visse annoncører. Kulturnyt er OK både lokalt og i DR, for det skønnes harmløst –

hvilket det i virkeligheden ikke er, men kulturmedarbejderne skønnes alle at tilhøre det politisk

korrekte segment, der i 50 år har domineret ALT indenfor genren.

Politik er noget andet. Her er det tale om stærkt styret stof betinget af politisk korrekthed. For år

tilbage kunne man i det mindste regne med, at der var højrepresse og venstrepresse, og så kunne

man behændigt interpolere mellem dem. I dag er der bare two shades of globalism. Om det er Lille

Fede Lars Løkke eller Store Magre Helle Thorning, der efter tur sidder i toppen af kagen, var

bedøvende ligegyldigt. Vil du have strykning med jordbærsmag eller stryknin med smag af blå Bols?

En lignende monopoliseret situation �ndes i britiske medier.

Følgende notits fra tutor2u.net giver et hurtigt overblik:

A statistic is often shared on social media that “�ve billionaires own 80% of the UK media”. Who are

these �ve people? Supposedly:

Rupert Murdoch (owner of News International)

Richard Desmond (who was the owner of the Express)

Viscount Rothermere (owner of of the Mail)…

and the two Barclay Brothers (owners of the Telegraph)

Det var så kun de 4/5 milliardærer, der blev nævnt. Især Rupert Murdoch vil være de �este bekendt og

bestemt ikke for det gode.

Open Source Media – fremtidens journalistik

En anden journalist, der som Patrick Henningsen ikke er formelt uddannet i journalistik, er James

Corbett (corbettreport.com). Canadisk litterat med base i Japan, igen et eksempel på, at ét suverænt og

ukompromitteret intellekt er mere værd end tusind medieslaver.

http://tutor2u.net/sociology/reference/who-owns-the-uk-media
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Han har introduceret begrebet Open Source-journalistik. Han opfordrer konstant folk til at sende

deres oplysninger om begivenheder. To-tusind hjerner tænker bedre end en. Han sætter temaet, og

netværket supplerer og veri�ceret det. Eller skyder det i sænk, hvilket han udmærket er klar over.

Trolls er ikke-velkomne.

Troll – Con-Troll – Neo-Con-Troll

Det er faktisk, hvad der er etableret i perioden efter 9/11. Her gik det op for tilstrækkeligt mange, at

der var noget, der var rivende galt. Der foregår en global de-trolling, un-controlling aktion styret af folk,

virkelige mennesker i alle lande og op-ned gennem alle segmenter. Selv håndlangere for eliten er ved

at være trætte af tilstanden.

Vi har før beskrevet klassiske militæroperationer i den antikke verden, og Alexanders måde at

overvinde den persiske hær er et eksempel på mekanismen. Selvfølgelig overvandt hans hær på

50.000 mand ikke den persiske hær på 500.000 mand rent korporligt. Det skete det, at den persiske

hærleder kom i klemme på et vist tidspunkt i en bestemt situation og stak halen mellem benene. Hans

generaler ser, at der er en modbevægelse og beslutter sig til at følge trop.

Findes der ikke danske journalister, der er uafhængige u-kompromitterede?

Det gør der. Tommy Hansen opererede i Tyskland og skabte, mens han levede, et medienetværk, der

blev en seriøst trussel for globalisterne: Free21.org.

Han døde for nogle år siden, og man kan spørge sig selv om, hvorvidt hans død var ‘naturlig’.

https://www.nedersteetage.com/nebukadnezars-droem/
http://www.free21.org/?lang=da
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Jesper Larsen er en uafhængig journalist med speciale i russiske forhold. Han gør et fantastisk arbejde

ved at bringe virkelig viden på banen. Han har en konsekvent metode, der består i at tage alle o�cielle

udsagn for pålydende og derefter følge dem til dørs. Herefter falder udsagnene – no surprise – fra

hinanden. Fake News Investigation.

Hvis jeg skal komme med en forudsigelse for 2019, så er det, at mainstream-medierne indser, at deres

hidtidige opdragsgivere er på retræte, og for at redde deres eget skind, skifter de position. I et eller

andet omfang, måske ikke det fulde. De vil selvfølgelig simulere, at de selv er kommet op med

guldkornene for ikke at tabe ansigt. På denne måde skal de heller ikke stå til regnskab for deres

hidtidige medvirken til forbrydelser mod menneskeheden, løgn og propaganda og afstumpning af

demokratiet. Vi vil se alle mulige hybrider og overgange i mainstream-medierne, jf den balance, som

https://www.facebook.com/l773981?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARD31ed3Mf3MqU4FeS5NrE8XQiYUCElkrW2dENpuQtF73lBVYn69AmzrOX2G1O5MOmhglQgy-ydlF6G0
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de har tilstræbt mellem deres primære og sekundære kunder. De sekundære kunder = læserne-

lytterne-seerne aka abonnenterne er ved at give dem fuck�ngeren, så hvad gør de nu?

Hæng mig endelig op på det, hvis det ikke �nder sted.

Det er prisen for at stille røven i klaskehøjde 😉

Fremtidens journalistik bliver formidling af egentlig viden af folk, der ved noget, folk der gør deres

hjemmearbejde og folk, der praktiserer deres trivium-metode – spørg ALTID hvad-hvem-hvor-hvornår,

før du spørger hvorfor og hvordan.

Fremtidens journalistik baserer sig på den hengemte fortids journalistik, før den blev kuppet til at

udføre globalisternes beskidte arbejde.

Fremtidens journalistik er formidling på folkets vegne og præmisser.

Hvis journalisternes journaler ikke mener, at de er i stand til at gøre det, så må folket selv tage over.

Fremtidens journalistik er et projekt til genskabelse af hæderlighed for formidling af viden. Man kan

spørge sig selv, om det ikke er en selvfølge, en præmis. Det er det åbenbart ikke.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Hvad er jul, og hvem var julemanden? Dette er en undersøgelse af fænomenerne, der mere end blot

skraber over�aden eller repeterer kommercialiserede godnathistorier.

Essay af Neil Kramer, oversat af marco_hanuman

I de vestlige kulturmyters dunkle tåger er der ingen højtid, der er så

udbredt og pligskyldigt dyrket som julen. Vi bliver uundgåeligt udsat

for den, og der er rig lejlighed til nyde / udholde dens besynderlige

riter og sædvaner. For nogle er det en tid for spænding, fest og

munterhed. For andre er det en tid til fordybelse og hellig tilbedelse.

For andre igen står der tilbage en dyb undren iblandet en mistanke

om, hvordan i alverden denne kejtede montage af bizar symbolik

nogensinde er blevet så altgennemtrængende.

Langt fra blot at være et stykke festlig form for kynisme kan selv et

kort studie af julens oprindelse tjene til at illustrere, hvor hurtig et

dominerende imperium kan iscenesætte et næsten totalt

hukommelsestab ved at gemme historiske hændelser, traditioner og

personager af vejen.

Juleimperiet
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Mytologisk airbrushing

Lad os først se på det velnærede ikon for julen: den rødklædte, rensdyrridende, pakkeslæbende gamle

morfar i egen person: Julemanden. Eller Santa Claus afhængig af, hvor man stammer fra.

Skikkelsen Julemanden stammer grundlæggende fra en sammensmeltning af to kilder: den nordiske

gud Odin og den græske biskop, Nikolaos af Myra.

Den nordiske spirituelle tradition fejrer guden Odin, herskeren af det højere tilstandsplan kaldet

Asgård, hvor han er associeret med visdom, magi, profeti, poesi, sejr, krig og jagt. I det nordiske digt

Völuspá (en del af den poetiske Edda), virkede Odin som skaberen af de første mennesker. Dette

fortryllende digt indeholder elementer, der har meget tilfælles med andre skabelsesberetninger fra

hele verden, hvilket inkluderer kæmper, jætter, fra en fjern fortid, skabelsen af den menneskelige

verden, Midgård, verdenstræet, Ask Yggdrasil, kataklystisk ild og oversvømmelse, kon�ikter i himlene

og en genfødt paradisisk jord.

Odin’s navne er udrundet fra det nordiske ord Od, hvilket betyder rasende, vred, vedholdende, ivrig.

Som navneord betyder det sind, følelse, sang, poesi. I det gamle højgermanske sprog var Odin kendt

som Wotan, der igen kommer af det protogermanske ord Wodinaz. Det må bemærkes, at

protogermansk er oprindelsen til det moderne engelske sprog (blandt andre). Derfor blev ugedagen

onsdag på oldengelsk kendt som wōdnesdæg, senere wodnesday, indtil det i moderne tid er endt som

wednesday. På dansk er odinsdag blevet til onsdag. Så Odins ind�ydelse er stadig hos og i det mindste

én gang om ugen.

Se også Runernes magiske alfabet

I germansk tradition under julefesten i december, fortælles om Odin, at han leder et jagtselskab

gennem luften ridende hen over himlen på sin magiske hest Sleipnir. Børnene ville herefter placere

støvler fyldt med gulerødder og hø tæt ved skorstenen, så Odins �yvende hest kunne spise af det.

Odin belønnede børnene ved at erstatte deres ofringer med gaver og slik. Over tid blev tyske, belgiske,

hollandske og skandinaviske traditioner med Odin og hans gerninger opslugt i kristengørelses-

processen. Meget af det nedenstående fremstilling følger det samme mønster for kulturelle

fordringer.

Den kristne græske biskop fra det 4. århundrede, Nikolaos af Myra (i Lycien i det nuværende Tyrkiet),

blev senere transformeret til den mirakuløse Sankt Nicholas, hvilket var kravet fra de eksoteriske,

kristne magiske sæder og skikke. Nikolaos sagdes at være en livslang og yderst hengiven kristen, en

gavegiver i smug og navnkundig for sin generøsitet overfor fattige og udsatte. I århundredene efter

hans helgenkårelse blev han Sankt Nick og helgen for børnene, sømændene, købmændene,

bueskytterne og bla. byerne Moskva, Liverpool, Amsterdam og Aberdeen. Vi har på engelsk Santa

Claus fra det hollandske Sankt Nicholas, Sinterklaas. Han virker som en hyggelig og rar fyr, hvis man

skal følge mainstream historiefortælling, selvom der var en eller �ere mindre helgenagtige episoder,

som fx. da han skubbede til en anden biskop, så han besvimede og brækkede sin næse under det

første koncil i Nicæa i år 325. En bemærkelsesværdig opførsel for en person, der senere blev til et

https://www.nedersteetage.com/runernes-magiske-alfabet/
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redskab til små drenge og pigers velopdragelse. Måske var Nikolaos bare en helt almindelig fyr. Faktisk

var den romerske kejser Diocletians (en i særklasse skrupuløs forfølger af de kristne) politik ansvarlig

for, at Nikolaos blev sendt i exil og i fængsel. Diocletian’s befalinger sagdes at have fyldt fængslerne, så

de var fulde af biskopper, præster, og dekaner, så der ikke var plads til mordere, tyve og slyngler.

Billedet af Julemandens små hjælpere som glade små nisser, der vimser rundt for at hjælpe ham i

hans muntre gesjæft med at pakke gaver ind og dele dem ud, står stærkt i modsætning til deres

faktiske mytologiske oprindelse. Julemandens håndlangere havde mere lighed med nazisternes

Schutzsta�el, aka Wa�en-SS. Brutale og sadistiske. Faktisk er nogle af de europæiske historier, der

knytter sig til Julefars stab så foruroligende, at de er blevet bortcensureret / airbrushet fra engelske og

amerikanske julefabler – og dermed også tilbage til de europæiske (vi er jo alle amerikanere i knolden),

for at de små poder ikke skulle blive skræmt til døde.

Saint Nicholas’s følgesvende har haft forskellige og

skiftende navne spredt over landene Østrig, Schweitz,

Tyskland, Bayern, Kroatien, Tjekkiet/Slovakiet og

Ungarn, som landene hedder i dag. Skikkelser som

Ruprecht, Krampus, Belsnickel (eller Kriskinkle) og

Bellzebub dukkede regelmæssigt op i lokale

fortællinger, som regel i form af dystre skikkelser med

mørke, snavsede gevandter og ofte med monstrøse

træk. På anden vis end deres helgenagtige

kommandant havde de et ganske seriøst syn på små

børns dårlige opførsel. I nogle traditioner blev

børnene kaldt ud til døren for at underholde Julefar og Knecht Ruprecht ved at synge og danse. Hvis

de gjorde et godt indtryk, �k de julegaver. Hvis de gjorde et dårligt indtryk, ville Ruprecht banke

helvede ud af dem med en stok. I tilfælde af særlig uinspirerende performance eller for dem, der

havde været uartige i løbet af året, ville Ruprecht smide misdæderne ned i en sæk, for derefter at tage

dem med ud til sit pensionat i den mørke skov og æde dem levende, eller blot smide dem i �oden, så

de druknede. Glædelig Jul.

Dette er en halv million kilometer fra moderne vestlig juletradition, hvor alle børn får gaver uanset

deres opførsel. Den afblegede trussel om, at muligvis ikke får noget, hvis der har været uvorne bliver

sjældent iværksat. På samme vis er ideen om – i den engelsk, amerikanske tradition – at hvis de holder

sig vågen hele natten, så dukker Santa måske slet ikke op, det er selvfølgelig blot et stykke social

ingeniørkunst for at give mor og far et pusterum. Børnene ved udmærket, at hvis de opfører sig

nogenlunde og blot får en mindre lur juleaften, så er alt godt. Der vil ikke blive brug for tørre tæv,

kannibalisme eller druknedød.

Når vi taler om det sentimentale gamle juletræ, så har de gamle europæiske stammer bragt

stedsegrønne træer ind i deres hjem for at fejre vintersolhverv i årtusinder. Da de ikke tabte deres

blade som løvtræer, repræsenterede nåletræerne magi, vækst og fornyelse. Der blev anbragt lys på
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grenene som repræsentanter for hovedguder som fx. Odin/Woden. Selv romerne dekorerede deres

træer med metalstykker og statuetter af deres frugtbarhedsgud Bacchus og lys for deres solguddom.

I 723 blev der fortalt om den kristne missionær

Winfrid af Wessex, der senere skulle blive til Sankt

Bonifacius, at han skulle have fældet ‘Donau Egen’ i

Tyskland, der var et højtidligholdt symbol for

tordenguden, Thor. Dette repræsenterede en bevidst

bestræbelse på – med fuld frankisk militær support –

at frarøve de nordisk-germanske stammer deres for

de kristne uacceptable dyrkelse af de nordiske guder.

Det er højest sandsynligt at dette var en del af den

endelige romerske udslettelse af den indfødte

druidisme, der havde været fremherskende i Britanien

og Gallien i de foregående århundreder. Efter at Winfred havde fældet egen, fortaltes det, at et

fyrretræ groede op i dets sted, hvilket blev set symbolsk som kristendommens sejr over hedningenes

idoler.

Winfrid udråbte sejrsstolt: ‘lad Kristus være midtpunktet for jeres husholdning’.

I det 15. århundrede fandtes der et obskurt estisk broderskab kaldet Sorthovederne, en gruppe med

både eksoteriske (for folket) og esoteriske (for de indviede) forehavender, som hvert år rejste et

stedsegrønt træ i deres forsamlingshus. På den sidste nat for deres rituelle festivitas blev træet det

bragt over til byens torv, hvor brødrene dansede om det. En lokal historiker nedskrev, hvordan et

pyntet skud af træet blev opsat på torvet, hvorefter unge mænd og kvinder ville synge og danse, for til

sidst at sætte ild til det. En slags ældgammel Burning Man ceremoni. Træet blev senere ophøjet til skik

ved den tyske præst og protestantiske reformist Martin Luther i det 16. århundrede. For ham

symboliserede det livets træ i Edens Have. Luthers tilknytning til Rosenkreutzerne ses ganske tydeligt

af hans skrifter, men det bliver aldrig omtalt af protestanterne. Disse havde bla. et kors (livstræet) med

et rødt hjerte på. Fra det 18 århundrede og frem bevægede traditionerne med træet dekoreret med

hjerter, kurve og stjerner sig vestover og etablerede sig selv som en del af det almindelige juletableau.

Transplantationen af den druidiske eg med fyrretræet, og obskuriseringen af den hellige druidiske

mistelten (ved at omskabe den til en pudseløjerlig kyssetradition), er typisk for kristengørelses-

strategien. Der bør her indskydes, at denne afsløring eller udpegning den romerske/vatikanet/kristne

empiricisme intet har at gøre med de personer, som har valgt at bekende sig til den kristne tro. Det er

deres sag, og som det er med trossager, �ndes der mange �ne mænd og kvinder, der udfører

prisværdigt spirituelt- og menighedsarbejde indenfor disse systemer. Hvad der her påpeges med et

kritisk blik er skyggeadministrationen af disse religioner på det højeste esoteriske niveau helt ude af

syne for den exoteriske, o�entligt tilgængelige religiøse sfære.

Mærkelig centraleuropæisk mytologi stod i dårligt blandingsforhold til den fremskudte muntre

kommercialisering af britisk og amerikansk kultur. Byggende på en lang tradition af i stigende grad

renskurede illustrationer af Santa, hyre Coca-Cola i 1930’erne den svenske illustrator Haddon ‘Sunny’
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Sundblom til at tegne reklame-illustrationer af Santa, der leverede cola�asker til verdens børn. Væk

var de mørke mytologiske elementer – Santa var nu en rar, rundkindet bedstefar�gur. Det bemærkes,

hvordan Santa’s røde dress blev lavet for at passe til det røde på �askeetiketten, som Coca-Cola-

kompagniet havde patent. Tidlige reklamefolk kendte salgskraften i feel-good-associationer: rød = jul =

glædelig = køb Coke. Vi skal så ikke her gå ud af strengen med, hvordan Coca-Cola har været

medvirkende til at forgifte børn med deres højpotente sukker-og-saltblanding – et af de oversete

komponenter er netop oversaltning. Alt det sukker, der er i Coke er der for at skjule saltet, der gør dig

tørstig, så du bæller endnu en halv liter). Blot ultrakort: USA og England har en dødelig fedmeepidemi,

der skyldes kunstigt tilføjet sukker (sucrose, fructose) i Coke og en lang, lang række madvarer. Sukker

er ikke en akut gift, og er derfor ikke labelet som sådan, det er en kronisk forgiftning, og det kan man

ikke lovgive imod – siger man. Men det er ikke vores ærinde her.

Coca-Cola og Sunny malede ikke Santa rød, det er en

misforståelse, man tit hører. Biskopper som Saint Nick bar normalt

røde gevandter, hvilket stadig kan ses i katolske kirker i dag. Hvad

Coca-Cola imidlertid opnåede, var at gøre det til deres røde farve

og at nedtone alle andre farver af grønt, sort og brunt via den

ekstraordinære rækkevidde for deres reklamadollars. Altimens

malede den utvivlsomt talentfulde Sunny seksuelt ladede

glamourstykker for kalendere, hvor damer med kurver poserede,

gjorde læber med munden og vinkede med diverse kropsdele. En

af Sunny’s sidste illustrationer bestod af en yppig kvinde, der åbner

sit santakostume, men hun skal til at blotte sine nøgne bryster. Det

blev bragt på forsiden af Playboy Magazine i 1972 sammen med

det røde badge, hvor der står: ‘Enjoy our gala Christmas issue’,

med ordet gala i den specielle Coca-Cola typogra�.

Denne kommercielle sublimering var ikke første gang, Santa er blevet udnyttet. 70 år før havde den

politiske satiretegner Thomas Nast illustreret Santa, der støtte Unionisterne overfor Konføderaterne

under den amerikanske borgerkrig (1861-1865). Illustrationen af Santa, der delte julegaver ud til

unionstropperne, hvilket blev bragt på forsiden af ugeavisen Harpers Weekly, blev kommenteret af

selveste præsident Lincoln som noget, der bidrog til en strategisk demoralisering af de konføderate

soldater. Santa var allerede blevet våbengjort / militariseret i 1863.

Solgudernes kult

Teknisk set repræsenterer julen vintersolhverv (December 21/22) det punkt, hvor jordens akse-

hældning er længs væk fra solen. Nogle af de ældste referencepunkter, vi har for denne observation,

�ndes på de megalitiske steder som Stonhenge i England og Newgrange i Irland. Den primære akse i

disse stenkonstruktioner er omhyggeligt bragt på linie til henholdsvis solopgang ved vintersolhverv

(Newgrange) og solnedgang ved samme (Stonhenge). Datoen for der oprindelige konstruktion er for

begge steders vedkommende ukendt, men almindeligvis kan vi læse om år 3.000 f.Kr. Visse alternative

lærde siger, at de er langt ældre, og der dukker i disse år forskellige evidenser op, der understøtter
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det. Et ganske lignende sted i midttyrkiet ved navn Göbekli Tepe tidsfæster tyske arkæologer uden at

blinke til 9.200 f.Kr. I Indien har man fundet et stort bykompleks under vandet af samme alder.

Geofysikere og geologer er nødt til med deres viden om erosioner og vand at stadfæste s�nxens alder

til omkr. 9.000 f.Kr, for senere var der ikke så meget vand området. At ægyptologerne ser mærkelige

ud i hovedet og siger, at det kan ikke passe, a�øder blot bemærkningen: ‘Det er jeres problem.

Stenene lyver ikke’. Amuntemplet i Karnak, nær Luxor i Ægypten har også præcise angivelser af

vintersolhverv med en lignende gammel datering. Interessant i øvrigt at verdens største skibssætning

af sten i Bretagne hedder Carnac. Ærkæologien er en 1800-tals-videnskab, der stadig har sine

pubertetsproblemer og ideologiske gods, der belaster dens udsyn. Menneskehedens historie

omskrives dagligt i disse tider.

Vintersolhverv var en vigtig højtid for genfødsel, og har været en del af den europæiske kultur i æoner

strækkende sig tilbage til mindst neolitisk tid (9.000 f.Kr.). Elementet af fejring af solhvervet var på to

planer. Fysisk set var det den sidste højtid i året. Kvæg blev slagtet, så de ikke skulle passes i de

krævende vintermåneder. Derudover var alt øl og vin, der var frembragt i løbet af sæsonen gæret og

klar til at drikke på det tidspunkt. Sådanne fester var en sjælden nydelse, og der var stor forventning til

det i de �este landlige samfund i det gamle Europa. På den spirituelle niveau brugte præsteklassen det

som en vigtig dato til at anerkende en ny sols fødsel, varmens tilbagevenden sammen med lys og

næring. Kult og videnskab var ikke adskilt. Guddomme associeret med solen blev æret, formildet og

fejret, som det var passende i de forskellige traditioner.

Utallige tidlige spirituelle traditioner har ritualer sent i december dedikeret til solguder. Den sumeriske

gud Utu, den babyloniske gud Shamash, hinduguden Surya, de ægyptiske guder Ra og Horus, den

persiske gud Mithra var sådan relaterede guddomme. Mithraisme var i høj grad dyrket udover det

romerske imperium, i særdeleshed i den romerske regeringsapparat og i militæret. Mithras-kulten var

udset til at være den o�cielle romerske kult, indtil kristendommen i det 4. århundrede blev anset som

et mere strategisk og anvendeligt �agskib.

Mithra er et blueprint for, hvad vi i dag forstår ved

Jesus. Mithra blev fejret d. 25 december, hans fødsel

blev overværet af gavebringende vismænd, der

bevidnede en jomfrufødsel. Mithra udførte healing-

mirakler, havde en sidste nadver med sine disciple og

steg til himmels ved forårsjævndøgn. At synkronisere

Jesus med Mithra er et helt åbenlyst stykke politisk-

religiøst propaganda. Grundlæggende

sammenblandede kejser Aurelian de større romerske

festivaller som Saturnalierne (festen for Saturn),

festen for Sol Invictus (Den udødelige Sol) og en række

fejringer for andre guder og frelsere til en enkelt dag, en slags ‘store solhvervs-bededag’. Efter en

stribe teologiske-politiske justeringer besluttede det fremvoksende kristne trossystem at gå ind for en

adoption af datoen som fødselsdagen for deres frelser, Jesus Kristus. Da mange landområder, som
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romerne sugede til sig, var vant til deres egne festivaller omkr. d. 25 dec, var det let for det romerske

spinn-doktorer at henlede folks opmærksomhed på den ny dreng i the hood – Jesus.

Det romerske syn på empirisk kristendom var ikke videre tolerant. Dette kan observeres i kejser

Theodosius’ dekret i år 380, der indskrevet i romersk lov bekendtgør at:

‘Vi autoriserer, dem, der følger denne lov, til at måtte kalde sig katolske kristne; men for de andre, siden de i

vores bedømmelse er tåbelige galninge, dekrederer vi, at de skal brændemærkes med det skamfulde navn

kættere og skal ikke have lov til at give deres konventicler (religiøse møder) navnet af kirke. De vil for det

første lide under tugtelsen af den guddommelige fordømmelse og dernæst afstra�elsen fra vores

myndigheder ifølge den vilje, som himlen måtte �nde for godt at påføre dem.’

Dette er princippet ‘én gud, et imperium’, som det blev fulgt op af kejser Aurelian og i sin fulde udgave

af kejser Konstantin.

Roms aggressive historiske revisionisme var stadig fuldt funktionel i højmiddelalderen (1000-1300).

Snarere end ved brutalt benarbejde fra de romerske centurioner dyrkede imperiet nu sine

landevindinger gennem den kristne kirke. Dette ses typisk i forholdet mellem to danskere fra det 12.

århundrede – ærkebiskop Absalon og historikeren Saxo Grammaticus. Absalon var nøgle�guren i den

territoriale udvidelse af Danmark og tæt allieret med Det Hellige Hav (Vatikanet). Hans direkte

sponsorat af Saxo, forfatteren til Danmarks første fulde historie, afslører den pompøse skævvridning

af mange middelalderlige historiske tekster. Absalon ønskede, at Saxo skulle ‘rense’ danmarkshistorien

og bringe den i overensstemmelse med kristens dogmatik. Dette begyndte med undermineringen af

den nordiske mytologi og en miskreditering af ethvert element, Vatikanet fandt kætterisk.

I hans værk fra det 13. århundrede, Gesta Danorum, forsøger Saxo at nedgøre guderne Thor og Odin

til blot at være et par sortemagiske narrøve. Han skriver:

‘De var gamle mænd, der dyrkede troldomskraft. Især Thor og Odin og mange andre, som var snedige til at

frembringe mirakuløse anslag; og idet de vandt simple folks sjæle for sig, begyndte de at kalde sig guder. I

særdeleshed besnærede de Norge, Sverige og Danmark til forfængeligt godtroenhed, tvang dem til at tilbede

dem, forgiftede dem med deres forstillelser … Jeg har forklaret dette kort med det generelle formål, at mine

læsere tydeligt kan kende, hvad det er for en dyrkelse af hedensk overtro, der har tvunget vort land i knæ.’

Dette er typisk for Roms fortsatte placering af religion som hovedkilden til lærd historisk fremstilling.

Viden er magt. For at fastholde historisk viden og oplysende visdom i hænderne på de få vidste Rom,

at man måtte holde befolkningen i uvidenhed – ude af stand til at læse og skrive og ude af stand til at

mødes for at diskuttere sager af spirituel, �loso�sk og metafysisk natur (for hvilkent de kunne blive

forfulgt og anklaget for kætteri, forbrydelse eller oprørskhed). Kun eliten havde adgang til uddannelse,

der kunne bringe grundlæggende læsefærdigheder, talfærdigheder og historisk bevidshed. for alle

andre kunne information kun bevares i form af mundtlig folklore og sang. Af samme grund skal man

være meget forsigtig med at afvise folklore og folkemusik som simpel �ktion.
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Imperiet ophørte aldrig

Imperier vokser og falder ikke under folks krav til frihed, lighed og retfærdighed. Hvad der på

over�aden synes som revolutioner og reformer, er underneden ren pantomime; orkestreringer for at

give det udseende af social forandring. Intet forandrer sig reelt på et højere niveau. Bag bystyrets

besnærende attituder �ndes der et nøje iscenesat ‘farveskift’. Imperiet tager andet tøj på, andre rober,

det skifter sprog, religion og territorier for at tilpasse sig til den næste fase af sit herredømme. Den

egentlige kerne – kontrollen, velordningen af oplysende viden og menneskehedens esoteriske historie

– holdes eksklusivt tilbage. Som forfatteren på slående vis har observeret i sin bog “The Empire never

ended.”

Med dominansen fra nutidens lydklips-drevne medier, er historisk

analyse næsten totalt fraværende i mainstream-samtalen. Tænd for TV’et

lige nu, og du får bombesprængninger, en slingrende global økonomi,

kronprinsens sidste bommerter, fodbold og absurde julesange.

Tilsyneladende historiske ‘info-tainment’ udsendelser og visse steder hele

kanaler, der viser den slags leverer en masse glimmer, gra�k og

tillidsvækkende fortælling, men ikke meget mere. De forsyner os med en

følelse af historie men uden substans. Det er ‘historie lite’. Der er altid

eksemptionelle produktioner, der slipper igennem, men de får så lidt til i

æteren og bringes ikke videre i sammehæng med samtalekulturen, så de

�este mennesker får aldrig mulighed for at re�ektere over dem på en

meningsfuld måde.

Det er let at blive kynisk under sådanne omstændigheder. Men dette er

ikke den rette vej for en spirituel kriger. Kynisme er en luksuriøs form for selvbedrag og selvsving, for

hvilket der hverken er tid eller energi tilovers. Hvad vi kan vide er, at medierne, ligesom politikerne,

ikke repræsenterer vores verden af følt erfaring på nogen konsekvent måde. Hvad vi ser på gaderne, i

byen, i butikskøen, på caféerne, i hjemmene og henover bordet sammen med vores venner – det

betyder noget. Virkelige samtaler med virkelig oplevelse, hvis vi er så heldige at kende dem, der

værdsætter og praktiserer sådanne vidundere, betyder uendeligt meget mere end blot at konsumere

diverse opkast fra skærm-eksperter. En PhD i opdigtet historie bestilt af generationer af sejrende

krigsmagter demonstrerer kun kapaciteten for lagring og genkaldelse af information. I en dybt magisk

verden kræves der langt større evner end blot hjernens biologiske computer for at fatte sand visdom –

dette ord, der gik af mode, dengang spinn af menneskelig viden blev sat i stedet.

Internettet giver os nu ikke længere en undskyldning for ikke at have direkte adgang til

kvalitetsinformation. Ligesom alle biblioteker er der gode bøger, onde bøger og grusomme bøger. Og

nogle bøger er der overhovedet ikke. Vi må udvise balance og skelneevne og omhu i vores studier.

Alligevel tjener nettet som et fremragende springbræt for yderligere undersøgelse. Tilbage står tiden.

Tolkien sagde det rammende:

‘Alt hvad vi skal tage stilling til, er hvad vi skal stille op med den tid, der er givet os.’
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Ved at undersøge o�ciel historisk optegnelse, læse on-line hellige tekster, folklore fortællinger og

mytologiske skrifter, og dernæst krydsreferere med alternative lærdes arbejde oguafhængig

dokumentation og sluttelig �ltrere alting gennem vores egen individuelle undersøgelse – kan vi nu

formulere et billede af langt højere opløsning end det, der indtil videre er dukket op i verden. Dette er

unikt i et par tusinde forgangne år.

Så længe din google-fu er oppe at køre, og du kender din vej rundt om webbrowseren, kan en

substantiell mængde information indsamles og destilleres på relativt kort tid. Til emner, der kræver

dybtgående studier, kan tekster bekvemt bogmærkes eller gemt o�-line til detaljeret nærlæsning og

videre eftertanke. Det er en indlysende konstatering, men jeg griber mig selv i konstant at anerkende

værdien i dette overvældende globale bibliotek. Det er nærmest påtvingende for dem, der har sindets

klarhed, og mangel på tid tilovers kombineret med en tørst efter det, der er virkeligt, at at fokusere

deres energier på emner, de virkelig brænder for.

Internettet er en øvelse i det, der er på vej. Jeg har på fornemmelsen, at det at lære den underliggende

struktur for nettet er vigtigere, end at lære dets speci�kke funtionalitet. Det prædestinerede udfald af

Internettet varsler, omend ikke omgående, ihukommelsen af det virkelige trådløse, organske, psykiske

netværk. Det vi plejede at bruge dengang. Direkte kontakt med viden i det Akashiske Felt, som det

hedder i esoterisk, gnostisk terminologi eller bevidsthedens dimension eller informationsfeltet, som

mere opdateret terminologi foreslår. Same-same. Det har altid været kendt, vi er blot ved at genkende

det, da vores modtageapparat har været mere eller mindre nede et par tusinde år. Abstraktionslaget

af repræsentativt symbolsprog fjernes, og vi går direkte til viden og erfaring af tingene i sig selv. Vi bør

holde os det for øje, når vi surfer gennem denne milliard digitale symboler, der beskriver en ting

snarere end at have en faktisk kontakt med denne ting. Dette er forskellen mellem ydre teknolologi og

indre teknologi. Repræsentation versus kontakt. Kortet versus territoriet. Men vi forlader hovedsporet.

Som konklusion er julefesten et lærerigt eksempel på ‘udelukkelse ved tilpasning’. Alle de

bortredigerede historiske komponenter er stadig bevaret under indenfor fortællingen og alligevel ikke

synlige på over�aden. Energien har skiftet fra én form til en anden, men intet kan fuldstændigt

udraderes. Alting, simpelthen alting er bevaret indenfor feltet. Det bedste, det gamle hierarki kan håbe

på, at at overtale os til, at amnesi er cool. Det er v være ligeglad med, hvor vi kom fra, og hvad der

egentlig skete. Hvem bekymrer sig, vel? Hvad angår det mig?

Hvad dette essay egnentlig illustrerer er, at kun vi som individer kan afgøre, hvad der er virkeligt. Ikke

eksperterne, teksten, medierne, regeringen, og overhovedet ikke den o�entlige samstemmighed.

Hvad end emnet måtte være, er det kun vores personlige erkendelse, der giver os tingenes essens.

Vores viden kommer fra det direkte møde – og jo mere direkte, jo bedre. På denne måde er følelse

mere a�slørende en tænkning. Jeg føler på samme måde for julen, som jeg gjorde for 2+ år siden. Jeg

kan artikulere og værdsætte en hel del mere nu, men den grundlæggen følelse er den samme.

Emotionel energi trænger dybere ned end intellektuel energi. Derfor, hvad vi føler for en ting, måden

den resonnerer med os på dets inderste niveau giver os et sandere billede på dets virkelighed.

Følelse er erkendelse. Dette er en af nøglerne til direkte kontakt med viden.
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Står den på kogt torsk med sennepssovs og melede karto�er?

Står den på østers, fois gras og ægte champagne – whatever ægte means?

Er vi ude i de veganske delikatesser med god samvittighed og løftede pege�ngre,

eller ligger der et dødt dyr med politisk korrekt dårlig samvittighed på fadet?

Mad på bordet
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Er det ikke bedøvende ligegyldigt, for er det egentlig det, det handler om?

Svaret er nej, for det er ikke ligegyldigt.

Hvorvidt maden har politisk god eller dårlig samvittighed vælger jeg ikke at komme ind på,

men emnet om vores mad/fødevarer er bestemt ikke ligegyldigt.

Vi kommer ikke uden om det: mad danner vores bevidsthedsfelt.

Mad er kultur, for det er noget, der er dyrket, før det bliver serveret.

Hvis du ønsker at vide, hvad en egypter, en inder, en rumæner eller en familie fra Sønderjylland

tænker og føler, og hvis du vil kende tidens og stedets ånd er, så skal du spise deres mad. Du skal lade

det køre igennem dit system, for tættere kommer du aldrig på deres kultur.

Mad er en konservativ størrelse, den bygger på årtusind gamle traditioner, hvor hver bonde har givet

dyrkningsmetoder videre til sine sønner, og hvor hver husmoder har givet tilberedningsmetoder

videre til sine døtre. En familie i Syrien i dag har med garanti madretter, som ligner noget, som en

assyrisk familie kendte på Kong Assurbanipals tid. Kikærterne og mynten gror, som de gjorde dengang.

Gederne giver den samme �ne mælk. Oliventræerne står bag huset af sten og ler, og et ildsted og en

gryde ser ud på samme måde. Hvad mere har man brug for? Kun et ca. 100 år gammelt fænomen ved

navn fødevareindustri har formået at ødelægge traditionen, så millioner af mennesker i storbykulturer

i dag lever af hundeæde.
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Hipster

Det vrimler med madprogrammer og dyrkelsen af stjernekokke i TV og ugeblade. De har deres

berettigelse som inspiration, men hvis de bliver kultiske �gurer, skygger deres kæmpeegoer for

essensen. De har kun været i stand til at blive til at sælge sig selv, fordi folk i løbet af blot 100 år har

glemt, hvad ordentlig mad er. Der er dem, der påstår, at dyrkelsen af kokke som guder er et udtryk for

en kultur i forfald. Lignende apokalypse-�kserede udsagn er der fuld af i visse segmenter i

undergrunden. De har forelsket og fordybet sig så meget i forfaldet, at de ikke kan få øje på andet

længere. Jeg vil gerne modi�cere denne tolkning og se det som en regenereringsproces.

Udsagnet om forfaldet er et delvist sandt udsagn. Stjernekokkene blærer sig for åben skærm med

deres avancerede gourmetretter, som de færreste af os alligevel kan realisere. Vi er voyeurs, vi spiser

med øjnene. Vi er fascineret over deres performance. Så ja, det er udtryk for et forfald. Men det er kun

den ene side af sagen. Den anden side er en egentlig længsel efter en tabt tradition, hvor vi udmærket

ved, hvad der er god mad, og hvordan vi tilbereder den. Vore bedsteforældre havde ikke brug for

fancy woowoo og �immer-glimmer. Der var ikke et marked for Jamie Oliver og Gordon Ramsay –

selvom hans Great Escape-serie i Indien er underholdende, for man kommer helt ned med nakken, og

har guts til at indrømme det!

Det er meget betegnende, at det er trendy og opreklameret, at det nu handler om det oprindelige, de

gode råvarer, lokal produktion (ellers lukker vi CO2 ud huhuu…), det traditionelle marked med

grøntsager og �sk, ny nordisk – der ikke har meget med gammelt nordisk at gøre, men de bruger en

sjov urt fra grøftekanten. Eller palæo-stenaldermad – undskyld, men hvem gider at æde kogt måge, for

studier har vist, at det gjorde de sgu i stenalderen?!

Kulturpamperne udnævnte stegt �æsk med persillesovs til dansk nationalret, hvilket i øvrigt var en

kæmpe brøler, da det burde have været smørrebrød, der indeholder uendelige variationer og er et

ægte originalt dansk bud på et simpelt og samtidigt so�stikeret kulinarisk bidrag til verdenskulturen.

Det lyder som noget, Dansk Folkeparti har opfundet for at fornærme muslimer, som om det var et mål

i sig selv. Men altså: det handler om at �nde tilbage, lader det til. Hvilket vil sige til noget, der allerede

var der i forvejen, men som vi har byttet væk som kejseren i H.C. Andersens Nattergalen, der byttede

den levende nattergal væk for et mekanisk spilleværk og blev syg i sjæl og krop af det.

Vores kultur ligger som Kejseren på dødssengen, før vi besinder os. Så ja, stjernekokkekulten er klart et

udtryk for forfald, men ifølge Tao te Ching – værsgo, du har oversættelsen her – så indeholder yang

altid frøet af yin. I det forfaldende gror der allerede det nye, der blot er det gamle, der ikke kunne dø.

Vi skal huske at vande frøet, og vi behøver ikke at smadre løs på den rådne stub, for det skal den nok

selv �nde ud af – og se bare hvor det går. Som Sun Tzu skrev (parafrase): Man skal ikke forstyrre

fjenden, når han er i færd med at ødelægge sig selv. Lad være med at bekæmpe systemet, undlad i

stedet at understøtte det. Skab først og fremmest noget nyt, og hvis det nye består i at genopdage

noget gammelt, så gør det. Der er intet nyt under solen, siger de.

https://www.nedersteetage.com/vejen-til-indre-styrke/
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Trans

Jeg er sikker på, at kulturdesignerne helst så designerføde taget til et transhumanistisk

fødevareindustrielt niveau 2.0. De ikke bare taler om det, for nye ultraklamme produkter er allerede

på vej. Kunstigt kød groet i laboratorier, mere genmodi�ceret frankenfood, �ere uigennemskuelige

tilsætningssto�er, sammensmeltning af mad- og medicinalindustri – vi er der stort set allerede.

Jeg er også sikker på, at globalisterne gerne så de samme butikker i hver gade i hver by på kloden

servere det samme ‘etniske’ gadekøkken, der så ikke er en skid etnisk længere, for maden er

masseproduceret af kæder i hele verden af alle andre etniciteter end dem, der har udviklet den.

Etnicitet er i mellemtiden afska�et, for alle indbyggere (indsatte) i den Globale Landsby har den

samme leverpostejfarvede etnicitet, taler den samme lokale variant af imperiesproget engelsk, køber

de samme giftiggrønne energidrikke hos samme 7/11 på de samme gadehjørner, betaler med samme

slags digitale betalingskort, mens de er koblet op på det samme overvågnings- og mindfucker-netværk

…

Har du hørt remsen før? Den er så hermed gentaget endnu en gang, men det er mere interessant – og

relevant-konstruktivt! – at skifte briller for en stund, for det er i faldende grad relevant at spilde energi

på det mekaniske spilleværk.

Gammel vin

Snakken om økologi er langt hen ad vejen absurd. Det er gammel vin på ny �aske. Før

fødevareindustrien var ALT økologisk, ordet var bare ikke opfundet. Snakken om biodiversitet er ligeså

absurd, for DER VAR IKKE ANDET end diversitet. Det absurde består i, at industrialismen – hvilket

gælder hele kulturen, ikke kun madkultur – først smadrede alt sundt, naturligt-kulturligt og erstattede

det af syntetiske, kunstige, udpint-ynkelige pseudoprodukter, der havde en vis LIGHED, men som reelt

ikke var andet en simili. Herefter går det i stigende grad galt, for folk er ved at blive stranguleret i det

lort, som de har adgang til. OG, hvilket vi aldrig må glemme, som de selv valgte, fordi det var billigt, og

fordi det blev opreklameret.

Men hvad sker der så? Så kommer industrien og kulturdesignerne minsandten ind ad fordøren med ET

HELT NYT KONCEPT, der består i at servere det på samme måde – altså næsten hvis det går vildt til –

på nøjagtig samme måde, som før de fuckede med alt det, der groede derude. DE HAR NU FUNDET UD

AF … ja, det kunne Bedstemor And godt have fortalt dem, for sådan gjorde hendes familie for 100 år

siden!

Det er absurd, at vi nu skal genop�nde den dybe tallerken, der stod og samlede støv nede i kælderen –

på NedersteEtage. Men det skal åbenbart til. Vi må påtage os et restaureringsprojekt i 11. time, inden

traditionerne forsvinder for altid. Og vi er i gang.

Vær overbærende, smil gennem øjenkrogene. Hvis den kreative klasse som glade, overivrige børn

gerne vil præsentere os for deres helt nye og banebrydende opdagelser, der hedder alt mellem

økologi, bæredygtighed, diversitet, innovation, cradle-to-cradle, herregud så lad dem. Vi havde i
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mellemtiden glemt det, og nu har de fundet det igen i Bedstemor Ands sku�edarium og hævder, at DE

har opfundet det.

Det er ligesom lille Benjamin, der en dag kommer og siger:

Du skal lige høre noget ultra-syg musik, jeg har opdaget, det hedder The Beatles. Det er helt vildt opperen på

den syge måde, de bruger rrhimelig mange akkorder, jeg aldrig har hørt før, og så bruger de ikke autotuner

men synger fucking rent, og så er det optaget på en fuldstændig latterlig maskine med et magnetbånd og

kun 8 spors mikserpult, og så kommer der lige pludselige et hornorkester ind fra højre ligesom Frelsens Hær,

og nu vil jeg lære at spille på sådan et bøjet messingrør, der hedder en trompet.

OK, Benjamin, det er super, du har fået ørerne op for det, men det var faktisk det, Bedstefar And hørte, da

han var grøn bag ørerne. Og så har jeg i øvrigt sådan en trompet stående oppe på loftet. Den er din 🙂 Man

skal ikke tage friskheden fra den kulturelle amatørarkæolog i et eksalteret øjeblik.

Flere generationer af kulturdestruktører har gjort kulturrestaurering til et kontrarevolutionært

hovedprojekt. Det er blevet påtrængende nødvendigt, og det handler om liv versus død.

Historisk pitstop

Begrebet revolution er generelt dårligt forstået. Hvis vi barberer de glamourøse fedtlag af

selvforherligelse bort, så er revolution intet andet en systematisk overskærelse af de bånd, der har

bundet al sund menneskelighed sammen i årtusinder med det ene formål at re-designe menneskelige

samfund i en ny herskerklassens interesse. Der sad en gammel herskerklasse, der måske havde skabt

en social kontrakt med folket om at de havde deres privilegier mod at garantere folkets velfærd. Det

var bestemt ikke den bedste kontrakt, men efter en revolution blev det ALTID værre end før, for den

nye herskerklasse bestående af ego-ambitiøse psykopater havde absolut ingen medfølelse med

folkets ve og vel. De var gode til at forføre og bestikke folk, så de for en stund følte, at de �k noget for

at medvirke til omvæltningen. Men i anden eller tredje omgang sked revolutionens magthavere på alle

kontrakter, og folk mistede ALT, hvad de troede var deres.

Vi lever i efterdønningerne, i bærmen af revolutionerne. den franske revolution, den videnskabelige

revolution, den industrielle revolution, den russisk-kommunistiske revolution, den anti-ottomanske

revolution, verdenskrigs-revolutionen, den monetære revolution, den digitale revolution + en hel

række iscenesatte revolutioner på det seneste kaldet demokratiske regimeskift (= statskup – hvor

hyklerisk kan det efterhånden blive?), der under foregivende af folkelig opstand ALTID endte til global-

oligarkiets fordel.

Men hov, hvordan kom vi fra stegt �æsk til revolution?

Bondemordet

Der er intet bedre eksempel end den Russiske Revolution. Hvad gjorde allerede Lenin og Trotskij, og

hvad fuldførte dernæst Stalin? De udførte deres bestillingsarbejde i form af et kynisk-bestialsk mord

på det russiske, traditionelle agrarsamfund med dets intakte, årtusind gamle viden om, hvordan
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mennesker ernærede sig af jorden og landet. Tzarens Rusland skulle ødelægges ifølge zionisterne,

�nansoligarkerne i Wall Street og det Britiske Efterretningsvæsen. Interessant alliance, ikke sandt?

Målet for aktionen, o�eret, de russiske bønder (Tartaria, det glemte rige) vidste ALT om

bæredygtighed, biodiversitet, cradle-to-cradle, økologi – de brugte bare ikke det 21. århundredes

management-coaching-hipsterord om det. Ukraine var Europas brødkurv, ALT kunne gro i den sorte

jord i Ukraine, udskylningsområdet fra istidens afsmeltninger og sedimenter fra Ural og Kaukasus.

Ukraine brugte en efterkrigstid på at komme sig. I Krushtjov-tiden i Sovjet blev de skåret fra som

selvstændigt land (del-og-hersk), og nazistisk-fascistiske sovende celler blev indkapslet ifølge

revolutions-designernes masteplan. I 2014 blev de aktiveret, og der fandt et neo-nazi-fascistisk

statskup sted via CIA og de amerikanske neocon-zionister. Hvad skete der straks: GMO og Monsanto

væltede indover landet, selvom Rusland havde en o�ciel politik imod GMO. Ukraine forurenedes af en

aldeles ikke-bæredygtig frøkultur. Hvad der blev solgt som en anti-Putin-aktion – han var jo ond, det

vidste vi jo, for det sagde de i medierne! – var intet andet end endnu et mord på en konkurrerende

landbrugskultur udført af BigAgroBiz. Det var Stalins Holodomor på re-play! Det var follow-up på

mordet på agrarsamfundet i Den Russiske Revolution.

Krige og revolutioner handler ALTID om noget andet end det, globalisternes propagandamedier

fortæller os om.

Margarine

En mere lokal og tilsyneladende mere ubetydelig krig fandt sted i dansk fødevarekultur:

Margarinekrigen. Vi er tilbage i 50’erne, da margarinen blev opfundet. Vi er i starten på mekaniserings-

og kemi�cerings-boomet for dansk landbrugs- og fødevareproduktion. Otto Mønsted var pioneren for

dette i starten nogenlunde hæderlige produkt baseret på silde- og hvalolie, der godt kunne være en

prisbillig erstatning for smørret. Hvaler faldt efterhånden i unåde, men hvad være var, at omfanget af

emulgatorer, stabilisatorer og andre klamme tilsætningsto�er leveret af bla. Soyakagefabrikken på

Islands Brygge var for stigende. Krigen bestod selvfølgelig i en konkurrence mellem

margarinefabrikker, men på den større bane er selve produktet et udtryk for en industriel krig mod

naturlige produkter i en periode, som også mælk bliver ødelagt af pasteurisering og homogenisering.

Så det var på ingen måde en ubetydelig krig. Hvorvidt mælk, især komælk overhovedet egner sig til

menneskelig indtagelse er en helt anden snak.

Jeg vil til enhver tid hævde, at en �odbølge af folkesygdomme startede i den periode, hvor kemien, de

agronomiske monokulturer, udvaskningen af landbrugsjorden og overforarbejdningen af fødevarerne

for alvor tog fart. Danmark oplevede sit egen form for stalinistiske bondemord. Husmændene

forsvandt, andelsmejerierne forsvandt, sparekasserne forsvandt, brugsforeningerne begyndte at

forsvinde, de lokale skoler forsvandt i centralisering. Landsbykulturen blev udvasket synkront med at

jorden blev udvasket. Det skete ikke ved et Holodomor-folkemord, det skete ved en industrialisering af

et gammelt agrart håndværk med tilhørende livstil og -�loso� og et Europæisk Fællesmarked og

senere EU, der korrumperede og centraliserede det danske landbrug.
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Modbølgen

Det måtte komme. I starten var det med voldsom modstand fra det nu korrumperede landbrug. Der

var spæde tiltag i 70’erne i stil med bevægelsen i USA kaldet ‘Back to the Land’. Det var en

parallelbevægelse til hippiekulturen men mere substantiel. Det handlede om tilbagevenden til den

oprindelige nybygger�loso� og iværksætterånd. Det kan godt være, at den var puritansk i sin kerne,

men en del af puritanismen var trods alt simpel nøjsomhed og overlevelses-attitude. Man lever med

og af jorden, og man klarer sig med det, man har. En stribe kollektivbrug med alternative

produktionsformer og boformer er startet i den periode (Svanholm o.a.). Deres problem var tidens og

ideologiens: de tenderede mod det kultiske og sekteriske, og de sled deres medlemmer op i

korrekthedskrav (Tvindskole-syndromet).

Økologibevægelsen i dag er egentlig en opdateret og mere løst organiseret og realistisk version af den

mere �yvske bevægelse fra 70’erne. Økologi er sat i system og har formået at slå igennem. Alle

supermarkeder i dag har deres økologi-afdeling. Vi har allerede �losoferet over det absurde i

økologibegrebet og den gamle vin på nye �aske. Økologien har også andre problemer. Der er sket en

vis kompromittering og udvanding af begrebet, og et økologisk produkt kan godt indeholde et vist mål

af noget, som �loso�en har de�neret som ikke-økologisk. Herregud, det skal jo også kunne betale sig,

og hvor der handles, der svines lidt.

Det er den samme underminering, vi har set �nde sted i forhold til Fair Trade-begrebet – også vældig

politisk korrekt og frelst. I mange tilfælde har det vist sig, at de lokale bønder ikke har fået noget ud af

den rimelige handel, the fair trade, men blot er blevet agrar- og gældsslaver på en ny korrekt-fordækt

måde. På trods af modstand og korrumpering er der alligevel tale om en modbølge mod

industrialisering og globalisme, der ikke er til at tage fejl af.

Mad og politik

Skulle nogen stadig hævde, at mad ikke er politik, så behøver man blot at studere, hvordan den

globale elite har bedrevet storpolitik med fødevarer, eller rettere manglen på samme som et våben.

Sult er et e�ektivt og frygteligt massødelæggelsesvåben. Dårlig ernæring ligeså.

Grækerne og romerne vidste, at befolkningens ernæringstilstand styrede deres fysiske og mentale

modstandskraft. Filoso�en Platon, hvorom man kan mene alt muligt godt, anbefalede ikke desto

mindre, at folket blev a�odret med korn, for hvis de �k for meget kød at spise, ville de blive for

modstandsdygtige. De kunne for eksempel �nde på at gøre oprør mod deres herskere. Romerne og

senere italienerne har en tradition for at spise en masse ris og pasta og brød og polenta osv. baseret

på korn. Det fylder godt i maven, men strengt taget er den menneskelige organisme ikke skabt til at

spise kornprodukter. Det er for køer, får og geder, og her er det i virkeligheden kun i den naturlige

form af græs og ikke de forædlede og stivelsesholdige produkter fulde af gluten. Mennesker kan ikke

fordøje proteinet gluten, men kan i bedste fald lukke det igennem systemet. I dag er der et stigende

antal fordøjere, der simpelthen ikke kan tåle det.
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Vi behøver blot at tænke på den anbefaling, som dukkede op i 70’erne med fødevarepyramiden, hvor

det hed sig, at man skulle spise en masse korn, brød og stivelse = bunden af pyramiden, en mindre del

grøntsager = midten og mindst kød = toppen. Fødevare-ideologisk stammer det fra grækerne og

romerne og deres oligarki’s syn på et styresystem i forhold til befolkningen.

Romerrigets arvtagere i vor tid, det Britiske Imperium, kendte sultens dræbende egenskaber til fulde.

Briterne �k 50 millioner indere til at dø af sult ved at stjæle deres fødevarer, bla ris. De skabte en

katastrofe i Irland baseret på sult – de stjal simpelthen alle irernes fødevarer og kaldte det via bestilt

historieskrivning for Karto�elpesten, på engelsk the Great Famine. Den havde meget lidt med karto�er

at gøre, og der deltog 200.000 britiske soldater i den systematiske udplyndring af landet. Briterne

a�ivede ved systematisk fødevare-embargo halvdelen af den iranske befolkning mellem 1919-21.

Historien er først beskrevet fyldestgørende for ganske få år siden baseret på briternes egne

optegnelser. På engelsk ville denne destruktionsteknik hedde: weaponized food policy – militariseret

fødevarepolitik.

Spindoktor, geopolitiker og sikkerhedspolitisk rådgiver for en stribe amerikanske administrationer,

Henry Kissinger, der via sin rådgivnings- og manipulationsvirksomhed må siges at være ansvarlig for

adskillige folkemord – blev på et tidspunkt udspurgt om, hvordan man ville kontrollere verdens

befolkninger. Hans svar var: FOOD! Udsult dem på plads eller ihjel.

Da Richard Nixon ønskede at genvinde sin præsidentpost, �k han det råd fra sine spindoktorer – og vi

ved, at Kissinger var en af dem – at han skulle bestikke befolkningen ved at give dem billige fødevarer.

Hvordan kunne han gøre det? Ved at tillade fødevareindustrien at tilføje uhæmmede mængder af

ra�neret sukker til alle industrielle fødevarer. De holder længere, for de er nemme at konservere

(sukker er konservering), de smager af mere (sukker er en smagsforstærker), og de kan sælges

billigere. Sukker er en ikke-akut forgiftning af den menneskelige organisme, det er en langsom og

kronisk forgiftning.

Afgiftning – en ny kultur

En modsatrettet fødevarepolitik bottoms-up er ensbetydende med en afgiftning. Det giver absolut

ingen mening at skille holdningen til landbrugsproduktion fra distribution, forarbejdning og

tilberedning af fødevarer. Det giver heller ingen mening at adskille holdningen til fødevarer og

sundhed. Det opdelte tankesæt er en herskerklasses syge styresystem, hvilket i sig selv er en

forgiftning. Den kunstige opdeling har KUN en berettigelse for denne klasses mulighed for udnyttelse

af alle områder i opdelingen, fordi vi ikke kan se den direkte sammenhæng derimellem.

Der bør være langt kortere vej fra jord til tallerken. Hvis folk virkelig vidste, hvor syg jorden er blevet,

ville de være betænkelige ved de afgrøder, de kommer i deres mund. Den lange vej har gjort os

fremmede for jorden, dens afgrøder, og hvad vi fodrer os med. Du skal ikke bilde mig ind, at en

person, der sår sine egne grøntsager og opfodrer sine egne høns, af egen fri vilje og på eget initiativ vil

overhælde dem med giftsto�er.

Jeg mener, at
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Alle børn skal udsættes for at se en spiselig afgrøde komme op af et stykke jord. Hvis man vil nyde

godt at noget på en tallerken, må man kende dets oprindelse.

Alle børn skal lære at tage sig af en husdyr. Hvis de vil spise kylling eller et æg, skal de kende en

høne. De bør overvære en slagtning på den mest etiske måde, og hvis de er i stand til det, bør de

lære at gøre det selv. Hvis ikke de ønsker det eller synes, at det er for skræmmende eller – som

børn har det med at udbryde – for ulækkert, må de omgående tage konsekvensen og blive

vegetarer.

Alle børn skal lære at tage en råvare i form af grøntsager eller dyr og lære at beherske 15 klassiske

madretter, inden de fylder 12 år.

Problemet er egentlig ikke børnene, men at de voksne i mellemtiden har sprunget alle tre led over og

er blevet fremmedgjorte overfor vejen fra jord til tallerken.

Start på hjemmebane

Hvordan kan man sørge for, at børn vokser op med både lyst og forståelse for mad. Hvis jeg havde

kunnet på daværende tidspunkt, ville jeg have lært min søn hele vejen fra jorden til tallerkenen, men

daværende tidspunkt var jeg ikke husejer, landboer og deltager i et fælles havebrug med et par 1000

m2 biodynamiske grøntsager. Men fra sønneke kunne nå op over bordkanten og var i stand til at

håndtere en varm stegepande, stod han 1 gang ugentligt for madlavningen. Målet var i løbet af 1 år at

lære 15 klassiske madretter, der var til at have med at gøre. Knægten gik i gang og råbte ude fra

køkkenet: Faaar, nu har jeg snittet grøntsagerne uden at skære �ngrene af, hvad gør jeg så? Og på den

måde lærte han the real way i løbet af et par år at beherske et køkken. Den evne har aldrig siden

forladt ham, og han kan invitere hvem som helst til hjemmelavet middag, så de siger wauw! Så udover

sin uimodståelige charme, sexy body og gode vibes scorer han også damer på sine skills – er jeg ret

sikker på.

Og det er vigtigt, at man er nødt til at lave en madret �ere gange for at kunne den. Til sidst forstår man

principperne i forskellige typer af tilberedning, så man kan improvisere og glemme alt om opskrifter.

15 klassikere

Så hvad stod der på menuen i den daværende lejlighed på 5. sal på Vesterbro? OK, de 15 klassikere

kommer her, let’s keep it simple – OG der er ingen af disse retter, der koster kassen, �ere af dem er

bonderøvs-fattigmad:

Chilli senza carne. Chilli med kød er ofte alt for tungt, fordi vi ikke laver den som mexicanerne af

strimlet kød (pulled) men hælder hakket kød i. Chilibønner på dåse har den helt rigtige krydring, brug

hvidløg, peberfrugter, dåsetomater og friske chilier – og i øvrigt hvad du har liggende. Dåsemad?

overhovedet ikke.

Pandekager. De smager godt i sig selv, husk at komme øl i, så dejen skummer. Hvis du ikke er til

kornmel, så brug boghvede, der er små nødder fra en lav buskplante. Lidt revet citronskal og ingefær

er også godt. Først et par stykker med revet ost og så en enkelt med syltetøj eller is til dessert. Hvad
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gør man med dem næste dag? Man kombinerer dem med den chili, der blev til overs dagen før dagen

før, og som har ligget og trukket – gryderetter bliver altid bedre næste dag –   ruller det ind i

pandekagerne og så i ovnen. Hvor nemt kan det være. At smide madrester ud er forbudt og

skammeligt – og unødvendigt.

Klassisk lasagne. Igen en tung sag, opskriften er unødvendig her. Man skal lave en rigtig ragu til det

røde fyld og ikke bare en klam kødsovs. I stedet for prøv en vegetarisk lasagne, der ligger lettere:

lasagne al ortige, dvs med brændenælder. Brændenælder er mega-sundt, man skal bare ikke

udelukkende bruge dem i det grønne lag. Bland med andre gratis urter fra vildnisset i haven, hvis du

har sådan en, eller tag på ud�ugt. Brug skvalderkål, citronmelisse og bland med spinat. Kom hytteost

eller fetaost ned i den grønne sovs. Den røde sovs skal bare indeholde de obligatoriske italienske

ingredienser: bladselleri, gulerødder og løg + tomat. Byg den op startende med den røde sovs og

sluttende med den + revet parmesanost eller cheddar + lidt rasp, og her kan man med fordel bruge

boghvedekerner i stedet.

Jambalaya. Kreolsk paella. Det kræver tre slags kød at lave den. Finthakket chorizo-style pølse i

bunden, tages op, kyllingestykker brunes i fedtet og smagen og tages op, før de er færdige.

Peberfrugter og andet kan stege lidt med. Olie varmes til den ryger og risen varmes op til lige før den

popper. Så smides kyllingerne tilbage og boullion hældes ved til det lige dækker. Låg på. Hvis man har

råd smides hele rejer på 5 min før slut + et drys paprika.

Tagine. Det er ikke én ret, det er mange, men det kræver en tagine, en marokkansk stegeso. Det er en

genial tingest, der virker både på komfur og i ovn. Retten skal indeholde alle smagsoplevelser. Noget

sødt – tørret frugt som store rosiner, abrikoser eller dadler. Prøv at rulle dadlerne i sesamfrø og lægge

dem i toppen. Noget stærkt – brug harissa du Cap Bon, der er chilli, hvidløgspaste og spidskommen,

men pas på, for harr er stærkt og meget gennemtrængende. Noget syrligt – fx tør hvidvin i bunden.

Noget bittert – hæld en lille kop ultrastærk ka�e ved. Og noget umami i form af kød, �sk eller

auberginer. Der må også gerne indgå �ntsnittede kæmpebønner. Farver er også vigtige, noget grønt,

noget rødt, noget orange. Det geniale ved taginen er, at man pakker den, sætter låget på, og glemmer

den til den er færdig. Så smider man den på bordet til gæsterne, der alle siger næææh, når låget løftes,

og hele rummet hørmer af the good stu�.

Lammecurry. Her er den rigtige opskrift – men ligesom med alle retter, er der �ere måder at gøre det

på. Lam kan også marineres natten over i yoghurt, men det er en anden måde. Vigtigst, lad være med

at bruge gul karry fra en dåse, så hellere våd curry-paste på glas med navnet Rogan Josh, for i Østen er

de gode til at konservere. Det gælder både i den kinesiske, thailandske og indiske tradition. Tørrede

krydderier har den fulde smag, når de ikke er pulveriserede i forvejen. Så varmes de op i olie og

knuses lige før brug og: kaboom! Lad være at bruge olie til at stege lammestykkerne, brug ghee, klaret

smør. Find lammestykker med benstykker på, så giver det smag og jævning. Og husk ‘karry’ er ikke et

gult pulver, det er en ret med sovs lavet i en karai, en indisk wok af tyndt jern. Det er de dumme

englændere, der har misforstået udtrykket.

https://www.youtube.com/watch?v=-dh_uGahzYo
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Lammekoteletter. Danskerne har spist alt for lidt lam og alt for meget ko og gris, men de er ved at

komme efter det. Den græske måde er at stege koteletterne gnedet med hvidløg. Hvis får et

velvoksent lam eller et ungt får, bør man gøre som grækerne at stege dem halve med håndtag. Det

kræver, at slagteren ikke har skåret ribbenet væk, fordi de var ‘i vejen’. Det er det ikke. Serveres med

råstegte karto�er og tzatziki lavet på fed græsk yoghurt og agurker uden skræl. Men vil muligvis

servere ris eller bulgur til. I min fryser ligger et helt lam fra min nabos mark. Der er mere end nok til et

helt år og adskillige gæstebud.

Moulles Marinière. Sømandens muslinger – jamen er det ikke sådan noget franko�lt noget? Ævl, det er

en sømandsklassiker, og man kan få en hel pose muslinger for 50 kroner. Danmark er nærmest bygget

ovenpå gamle muslingebanker, hvor stenaldermænd, -koner og -børn sad og slubrede dem i sig –

uden hvidvin. Men retten fungerer �nt med vand og eddike i stedet. Finthakkede skalotteløg og to fed

knust hvidløg. Finthakket bredbladet persille og bladselleri. Skær stilkene fra begge og bind dem

sammen med timian til at smide i gryden. Steg i smør til løgene er bløde, overhæld med tør hvidvin –

eller øl, cider, vand + eddike – + muslingerne + selleri- og persilleblade. Du selvfølgelig renset og skyllet

og børstet mullerne for snavs og kasseret dem, der er revnede, for de er døde. De faktisk er levende –

huhuu!  Og de, der ikke åbner sig, skal ud, for de er også døde. Ryst gryden en gang imellem. Hvis du

ikke har råd til at betale 35 kr. pr snude for en konge-hovedret, så har du ikke råd til at spise og bør

lære at leve af sollys …

Mørk sej. Den billigste �sk, du kan få – måske bortset fra sild. Der er en milliard måder at tilberede den

på. Du kan dampe den. Prøv engang en af de sjove dampmaskiner af lagdelte bambusæsker, man kan

få hos de orientalske supermarkeder. Du kan lave �sh-and-chips af dem i friture. Du panere dem. Du

kan ovndampe dem. Du kan overhælde dem med en mormoragtig gratin af pisket æg. Du kan skære

dem tyndt ud og lave ceviche (overhældt med citrus, så de slow-koger). Eller hakket groft og rørt til

�skefars med æg, rasp og olie – prøv thai �shcake-stilen med �nthakkede gulerødder, ingefær, persille

og chili. Jeg tror skisme, at man kan bruge dem til sushi eller sashimi også, men de skal være

superfriske, så du skal �nde en hæderlig �skehandler.

Saltstegte sild. Husk at sild ligger lavt i fødekæden, så der er de færrest mulige tungmetaller i. Dernæst

er det en fed �sk, omega-etellerandet-fedtsto�er. Filetterne dyppes i æg, vendes i salt og rugmel og

steges på panden. Serveres med rugbrød, hakkede rødløg og en rå æggeblomme. Og hold nu op med

det hysteri om salmonella – det sidder på skallen og ikke inde i ægget, skyl dem ordentligt og lad være

med at smide skaller ned i koppen. I gamle dage vendte man blommen mellem æggeskallerne, og det

var der, det gik galt.

Deller og hakkedrenge. En sikker succes, og alle børn elsker det, tag den speltmødre! Opbagt sovs er

ikke et must, men hvorfor ikke? En ekstra klat smør i stegefedtet, lidt mel, rør rundt og lav en melbolle,

hæld væske på i små mængder i starten og pisk som ind i helvede. Stik fedtforskrækkelsen op y.a. –

der er nu eksempler på underernærede børn, der ikke får fedtsto�er nok og ikke udvikler deres krop

og hjerne. Sovsekulør, hmm, hvis du i stedet for at bruge salt til bø�erne hælder en smule fermenteret

soya over dem, får du den mørke farve fra det. Og husk: ALT andet end fermenteret soya er giftigt for

den menneskelige organisme og giver hormonelle-kønslige forstyrrelser. Det er vegetarismens store
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misforståelse, at ufermenterede = ikke nedbrudte soyaprodukter kan erstatte kød. Bivirkning: soy-

boys and -girls. Ud med tofu, ind med miso.

Æggekage. Dansk æggekage er som bekendt med stegt bacon, tomatskiver og purløg. En omelet kan

indeholde alt muligt. Fx. piskede æg på panden, smuldret gedeost i efter et minut, lidt peber, når den

er klar luk den på midten og vendt den om sidst. Lad være med at overstege den. I en spansk

æggekage nedsænker man halvkogte karto�er. Alle kulturer har deres opskrift på æggekage.

Hokkaidosuppe. Hvis du ikke har hokkaidogræskar, så brug dem, der ligner en kæmpepeanuts. Skær

skrællen væk, skær dem i mindre stykker, kog dem, purér dem med en blender og smag til. Hvis du

har tilsat andet til kogningen, smager det af dette andet: hvidløg, god grøntsags-boullion, timian-

rosmarin, ingefær, whatever-som-helst. Cremet suppe med let sødlig smag. Faktisk er der så meget

sukker i, at man kan brygge vin på græskar, så vær lidt forsigtig, hvis du er til LCHF-diæt.

Hønsekødssuppe. En ægte mormor-ret. Det, der er med den rigtige hønsekødssuppe er, at man skal

koge skroget på kyllingen eller hønen/hanen som ind i helvede for at få det potente udkog. Sammen

med fermenterede produkter (mælkesyrebakterier) er udkog fra skrog og ben noget af det, som

skaber en bundsolid sundhed for den menneskelige organisme. En jødisk mormor, der ser

barnebarnet skrante, vil straks udbryde: You need chicken soup!’ Det vidste det, de gamle, de vidste det

hele. Sauerkraut, saltagurker, kambutcha, ke�r, surdejsrugbrød (fødevareindustrien har nu også

ødelagt det danske rugbrød) – fermenteringsbølgen er genoplivningen af klassisk viden om

menneskelig sundhed. Selv forfærdelige spiser som skærpekød (nedgravet fårehoved) og surstrøming

(kontrolleret hypergæring af �sk) er i al deres forfærdelighed de gamles bidrag til menneskelig

sundhed.

Flæskesteg. Har jeg fået det til at lyde, som om jeg er imod indtagelse af svinekød og er blevet halal-

muslim. Overhovedet ikke. Jeg er imod den måde, dansk landbrug har produceret svin på. Svineri!

Svinekød er noget af det mest smagfulde, man kan komme i nærheden af. Og skal vi lige få den

muslimske vinkel på plads: den største befolkning af muslimer i verden �ndes i Indonesien. Gæt

engang, hvad nationaldyret i Indonesien er … rigtig gættet. Junglen er fuld af små junglesvin. Så her er

det åbenbart OK at spise dem, og profeten lukker øjnene for deres synder. Det viser sig så, at profeten

aldrig har udtalt sig om indtagelsen af svinekød. Prøv følgende opskrift til en svinekam med ben: Skær

en lomme i bunden ved benet og indsæt en blanding af mast fersken fra dåse, hvidløg og ingefær. Steg

den, som den skal steges og bemærk dens saftighed.

Åh-nej, hr. Hanuman, hvorfor lærte du ikke din søn at være veganer?

Svaret er:

Hvorfor skulle jeg det?

Mnjææ men det er politisk korrekt …

Hvis menneskeracen fra naturens hold er planteædende, så har den et problem med sit tandsæt og sit

fordøjelsessystem. Her bliver det lidt ucharmerende. Mennesket er ikke et rovdyr, for så ville det have

haft rovdyrets kindtænder. Mennesket er ikke drøvtygger eller planteæder, for så ville det have haft
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deres tandsæt. Mennesket er snarere … en ådselsæder. Set fra tandsættet, for vi har fremadrettede

øjne, så vi er også jægere. Mennesket er tobenede ligheder med krager og ravne. Vi er altædende, så

derfor spiser vi som mennesker det, som leveforholdene byder os. I Sydindien spiser de nærmest

udelukkende grøntsager, mens de traditionelt i Grønland udelukkende har spist kød. Den modsatte

diæt for disse kulturer ville være ensbetydende med folkemord.

Vegetarianisme og veganisme er fuldt legitime valg at træ�e for sit eget liv. Jeg holdt selv meget af at

komme på Hara Krishnas restaurant i Farimagsgade i nærheden af Kommunehospitalet, Kbh –

fantastisk sted! Der var også en dedikeret vegetarrestaurant i Grønnegade, Kbh. Problemet med især

veganere er, at de føler sig kaldet til at frelse menneskeheden med skyld, skam og frygt og anklager

om, at man tager livet af dyr.

Dette stykke dobbeltmoral er nemt at tilbagevise. Planter har ALLE livets kendetegn, og hardcore

forskning viser, at planter og træer er levende, følende og kommunikerende væsener. Mnjææ, de har

ikke ben at gå på, og de kan ikke brøle … bullshit! Veganere tillader a�ivning af levende væsener,

punktum! Og gider de så ikke gøre det med nænsomhed og respekt og taknemlighed? På vegne af det

levende planteliv: TAK! Det har i øvrigt vist sig at være blodtypebestemt, hvem der kan tåle at leve

vegetarisk, og der er folk, der ikke kan tåle det. Veganere er ikke glade for historier om folk, der

simpelthen er døde af det. Lad os ikke komme ind på veganismens problem med folk i arktiske egne,

for grøntsager kan simpelthen ikke  gro på indlandsisen, og her bliver ideologien absurd.

Fermentering

En af de teknikker, jeg ikke lærte sønneke var fermentering. Det var, fordi jeg ikke kendte den.

Sauerkraut var ikke en del af min daglige kost, hvilket det burde have været. Et hvidkål koster en 10’er!

Her kommer opskriften i øvrigt:

Tag et økologisk hvidkål – den mindste pesticidrest vil ødelægge de gode bakterier, der skal

aktiveres – skær den hårde kerne i midten fra og snit det så �nt, du synes. Brug 3 spk salt pr 2 kilo,

så hvis det er et lille kål på et kilo, så halvdelen. Derefter går du i gang med at massere kålen. Giv

den gas, så længe det tager at halvsmadre kålen, så vandet begynder at sive ud af den. Der skal

være vand nok til, at dække kålen i et stort glas. Når du er færdig, kan du tilsætte andre grøntsager

– altid øko, lidt timian, lidt chilli, lidt gulerødder, kommenfrø, hvidløg, grønkål, whatever, bare – som

man siger: kålen er kongen, for det er der, mælkesyrebakterierne gemmer sig.

I glasset bruger du en stor træpistil fra en morter eller en grydeske og til sidst hænderne til at

presse kålen sammen, så alle luftlommer forsvinder. I toppen kan du lægge en tallerken, hvis der er

plads eller noget andet tungt. Jeg fylder vand i en pose og lægger i toppen, så låget presser den ned.

Årsag: kålen skal være under vand, så der ikke dannes mug. Fjern alt, der stikker op af vandet, og se

til kålen en gang imellem. Det tager mellem 4-6 uger at fermentere, hvilket vil sige, at de gode

bakterier helt har overtaget miljøet i glasset.
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Jeg havde en fornemmelse af, at jeg ikke brød mig om surkål. Det skyldes muligvis, at bliver snydt med

det ude i byen. Man kan godt løbe ind i kål, hvor de har tilsat eddike. Det er det samme med agurker,

for de rigtige polske saltagurker er fermenteret i saltvand, mens danskerne efterhånden eddikesylter

dem. Det præserverer dem selvfølgelig, men man får ikke den gode e�ekt af mælkesyren. Det samme

med sild, de skal modnes på tønde i salt. Eller rugbrød, det skal gære på surdej.

Og hvad er det, der er så godt ved det? Det er, at de hjælper vores eget system af tarm�ora til at

fungere, som det er meningen. Det er skidesundt! Alt godt – og derfor også dårligt – kommer fra

maven. En række af vores sygdomme ville kunne forebygges. Det eneste aberdabei med fermentering

vha salt er: saltet. Man skal ikke have for meget salt. Men det meste bliver i vandet, for dets formål er

at trække vandet ud af kålen, så bakterierne, der er anaerobiske (de lever uden ilt) kan svømme frit

rundt og gøre deres arbejde.

I anledning af julen – eller bare når som helst

Her kommer lige opskriften på andesteg. En and på 3 kilo er et festmåltid for 4 mennesker. Der �ndes

helt sikkert fancy måder at lave and på. Ægte pekingand er fx genialt, men det er så avanceret, at vi

ikke kan �nde ud af det. Danskere er faktisk rigtig gode til at tilberede and, og min gamle, salig mor

ville have gjort det sådan:

Duckduck a la Bedstemor And – GO!

And

Tø anden op i 2-3 dage i køleskabet forinden

Fjern indmad i den optøede and

Prop den med 2 madæbler, en pose svesker og luk med en kødnål

Pensl med smør

Stegning

Bryst nedad på en rist i en bradepande

Steg 1 time ved 125

Vend anden og hæld 1 1/2 liter vand i panden

Steg 3.5-4 timer – eller når man kan bøje låret af uden modstand

Udskæring

Lår for sig

Vinger ved ledet

Brystet skæres fra langs brystkassen og opdeles i stykker

Svesker og æbler tages ud og lægges i lille fad

And ovenpå (evt lidt salt) og steg 6-7 minutter i ovn ved 225

Sovs

Hals, hjerte, muligvis lever og kråse?

Steges/koges i fedtstof og væske (lidt portvin?) i 1 time

0

0
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Hæld gennem sigte ned i stegeskyen

Salt, peber + et touch af cayenne (det ville den gamle aldrig have gjort)

Tilbehør

Brunede karto�er + hvide

Ribsgele

Selvfølgelig æbler og svesker

En skive syltet asie el lign. mod alt det fede.

Rødkål – lav i forvejen

Fint snittet halvt hoved

Kanel, stjerneanis, nelliker, appelsinbåde m skal

Småkoger under låg i 2 timer med lidt vand, æbleeddike, salt, evt lidt sukker

Stilles koldt 3-4 dage og varmes før brug

Muligvis er det her, sauerkrauten kommer på ved siden af.

+ en rødvin, der kan klare mosten, eller en limfjordsporter måske.

Bare ikke Coca Cola, please!
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Løb du bare dit kræ, du slipper ikke for at komme i ovnen!

Det er klart ikke hverdagskost. Især de brune karto�er ville være dårlig stil. Men man skal godtnok

være  speltagtigt fedtforskrækket, hvis man ikke synes, det er et festmåltid af de store. Og er det dyrt

at betale 150 kr. for et kræ på 3.2 kilo divideret med 4? Vi taler ikke om wagiu med fois gras og trø�er i

safran. Det er sgu rødvinen, der koster kassen!

Der kan i øvrigt være andre grunde til at have en stak ænder gående. De æder dræbersnegle. Hvilket

minder mig om, at der for år tilbage, da alle ævlede om dræbersnegle, var der en bornholmsk

restauratør, der satte dem på menuen. OK vi stopper den her.

GOD JUL!

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.nedersteetage.com/juleimperiet/
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Det er lidt problematisk med profetier. De er ofte så tilpas tågede, at det stort set kan tydes til hvad

som helst, blot man klipper en hæl og hugger en tå, mens man ryger en pind og fyrer en fed. En af

profetierne fra Biblen står dog særlig tydeligt frem i sin billedlige forudsigelse af, hvordan Verdens

Magt skal skifte i 2.500 år efter dens fremsigelse. Det er dog stadig en tydning, men øvelsen kan

alligevel være interessant.

Nebukadnezars drøm
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Byen og haverne – i sig selv en drøm

Lad os for en stund forudsætte, at det under særlige betingelser er muligt at tappe ind i den store

database, der indeholder de muligheder, som fremtiden kan bringe. Databasen er måske �erstrenget,

så der er �ere mulige spor, der alle kan blive til virkelighed, men nogle eller blot en enkelt er mere

sandsynlig. Lad os også forudsætte, at profeter i den tunge ende af skalaen har en lidt mere

dybdegående og intuitivt uforhindret adgang til databasen end vor tids letvægts-pseudo-profeter i

form af fremtidsforskere, der bare samler data om nutidens trends og fremskriver dem.

I 630-562 f. Kr levede en konge i Babylon ved Nebukadnezar II også kaldet den Store. Blandt hans

brutale bedrifter var ødelæggelsen af Jerusalem og erobringen af kongeriget Juda (Judæa), hvilket bla

betød starten på det jødiske fangenskab i Babylon.
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Mønten

Babylon var oldtidens måske mest overdådige by, og selv Rom måtte blegne. Nebukadnezars dronning

Semiramis lagde navn til de hængende haver kendt som et af oldtidens syv underværker, og som

kongen havde ladet bygge omkring paladset, fordi dronningen efter sigende længtes hjem til sit

fødested i bjergene. Den store zigurath i centrum lagde navn til Babelstårnet – templet, universitetet,

centralbanken. Byen var så meget hans by og selvforelskede livsværk, at han skrev anvisninger til sine

efterfølgere, at de måtte overgive sig, hvis de blev angrebet, for han kunne ikke holde tanken ud om,

at hans pragtstykke skulle ødelægges på samme måde, som han havde ødelagt Jerusalem og andre

byer. På den anden side tilstræbte han, at byen var uindtagelig, så der var et overkill-stort antal mure,

volde og vandgrave omkring den.
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Det var almindeligt for en erobrer at bortføre udvalgte personer blandt de erobredes intelligentsia,

kunstnere og adelige. Meningen var at påvirke og uddanne dem – lad os bare sige hjernevaske dem –

som unge til senere at repræsentere og beherske den erobrede kultur, når de vendte tilbage. En af

disse skikkelser var en mand, vi kender fra Det Gamle Testamente som profeten Daniel, der blev hentet

til Babylon i det første af tre togter mod landet og dets hovedstad omkring år 605 f. Kr. Det beskrives i

Biblen som det babyloniske fangenskab.

Profeten

Daniel blev opdraget og skolet blandt de babyloniske lærde. Han �k navnet Beltsazzar og kommer til at

opnå anseelse som lærd og endog overlegen i forhold til sine babyloniske kolleger. Altså ifølge Daniels
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Bog i det Gamle Testamente, men skulle der have sneget sig lidt upartisk non-objektivitet ind her, er

hans bog jo heller ikke en videnskabelig-historisk afhandling. Det fortælles i hvert fald, at han var

særlig kyndig i tydning af drømme, hvilket skulle komme ham til gavn en dag og redde hans liv.

Vi kender det alle sammen. Ind imellem har vi en drøm, der synes mere livagtig end andre, og som er

så foruroligende, at vi ikke kan slippe den. En sådan drøm havde kongen, og han var meget foruroliget.

Han mente, at det var en drøm, der krævede en tydning og gav bud til sine vismænd om at tyde den.

De meldte sig villigt til opgaven men �k snart kolde fødder, da det ikke var nok for kongen, at de

tydede drømmen. Han nægtede simpelthen at fortælle dem, hvad han havde drømt, så de skulle først

fortælle ham, hvad han havde drømt. De blev forfærdede, for noget sådant var ingen i stand til, og de

blev ikke mindre forfærdede, da de �k at vide, at det var af med knoppen, hvis ikke de klarede

opgaven.

Daniel blev også kontaktet, og betingelserne var de samme. Han indvilligede, men sagde, at han brug

for tid til at forberede sig. Sammen med sine venner Hananja, Misjael og Azarja beder de Himmelens

Gud om at hjælpe dem, og som der står:

Da blev hemmeligheden åbenbaret Daniel i et nattesyn; og Daniel priste Himmelens Gud, tog til orde og

sagde:

Lovet være Guds navn fra evighed og til evighed, thi Ham tilhører visdom og Styrke!

Han lader tider og stunder skrifte, afsætter og indsætter konger, giver de vise deres visdom og de

indsigtsfulde deres viden; han åbenbarer det dybe og lønlige; han ved, hvad mørket gemmer, og lyset bor

hos ham.

Dig, mine fædres Gud, takker og priser jeg, fordi du gav mig visdom og styrke, og nu har du kundgjort mig,

hvad vi bad dig om; thi hvad kongen vil vide, har du kundgjort os!

Da han han stod frem for kongen, og denne spurgte ham, om han var i stand til at fortælle ham

drømmen, svarede Daniel, at den hemmelighed, der blev efterspurgt, kunne ingen kældæiske

vismænd, manere, drømmetydere eller stjernetydere sige kongen, kun Himmelens Gud kan fortælle

den slags. Så Daniel tager beskedent (taktisk klogt) ikke æren for tydningen, men siger, at hans Gud

har gjort det for at gøre kongen en tjeneste, og for at han kan kende sin drøm.
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Kongen som statue

Herefter står der i Daniels Bog, kap. 2, v. 31-35, at Daniel genfortæller Kong Nebukadnezars drøm:

Du så, o konge, for dig en vældig billedstøtte; denne billedstøtte var stor og den glans overmåde stærk; den

stod foran dig, og dens udseende var forfærdeligt.

Billedstøttens hoved var af �nt guld, bryst og arme af sølv, bug og lænder af kobber,

benene af jern og fødderne halvt af jern og halvt af ler.

Således skuede du, indtil en sten reves løs, dog ikke ved menneskehænder, og ramte billedstøttens jern- og

lerfødder og knuste dem;

og på én gang knustes jern, ler, kobber, sølv og guld og blev som avner fra sommerens tærskepladser, og

vinden bar det sporløst bort; men stenen, som ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele

jorden.

Dette er det bibelske billede af kolossen på lerfødder, der som bekendt står til falds. Daniel siger

derefter til kongen:

Du o konge, kongernes konge, hvem Himmelens Gud gav kongedømme, magt, styrke og ære, i hvis hånd han

gav menneskene, så vide de bor, markens dyr og himmelens fugle, så han gjorde dig til hersker over dem

alle, – du er hovedet, som var af guld.

Daniel tyder altså drømmen ved at sige, at hovedet af guld er Nebukadnezars rige. Han sørger for at

ære – man kan næsten sige smigre kongen ved at sammenligne hans rige med et gyldent hoved. MEN

– og det er så den dårlige nyhed – snart efter skal der komme et rige, der er ringere end hans, som er

af sølv. Derefter skal der komme et rige, der er ringere endnu og af kobber, men som til gengæld skal

strække sig over hele jorden. Endelig skal der komme et rige af jern, der er stærkt og mægtigt, og som

vil knuse alt på sin vej. Det stærke rige har dog den svaghed, at dets fødder ikke er af jern men af ler.

Jern og ler kan ikke blandes, de kan ikke indgå ægteskaber. Til gengæld skal der til sidst komme et rige,

der smadrer metallernes og lerets rige men som ikke skal forgå. En sten skal rykke sig løs, smadre
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kolossen, og et bjerg skal opstå.

Det er et interessant og meget stærkt billede. Man kan faktisk godt sætte sig ind i, at kongen var

foruroliget over drømmens styrke og derfor søgte en kompetent tydning. Han havde åbenbart ikke

tillid nok til sine vismænd og tydere, for han mistænkte dem for at ville give ham en velbehagelig

sludder for en sladder. Daniels tydning accepteres som en blanding af gode og dårlige nyheder, der

ikke stryger ham med hovedhårene ej heller fornærmer ham. Hvis hovedet skal falde, skal det yde fuld

valuta, så længe det varer. Et billede på hovmod og storhedsvanvid. Kongen er ikke helt tilfreds med,

at hans rige skal gå under, men han accepterer det dog som et ufravigeligt faktum.

Det er interessant, at profetien fremkommer som et samarbejde, en co-produktion mellem kongen og

profeten. Kongen er den primære profet, for han har drømmen, og tyderen er den sekundære profet,

for han udlægger den. Det ene kan ikke �nde sted uden det andet.

Kongen har andre syner og profetier på sine sene dage. Han ser det Store Træ i Verdens Midte gro ind

i Himlen (‘træerne gror ikke ind i himlen’), men bliver fældet og en stub med rødder efterlades. Han ser

mennesket blive frataget sit hjerte, der erstattes af et dyrehjerte i syv tider. Flere sære og stærke

billeder, der på foruroligende og direkte vis beskriver, hvad der faktisk er sket med menneskeheden.

I ren eufori over sine erkendelser om verdens gang holder kongen – og her er der et uelegant gearskift

i skriftet, for kongen er nu lige pludselig Nebukadnezars søn, Belsazzar (underligt nok næsten samme

tilnavn, som kongen gav Daniel – kaldte han ham for min søn? – er det pesha for Gud og Guds Søn?) –

en stor fest for rigets stormænd, hvor de drikker sig i hegnet i drikkekar på størrelse med gulvvaser

stjålet fra Jerusalems ødelæggelse, mens de lovpriser deres guder af guld, sølv, kobber, jern og sten

(billedet fra drømmen).

Hvorefter Skriften på Væggen skrives af en menneskehånd. Spooky!

Har du set skriften på væggen? siger vi.
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Skriften

Endnu en gang tilkaldes magerne og tyderne, og de kommer igen til kort. Så tilkalder de profeten

Daniel på den gamle dronning Semiramis’ bud, der udlægger skriften: Kongen havde stor magt, alle

frygtede ham, og han gjorde, hvad han ville. For denne hovmodighed blev han omstyrtet – først her i

et �ashback får vi at vide, at der har fundet et statskup sted – og han var nødt til at leve blandt æsler

og æde græs, til han indså, hvem der var Herre i hans hus og virkelig var i stand til at ophøje og

nedstyrte mennesker. Så ku’ han lære det!

Men du, Belsazzar, hans søn, har ikke ydmyget dit hjerte, skønt du vidste alt dette;

du har hovmodet dig mod Himmelens Herre!

… og i øvrigt bællet vin af kar stjålet fra Herrens hus. Og så siger han selvfølgelig, hvad der stod på

væggen: Mené, mené, tekél, ufarsin. Mené betyder, at Gud har talt dine dage, tekél betyder, at du er

vejet og fundet for let (herfra stammer det udtryk) og ufarsin (de, der taler farsi) eller perés (perserne)

betyder, at dit rige bliver delt mellem Medien og Persien.

Daniel afsiger ved sin tydning dødsdommen over tronarvingen, der bliver dræbt samme nat. Såvidt de

første fem kapitler i Daniels Bog, der er på ni kapitler. Vi behøver ikke at genfortælle dem alle sammen,

men man kan grundlæggende sige, at det hele drejer sig om en magtdemonstration af jødernes gud

over de babyloniske gudekonge, der forlanger, at folket tilbeder dem. På et tidspunkt bliver Daniel
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smidt i løvekulen, da han nægter at tilbede kongen, men som bekendt overlever han, for Gud sender

en engel, der lukker tandsættet på løven. Efter Belsazzar overtages tronen af mederen Darius og efter

ham perseren Kyros. Daniel bliver hovedpersonen i denne historie om magtskift.

Lad os vende tilbage til drømmen, for den er interessant. Vi har allerede forstået, at hovedet af guld på

statuen er identi�ceret som Babylon, og at Nebukadnezar personi�cerer hovedet.

Billedstøtten

Der er ikke meget at betvivle, for Babylon var berømt for sit guld. Byen var større end både Rom og

Athen – placeret 20 km syd for nutidens Bagdad. Det sagdes, at der var mere guld i Babylon, end der

var støv. Udgravning af Babylon startet i 1899 af tyske arkæologer har afsløret en by omgivet af 2

separate mursystemer, der hver bestod af 3 separate mure. Der var 200 templer i byen. Det akkadiske

sprog var et internationalt handelssprog – akkadierne var det krigerfolk, der overvandt det tidligere

so�stikerede storrige, Sumer – og denne sproglige dominans viser Babylons enorme ind�ydelse.

Denne ind�ydelse har varet over tid, for bankvæsenet, som vi kender det i dag, er en babylonisk

op�ndelse.

Nebukadnezar var ikke tilfreds med kun at være hovedet på statuen. Det fortælles herefter, at han lod

en stor støtte af guld opføre og befaler folk at tilbede den. Det var en tid med oprør i hans rige, og

handlingen kan ses som en måde at gennemtvinge loyalitet overfor ham. Måske skal hele Daniels bog

læses som en allegorisk fortælling og dette oprør, og Daniels tre venner’s navne, på babylonsk Sjadrak,

Mesjak og Abed-Nego ligner navnene, der er nævnt på kongens oprørske undersåtter. Faktisk antager

Daniel på denne måde skikkelse af Messias, lederen af det jødiske oprør, vi kender fra det 1.

århundrede, der også kun kendes i allegorisk form – se Kongen der forsvandt. De tre venner blev på et

tidspunkt lukket ind i en gloende varm ovn, hvor de overlevede. Som der står: der gik tre mænd ind i

‘ovnen’, og der kom �re ud igen. Men det er en sidehistorie om okkult teknologi ligesom Pagtens Ark?
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Men hvad er drømmens beskrivelse af bryst og arme af sølv? Hvad er bug og lænder af kobber. Og

hvad er ben af jern og fødder af ler?

Vi husker, at det tredje rige, der skulle komme, skulle udstrække sig over hele Jorden, så vi forstår

heraf, at det ikke var regionale kongedømmer men Imperier, der er tale om. Imperier står og falder

ikke i løbet af kort tid, så vi forstår også, at det er en profeti, der ser langt ud i fremtiden.

Sølvriget, der �k Babylon til at falde, var Persien. Kong Cyrus den Stores hær omringede Babylon i år

539 f.Kr. Det kaldes også det Achaemenidiske Persien. Babylonerne følte sig nogenlunde trygge

grundet de uindtagelige murværker, der ikke kunne overrendes af hverken rytterhære, stridsvogne,

bueskytter el lign. Det var før de store krigsmaskiners tid. Det er her Daniels Bog kommer ind i billedet

med sine allegorier, og han skriver, at kongen, der var Belsazzar, faldt på en enkelt nat.

Festen og faldet

Floden Eufrat løb tværs igennem Babylon, og det murværk, hvor �oden løb ind gennem forsænkede

porte, var lukket med solide gitterporte – og vand. Perserne løste problemet ved at bygge en dæmning

og en kanal, der ledte �oden udenom og blottede den undersøiske port og grunden underneden. Da

de først var indenfor, kunne de åbne de andre porte, hvorved byen faldt på en nat, hvor kongen holdt

sin sidste fest, som beskrevet i Daniels Bog. Det er her, de ser skriften på væggen, hvilket allegorisk

beskriver, at de erkender, at deres dage er talte, og at deres rige nu bliver overtaget af det

Achaemenidiske Persien eller det Medisk-Persiske Rige og deres soldater med brynjeplader i

oliepoleret jern, der ligner det pure sølv.

Kong Cyrus kunne være brutal ved de byer, der kæmpede imod, før de faldt. Byer, huse, mænd-

kvinder-børn blev udslettet, ikke et kønt syn. Men bystaten Babylon faldt på en ret ubesværet måde,
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og her foregik det uden brutalitet. I den jødiske optik (Daniel) var det et velgørende fald, for de jødiske

tilfangetagne �k lov til at vende tilbage til deres land.

Det ligger i sagens kultur – vi bør nok ikke kalde det for natur – at et storrige ønsker at ekspandere, for

hvordan var det blevet et storrige til at begynde med? En af de persiske konger hed på oldpersisk

Xšaya-ṛšā eller på moderne persisk Khashayar. Men det kunne jøderne hverken stave eller udtale, så

han hed Ahasuerus. Men det kunne grækerne ikke udtale, så han hed Xerxes. Vi �nder ordet igen i

titlerne for kejserne (en af variationerne er netop kejser efter Caesar, der udtales Kaisar), Shah eller

Tsar. Xerxes hustru var Esther, en ung jødinde, og historien �ndes i Esthers Bog. Hans ambition var at

erobre Grækenland, så det gjorde han. Og grækerne glemte aldrig den historie.

Erobreren

Disse hændelser var i 400-tallet f.Kr. Så da makedoneren Alexander (den Store) 100 år senere overtog

Grækenland, huskede makedonerne og grækerne, hvad perserne havde gjort ved dem og ønskede

hævn. De samlede en hær med stor e�ektstyrke, der kunne bekæmpe den persiske hær af langt større

mandsstyrke. Ved tre store slag i 330’erne slog de den persiske hær. I slaget ved Arbilla i 331 var

Alexander i stort mindretal, men vandt ved sine særlige taktikker. Hans hær var kun på omkring 49.000

mænd. Den persiske kong Darius’ hær var på 490.000 mænd konservativt estimeret, nogle kilder siger

en million mænd! Alexanders taktikker var falanksen, de lange spyd, osv. – en militærhistorisk

fremstilling i sig selv. Kong Darius vælger simpelthen af vende sin hest midt i slaget og �ygte, hvilket

betyder, at hans hær følger efter.

Så her har vi det tredje rige i Daniels tydning, Kobberets Rige (bronze). Det er Alexander den Stores

Rige, der ekspanderede via de Persiske Rige og helt til Indien. Det beskrives i Daniels Bog kapitel 8,

hvor der i et syn fremkommer en stor vædder, der knækker sit ene horn. Heraf begrebet hov-mod.
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Alexanders græske verdens-ekspansion knækker sit ene horn, da han rammer muren og når Verdens

Ende – og han græd, for han så, at der ikke var �ere verdener, han kunne erobre.

Vædderen

Alexander var mægtig og intelligent. Han var oplært af tidens fremmeste �losof Aristoteles. Men

selvom han erobrede storriger og hele verden, erobrede han aldrig sig selv og sine egne dæmoner.

Han døde frustreret og desillusioneret derude på slagpladsen i Babylon og overlod et rige til sine �re

generaler, Cassander, Lysemicus, Ptolemæus og Soluceus, der delte hans rige i �re områder.

Efter en samler kommer en stak spredere.

Det er interessant, at en verdenserobrer – i dag ville vi kalde ham for en imperialist – er opdraget af

�loso�er. I dag ville vi kalde det for ideologer, spindoktorer eller geopolitiske / sikkerhedspolitiske

rådgivere. Filoso�en Leo Strauss fra University of Chicago rådgav en stribe studerende og senere

politikere forankret i US Deep State kaldet The NeoCons. Var Strauss overhovedet klar over, hvad han

leverede �loso�sk skyts til? Var Aristoteles klar over, hvad hans lære endte op med?

Det fjerde rige er Jernets Rige. Dette rige har den størst tænkelige styrke, hvormed det sønderlemmer

og smadrer alle lande, der sætter sig op imod dets ambition om erobring. Jernets Rige er Romerriget,

det militære imperium.
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Hæren

Det Romerske Imperium er som USA i dag. Det er et rige, der kendetegnes ved dets militærbudget,

omfanget af dets hær, dets Senat og dettes korrupte og bestukne senatorer, dets brutale overgreb på

alle lande i dets operative sfære, dets tyveri af andre kulturers op�ndelser og ejendomme og dets

evne til at forfalske historie for at bortforklare sine overgreb. Alle kunstgreb har det amerikanske

imperium lært af det britiske imperium ud af hvis næse, det er snydt.

Rom blev ikke overrendt af endnu et imperium. Det blev undermineret, for dets fødder var af ler. Rom

havde opnået den maksimale styrke for noget tænkeligt imperium, så intet af samme størrelse kunne

overvinde det. Imperiets lerfødder var dets undersåtter, der bottom-up invaderede og destabiliserede

Rom. Riget gik i opløsning via sine indre og underliggende modsætninger, hvorved det udsatte sig for

både inde og ydre overtagelse.

I Daniel-profetien siges der, at kongeriget vil blive opdelt i Jernets Rige, for ler og jern kan ikke blandes.

En række af såkaldt barbariske stammer underminerede Rom. Romerriget fortsatte i forskellige

begrænsede og midlertidige former såsom det Frankiske Rige = Karl den Stores Tysk-Romerske Rige.

Det Katolsk-Romerske Rige () delte sig i det Øst- og det Vest-Romerske Rige. Med andre ord: ingen af

de riger, der efterfulgte og efterlignede det romerske var i stand til at holde sammen på Riget.

Napoleon var ikke i stand til det. Briterne har ikke været i stand til det. Amerikanerne – viser det sig nu

– har ikke været i stand til det.

Europas historie har været historien om mere end et årtusind langt forsøg på at forene Riget ved hjælp

af indgiftning, et kunstigt bånd til at holde drømmen om det udelte Romerrige i live ved at arrangere

politiske og strategiske ægteskaber. Det var kun i begrænset tid i stand til at gøre det. Herefter var det

ler og jern, og de blandede ikke, for sammenholdet blev smadret af deres storhedsvanvid, der altid
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endte op med, at de bekrigede hinanden. 1. Verdenskrig var kulminationen på denne dødsdrift, hvor

tæt beslægtede monarker slagtede løs for at ødelægge hinandens storhed.

En hel stribe Imperier efter Romerriget har forsøgt at genskabe dets storhed. Charlemagne Tysk-

Romerske Rige, Det Britiske Imperium, Napoleons Kejserrige, Det Tredje Rige, US-Empire, alle tog de

deres ideal og rollemodel hos romerne. Tydeligst nok hos briterne, der så eksplicit udråbte sig som

Romerrigets sande arvtager med ret til at udøve Jernets magt. I kongens drøm siges der, at det ikke

ville lykkes, for jern og ler kan ikke blandes og skabe sammenhæng og styrke. Leret, det bløde, vil

underminere jernet, det hårde. Også briterne og senest amerikanerne havde ler i skoene og jord

mellem ørerne.

OK. Hvordan kan vi vide, at Daniels Bog er skrevet før alle disse events taget i betragtning en hel række

af tvivl og disputser omkring dateringen af bibelske skrifter? Det synes at være det store spørgsmål

med det meste af det materiale, der er blevet til Biblens to testamenter. Hele skriveriet kan rent faktisk

være en efterrationalisering baseret på viden om de �re imperier. Det, der kan tyde på, at bogen er

autentisk, er at den �ndes som et kanonisk skrift i Dødehavsrullerne, der dateres til mellem 250-50

f.Kr.

Drømmens slutning er den sten, der kommer ned fra bjerget – den gammeltestamentlige Gud boede

på bjerget, for Moses måtte jo gå derop for at tale med Vorherre for at få loven på tavler. Stenen

smadrer det ikke-bæredygtige gudebillede, der ikke har nok sammenhængskraft – for nu at tale

managementsk. Kristne fortolkere er ikke sene til at sige, at det er Kristi genkomst og Tusindårsriget,

for ud af stenen voksede et bjerg i sig selv, der fylder hele Jorden. Så Daniel profeterer altså om Jesus

500 år forinden – ifølge de kristne pundits.

Hvis man ikke skal kaste sig i armene på bibelbaskerne, så kunne man også hæfte sig ved den

devolution, den degeneration der beskrives som forfaldet fra guld til jern beskriver. Det er den samme

proces, som Platon beskriver i sit Store år, hvor Guldets alder bliver til Sølvets Alder,

Kobberets/Bronzens Alder og ender i Jernets Alder. Vi kender den i den vediske, den vidende version

som de �re yugaer, hvor Kali Yuga er Jernets Alder, og starten på Kali Yuga ifølge den mest pålidelige

tolkning, som er Sri Yukteswars, daterer starten på Kali Yuga som sammenfaldende med Romerrigets

dannelse, og slutningen af Kali Yuga inklusive overgangsperioden på 400 år er år 2000, hvilket vil sige

for 18 år siden. Herefter er vi indtrådt i en ny opadstigende Kobberets Tid.

Tiderne har nu skiftet, subtile energier har sat sig igennem, men folk er utålmodige og vil se resultater

her-og-nu. Bidragsydere og eksponenter, der i ufuldkomment omfang allerede bidrager til skiftet,

bliver skudt i sænk og lagt for had, for vi vil have fucking Stairways to Heaven, og det kan ikke gå for

stærkt. Her er der blot at sige: 2.500 år er som menneskenes dage, der er som græs, som der står i

Salmernes Bog. Mon ikke vi kan vente et årti eller to endnu?

—– o —–
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Først nogle dårlige nyheder og så nogle gode.

Et af tidens buzzord – og dem er der mange af – er bæredygtighed. Det er en verbal�sk, der sejler lige i

kølvandet på menneskeskabt global opvarmning og klimaforandringer, der igen svømmer i halen på

Agenda 21/30.

Det, der er irriterende og mental-forurenende ved denne slyngen-om-sig med ordet bæredygtighed er,

at det ofte er hult, at det er et feel-good-ord, et du-skal-føle-dig-skyldig-ord. Det er i virkeligheden det

samme, for meningen er, at man først skal føle sig skyldig, så skal man hoppe på en eller anden vogn,

hvor man godkender ‘noget’, og SÅ er det bare feel-good derudaf.

Vi ved aldrig, hvad det er, vi godkender, og de, der godkender, gør heller ikke. Men det vil vores og

deres børn og børnebørn desværre �nde ud af. Medmindre …

Der er massere af fake crap derude. Se fx en gang på det her:

Buzzwords og permakultur
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The Valhalla Movement

Du behøver blot at se på startbilledet og den propagandavideo, du får smidt lige i hovedet. Billedet er

ladet med apokalyptisk-forførerisk billedmanipulation. Storbyen, den nukleare ødelæggelse, det

økologiske verdenstræ, Ask Yggdrasil der bæredygtigt løfter sig i al sin Hollywood-glamourøse vælde

og frelser dig fra Ragnarok.

Så er der videoen. Du ser en masse smukke, velformulerede unge mennesker stå frem UDEN et eneste

eksempel, uden noget, de reelt har skabt, uden noget substantielt og uden at de synes at have jord

under neglene. Her er det, jeg spørger jeg mig selv: Who’s your daddy? Hvilken sekterisk, ideologisk

agenda har sendt dem i byen? De fremstår som prototypen på Agenda 21/30-facilitatorer, som det vist

hedder. De vil gerne være avantgarde for konsensus, et andet buzz-ord, som hvis man studerer

Agenda 21/30 skal oversættes til kollektiviseret, ukritisk overgiven sig til en præfabrikeret skriv-bare-

under-her-enighed.

De minder i betænkelig grad om de evangelister – det kalder de sig – der holder gospelgudstjenester

for Apple-kulten. Lige bortset fra Apokalypsen. Men hvis du er med på iPad-Phone-Pod-Book-bølgen,

er du jo på vej til Paradis!

I tilfældet Valhalla Movement er det et dobbelt fælt projekt. Udover at advokere for deres semi-

Scientology, semi-New Age, kultiske feel-guilty-to-feel -good-bevægelse, så parasitterer de samtidig på

den genopdagelse af nordisk-germansk mytologi, der �nder sted for tiden. De disney�cerer denne

ældgamle og afgrundsdybe verdensforståelse, de gør den præ-judeo-kristne forståelse af Kosmos og

ageren i Kosmos til et smart, over�adisk reklamestunt ved hjælp af kultur-marxistisk, politisk

korrekthed. Skyld, skam, frygt og katharsis. Genoplivning af tabte værdier regnes for farligt i visse

kredse.

https://valhallamovement.com/
https://valhallamovement.com/
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Der er for meget salmesang i de globalistiske designerkulte.

Det var sådan set meningen med det hele.

Så når man ser sig om derude, er der en masse skrammel, der giver sig ud for meget, men som viser

at være enten tomt eller direkte giftigt. Disse sekteriske eller globalistiske honningfælder er ofte

befolket af en masse velmenende mennesker. I større organisationer som FN er der mange, der

prøver at gøre noget ved deres idealistiske sag. En del af dem opdager, at det ikke er så nemt at få det

til at blive til virkelighed. Der er store spillere og modstandere på banen, men der er primært selve

organisationen.

En anden stopklods er lingoet, nysproget, de �ne �oskler og buzzwords.

Bæredygtighed

Hvem kan være uenig? Skulle du være uenig, er du nærmest uansvarlig. Du vil blive beskyldt for alt

muligt. Hvad med: klima-racist! Ja, jeg fandt bare lige på ordet, ikke at det betyder noget, men det lå

godt i munden, og det lyder som noget, man i hvert fald ikke vil være. Nå nej, det var faktisk ikke noget,

jeg fandt på, for Al Gore har kaldt dem, der ikke mente ligesom ham, for racister! Hvis man har

studeret kulturmarxistisk sprogbrug, ved man godt, hvorfor begrebet race skal �ettes ind i deres falske

argumentationer.
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Bæredygtighed er et kapret ord. De nysproglige verbal-pirater har besejlet det ideologiske farvand og

har entret et fartøj med en tilpas emotionel last. Nu sejler skuden rundt som en dødssejler i

management-farvandet under falsk �ag. Bæredygtighed for hvem og hvad? For dødssejleren,

selvfølgelig! Den skulle nødig synke. Oversæt bæredygtigt til pro�tabelt. Pro�tabelt for hvem? For

verbal-piraterne, selvfølgelig. Men hov – det var jo ikke det, som ordet oprindelig betød! Det handlede

om balance i udbytte i forhold til ressourcer. Det handlede at skabe over�od i stedet for mangel. Nu

handler det om who bene�ts?

Men hvad med the real deal? Findes den?

Permakultur – Now we’re talking!

Nu kommer den gode nyhed. Selvfølgelig �ndes bæredygtighed, og selvfølgelig skal vi tale om det. Og

vi skal mere end tale om det. Men i stedet at hyle med ulvene på den blankpolerede ideologisk-

korrekte glasplade skal vi vælge at studere den ægte vare.
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Geo� Lawton, en perma-cowboy, der handler i stedet for at ævle

Lad os derfor kaste et blik på Geo� Lawton, der hele sit liv har arbejdet med permakultur. Ordet

klimaforandring kan godt �nde på at smutte ud af hans mund. Men det er fordi, han ved, hvad han

snakker om og ‘går sin egen snak’. Derfor er der en helt anden beskeden og ydmyg dybde og

troværdighed. Han ævler ikke om miljø, han ER miljø, og han udgår fra en direkte ‘1st generation

lineage’ fra Bill Mollison, stifteren/op�nderen af hele permakultur-begrebet.

Introduktion til permakultur-konceptet

http://www.barkingfrogspermaculture.org/PDC_ALL.pdf

http://www.barkingfrogspermaculture.org/PDC_ALL.pdf


29.12.2022 15.15 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2048/3124

Permakultur er at sammentænke landbrug, landskab, beboelse, vand, energi og .. det hele. Man

starter ét sted, og så går man i gang. Derefter bider det hele sig selv i halen. Hans påstand, som han

kan underbygge i praksis, er, at vi med blot 4% af det nuværende dyrkningsareal kunne være

selvforsynende, skabe overskud og være non-destruktive ved miljøet. Og så må ‘global-warming’-

fjolserne gerne have lov til at bruge ordet ‘klima’ (selvom de ikke har forstået dette kæmpe emne), hvis

de kunne forstå de 4%. Hans påstand er endvidere, igen underbygget, fordi det bliver gjort i stort set

alle klimaer (jeg ved ikke med strengt polarklima, men han har kørt projekter i Canada): at man med et

sådan �eksibelt system i en veletableret form kan nøjes med at arbejde 10-12 timer om ugen.

Jeg har før harceleret over, hvor husmandsbevægelsen, andelsbevægelsen, brugsforeningerne og

sparekasserne blev af. Hvor blev de velfungerende landsbyer af? Vi ved selvfølgelig, at de forsvandt i

den store maskine, der startede for over 100 år siden og eskalerede til det monster, vi har i dag. Men

dinosaurerne dør en dag, så hvad kommer der i stedet? Permakultur, uden tvivl. Ellers får vi

permafrost.

Vi har altid gjort det

Det har intet at gøre med at blive samlere og lavere jægere igen. Mennesket har altid �yttet rundt på

jord. Vand og træer har altid indgået i designet, for træer er energi-transformatorer. Vi har altid

påvirket landskaberne.

Se på de fantastiske terrasser i østasien. Man startede i dalen. Så byggede man en stenkant nogle

meter oppe, så jorden kunne udligne sig. Her dyrkede man videre. Da det lykkedes, lagde man en ny

ring til … og så videre.

Se på oasekulturen. Der var vand. Så lavede man brønde og kanaler. Så groede der palmer. De skabte

skygge og holdt på jorden. Så lavede man volde og dæmninger. Så dyrkede man �gner og dadler og

vin og …

Se på dyrkningen af den jyske hede. Plantagerne skabte læ. Man brød igennem den hårde al. Alt

begyndte at gro. Længere mod syd var der sand�ugt, men hårdføre karto�er elskede det.

Lammefjorden var for våd, men dræning skabte den bedste jord for gulerødder og �ne karto�er. I

haverne i øerne mod syd var der over�od af æbler og anden frugt. Under krigen dyrkede man endog

tobak (ifølge min far smagte den ad helvede til …). Se på Amager, hvor hollandske gartnere lærte os

marskbrug og dæmnings-dige-teknologi.

Se på udnyttelsen af stendiger, volde, kampestenshuse simultant med rensningen af jorden for sten.

Svenskerne havde det svært, for der var simpelthen for mange sten. Men de havde skov og jern. Alle

huse er lavet af træ, og træet fyrer op i ovnene for at smelte det malm, de hev op af i grundfjeldet. Det

irske landskab er gennemstrøget af stendiger.

Se på de uendelige vidder i Rumænien, Ungarn, Ukraine med korn i ufattelige mængder. Se på

�oddeltaerne i Norditalien, ved Donau. Eller Nilen, der er et helt kapitel for sig. Ubeskrivelige

vandmængder ankom og alt, ALT groede der allerede for minimum 5000, ja måske 50.000 år siden.
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Se på de 10.000’er af små haver omkring Moskva, der forsyner hele byen med varer. De �k en

genopblomstring af nødvendighed, da Sovjet brød sammen og dermed reel betydning for økonomien i

en årrække.

En kenyansk permakultur-landsby. Permakultur kan være særdeles intensivt landbrug/gartneri, men uden

monokulturismens og industrilandbrugets bagdele. Det er også arbejds-intensivt til tider, men hvad ville

problemet være i samfund, der lider af arbejdsløshed eller samfund, hvor der er hænder nok?

Problemt ville i så fald være: samfundet.

Konceptet

Nogle gange gik det galt, men det skyldtes som regel voldsomme hændelser i et område og at folk ikke

kunne nå at tilpasse sig. Det skete for de store sydamerikanske kulturer på et tidspunkt. De havde et

væld af sorter for alle afgrøder. Vi kender 10 slags squash, de havde 100, vi kender 5 slags tomater, de

havde 50. De skabte et omfattende dyrknings-system, men pludselig skete der en klimaforandring (og

nej, det var ikke deres skyld …), og de kunne ikke nå at omstille sig.

Konceptet permakultur er egentlig ret simpelt. Det består i at skabe et system, hvor man giver mere

tilbage, end man tager. Der �ndes ikke spild og dumt a�ald. Sådan har det aldrig været, før kulturen

blev ‘olieret’. Petrokemi har i løbet af blot 100 år skabt et enormt omfang af spild og dårlig udnyttelse.

Perma og Petro er diametrale modsætninger. Perma er evig, foranderlig dynamik, Petro er statisk

forstening (græsk: petros = sten).

Elevatorversionen. Der er en lille appetitvækker på Alchemy Radio:

http://alchemyradio.podomatic.com/entry/2015-02-05T11_16_03-08_00

En pioner

Der er Geo� Lawtons kommercielle infosite:

http://www.geo�awton.com/sp/13753-sales-page

http://alchemyradio.podomatic.com/entry/2015-02-05T11_16_03-08_00
http://www.geofflawton.com/sp/13753-sales-page
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Over�adisk set er hans intro�lm også lækre billeder og ‘noget at sælge’, men bag sig gemmer der sig

en verden til forskel af substans, erfaring og praktisk viden. Og ja, han er blevet en slags guru for en

hel bevægelse, men han er totalt ‘down-under’ og nede på jorden samtidig med, at han er en ildsjæl.

Han har haft 15.000 elever og konsulteret i 52 lande i 31 år, så det er i hvert fald ikke hans bidrag, hvis

bæredygtighed er blevet til et tomt buzzord.

Man kunne støde på ham for nogle år siden, hvor han gik rundt i den jordanske ørken og lavede haver

ud af sand. Jordan har et af jordens tørreste klimaer, og det er ikke uden grund, at landet ligger op af

det Døde Hav. Der falder dårlig en dråbe regn. Men vandet �ndes, hvis man ved, hvordan man skal

bringe det frem. Han gav altså sig selv den ultimative udfordring og overkom den. Så et dansk

tempereret klima burde være meget overkommeligt.

En af hemmelighederne i ørkenen – som i øvrigt alle andre steder, se blot det danske landskab fra

landsbyernes storhedstid – er hegnet. Hegnet og vandløbene. Når man har et godt levende hegn,

opfanges fugtighed, vinden og udtørringen bremses. Byboere tænker mest på hegn som at naboen

ikke kan glo på én eller så man kan se, hvor grænsen går. Eller dekorativt æstetisk. Det er det også,

men det er derudover livsnødvendigt for en permakultur. Der er ikke noget nyt under solen, for det er
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5000 år gammel viden blot med selektiv inkludering af ny teknologi. Og selektiv i den sammenhæng vil

nok kræve frasortering af visse former for destruktiv teknologi, der – forhåbentlig – af vore

efterkommere vil blive betragtet som håbløse sideskud.

Der, hvor der kan være noget om klima-snakken, er den enorme udvaskning og nedbrydning af

jordbunden, der �nder sted i det kemiske-mekaniserede landbrug. Det skyller lige ud i havet. Systemet

er simpelthen regulært dumt. Men fordi det er så stort, så er det ikke gennemskueligt for folk, og så er

det samtidigt afhængighedsskabende. Helt tydeligt bliver det selvfølgelig i det per�de system, som

GMO udgør. En ting er, at vore egne gener bliver modi�cerede, og at vi langsomt dør af det. En anden

ting er den ondsindede tanke, som bønder oplever verden over, altså denne totale afhængighed af at

skulle købe igen-og-igen (GMO-korn afgiver død sæd, der ikke kan vokse videre) og aldrig kunne

reproducere egen afgrøde, hvilket altid har været essensen af landbrug, før man startede med at ævle

om bæredygtighed.

Det er med bæredygtighed som med sex. Dem, der snakker meget om det, er dem, der enten får for

lidt eller yder for lidt (som regel intet). Omfanget af ævl er direkte proportionelt med mangel på

praksis. Vi ævler om det, vi ikke længere har.

Geo� Lawton siger uden at blinke, at systemet er skalerbart. Som i det små, så i det store. Derfor ville

et overskuds-system / -samfund kunne skabes på blot 5 år hvor som helst i verden. Han ved så

udmærket godt, at der er kæmpestore kræfter i permanent spil for at forhindre det. Perma-

destruktion. Ellers ville dette for længst have fundet sted på grund af dets indlysende bæredygtighed.

Der er nogen, der simpelthen ikke ønsker bæredygtighed og vil gøre alt for at bekæmpe det. Samtidig

har de udkommanderet hære af spinnere til at ævle løs om det, som om de ønsker det.

Her kommer der, sorry, lige lidt �ere dårlige nyheder.
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Design-ideologiske stopklodser

Jeg var for nylig sammen med en person, en udmærket sympatisk og veluddannet person, der

desværre endnu en gang fremførte argumentet, at Verden havde brug for mekaniseret-kemi�ceret og

GMO-�ceret landbrug i ENDNU højere grad af den ‘indlysende’ grund – ‘ja hovedproblemet for

verdenssituationen er jo …’ at vi ekke længere kan brødføde de milliarder af mennesker, hvis vi ikke

gøre det.

Vi taler jo alle, som vi har forstand til det, og argumentet er svært at modgå, hvis vi ikke har andre

argumenter i orden. Og det har vi ikke, hvis vi tænker som globalisterne, imperialisterne, BigAgrobizz

og – hvilket det desværre også er – eugenikerne, der i dag gemmer sig under andre og mere

besnærende titler.

Lad os i stedet omformulere argumentet til: Hovedproblemet for verdenssituationen set fra et

fødevaresynspunkt er, at vi har tabt forfædrenes viden og stadigvæk ikke har vores efterkommeres

forhåbentlige viden, hvilket ville være netop den permakultur, som er refereret ovenfor. Vi er i et

Limbo, hvor globalisternes argument stadig er svært at komme forbi, og det er mega-institutioner som

FN med milliardbudgetter, horder af medarbejdere og med en aura af troværdighed, der konstant

pumper det ud. Og det er en troværdighed, der er skabt ved det velkendte FN-begreb fra Agenda

21/30 kaldet konsensus. Det er noget, vi er blevet enige om at tro på, deri består troværdigheden. Men

det er et falsk argument, og det er det især, fordi det nu kan dokumenteres, at folk ikke behøver at dø

af sult, hvis de griber det rigtigt an. Til gengæld behøves der en omfattende global-lokal – ikke

globalistisk! – græsrods-uddannelse i ægte bæredygtige dyrkningsmetoder.

Imperialist-mytologi

Så en del af svaret til den veluddannede og sikkert velmenende person, jeg talte med, er, at vi kunne

starte med systematisk at lade være med at forhindre jordens befolkninger i at opretholde eller at

udvikle – hvis der ikke længere er noget at opretholde – en sund landbrugs- og fødevarekulter. Vores

rovdyrkultur saboterer deres udvikling. Supereksemplet er stadigvæk det afrikanske kontinent, hvis

befolkninger burde være de mest velstående i jordkloden set ud fra de naturressourcer, der �ndes.

Dem har VI bare stjålet fra dem, og VI er globalisterne-imperialisterne med VORES godkendelse, for vi

nød jo godt af velstandsboomet, der blev stjålet fra det afrikanske kontinent og dets indbyggere.

Dernæst ankom vi med vores �ove dårlige samvittighed og tilbød dem ulandsbistand, der 9/10 tilfælde

havnede i lommen på de korrupte lederklasser, som VI selv havde indsat – og VI er vores herskerklasse

aka imperialisterne, der skabte industrialismen på baggrund af ressource-røveriet, der har stået på

siden midten af 1800-tallet. Dernæst ankommer vi med en generøst, tårepersende tilbud til de

underfrankerede, dårligt uddannede lande og tilbyder deres bedste hoveder at blive uddannet i

Vesten, så de kan vende tilbage og … og hvad? Vi beholder dem i Vesten, hvor de i mellemtiden har

fået gode stillinger til høj løn, så vi har altså også stjålet deres hjerner! Vi har skabt en brain drain.

Hykleriet og rovdriften kender ingen grænser, for det bliver værre endnu. Dernæst ankommer vi med

vores store ophovnede pege�ngre og siger, at vi synes de er blevet lidt for talrige, de nyttesløse
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grovædere, efter at vi har forarmet deres kontinent, så nu har VI et overbefolkningsproblem! Så derfor

skal VI og DE have mere Monsanto og GMO og hele svineriet. VI har skabt problemet, og nu får DE

skyld for det og skal helst også have lidt ondt af OS.

Giv mig en brækspand!!

Det sorte guld

Hvorefter der kommer �ere gode nyheder.

Et videnstab blev dokumenteret i den sydamerikanske jungle, da en agronomisk forskergruppe fandt

ud af, hvordan de gamle regnskovsbeboere opretholdt en højkultur midt i junglen, før

conquistadorerne udslettede dem. Det store katolske folkemord kunne man desværre kalde det. Vi kan

læse i de rejseberetninger, der blev skrevet i følgeskab med conquistadorerne, at der var store hvide

byer i junglen, hvor der boede tusindvis, ja millionvis af mennesker. Hvordan kunne det lade sig gøre,

og hvor blev de af.

Lad os starte med det sidste, for det er desværre ikke svært at forstå. Eksemplet er Maya og Inka-

kulturerne. De døde simpelthen som �uer af de sygdomme, det – vil jeg til enhver tid påstå – tilsigtede

masseødelæggelsesvåben, som invasionsstyrkerne bragte med sig, og som de lokale intet forsvar havde

imod. Og en uddød by – og vi taler ifølge beretninger om byer af metropolstørrelse – forsvinder

fuldstændigt i løbet af 50-100 år vha de enorme kræfter, som junglen udfolder, når den gror.

Det første er mere hemmelighedsfuldt: Hvordan kunne de have skabt disse byer og opretholde dem?

Alle junglebeboere i dag ved jo, at junglejord er ringe. Når man fælder træerne ved afbrænding, skyller

al næring ud af jorden, for der er ikke længere trærødder til at holde på den. Når vegetationen

forsvinder, smadres økosystemet, og der opstå ny-ørken. Junglefarmerne er nødt til at afbrænde et nyt

område hvert 5. år, for hvad skal de ellers gøre. Så hvad gjorde de gamle kulturer, og er der noget, der

er gået i glemmebogen?
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Det er der, og deres hemmelighed røbede sig ved at grave i de kendte ruiner fra byerne. Der var

underligt nok en høj mængde af trækul i jorden, som selv efter 1000 år stadig befandt sig der.

Gruppen var på sporet af en glemt videnskab. Trækullet har simpelthen en unik evne til at binde

næringssto�erne i jorden. Forskergruppen begyndte at udføre en række forsøg med at tilføje trækul til

jorden, for afbrænding af en masse træer skaber ikke nødvendigvis trækul, det rydder bare et område

og smider en masse røg op i luften.

Trækuls-dyrkningen, det sorte guld, Terra Preta virker forblø�ende godt. Anvendt på den rigtige måde

behøves der kun tilførsel af trækul én gang, og e�ekten er permanent.

🎦

Terra Preta - How to make the best Organic Gardening soil on the Planet?

https://youtube.com/watch?v=qHJzzBI2Osc

https://permaculturenews.org/2010/05/25/back-to-the-future-terra-preta-%E2%80%93-ancient-carbon-farming-system-for-earth-healing-in-the-21st-century/
https://youtube.com/watch?v=qHJzzBI2Osc
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Med Terra Preta kan fældning af regnskoven indenfor lokalt landbrug standses e�ektivt.

Dårlige nyheder: Vi skal her undlade at adressere de helt store syndere i regnskovsområderne, der er

multinationale træfældings-�rmaer, mega-plantageejere, olieselskaber, mineselskaber, der har fået

100% lang line til at ødelægge ENORME områder i halve århundreder. Det er en helt særlig

problematik, der kræver en anti-globalistisk politik fra de lokale regeringer, hvilket lige nu synes meget

problematisk.

Gode nyheder: Imperialismens 200-år gamle onde cirkel er lige nu ved at blive brudt. Der er en for de

�este usynlig global – igen ikke globalistisk, tværtimod – bevægelse i gang. Usynligheden består i, at

Vestens medier nægter at berette om den, journalisterne er uvidende om den eller er lige glade med

den, for de skal jo bare tjene deres penge, og beslutningstagere er jævnt hen hjernedøde og korrupte.

OK, det var så �ere dårlige nyheder/gammelheder, men nyheden er, at det rent faktisk �nder sted.

Vi stopper for i dag. Mere om det – hele tiden 🙂

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Vejen til indre styrke

Vejen til indre styrke – Tao Te Ching
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Forord

Dette er en oversættelse af Tao Te Ching. Oversættelsen bygger på James Legge’s klassiske og Steve

Thomas mere opdaterede og �ydende. Den burde ideelt set have været direkte fra mandarin, men så

ville projektet have taget 20 år 😉  I øvrigt er mandarin en senere tilkommen standardisering af kun

det kinesiske skriftsprog, og Lao har kendt sin egen variation af kinesisk.

Jeg er dog tillidsfuld på to punkter:

At Legge og Thomas har fanget det bedste af betydningen. De har min fulde tillid.

At Lao Tsu tilgiver mig fra sit udsigtspunkt i forvisningen om, at hans tanker er uforgængelige over

tid, rum og sprog.

Se den gamle mester med det hvide hår – han smiler i sin Tao

Der er ingen downloadbare danske oversættelser, så det er det ene motiv for

herværende. Det andet er selve processens meditative form, og det

personlige udbytte, der ligger i det.

De 81 vers er en konstruktion. De menes at være kommet til i en senere

redigering. Ofte skubber de små temaer undervejs sig over i det næste vers.

De er bare en måde at dele op på, og andre kunne have gjort det på deres

egen måde.

Et af temaerne i denne samling af aforismer, nærmest et langt digt, er den rette måde at regere på. Li

Erh, Det Hvide Hår, var født i 604 f.Kr og �k navnet Lao Tsu, da han arbejdede for kongen af Zhou i

Louyang som leder af det kejserlige arkiv, en slags overbibliotekar. Han har været yderst belæst i

gamle tekster og sandsynligvis kyndig udi alkymi, astrologi, divination, m.m. Der er beretninger om

mødet med hans yngre samtidige kollega Kungfutse, der rejser langt for at møde denne mand af stort

ry.

Temaet ‘den rette regeringsførelse’ går igennem teksten, og afspejler hans position hos kongen. I en

alder af 80 beslutter han sig til at rejse ud i ørkenen. Han er deprimeret over de politiske tilstande og

over, at kongen har mistet fornemmelsen for Tao. Han har ikke mere at gøre der. Ved den kinesisk-

tibetanske grænse bliver han stoppet af en vagt, der anmoder ham om at nedskrive sin viden, da han

ved, at han ikke vil vende tilbage. Det bliver til dette skrift, på kinesisk 5250 ord-tegn, Tao Te Ching,

som han nedskriver på 3 dage! Det står i dag som en uforgængelig stenstøtte af et åndeligt, fuldt intakt

og funktionsdygtigt testamente.

Her sidder den gamle.

Han forsvinder ud i ødemarken og ses ikke igen. Han vender – fuldstændig som der står i skriftet – tilbage til

Tao.

Er slutningen blot en legende? Muligvis. Personen, hans værk og dets betydning er på ingen måde en

legende. Har vi lidt svært ved at tage historien bogstavelig om, at den gamle mester sidder i et skur

ved det tibetanske grænse og på tre dage skriver et af verdenslitteraturens mesterværker? Well, hvis
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alternativet var, at han ikke �k lov til at vende tilbage til Tao ude i

vildnisset, og han besad denne kolossale viden og indre styrke, så er jeg

mere en villig til at købe historien. Men Tao Te Ching er ligesom et langt

digt, og jeg vil gætte på, at selvom han blev bedt om at skrive al sin

viden ned, så gjorde han det ikke. Han tog mange hemmeligheder med

sig ud i ødemarken.

Her må vi så blot stole på, at med den rette Tao vil nogle af disse

hemmeligheder ind�nde sig igen.

—-o—-

Tao Te Ching – Vejen til indre styrke

1

Den vej, der kan betrædes, er ikke den uforanderlige vej.

Det navn, der kan nævnes, er ikke et uforanderligt navn.

Navløst er Himlens og Jordens oprindelse.

Når Det får navn, er Det altings Moder.

I disse to aspekter er Det egentlig blot det samme;

men ved at give Det navne, kan vi skelne dets manifestationer.

Af alle mysterier er Dette det mest grundlæggende.

Det er porten til alt, der er subtilt og vidunderligt.

2

Når vi genkender skønhed, har vi ideen om grimhed;

Når vi ved, at noget er godt, anser vi noget andet for mindre godt.

Sådan er Det:

eksistens og ikke-eksistens a�øder hinanden;

længde og korthed danner hinanden;

højde og lavde modsvarer hinanden;

før og efter følger hinanden.

Den viise gør sit arbejde uden handling og instruerer uden ord.

Alle ting springer ud for dog at falme igen, derved viser Det sig for os:

tingene vokser, og dog gør Det ikke krav på ejerskab;

de gennemgår deres processer, og dog ønsker Det ingen belønning;

værket er fuldført, og dog kræver Det intet udbytte.

Selvom Det ikke gør krav, er Dets styrke aldrig formindsket.
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3

Ikke at hylde mænd af stor dygtighed sparer folket for uenighed;

ikke at prise ting, der er svære at få fat på, afholder dem fra begå tyveri;

ikke at fremvise det eftertragtelsesværdige beskytter deres sind mod uorden.

Derfor:

For at regere folket tømmer den viise deres sind, fylder deres maver,

svækker deres tilbøjeligheder og styrker deres ben.

Han holder dem skadesløse fra viden og uden begær,

og hvor de har viden, sørger han for, at de ikke (uden videre) handler på den.

Hvor der er fravær af handling, er der god orden.

4

Vejen er som fartøjets tomhed, og dog vil brugen af det aldrig slide det op.

Hvor dybt og ufatteligt er det, som altings ophav !

Hvor ren og stille er Tao, som ville det altid fortsætte !

Jeg ved ikke, hvis barn det er. Det har muligvis eksisteret før Gud.

Afrund de skarpe kanter;

løs knuderne op;

blødgør det skarpe lys;

anbring dig selv i det skjulte.

5

Himmel og Jord handler ikke udfra godgørenhed;

de behandler alting som stråhunde .

Den viise handler ikke udfra denne godgørenhed, men behandler folk som stråhunde. *

Rummet mellem Himmel og Jord er som en bælg.

Den tømmes uden at udmattes;

jo mere den arbejder, jo mere luft kommer der ud.

Megen taler fører til udmattelse;

beskyt dit indre væsen og hold det frit.

6

Dalens ånd dør aldrig; den kaldes Den Mystiske Kvinde.

Den Mystiske Kvindes Port kaldes Oprindelsen til Himmel og Jord.

Den er ren og stille, brug vil aldrig udtømme den.

7

Himmel og Jord er vedvarende.

Grunden til deres vedvarenhed er, at de ikke lever for deres egen skyld.
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Den viise sætter sig selv i sidste række og nyder alligevel stort udbytte;

han behandler sig egen person som en fremmed, og dog er den intakt.

Det er fordi, han ikke har tanker for sig selv, at han er i stand til at nå sine personlige mål.

8

Det højeste gode er som vand.

Det fuldkomne ved vand består i dets velgørenhed for alting,

og i dets tilstedeværelse, uden stræben, på det lave sted, som mennesker undgår.

Derfor er dets vej nær Tao. Uden at foragte dets lave sted er det ufejlbarligt.

Det fuldkomne ved et hus består i dets beliggenhed;

Det fuldkomne ved sindet består i dets dybde;

Det fuldkomne ved relationer består i indre styrke;

Det fuldkomne ved tale består i ærlighed;

Det fuldkomne ved regering består i at skabe orden;

Det fuldkomne ved forretning består i kunnen;

Det fuldkomne ved handling består i tidløshed.

9

Det er bedre ikke at overfylde et fartøj end at se det kæntre, når det er fuldt.

Hvis du bliver ved med at røre ved en knivspids, du har skærpet, bliver den snart sløv.

Når guld og jade fylder hallen, kan dets ejer ikke føle sig sikker mod tyveri.

Når velstand og ære fører til arrogance, påkalder det sig ulykke.

Når arbejdet er gjort, og ens navn bliver udvisket, er det Himlens vej at blive usynlig.

10

Når du nærer din kropslige sjæl,

kan du da rumme Det Ene ?

Når du koncentrerer dit åndedræt,

kan du da gøre det blidt som et barns ?

Kan du polere dit mystiske spejl

uden da at efterlade mærker ?

Når Himlens porte åbner og lukker sig,

kan du da blive i en kvindelig rolle ?

Når din intelligens rækker ud til de �re verdenshjørner,

kan du da synes at være uden kundskab ?

Tao frembringer og vedligeholder alting.

Det frembringer alt og tager dog ikke æren for det;

det gør alt uden at prale;

det regerer over alt uden at kontrollere.
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Det kaldes den Mystiske Kvalitet.

11

Af 30 eger skabes et hjul. Men det det tomme nav, der gør det brugbart.

Af ler skabes krukker. Men det er deres hulhed, der gør det brugbart.

Døre og vinduer skæres ud af væggene for at danne et rum.

Men det det indre rum, der gør det brugbart.

Det, der eksisterer, tjener til bekvemmelig tilpasning,

det, der ikke eksisterer, tjener den egentlige brug.

12

De fem farver gør øjnene blinde;

De fem toner gør ørerne døve;

De fem dufte berøver munden sin smag.

Ridning og jagt gør sindet vildt;

sjældne genstande giver dårlig opførsel.

Den viise sørger for at tilfredsstille sin mave og ikke sansernes umættelige længsel.

Han lægger det ydre fra sig og søger det indre.

13

Lykke og ulykke skal frygtes lige meget.

Hvorfor tale om lykke og ulykke ?

Ulykke er at be�nde sig på en lav position efter at have nydt lykke.

Opnåelsen af lykke fører til frygt for dets tab.

Derfor bør lykke og ulykke frygtes lige meget.

Og hvad menes der med at sige, at liv og død er gjort af det samme stof ?

At have min krop gør det sandsynligt for mig at dø;

Hvis jeg ikke havde denne krop, hvilke problemer kunne jeg så løbe ind i ?

Den, som kan styre kongedømmet og ære det, som man ærer sin egen person,

og som kan elske det, som man elsker sin egen person,

dén kan betros kejserdømmet.

14

Vi betragter det og ser det ikke, derfor kalder vi det Det Uforstyrrede.

Vi lytter til det og hører det ikke, derfor kalder vi det Det Uhørte.

Vi rækker ud efter det og kan ikke gribe det, derfor kalder vi det Det Subtile.

Med disse kvaliteter kan det ikke beskrives, derfor kalder vi det Det Ene.

Dets øverste er ikke oplyst, dets nederste er ikke formørket.

Uophørligt i dets bevægelse kan det dog ikke navngives,
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og igen vender det tilbage til tomheden.

Det kaldes Det Formløses Form, Tilsynekomsten af Det Usynlige;

dette kaldes Det Flydende og Det Ubestemmelige.

Vi møder og ser ikke dets forside; vi følger det og ser ikke dets ryg.

Når vi kan få gammel Tao til at styre nye ting og er i stand til at kende dét,

som var i begyndelsen, kaldes det ‘at vikle Tao’s tråd ud’.

15

De dygtige mestre i forgangne tider begreb med subtil og delikat indsigt dets mysterier

og var dybe nok til at undvige menneskelig viden.

Da de var udenfor rækkevidde af menneskelig viden,

vil jeg forsøge at forklare, af hvilket stof de var gjort:

forsigtige som når man krydser et vandløb om vinteren;

ubeslutsomme som var de bange for alt omkring dem;

musestille som en gæst;

�ygtig som smeltende is;

beskedne som et stykke uhøvlet træ;

tomme som en dal;

slørede som mudret vand.

Hvem kan gøre mudret vand klart ?

Lad det være stille, og det bliver gradvist klart.

Hvem kan frembringe de rette betingelser for hvile ?

Lad bevægelsen fortsætte, og betingelsen for hvile vil gradvis opstå.

Dem, der bevarer denne metode for Tao, ønsker ikke at være optaget af sig selv.

Det er ved ikke at være optaget af sig selv,

at de kan tillade sig at se slidte ud og ikke fremtræde som nye og komplette.

16

Bring ikke-handlen til sit yderste;

bevogt stilhed med utrættelig styrke.

Alle ting gennemgår deres tilstande af aktivitet

for at vende tilbage til deres oprindelige tilstand.

Når planter har udfoldet deres frodige vækst,

ser vi hver af dem vende tilbage til deres rod.

Denne tilbagevenden til roden kaldes stilhedens tilstand;

og denne stilhed viser, at de har fuldbyrdet deres formål.

Proces og fuldbyrdelse er den ligefremme, uforanderlige lov.

At kende den uforanderlige lov er at være intelligent;

ikke at kende den fører til vilde udsving og slette forehavender.
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Kendskab til den uforanderlige lov medfører tålmod.

Tålmod fører til følelses-samhørighed og empati med alle ting.

Følelses-samhørighed fører til Tao.

Opfyldt af Tao er han udholdende, og er til slutningen af sin krops levetid

fri for alle forfaldets farer.

17

De bedste ledere går ubemærket af folket.

De næstbedste er elsket og hyldet af folket.

Så er der dem, der er frygtet af folket.

Endelig er der dem, der er foragtet af folket.

Når lederne mangler tillid, mangler folket tillid til dem.

De bedste ledere gør deres ord værdifulde.

Deres arbejde er gjort, deres forehavende succesfuldt,

mens folket siger: ‘Vi er som vi er, af os selv’.

18

Når den Store Tao er ophørt med at blive taget i betragtning,

kommer velgørenhed og retfærdighed på mode.

Når klogskab og snedighed kommer til syne, vil der være meget hykleri.

Når der ikke �ndes harmoni i familien, kaldes børnene til lydighed.

Når nationen falder fra hinanden, lovprises loyale ministre.

19

Afstå fra belæring, og folk vil være uden problemer.

Afstå fra kløgtighed, og folk vil opnå 100 gange så meget.

Afstå fra godgørenhed og frasig jer moraliseren, og folk bliver lydige og venlige.

Afstå fra snedighed og frasig jer pro�t, og der vil ikke være nogen tyve og røvere.

Da disse gamle metoder er vanskelige (i disse tider),

lad derfor folk holde sig til disse:

udvis beskedenhed,

gå ind for enkelhed,

formindsk selviskhed,

hav få begær.

20

Hvad er forskellen mellem ja og nej ?

Hvad er forskellen med godt og ondt ?

Den som er frygtet må frygte andre.
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Folkemængden ser glade og tilfredse ud,

som nød de en bankét eller var på ud�ugt om foråret.

Jer alene ser ud, som om jeg var energiforladt og stille,

uden formål, forvirret af spørgsmål uden ende.

Jeg er som et barn, der endnu ikke har smilet.

Jeg ser afvist og forladt ud, som om jeg var uden hjem.

Folkemængden har mere end nok.

Jeg alene ser ud, som om jeg har miste alt.

Mit sind er som en stupid mands;

jeg er tilsyneladende i en tilstand af kaos.

Almindelige mennesker ser opvakte og intelligente ud,

men jeg alene ser formørket ud.

De ser ud til at være ved deres fulde fem,

men jeg er sløv og forvirret.

Jeg synes at være båret omkring som i en båd på havet,

drivende som havde jeg intet hvilested.

Almindelige mennesker har deres formål,

men jeg alene synes tåbelig og uhø�ig.

Jeg er anderledes end andre mennesker,

men jeg næres af Tao.

21

I hvert øjeblik i livet følger en mand af stor indre styrke Vejen, og kun Vejen.

Hvad er Tao’s natur ?

Det undgår vores syn og følelse.

Mens det undgår vores syn og følelse, indeholder det tingenes billede.

Mens det undgår vores følelse og syn, indeholder det tingenes form.

Dybt, mørkt og tilhyllet indeholder det tingenes essens.

Tingenes essens indeholder sandheden, som da kan åbenbares.

Selvom det er gammelt, har dets kraft aldrig forladt det.

Herved formes en mangfoldighed af ting uden at aftage.

Hvordan ved jeg, at det er sådan med alle eksisterende ting ?

Ved denne væsentlighed, der gælder for Tao.

22

Det delvise bliver fuldendt;

det krogede bliver udrettet;

det tomme bliver fuldt;

det slidte bliver nyt igen.
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De gamles udsagn om at ‘det delvise bliver fuldendt’ er ganske rigtigt sandt;

al virkelig fuldendelse forstås herved.

Den, hvis ønsker er få, vil få dem opfyldt.

Den, hvis ønsker er mange, vil �nde sku�else.

Den viise accepterer ydmyghed og manifesterer det til verden.

Han er fri for at udstille sig selv, og derfor skinner han;

fri for at søge bekræftelse, og derfor a�øder han respekt;

fri for at prale, og derfor er han værdig;

fri for selvglæde, og derfor han han storhed.

Fordi han på denne måde er fri for stræbsomhed, kan ingen kan strides med ham.

23

Afstand fra tale kendetegner den, der følger sin natur.

En voldsom vind varer ikke hele morgenen;

en pludselig regn varer ikke hele dagen.

Hvem skyldes disse ting ? Himmel og Jord.

Hvis Himmel og Jord ikke kan få disse ting til at vare, hvor meget mindre kan så mennesket ?

Når en person gør Vejen til sin sag, vil dem, der også følger den, anerkende ham for det;

for dem der stræber efter indre styrke, synes han stærk i sit indre;

for dem, ingen af delene er sagen, synes han en fejltagelse.

Derfor �nder den, der søger Tao lykken i at opnå Tao;

den der søger indre styrke, �nder lykken i indre styrke;

og den der søger fejltagelser, �nder lykken i fejltagelser.

24

Den, der står på tæerne, står ikke fast;

den, der begiver sig ud på en lange strabadser, går ikke let.

Den, der udstiller sig selv, skinner ikke;

den, der fremfører sine egne synspunkter, a�øder ikke respekt;

den, der praler, får ikke sine fortjenester anerkendt;

den, der er selvoptaget, har ingen storhed over sig.

Disse tilstande, set udfra Vejens synspunkt, er som madrester, eller en cancer i kroppen,

hvilket ingen holder af.

Dem, der følger Vejen, tilpasser sig ikke disse tilstande og tillader dem ikke.

25

Der fandtes noget ude�nerbart og fuldendt før Himmel og Jord.

Så stille var det, formløst, hvilende i sig selv, uden forandring,
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udstrakt overalt uden svækkelse.

Det kan betragtes som altings kilde.

Jeg kender ikke dets navn, så jeg giver det betegnelsen Tao.

Tvunget til at give det et navn, ville jeg kalde det Det Store.

Stort �yder det konstant.

I sin bevægelse fjerner det sig.

Fra sin fjernhed vender det igen tilbage.

Derfor er Tao stort; Himlen er stor; Jorden er stor; og vismanden er også stor.

I Universet er der 4 ting, der er store, og vismanden er én af dem.

Menneskets lov kommer fra Jorden;

Jordens lov kommer fra Himlen;

Himlens lov kommer fra Tao.

Tao’s lov kommer fra, at det er, som det er.

26

Tyngde er roden til lethed;

stilhed er roden til bevægelse.

Derfor:

En viis mand, der foretager en lang rejse, går ikke langt væk fra sin baggage.

Selvom der kan være strålende udsigter, som han kan se på,

forbliver han rolig på sin plads uden at ænse dem.

Hvordan kan herren over tusinde vogne tage let på sin tur gennem kongeriget ?

Hvis han handler letsindigt, har han mistet sin tyngdes rod;

hvis han hengiver sig til aktivitet, har han mistet sin trone.

27

Den kloge og dygtige rejsende efterlader ikke hjulspor eller fodspor;

den kloge og dygtige taler siger intet fejlagtigt, der kan bebrejdes;

den kloge og dygtige regnskabsfører bruger ikke regnebræt;

den kloge og dygtige dørlukker bruger ikke bolte eller tremmer,

selvom det vil være umuligt at åbne, hvad han har lukket;

den kloge og dygtige binder bruger ikke reb og knuder,

selvom det vil være umuligt at løse, hvad han har bundet.

På samme måde bekymrer vismanden sig for alle mennesker, så derfor afviser han ingen;

han bekymrer sig for alle ting, så derfor afviser han intet.

Dette kaldes ‘At skjule lyset bag sit forehavende’.

Derfor:
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Den kloge og dygtige er en mester til at blive opsøgt af den, der ikke er klog og dygtig;

og den som ikke er klog og dygtig er hjælperen for den kloge og dygtiges ry.

Hvis den ene ikke ærede sin mester, og den anden ikke opmuntrede sin hjælper,

kunne selv en intelligent betragter forveksle de to.

Dette er hemmeligheden bag perfektion.

28

Hvis du kender det mandlige, så hold alligevel fast ved det kvindelige,

Du vil blive en orkan i landet.

Siden du er en orkan i landet, vil din vedvarende indre styrke ikke falme,

og du vil vende tilbage til barnets tilstand.

Når du kender det rene, så hold alligevel fast i urene,

du vil blive en dal i landet.

Siden du er dal i landet, er din vedvarende indre styrke fuldendt,

og du vil vende tilbage til tilstanden som den uhuggede blok.

Det rå materiale kan, når det forarbejdes, blive til fartøjer.

Vismanden kan, når han hyres, blive o�cerernes overhoved;

selv i sine største indgreb udøver han ikke vold.

29

Hvis nogen skulle ønske Kongedømmet for sig selv, for at påvirke Det med sine handlinger,

ser jeg, det ikke vil lykkes for ham.

Kongedømmet er en spirituel ting, og kan ikke opnås med vilje.

Den, der vil vinde Det på denne måde, ødelægger Det;

den, der vil holde Det i sit greb, mister Det.

Hvad der var forrest, er nu bagerst.

Hvad der var varmt, er nu koldt.

Hvad der var stærkt, er nu svagt.

Den viise lægger heftig stræben, extravagance og forlystelser til side.

30

Den, der ønsker at hjælpe menneskenes herskere til harmoni med Vejen,

vil ikke bruge sin beherskelse af Kongedømmet sammen med våbenmagt.

Sådan et overgreb vil vende frygteligt tilbage.

Hvor som helst en hær udstationeres, vokser der tornekrat og tidsler frem.

Efter store slag vil der følge dårlige tider.

En dygtig hærfører sætter et afgørende slag ind og stopper.

Han vover ikke at fortsætte sine operationer for at befæste og fuldende sit mesterskab.
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Han vil kæmpe sit slag men vil være på vagt for at være forfængelig,

pralende eller arrogant i det efterfølgende.

Han udkæmper slaget, fordi det er nødvendigt; han kæmper,

men ikke med ønske om beherskelse.

Når nye ting gør skade på gamle ting, siges det at være i uoverensstemmelse med Vejen;

og hvad der stemmer uoverens, vil snart se sin ende.

31

Våben, hvor smukke de end måtte være, er instrumenter for onde varsler,

hadefulde mod alle skabninger.

Derfor kan den, der har Tao, ikke lide at bruge dem.

Den storsindede mand anser den venstre hånd for det mest ærefulde sted,

men i krigstider er det højre hånd.

Disse skarpe våben er instrumenter for onde varsler,

og ikke instrumenter for den storsindede mand;

han bruger dem kun tvunget af nødvendighed.

Ro og hvile er det, han priser; sejr med våbenmagt er uønskværdig for ham.

At anse de for ønskværdigt ville være at glæde sig over menneskeslagteri;

den der glæder sig over menneskeslagteri vil ikke få sin vilje i Kongeriget.

Ved festlige lejligheder er placeringen ved højre hånd den rette position.

Den næst-øverstbefaldende har sin plads til venstre – ved sørgefulde lejligheder til højre;

den øverstbefalende på højre side; stedet er tildelt ham som ved morgenritualet.

Den, der dræbt mange mænd, bør sørge over dem med den bitreste gråd;

og sejrherren har sin plads ifølge disse ritualer.

32

Tao, der er uforanderlig, har intet navn.

Skønt det i sin oprindelige form kan være lille, vover hele verden ikke at modsætte sig en,

der som minister personi�cerer det.

Hvis en prins kunne holde og bevogte det, ville alle spontant underkaste sig ham.

Himmel og Jord forener sig under dets ledelse og sender ned den søde dug,

der uden menneskets håndtering udstrækker sig i alle retninger, helt af sig selv.

Så snart det overgår til handling, har det et navn.

Når det én gang har det navn, kan mennesker hvile i det.

Når de kender til at hvile i det, kan de være fri for alle farer for fejl og mistag.

Forholdet mellem Tao og hele verden er som de store �oder og havene

i forhold til bækkene fra dalene.
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33

Den, der kender andre, har dømmekraft;

den, der kender sig selv, er intelligent;

den, der overvinder andre, er stærk;

den, der overvinder sig selv, er mægtig.

Den, der arbejder hårdt, opnår velstand;

den, der ved, hvornår han har nok, er i sandhed rig.

den, der ikke mangler, hvad hans position kræver, er udholdende;

den, der dør, men ikke glemmes, lever længe.

34

Altgennemtrængende er Det Store Tao !

Det �ndes til højre og til venstre.

Alle ting afhænger af Det til deres arbejde,

hvilket Det giver til dem, ikke til dem, der nægter lydighed.

Når arbejdet er fuldbragt, tager Det ikke æren for at have gjort det.

Det hylder alle ting i klæder og gør ikke krav på at være tingenes herre.

Alle ting vender tilbage til deres kilde og forsvinder og ved ikke,

hvad der styrer deres værk;

Det kan benævnes i det største.

På samme måde er Vismanden i stand til at opnå sit store værk.

Det er ved ikke at gøre sig selv til noget stort, at han udfører det.

35

Hele verden kommer til den, der i sine hænder holder det Store Billede af det usynlige Tao.

Mennesker kommer til ham uden at modtage fortræd, men �nder hvile og følelsen af fred.

Musik og delikate ting vil få forbipasserende gæster til at stoppe en stund.

Men selvom Tao, når det kommer fra munden, synes uden delikatesse og uden duft,

og synes ikke umagen værd at blive betragtet eller hørt,

så er dets anvendelse uopslidelig.

36

For at ånde ind må man først ånde ud;

for at svække noget må det først være stærkt;

for at vælte noget må det først rejses op;

for at tage noget må man først give.

Dette kaldes ‘At skjule lyset bag sit forehavende’.

Det bløde overvinder det hårde;

det svage overvinder det stærke.
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Fisk bør ikke fanges på dybt vand; nationernes instrumenter bør ikke vises for folket.

37

Tao på sin normale vej gør intet for at det skal ske,

derfor er der intet, som det ikke gør.

Hvis prinser og konger var i stand til at bevare det,

alle ting ville helt af sig selv blive omformet af dem.

Hvis denne omformning blev et ønskes mål,

ville det udtrykke ønsket ved navnløs enkelhed.

Navnløs enkelhed er fri for alle ønsker.

Uden ønsker, i ro og hvile, ville alle ting foregå helt af sig selv.

38

En mand af stor indre styrke er ikke bevidst om det,

og ejer det derfor i fuldt mål.

En man af mindre indre styrke er bevidst om sin indre styrke,

og har den derfor ikke i fuldt mål.

En mand af stor indre styrke gør intet, og der er ikke brug for at gøre noget.

En man af mindre indre styrke handler, og derfor er der brug for indre styrke.

En godgørende mand handler, og derfor er der brug for hans velgørenhed.

En moralsk mand handler, og derfor er der brug for hans moral.

En lovens mand handler, og når folk ikke reagerer, tvinger han dem.

Derfor er det, at når Tao forsvinder, ankommer indre styrke;

når indre styrke forsvinder, ankommer godgørenheden;

når godgørenheden forsvinder, ankommer moralen;

når moralen forsvinder, ankommer loven.

Korrekthed og underdanighed er blot over�adiske former for loyalitet og tillid,

og begyndelsen til uorden;

Over�adisk bekymring er kun Tao’s blomst,

og er begyndelsen til stupiditet.

Det Store Menneske holder sig til det solide og skyer det �akkende;

det dvæler ved frugten og ikke ved blomsten.

Derfor lægger det det ydre tilside og vælger det indre.

39

Disse ting udspringer af Det Ene:

Himlen er ren;

Jorden er fast;
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Ånderne har deres kræfter;

Dalen er fyldt;

alle skabninger har deres liv;

herskere har deres autoritet.

Uden Det Ene, ville Himlen hurtigt falde fra hinanden;

Jorden ville ryste; Ånderne ville fejle; Dalene ville blive udtømt;

alle skabninger ville dø, Herskere ville falde.

Mennesker kan ikke lide at være forældreløse,

at have mangel på indre styrke,

at være som vogne uden hjul;

og dette er ikke desto mindre, hvad konger og prinser kalder sig selv.

Værdighed har sin rod i ydmyghed;

det, der er højt, har sit fundament i det, der er lavt.

Det er derfor Konger kalder sig selv ‘Forældreløse’,

‘Mænd af ringe indre styrke’ og ‘Vogne uden hjul’.

Er dette ikke i erkendelse af, at de ved at betragte sig selv så ydmygt,

ser de fundamentet for deres værdighed ?

De ønsker ikke at vise sig selv med elegant udseende som jade,

men foretrækker at se grove ud som simpel sten.

Dét at lave en liste over sin bagage gør ikke, at man har har en bagage.

40

Når Lærde af det højeste format hører om Tao,

vil de seriøst tage det i anvendelse.

Når Lærde af almindeligt format hører om Tao,

vil de bevare det en stund og så glemme det.

Når Lærde af det laveste format hører om Tao,

ler de højlydt af det.

Hvis de ikke lo af det, ville det ikke være Tao.

Ordsprogs-magerne har udtrykt det således:

Den lyseste Tao synes mørk;

Den, der gør fremskridt i det, synes at trække sig tilbage;

Den lige vejen synes bugtet;

Den højeste indre styrke er som dalen;

Den største skønhed synes grim;

Den har mest, hvis lod yder det mindste;

Den solideste indre styrke synes lav og fattig;

Den faste sandhed synes at skifte.
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Den store �rkant har ingen hjørner;

Det store Fartøj tager længst tid at lave;

Den store lyd er stille;

Det store billede har ingen form.

Tao er skjult og har intet navn;

Men det er Tao, der er dygtig til at bibringe alle ting,

hvad de har brug for og gøre dem fuldendte.

41

Tao’s bevæger sig ved modsætninger;

Tao’s handling viser sig som svaghed.

Alle ting udsprang fra Det som eksisterende og navngivet;

Den eksistens udsprang fra Det som ikke-eksisterende og unavngivet.

42

Tao skabte En;

En skabte To;

To skabte Tre;

Tre skabte alle ting.

Alle ting efterlader den dunkelhed, hvorfra det er kommet, og går ind i det lysfelt,

de udvikler sig i, alt imens de holdes på plads af tomhedens åndedrag.

Således er det, at nogle ting forstørres ved at formindskes,

og andre ting formindskes ved at forstørres.

Hvad andre mænd lærer jer, vil jeg også lære jer.

Den voldelige og stærke mand dør ikke en naturlig død. J

jeg vil lægge dette til grund for min lære.

43

De blideste ting i verden overvinder de hårdeste;

det, der ikke �ndes, kan trænge ind hvor der ikke er en sprække.

Herefter kender jeg fordelen ved ikke at gøre noget.

Der er få i verden, der kan holde sig til læren uden ord,

og den fordel, der er ved ikke-handlen.

44

Berømmelsen eller livet; hvad er mest dyrebart for dig ?

Livet eller rigdom; hvad ville du vælge ?

Behold livet og mist de andre ting;
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Behold dem og mist livet:

hvad bringer de største sorger ?

Derfor ser vi:

den, der klamrer sig til berømmelse, afviser noget, der er større;

den der er forelsket i rigdom opgiver noget, der har større værdi.

Den, der der tilfreds, behøver ikke at frygter skam.

Den, der ved, hvornår han skal stoppe, påkalder sig ingen skyld.

Fri for farer vil han leve længe.

Den, der anser sine store bedrifter for små, får et langt liv.

45

Stor fylde synes tom, dog bliver den aldrig udtømt.

Stor retlinethed synes kroget;

Stor dygtighed synes klodset;

Stor veltalenhed synes stammende.

Konstant handling overvinder kulde;

stilhed overvinder varme.

Renhed og stilhed viser der rette lov under Himlen.

46

Når Tao råder, arbejder hurtige heste på markerne.

Når Tao overses, avler krigsheste på bredderne.

Der er ingen større skyld en at stra�e ambition;

ingen større ulykke end at blive skilt fra sine egne;

ingen større fejl end ønsket om at få.

Derfor:

Tilstrækkelighedens lykke er vedvarende og uforanderlig lykke.

47

Uden at gå uden for sin dør kender man alt, der �nder sted under Himlen;

uden at se ud af vinduet, ser man Himlens Tao.

Jo længere man fjerner sig fra sig selv, jo mindre man.

Derfor:

De viise �k deres viden uden at rejse;

de gav de rette navne til tingene uden at se dem;

de opnåede der mål uden at have det som formål.
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48

Den, der vier sit liv til at lære, søger dag for dag at forøge sin viden.

Den, der vier sit liv til Vejen, søger dag for dag at formindske sin gøren.

Han gør mindre og mindre, indtil han er i stand til ikke at gøre noget med vilje.

Således ankommet til en tlstand af ikke-gøren, er der intet, han ikke gør.

Den, der opnår alting under Himlen for sig selv, gør det uden at anstrenge sig for det.

Hvis man anstrenger sig for det, er man ikke rede til at opnå alting under Himlen.

49

Den viise har intet uforanderligt sind, der er hans eget;

han gør folkets sind til sit sind.

For dem, der er gode, er jeg god;

for dem, der er gode ved mig, er jeg også god;

derfor er jeg god ved alle.

For dem, der er oprigtige overfor mig, er jeg oprigtig;

for dem, der ikke er oprigtige overfor mig, er jeg også oprigtig;

derfor er jeg oprigtig overfor alle.

Den viise synes for verden at være ubeslutsom,

han beholder i sit sind den samme indstilling til alt.

Folk har allesammen øjne og ører rettet mod ham,

og han behandler dem alle som sine børn.

50

Vi kommer ind i livet; vi vender tilbage til døden.

Nogle tager imod livet, andre tager imod døden,

og så er der dem, der klamrer sig til livet og dog møder døden.

Og af hvilken grund ? Fordi de lægger for stor vægt på at beholde deres liv.

Jeg har hørt om en, der dygtig bruger det liv, der er ham betroet for en tid.

Han rejser uden frygt for vilde dyr.

Han går i krig uden frygt for våben.

De vilde dyr �nder intet sted til horn eller klør.

Våbnene �nder intet sted for deres knivspidser.

Og hvorfor ? Fordi der ikke �ndes noget dødt sted i ham.

51

Alle ting skabes af Tao og næres af dets over�ods værk.

De antager deres former efter deres natur

og fuldendes efter omstændighedernes betingelser.

Derfor ærer alle ting uden undtagelse Tao
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og henrykkes i dets over�ods værk.

Denne ære for Tao og henrykkelse i dets over�ods værk

skyldes ikke en ordre men er altid en spontan ydelse.

Derfor er det:

at Tao frembringer alle ting, nærer dem, bringer dem til fuld vækst, plejer dem,

fuldender dem, modner dem og vander dem.

Det frembringer dem og kræver dem dog ikke;

Det bærer dem gennem deres processer og praler ikke deraf;

Det bringer dem til modning og udøver ingen kontrol over dem.

Dette kaldes dets mystiske værk.

52

Tao skabte alle ting under Himlen og anses for at være deres alles Moder.

Når vi �nder moderen, ved vi, hvordan hendes børn må være.

Når en person ved, at han er sin moders barn,

og vedvarende værner om de egenskaber, der stammer fra hans moder,

vil han være fri for ulykke til sine dages ende.

Lad ham holde sin mund og næsebor lukket,

og hele hans liv vil han være fritaget slid og slæb.

Hvis han holder sin mund åben og bruger sit vejr til at fremføre sine a�ærer,

vil der hele livet ikke være noget sikkerhed for ham.

Opfattelsen af det små er hemmeligheden ved klarsynethed;

omsorgen for det, der er blidt, er hemmeligheden bag styrke.

Der der bruger sit lys og vender tilbage til dets klare kilde,

beskytter sig mod al fare og skjuler det uforanderlige for menneskers blik.

53

Hvis jeg pludselig blev kendt og blev placeret i en stilling for at regere ifølge den Store Tao,

ville jeg først og fremmest frygte pralende fremfærd.

Den Store Vej er ret og lige, men folk elsker sideveje.

Gården er �n, men dens marker er dårligt dyrkede og dets lader er tomme.

De bærer elegante klæder og �ne ornamenter, spolerer sig selv med mad og drikke

og har en over�od af ejendom og velstand. Sådanne ledere er røvere og pralhalse.

Dette står i modsætning til Vejen.

54

Hvad der er plantet med omhu kan aldrig rykkes op med rode.
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Hvad der er dygtigt holdt kan ikke tages bort.

Generationer af sønner vil bringe ofre til deres fars grav.

Når en person følger Vejen, besidder han ægte livskraft.

En familie, der ledes af Vejen, inkasserer rigdomme.

Den egn, de bebor, vil trives.

Hvis dette var tilfældet landet over, ville der være stor velstand.

Hvis det blev bragt til anvendelse i hele verden, ville alle trives.

Herved kan virkningen ses hos en person ved at betragte forskellige forhold;

i familien; på egnen, i landet; og i hele verden.

Hvordan ved jeg, at virkningen holder for alle under Himlen ?

Ved denne måde at betragte på.

55

Den, der i rigt mål har Vejens kendetegn er som et barn.

Giftige insekter stikker ham ikke; farlige dyr vil ikke angribe ham;

rovfugle vil ikke �yve på ham.

Spædbarnets knogler er svage, dets sener er bløde, og dog er dets greb fast.

Det ved ikke noget om foreningen af mand og kvinde,

og alligevel kan dets penis have rejsning,

hvorved det viser sin allerede fuldendte fysiske væren.

Det kan græde hele dagen uden at blive hæs,

hvorved det viser det viser sin ubesværede, harmoniske tilstand.

Ved at udvise denne harmoni lærer man Vejen og �nder derved visdom.

Alle livsforøgende metoder vender sig til dårligdom;

når mennesket får sit livsbringende åndedræt til at brænde, er styrken falsk.

Når noget, der er stærkt, angriber noget, der er gammelt,

følger det ikke vejen og vil ikke vare længe.

56

Den, der ved, taler ikke;

den, der taler, ved ikke.

Stæng døren,

luk portene,

sløv de skarpe knivspidser,

løs knuderne;

dæmp lyset,

bring dig selv til det dunkle.
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Dette kaldes ‘Den Mystiske Aftale’.

En sådan person kan ikke betragtes på almindelig vis eller fra afstand;

han er udover alle overvejelser om pro�t eller tab; af ædel eller jævn stand.

Han er den ædleste mand i verden.

57

En nation kan regeres med afstra�elser;

krigsvåben kan bruges med dygtighed;

men hele verden kan vides ved at slippe al handling og formål.

Hvordan ved jeg, at det er sådan ? Ved disse kendsgerninger:

Mangfoldiggørelsen af forbud forøger folkets fattigdom.

Jo �ere tiltag til pro�tforøgelse hos folk, jo større uorden �ndes der i nationen.

Jo større dygtighed mennesker har, jo �ere ubrugelige op�ndelser dukker der op.

Jo mere lovgivning der er, jo �ere tyve og røvere er der.

Derfor har den viise sagt:

‘Jeg vil intet foretage mig med vilje, og og folket vil forandres af dem selv;

Jeg vil holde mig i ro, og folk vil rette sig selv op;

Jeg vil ikke foranstalte en masse besvær, og folket vil blive velstående af dem selv;

Jeg vil ikke udvise ambitioner, og folket vil selv �nde den oprindelige enkelhed.’

58

Den regering, der synes den mest ukloge, er ofte bedst for sit folk;

den, der blander sig i alting, vil kun bringe sku�elser.

Ulykke og lykke kan �ndes side om side !

Ulykke lurer lige under lykke !

Hvem ved, hvad det bliver til slut ?

Skal vi da skride til irettesættelser ?

Irettesættelser bliver til forvrængning, og det gode i det vil blive ondt.

Folks vrangforestillinger på dette punkt har varet i lang tid.

Vismanden er som en �rkant unden hjørner;

som en knivspids, der ikke sårer nogen med sin skarphed.

Han er ligefrem, men tillader sig ingen friheder;

Han er lysende men blænder ikke.

59

For at styre vores menneskelige tilstand

og yde den rette opmærksomhed overfor den himmelske

�ndes der intet som mådehold.
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Det er kun gennem dette mådehold, at der kan foregå en hurtig tilbagevenden

til menneskets normale tilstand.

Denne hurtige tilbagevenden er det, jeg kalder

‘den gentagne opsamling af Vejen egenskaber’.

Men denne gentagne opsamling sker der en nedtoning

af alle forhindringer for en sådan tilbagevenden.

Med denne nedtoning, møder vi ingen begrænsning.

Og når man er uden begrænsning, kan man være en statsleder.

Den, der besidder nationens moder, vil kunne fortsætte i lang tid.

Hans tilfælde er som planten, om hvilken vi siger, at dens rødder er dybe,

og dens blomst sidder på en fast stilk.

På denne måde vil det fortsætte længe.

60

Regér en stor nation som man koger en lille �sk.

Lad verden blive regeret ifølge Vejen,

og forfædre-ånderne vil ikke manifestere deres spirituelle energi.

Det er ikke sådan, disse ånder ikke stadig har energi,

men den vil ikke blive rettet imod mennesker.

Ejheller bruger den viise sin energi for at skade mennesker.

Når disse to ikke udøver skade mod hinanden,

arbejder deres ind�ydelser sammen med Vejens indre styrke.

61

En stor nation er som en �odmunding;

den bliver midtpunkt for alle de små nationer under himlen.

For at illustrere det, kan vi tænke på alle kvinder:

kvinden overgår manden ved sin stilhed.

Stilhed kan anses for at være en form for underlæggelse.

Derfor er det, at store nationer ved at se ned til de små nationer vinder dem for sig;

og at små nationer ved at underlægge sig en stor nation, vinder over den.

I ét tilfælde medfører underlæggelsen, at man ska�er sig forbundsfæller,

i et andet tilfælde til at opnå fordele.

Den store nation ønsker kun at forene og give næring;

den lille stat ønsker kun at tjene.

Hver får, hvad de ønsker, men den store nation må først lære at underlægge sig selv.

62

Alle ting tildeler Vejen den mest ærefulde plads.

Den beriger det gode menneske mere end nogen rigdom.

Det beskytter det dårlige menneske og transformerer ham.



29.12.2022 15.16 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2079/3124

Beundringsværdige ord kan købe dig ære;

Beundringsværdige gerninger kan hæve deres udøver over andre.

Selv dem, der ikke er gode, bliver ikke forladt.

Når Himlens Søn bliver kronet, og hans ministre ansat,

og selvom en prins ville sende gaver af jade og heste,

ville sådanne gaver ikke kunne leve op til Vejens belæringer,

der gives uden indgriben.

Hvorfor var det, de gamle priste Vejen så højt ?

Var det ikke, fordi det kunne opnås ved at søge efter det,

og de skyldige kunne undslippe det ?

Det er derfor, at alt under Himlen anser det for at være det mest værdifulde.

63

Handl uden at handle;

udfør gerninger uden deres besvær;

smag det, der ingen smag har;

betragt det små som stort og det store som småt;

gengæld fornærmelse med venlighed.

Forudse vanskeligheder, mens tingene er i ro;

opnå store ting med små begyndelser.

Alle vanskelige ting opstår ud fra noget let;

Alle store ting begynder med noget småt.

Det vil sige:

Den Viise er i stand til, uden stort besvær, at udføre de største ting.

Den, der har let ved at love, får svært ved at holde ord.

Den, der tror det er let, vil �nde det svært.

Det vil sige:

Den Viise er omhyggelig med alt, også det, der synes let,

og derfor har han aldrig vanskeligheder.

64

Det, der er i hvile, er lettest at holde styr på;

Det er nemmest at forebygge det, der endnu ikke er opstået;

Det hårdtbrændte ler krakelerer lettest;

Det, der er småt, er lettest at sprede.

Der bør skrides til handling, før en ting er opstået;

Sikkerhedsforanstaltninger bør tages før usikkerheden er opstået.
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Et træ, der fylder ens arme, gror fra det mindste skud.

Et tårn på ni etager starter fra en lille bunke jord;

En rejse på tusinde mil begynder med en enkelt skridt.

Den, der handler, gør skade;

Den, der griber fast om en ting, vil miste den.

Den Viise handler ikke, og derfor gør han ingen skade;

han griber ikke fast, og derfor mister han ikke.

Når folk udfører deres bedrifter, spolerer de dem altid på fuldbyrdelsens dag.

Hvis de var ligeså omhyggelige som i begyndelsen, ville de undgå dette.

Den Viise begærer det, som andre ikke gør, og hylder ikke ting, der er svære at opnå;

han lærer det, andre ikke gør, og vender ryggen til det, som mængden har passeret.

Han hjælper tingenes naturlige udvikling, og handler ikke for sig selv.

65

De gamle, som viste deres beherskelse af Vejen,

gjorde det ikke for at oplyse andre,

men for at holde dem i lykkelig uvidenhed.

At styre folket er vanskeligt, når de har for meget viden.

Den, der prøver at regere et land med list, er en svøbe for landet,

mens der, der ikke prøver, er en velsignelse.

Den, der kender disse to ting, ser i dem en model.

At kende denne model kaldes ‘Den Mystiske Fuldkommenhed’.

Dybt og langtrækkende er mystiske fuldkommenhed,

at dens ejermand på én gang fremstår som en modsætning til andre

og samtidig leder dem til til enighed med ham.

66

Floder og have modtager ære og bidrag fra alle dalens vandløb.

Det er fordi det tilpasser sig det lave.

Således er det også, at Den Viise, for at regere andre

sætter sig selv i sine ord lavere end andre,

og for at kunne lede dem placerer sig selv bag dem.

På denne måde, selvom han har sig plads over dem, føler de sig ikke tyngede af det,

og selvom han har sin plads foran dem, føler de sig ikke fornærmede over det.

Derfor kan alle lide ham og hylder ham, og bliver ikke trætte af ham.

Fordi han ikke stræber, er der ingen, der stræber imod ham.



29.12.2022 15.16 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2081/3124

67

Hele verden siger, at min Vej er stor, og dog synes den ulig al anden lære.

Nuvel, det er fordi den er stor, at den er ulig al anden lære.

Hvis den lignede andre systemer, ville den ikke være stor.

Jeg har tre kostbare ting, jeg priser og holder fast ved:

det første er mildhed, det andet er mådehold, det tredje er ydmyghed.

Med mildhed kan jeg være modig;

med mådehold kan jeg være frimodig;

med ydmyghed kan jeg være en leder for andre.

I dag opgiver man mildhed til fordel for vovemod,

man opgiver mådehold til fordel for frisindethed,

man opgiver ydmyghed til fordel for status.

Det ender med sikkerhed i ulykke.

Mildhed kan vinde slaget og stå fast i forsvaret.

Himlen vil redde dens indehaver og beskytte ham for sin mildheds skyld.

68

Den, der er er en mester i krigskunst, viser det ikke frem;

Den, der er en mester i kamp, undgår vrede;

Den, der er en mester i at overvinde sin fjende, undgår ham.

Den, der er en mester i at lede andre, udviser ydmyghed.

Ikke at tilstræbe resultater er den rette behandling af andre;

dette er i harmoni med Vejen.

69

En mester i krigskunst har sagt:

‘Jeg vover ikke at være vært, jeg foretrækker at være gæst.

Jeg vover ikke at rykke en tomme frem – jeg foretrækker at trække mig en fod baglæns.’

Dette kaldes:

at kalde i geled, når der ikke er noget geled;

at ruller ærmerne op, når der ikke er nogen arme;

at gribe til våben, når der ingen våben er;

at rykke frem mod fjenden, når der ingen fjende er.

Der �ndes ingen større ulykke end at gå i krig på løst grundlag.

At gøre det er at miste den kostbare mildhed.

Således er det, at når sværdene krydses,

vil den der frasiger sig situationen vinde.
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70

Mine ord er nemme at forstå og meget lette at udøve;

og dog er der ingen i hele verden, der forstår dem og kan udøve dem.

Der er et overordnet princip for mine ord, og en autoritet bag mine handlinger.

Det er fordi, de ikke forstår disse, at menneskene ikke forstår.

Dem, der forstår mig er få, dem, der skader mig skal æres.

Derfor bærer Den Viise klæder som en fattig og skjuler sin viden.

71

At vide, og dog at tro, at vi ikke ved, er bedst;

Ikke at vide, og dog at tro at vi ved, er en fejl.

Ved at erkende denne fejl, beskyttes vi mod den.

Den Viise gør ikke denne fejl.

Han erkender den smerte, den forvolder, og undgår den derfor.

72

Når folk ikke frygter det, som de burde frygte, vil der værste ske for dem.

Når folk tankeløst bedrager dem selv, bliver de livstrætte.

Det er ved at undgå dette selvbedrag, at livstrætheden ikke opstår.

Det vil sige:

Den Viise kender sig selv, men fremviser ikke sin viden;

han elsker sig selv, men synes ikke at sætte sig selv højt.

Han frasiger sig det ydre og bekender sig til det indre.

73

Mod til at turde bryde loven medfører døden:

Mod til ikke at turde undgår døden.

I disse to tilfælde synes den ene fordelagtig og den anden det modsatte,

og dog ‘Når Himlens vrede rammer, hvem kan sige hvorfor?’

Derfor �nder Den Viise det svært at skelne mellem dem.

Det er Himlens måde ikke at stræbe, og dog overkommer den alt;

ikke at tale, og dog svarer den kløgtigt;

ikke at kalde, og dog kommer mennesker til den.

Dets anvisninger er diskrete, og dog er dets planer dygtige og virkningsfulde.

Himlens net er kastet langt og bredt; dets masker er brede og dog undslipper intet.

74

Hvis folk ikke frygter døden, er det nyttesløst at true dem med døden.
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Hvis folk altid var bange for døden, og jeg altid kunne udpege dem,

der begik fejl og dømme dem til døden, hvem ville turde begå fejl ?

Der er altid en, der er herre over at påføre død over andre.

At være denne person, der påfører død over andre er som at skære træ,

når tømmermesteren er tilstede.

Det er sjældent at det sker, uden at han skærer sig sig selv.

75

Folket lider af sult:

det er på grund af de omfattende skatter fra deres herskere.

Folk er vanskelige at regere:

det er på grund af de omfattende lovgivninger fra deres herskere.

Folk tænder lys for de døde:

det er på grund af omfanget af deres besvær med at tjene til livets ophold.

Derfor er det bedre at glemme at leve end at sætte en høj pris på det.

76

Mennesket er ved fødsel bøjeligt og lydigt;

ved døden er det stiv og ubøjelig.

Sådan er det med alting.

Træer og planter er i deres tidlige vækst bløde og skrøbelige;

ved deres død er de tørre og visne.

Derfor er det:

fasthed og ubøjelighed er dødens følgesvende,

blødhed og eftergivenhed er livets.

Således:

den, der stoler på styrke og kraft sejrer ikke;

og:

et træ, der er tykt og stærk inviterer øksen.

Derfor:

hvad der er fast og stærk er underlegen, hvad der er blødt og bøjeligt.

77

Kan Himlens Vej ikke sammenlignes med at afprøve en bue ?

Hvad der var højt blev pillet ned, og hvad der var lavt blev skudt i vejret.

Det formindsker, hvor der er for meget og supplerer, hvor der er for lidt.

Det er Himlens måde at formindske, hvor der er for meget

og supplere, hvor der er for lidt.
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Sådan er det ikke med mennesket.

Han tager fra dem, der intet har og giver til sin egen gesjæft.

Hvem kan tage fra sit eget overskud, og dermed tjene alle under Himlen ?

Kun den, der kender Vejen.

Derfor

den herskende Viise handler uden at tage æren for resultatet;

han tager sin fortjeneste og hviler ikke på sine lauerbær.

Han ønsker ikke at vise sin overlegenhed.

78

Der �ndes intet mere blødt og eftergivende end vand.

og dog �ndes der intet, der er bedre til at angribe faste og stærke ting,

for der er intet, der er så hårdt, at vand ikke slider det ned.

Alle forstår, at det bløde overvinder det hårde, og det svage det stærke,

men ingen er i stand til at føre det ud i praksis.

Derfor har en viis sagt:

‘Den, der accepter kritik af staten, hyldes som herre over alt;

den, der bærer menneskers lidelser kaldes en konge’.

Ord, der er fuldkomment sande, synes modsætningsfyldte.

79

Når der skabes fred ovenpå stort fjendskab, er det den, der gjorde uret, der vil bære nag.

Hvordan kan dette løses ?

Den kloge holder på sin del af aftalen,

men han insisterer ikke på en hurtig overholdelse fra sin modpart.

Den, der følger Vejen, ser på alle aftalens betingelser.

Den, der ikke følger Vejen, ser kun på de betingelser, der tjener ham selv.

Vejen er upartisk. Den er altid på det godes side.

80

Den bedste stat ville være lille, med få mennesker.

Selvom der ville være enkelte med evner som ti eller hundrede mænd,

ville der ikke være arbejde til dem.

Folk ville tage døden alvorligt og ikke tænke på at rejse.

Selvom de har skibe og vogne, ville de ikke have brug for dem.

Der er muligvis en nabolandsby indenfor rækkevidde,

og lydene af deres fjerkræ og hunde kan høres,

men folk ville blive gamle og dø uden at kende til det.
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Få folk til at vende tilbage knuder på en snor i stedet for det skrevne sprog.

De ville betragte deres jævne føde som lækkerier;

deres simple klæder som smukke;

deres fattige hytter som hvilesteder;

deres almindelige, enkle skikke som en kilde til glæde.

81

Oprigtige ord er ikke �ne;

�ne ord er ikke oprigtige.

Den, der opøvet i Vejen, diskutter den ikke;

diskussioner er ikke opøvet i den.

Den, der kender Vejen, er ikke særdeles lærd;

den særdeles lærde kender ikke til den.

Den Viise samler ikke for sig selv.

Jo mere han giver til andre, jo mere ejer han selv.

Med al sin skarphed, vil Himlens Vej ikke såre dig;

med al sin handlen vil den Viise på sin Vej ikke stræbe.

Efterskrift

* Stråhunde var ceremonielle objekter i det gamle Kina.

Su Ch’e kommenterer:

‘Himmel og Jord er upartiske. De slår ikke levende væsener ihjel i grusomhed eller føder dem i venlighed. Vi

gør det samme, når vi laver stråhunde for at ofre. Vi klæder dem ud og sætter dem på alteret, ikke fordi vi

elsker dem. Når ceremonien er ovre, smider vi dem væk, ikke fordi vi hader dem.’

Som der står til sidst, dette er ikke en lærd afhandling, for man kan ikke diskutere Vejen. Det er mere

personlige overvejelser om det tidløse og det tidsbundne i værket. Er der overhovedet noget

tidsbundet i værket?

Teksten fremstår som forblø�ende frisk, letlæselig og �ydende. Mange af Lao’s kommentarer om

politik kunne uden videre bruges i dag, det er det tidløse i teksten. Læg fx. mærke til, at der kun var

brug for én reel note .. om ‘stråhunde’. Altså reelt ét udtryk, der er tidsbundet, det er meget godt gået.

Hvis du kan foreslå en gendigtet parallel, er du velkommen til at videresende den, så noten kan

elimineres. Friskheden i teksten viser os egentlig, at mennesker ikke var anderledes for 2.500 år siden

end i dag. Tao er både meget gammelt og meget ungt. Tao er paradoksal. Herved ser vi også

slægtskabet mellem tao’isme og zen-buddhisme.

Vi kan måske, jeg har i hvert fald gjort det, studse lidt over formuleringer, der siger, at folket bør

holdes i lykkelig uvidenhed. Det første tanke er, at dette ikke svarer til vores demokratiske

forestillinger, ej heller begreber fra oplysningstiden og da slet ikke moderne folkeoplysning og
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grundtvigianisk afsæt. En politiker i dag skal nok vare sig for, at stille sig op og sige den slags, ej heller

en lektor fra Danmarks Pædagogiske Universitet, tidl. Lærerhøjskolen – �nt skal det være!.

Misser vi en pointe? Det mener jeg, vi (jeg) gør, hvilket jeg så vil råde lidt bod på for egen regning. En

del af pointen kunne, jeg siger kunne, være, at Tao er smartere end nogen regent. Der er i Universet

en umådelig intelligens, der leder os, hvis vi tillader det. Det er Vejen. Denne Vej �ndes i langt højere

grad i det simple liv, som Lao hyldede som folkets liv end i det udspekulerede liv, der lægges tilrette for

os i vores samfund. Læg mærke til, at jeg siger intelligens. Jeg kunne have sagt bevidsthed. Jeg siger

ikke deterministisk masterplan eller Gud.

Og når vi tænker over det, så har den gamle mere end ret. Hvilken lykke og visdom har

informationssamfundet, demokratiet og højteknologien bibragt mennesket? Hvilket gode er der i at

åbne en avis eller tænde for sin �immer og opdage, at 19/20 såkaldte ‘nyheder’ handler om

perversioner, mord, svindel, korruption, misbrug, krig, mishandling, overgreb, menneskelig smålighed?

Hvad nyt er der i det? Hvilket fremskridt �ndes der i en syg medicinal-kultur, korrupte politikere,

smarte medie-manipulatorer, snævertsynede videnskabsfolk, grådige bankfolk, blodtørstige

krigsherrer, og løgnagtige præster? I dårlig mad, dårlige masseprodukter, over�adisk viden en masse?

Mine spørgsmål kunne være uendelige. Men et hurtigt svar ville være: al den information er særdeles

bevidsthedsdannende og SKABER eller i det mindste snarere forstærker dårligdommene end de

oplyser om dem, endsige går i kødet på dem. Og hvorfor skulle de det (lyder der inde i deres syge

hoveder), når der nu er så stinkende mange penge i dårlige nyheder?

Sagen er selvfølgelig kompleks. For man kunne stille modspørgsmål om, hvorvidt uvidenheden om

emnerne ikke også vedligeholder dårligdommene. Men da dette jo netop er det bevidstløse

mainstream-argument for informationers berettigelse, vil jeg hellere anføre det stik modsatte.

Så helt nede på jorden: hvad har al den ophobning af ubrugelig, fragmenteret viden bibragt

menneskeheden af lykke? Nada !! Og bare rolig, jeg gør ikke den bommert at tro, at alle mennesker var

lykkelige på landet i gamle dage. Men som danskere burde vi nok vide lidt om, hvad der tales om. For

mere spoleret, forkælet, velfærdsdopet, åndlig doven nation af individer skal man lede længe efter.

Hvis man foretog en rejse til en fjern bjerglandsby i Thailand eller Indien eller hvor som helst – og vi

ser bort fra de steder, hvor imperialismen har fucked livet op med gift, overgreb og andre kulturelle

‘forbedringer’, så �nder man altså der mennesker, der stadig mod alle odds kan smile, være

ukunstlede, ligefremme, nysgerrige, tilfredse med det lidt de har, altså som stadig har en simpel

taknemlighed med deres sparsomme materielle liv på jorden. Jeg er sikker på, at også deres liv ville

kunne forbedres, men hver gang vi tillader os at have meninger om det, og endda pønser på at

‘hjælpe’ dem med det, de stakler, så lyser der straks nogle røde lamper. Tænk selv videre.

Ponten er, at der �ndes mennesker ‘derude’, der burde være så dybt ulykkelige, at de i�g. vores

opfattelse af velstand ligeså godt kunne gå hen til det nærmeste træ og hænge sig, og hele deres

familie med. MEN som altså er i stand til alt det, som vi ikke evner: smile, lege, være nysgerrige, hjælpe

hinanden, være tilfredse med det, de har, ikke at forfalde til svinsk grådighed, og så videre … Det

vækker en anelse til eftertanke. Og jeg giver ikke en døjt for smarte statistikbaserede
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pseudoundersøgelser, der postulerer, at danskerne sørme er et af de mest tilfredse folk på planeten.

Statistik er som bekendt et andet ord for løgn. Man kunne stille en anden statistik op ved siden af, som

ikke er så manipulerbar med smarte spørgeskemaer: selvmords-statistikken. Så siger vi ikke mere.

Det er i den sammenhæng man må se Lao’s gode rod til sine samtidige politikere. Vi må huske, at han

så dem til daglig, ligesom i dag, begå deres forskellige overgreb mod deres undersåtter. Han har uden

tvivl gjort hvad han kunne som kongens rådgiver at lære ham Vejen. Et stykke hen ad vejen er det

måske endda lykkedes for ham. Men som vi ved, magt korrumperer. Det er en farlig ting.

Der tales i dag meget om ‘synliggørelse af ledelse’, og andet management-�oskelmageri. Det stinker

mest af fralæggelse af ansvar og manglende ledelse. Det bedste ledelse er muligvis usynlig, men det

kommer så sandelig an på dens kvaliteter og intentionen bag. Hvis usynlighed er ensbetydende med

fejhed, lusk, lukkethed på direktionsgangen – i elfenbenstårnet, så er det dårligt. Hvis det er

ensbetydende med at de passer deres arbejde, at de tænker på virksomhedens velfærd, dens

uvurderlige medarbejderes velfærd, så er det en andens sag. Begrebet stress rammer lige ned i hjertet

på det. Hvorfor er medarbejderne stressede ? Hvad er årsagen til stress ? Stress er IKKE at have for

travlt, stress er mangel på overblik. Mangel på overblik er et ledelsesproblem. Punktum! Når man

forventer at overblikket = viden skal varetages af manden på gulvet, så skaber man en psykopatisk

tilstand: stress. Stress opstår, når man ikke har overblik over, hvad man skal gøre, om der er tid til at

nå det, om der er hjælp at hente, om man kan klare det. Stress forsvinder i samme øjeblik nogen

træder ind og fjerner den kroniske eller akutte usikkerhed ved at afgrænse opgaven og formidle hjælp

og koordination. Her kan den dygtige, for det er jo det han/hun er ! medarbejder få lov til at yde sit

bedste – uden angst/stress.

Hvor god Tao er der i virksomheder i dag ? Ledelser: træd i karakter som ledelser og spar os for jeres

manangement-crap, jeres afglidende nysprog og jeres ansvarsfor�ygtigelse, hvor I prøver at smøre det

af på medarbejderne ved at gøre dem ‘vidende’ og ‘ansvarlige’. Det kommer helt af sig selv (Tao), når I

passer jeres arbejde.

Man kan måske sige med moderne terminologi, at Lao’s ideal-regeringsform var ‘oplyst enevælde’.

Hermed ligner han faktisk Platon, der bestemt heller ikke var demokrat. Han havde set, hvordan man i

det nye demokratis navn havde lynchet hans �losof-kolleger. Demokrati var – og er stadig, sorry! –

pøbelvælde. Hans ideal-regent er �loso�en, der har lært at styre sin indre stat, før han prøver at styre

den ydre. Hvor mange regenter har lært det ? Platon kunne for så vidt godt have læst Lao Tsu, det

�ndes der selvfølgelig ingen beretninger om, men antikkens �ow af viden var på ingen måde lukkede

national-bestemte områder. Der var allerede dengang en silkerute, hverken Indien eller Kina var

udenfor rækkevidde. Men vi kan snarere se det globale tankefelt som et kontinuum, hvor lignende

tanker fandtes samtidig på tværs af afstande.

Tanker har en stor kraft. Biogra�ster til Lao Tsu og hans værk er ikke sene til at benævne ham en af de

mest betydningsfulde mænd til alle tider målt på rækkevidden af hans tanker. Hans tanker kan spores

videre til �loso�ske systemer, religiøse skoler, kampkunst og medicin, politisk tænkning, litteratur osv.

De har uden tvivl ret. Det siger noget om den Indre Styrke (Tao) der er i den gamles tanker. Vi sender
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en kærlig og respektfuld tanke tilbage, mens vi ser den spinkle, hvidhårede skikkelse på sit mulddyr

forsvinde ud i den mystiske tomhed, hvor han kom fra. God rejse og tak !

I øvrigt: Hvor er det cool med den historie, hvor Lao på den mest blærede vis sætter sig ned i en

knaldhytte af et grænseskur – på kanten af civilisationen og ødemarken, og på 3 dage nedskriver Tao

Te Ching. Jeg kan ikke komme mig over historien 🙂 Og det kunne generationerne heller ikke, så når vi

i dag ser en Hollywood�lm, hvor den hvidskæggede gamling lærer opkomlingen at holde på sin stav

(Karate Kid), eller mester Yoda i Star Wars siger ‘Great warrior, hmm? Wars not make one great.‘, så er

det Lao Tsu, der nu er blevet til en arketype på den gamle viise. Alle kræets �nurlige formuleringer

med omvendt ordstilling er som snydt ud af næsen på Tao Te Ching. Selv i pop-kulturen har han

gennemslagskraft. 2.500 år senere.

Hvor må den hvidhårede være ved at dø af grin fra sit udsigtspunkt.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Historieskrivning er fuld af påstande.

Emnet er dystert. Lad os får det overstået og blive klogere.

Lad os se og forstå det med det formål at lægge det bag os.

(Artiklen bygger på historikeren David Livingstones forskningsværk)

Eksempel på en påstand:

Indo-europæerne kom pludselig dumpede ned fra himlen og landede i Kaukasus-bjergene, hvorfra de

spredte deres kultur med vold og overvandt alle avancerede civilisationer på deres tid.

Indoeuropæerne var en eufemisme for den ariske race, hvilket er en ide, der stammer fra frimurere og

okkultister. Spørgsmålet hvor kom arierne fra? burde langt snarere være: hvor kom IDEEN om arierne

fra?

Spørgsmålet kan kun besvares ved at studere det, der er fraværende i historieskrivningen: det okkulte.

Det skjulte er, som ordet siger: skjult, altså fraværende. Det betyder ikke, at det ikke eksisterer, men

blot at mainstream altid �ltrerer det bort, og hvis det nævnes, får det altid plads i en parantes eller et

raritets-kabinet for historisk-kulturelle misfostre. Det kommer aldrig for dagens lys, at det okkulte, det

skjulte, måske kunne være selve den røde tråd og selve nøglen til forståelsen af historiens drivkræfter.

Historieskrivning er en slags hvidvasket okkult historie, der aldrig refererer til det okkulte.

Den døende gud – kabbalismens historie
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Isaac Lurias signatur

Den hegelske historiefordrejning

Den renskurede historieskriving går ikke længere tilbage end til Oplysningstiden og Friedrich Hegel,

men den har været så gennemtrængende og totalitær, at der ikke �ndes erindring om længere i the

mainstream, at det ikke altid har været sådan. Det oligarki, der kuppede historieskrivning dengang,

opfandt en form, hvor de i stedet for den rigtige historie nedskriver deres ikke o�entliggjorte plan for

civilisationens dannelse i deres billede og til deres formål, som om det var objektive hændelser.

Minerva / Athena

Når der refereres til Minerva fra Hegels side, burde

det få et par lamper til at lyse. Det var i Minervas lys, at

Oplysningstidens adept startede sin indoktrinering, sin

illuminering eller perfektionering. Deraf navne fra

tiden som Illuminati, Allumbradas, Perfektibili. Disse

grupper og deres a�æggere har medvirket til

perverteringen af hele vores kultur. Her har vi

oprindelsen til Jacobinernes rædselsregime, her

starter Den Franske Revolution, herfra kommer de

folk, der lejrede sig i Amerikas Forenede Stater og

stillede Minerva/Columia op som et okkult symbol på

‘frihed’ (hvilket senere skulle vise sig at være det stik

modsatte), her er forfædrene til det revolutionære

tankesæt og den zionisme, der skabte Den Russiske

Revolution med dens megarædsler. Her fødes tanken
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om nationernes a�ivning, her opstår spiren til det koncept om kollektivistisk politisk korrektheds-

tyranni og den Nye Verden(sorden).

Er det kun mig, der synes at denne mand ser ud, som om han er tynget af et eller andet?

Det kan muligvis være dårlig samvittighed over at have myrdet Verdenshistorien.

Hegel har som ingen anden �losof stået fadder til denne projekterede verdensorden. Hans dialektik

blev et styreredskab for verdenshistorien set fra styregruppens side. Det var i højere grad en opskrift

på, hvordan man får historien til at ske end hvordan den fandt sted. Den hegelianske version af

verdenshistorien er den, som zionisten og nihilisten Leo Strauss promoverede for sine neocon-elever

på University of Chicago og dermed et nyere eksempel på, hvordan styregruppen tænker og styrer.

Okkultisme er Kabbalah. Det siges at stamme fra Babylon eller Moses eller civilisationen før

Synd�oden. Men som det kendes, kan det ikke spores længere tilbage end det 6. århundrede f. Kr. Når

vi taler om styregruppen, de illuminerede, taler vi om en doktrin, der er opstået for blot 2.600 år siden

og siden bevaret og promoveret af et netværk, en organisation, der har eksisteret siden da.

Disclaimer:
Efterfølgende undersøger ikke hvad Kabbalah er i dens dybt labyrintiske og obskure væsen. Det
ville være en helt anderledes artikel. Den undersøger, hvad bærerne af traditionen i øvrigt har haft
gang i, og hvordan de er sevet ind overalt og til alle tider, mens de har spillet deres kabbale. Den
undersøger deres netværk, og undervejs bliver det påfaldende, hvor stabil deres trang har været til
undergravende virksomhed, hjernevask, magt og pervertering af menneskers kultur. Kabbalah har
haft er særlig tiltrækningskraft på magtsøgende individer og grupper. Hvorvidt kabbalen blot er
neutral esoterisk viden, eller om den er viden, der reelt er skadelig for mennesker, der ikke er af en
høj etisk standard, er rigtig svært at sige. Eller begge dele. Et faktum er, at de tiltrukne af
kabbalisme konstant har været involveret lyssky virksomhed, og at de fra starten af synes at have
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Kabbalisme opstod, da jøderne nåede til Babylon. Jøder fandtes ikke på den tid, men de tilbageskriver

deres historie, som om de gjorde, derfor bruger vi udtrykket. De kaldte det for et fangenskab, men de

nød i virkeligheden store privilegier. Ifølge deres egne skrifter var der tale om et fangenskab, fordi de

allerede havde slået sig ned i Det Hellige Land. De mente altså, at de havde en pagt med deres gud om

ejerskab over landet. Det tvang dem til at genfortolke deres relation til Gud, og de så relokeringen som

en straf for deres forfald til hedenskab under Moses (et egyptisk navn).

Breughel’s berømte billede af tårnet i Babylon, som EU’s-parlamentet er modelleret over

En gruppe af babyloniske jøder så det ikke som en straf men som et springbræt. De rationaliserede

deres hedenskab og indkorporerede elementer af babylonisk magi og astrologi, hvorved de skabte

Kabbalah. Det knytter an til begrebet Den Døende Gud.

forelsket sig i magt.

Moderne studerende af Kabbalah vil hævde, at der i så fald må �nde et misbrug sted. Det er i så
fald et misbrug, der har været konsistent i årtusinder, og de kaldæiske magere såede et frø, der
blev til et dødens træ snare end et livets træ. Kabbalisme i sit kultiske aspekt har antaget karakter
af en saturnisk dødskult.

Artiklen indeholder nogle synsvinkler, der kræver en perspektivering. Det skyldes at formålet med
undersøgelsen hovesagelig var debunk. Men hovedparten af informationerne er af stor relevans,
især for forståelsen af skabelsen af fundamentalistisk Islam og det kabbalistiske netværk.
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Den Døende Gud

Den døende gud var kendt under mange navne. Egypterne havde navnet Osiris, grækerne havde navnet

Dionysos eller Apollon, babylonerne havde navnet Bel eller Marduk, og kaanitterne havde navnet Baal,

hvilket romerne latiniserede til Elagabalus. Denne gud blev identi�ceret med Solen og var en del af en

treeninghed. Faderen havde en datter, som han begik incest med og lavede en søn. Sønnen giftede sig

med en gudinde, der var hans mor. Incesten var fuldbragt – den androgyne, døende gud var til det

hele. Kabbal – Ka-Baal.

Den døende gud kræver et o�er

Navnet Bel er også interessant, da det optræder i

beskrivelser af magtforholdene og de interne

stridigheder i Atlantis. Kilderne her er Rudolf

Steiner og Edgar Cayce, de store seere. Den ene

fraktion, der ønskede at bruge teknologien til

egoistiske formål hed Belial. Den anden gruppe,

der ønskede at bruge den til velgørende formål

hed Emilius. Nogle vil vælge at se bort fra dem,

da de er klarsynede og derfor ikke

videnskabelige. Men en sammenligning med det

sumeriske skrift Enuma Elish (kilden er her

Joseph P. Farrell, der har en stærkt videnskabelig

og kildekritisk tilgang til emnet), vil fremhæve

ligheden mellem de klarsynede og skriftet, der

direkte beskriver en kosmisk krig, hvor

skikkelsen Marduk optræder som repræsentant for det, som Cayce/Steiner kalder for Belial-gruppen.

Det handler simpelthen om kosmisk krig.

Den døende gud, Solen, døde hver vinter. Det var natur-tilbedelse og frugtbarhedskult. Gudens og

gudindens seksuelle forhold producerede frugtbarheden. Når guden døde, bevægede han sig til

underverdenen, hvor han regerede over de dødes sjæle. Grækerne kaldte tilstanden for Pluto, og

underverdenen var Hades. Det gode og det onde var et dualistisk tankesæt. Det onde var ikke det

gode, der gik galt. Det var en lige og modsat-komplementær kraft i forhold til det gode.

Hvis den gode gud krævede rituelle ofre, så krævede den onde gud det samme. Den gode gud

krævede gode ofre, og den onde gud krævede onde ofre. Det var her, hvor den antikke neo-

hedonisme blev betændt, og det var samtidig her, hvor astroteologien, den dybere forståelse af

symbolikken gik tabt i satanisk, sabbatæisk kabbalisme. Det ondeste = mest passende o�er, man

kunne gøre, var den rituelle a�ivning af et menneskebarn. Det var basis for kulten for den døende gud,

og man �nder kulten og dens o�erpraksis overalt i antikken i Mellemøsten.
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I de jødiske skrifter �ndes både ide og praksis. Da jøderne siges at forlade Egypten, var det meningen,

at de skulle tilbede Gud som et ægte transcendent væsen og afvise den hedenskab, de var blevet

introduceret til. Men ikke så snart, de havde krydset Det Røde Hav, og Moses var gået op på bjerget,

byggede de en gylden kalv, som de tilbad, Apis-tyren fra Egypten, en inkarnation af den døende gud,

Osiris, et hornet væsen, en ged eller en tyr. Derefter blev de stra�et for det, og nåede frem til

Palæstina. De blev konstant påmindet om ikke at indgifte sig med de lokale og ikke at lære sig

kaananitternes religiøse praksis, hvor den døende gud dyrkedes som Baal og Astarte/Ishtar eller på

græsk Athena. Men det gjorde de alligevel, så selv templet i Jerusalem var et sted for tilbedelse for den

døende gud.

Hvis man kunne foretage en tidsrejse til den tids Israel, ville man ikke �nde det, vi forstår ved jødedom

undtagen blandt små grupper af reformister. Resten af befolkningen var kendt som fønikere og

praktiserede omskærelse, den rituelle kastrering af manden til ære for den androgyne gud. Så jøderne

dyrkede altså menneskeofring. De ofrede deres egne børn til guden Molok, Satan/Saturn, det

modsatte af Solen, guden der åd sine børn. Sort magi er altid dedikeret til Saturn. Et andet navn for

Saturn er El – ISis RA EL, sammenkoget af tre kulte.

Goya’s menneskeædende Saturn/Kronos

Saturnalierne – for at bruge et romersk navn – var orgier, promiskuøsitet, incest, pædo�li og

menneskeofring. Det var Sodoma og Gomorra. Kubricks posthume �lm Eyes Wide Shut beskriver et

sådan ritual. Lignende ritualer og dødskultus er holdt i levende live i frimurerkredse, blandt satanister,

blandt nobiliteter og i kongefamilier, i cirkler i den katolske kirke og blandt elitære inderkredse i især

den angelsaksiske verden i dag. Ritualets perversiteter dukker hele tiden op og bliver ligeså-hele-tiden

tysset ned og fornægtet. De dukker op i form af Bohemian Grove, �ittigt besøgt af den amerikanske

politiske elite, hvor en stor hornugle (Molok) danner bagtæppe for rituel menneskeofring. De er dukket

op i serieskandaler fra den katolske kirke. De dukker op i Belgien, hvor man skubber en tilpas

perverteret syndebuk, Marc Dutroit, frem som a�edning, selvom der er tråde helt op i den belgiske

kongefamilie. De dukker frem i det britiske establishment, hvor sagen om Jimmi Saville har dybe tråde

ind i den britiske kongefamilie (Prins Charles best buddy) – hvilket selvfølgelig straks lukkes ned. Hvad i

øvrigt med ritualmordet på prinsesse Diana? Men sådan noget har vi ikke i Danmark ..? Jeg siger blot

Prins Henrik og Anders Fogh Rasmussen. Begge kan li at klæde sig ud og gøre ting ved drenge, og

sidstnævnte blev stærkt ophidset af at medvirke til at slå mange mennesker ihjel på én gang. Den

dødende gud kan godt li døende mennesker.
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Sir Jimmi Saville som han holdt af at se sig selv – svinet blev minsandten adlet!

Der står pædo�l skrevet i hele ansigtet på ham.

Ritualet i det antikke Mellemøsten bestod i, at der først blev indtaget et berusende stof. Grækerne

havde vin og egypterne havde noget andet. Begge havde sikkert andre og stærkere sto�er. Beruselsen

�k simpelt sagt folk til at miste deres moral. I ritualet indgik musik for at skabe, hvad grækerne kaldte

enthusiasmos. I den tilstand blev man i stand til at udføre ting, der overskred, hvad man ville være i

stand til uden – fx at slå et barn ihjel, rive det i småstykker, koge det og æde det. O�eret blev efterfulgt

af orgier, især Det Hellige Ægteskab udført af en præst og en præstinde, der personi�cerede guden og

gudinden. Det barn, der kom ud af det, var en levende inkarnation af den døende gud.

Den døende gud i den feminine form hedder også Venus. Det oprindelige navn for Venus er Lucifer.

Da jøderne blev stra�et og deporteret/eksileret til Babylon for deres 800-årige kultiske udskejelser,

vendte de det på hovedet – everything is upside down aka den kabbalistiske-tarot-hang-man er en

jødisk op�ndelse – og skabte Kabbalah som en forklædning en fortolkning, så tilbedelsen af den

døende gud kunne fortsætte. Kabbalah er formaliseret tilbedelse af Lucifer. I den forstand, frimureri

og illuminisme er Kabbalah, er det tilbedelse af Lucifer, den døende gud. Direkte adspurgt vil en

frimurer på højt niveau i dag have svært ved at benægte det, for der er meget få af deres hemmelige

ritualer og skrifter, der ikke er sluppet ud.

Der er to slags Gud på spil her. Der er på den ene side Gud, der tillader sig at sætte begrænsninger på

menneskeheden. Så er der på den anden side Gud, der siger, at mennesket er ganske og aldeles frit.

En konservativ og en liberal Gud, så at sige. Hvad er den liberale gud’s lære? Det er frihed fra

Universets Skaber (GUD), dvs frihed fra de universelle love, frihed fra ansvar, frihed fra moral, frihed
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fra samvittighed og frihed fra at stå til regnskab for ugerninger mod mennesker, dyr, deres fælles miljø

og overordnet set: Kosmos. Dette er det luciferiske princip. Liberalister, socialister og darwinister

deltager i det samme ritual, den samme zombie-messe, der hylder den stærkes overlevelse.

Den faldne engel i Gustav Doré’s streg

Det ultimative o�er, ofringen af menneskebarnet, er

det det mest ondskabsfulde man kan udføre, den

største synd mod Universet og mod det skabende

transcendente væsen kaldet Gud med Stort G. Hvis du

accepterer, at barnet frit kan ofres, at der derfor ikke

�ndes godt og ondt, at der kun �ndes viljen til magt og

herredømme for dig selv i forhold til andre, og at det

er legitimt at forfølge denne vilje til magt på andres

bekostning, så er vejen banet for enhver form for

ondskab markedsført som enhver form for bekvem

godhed.

Filmen Apocalypse Now beskriver det. Løjtnant Kurtz

falder for ondskaben, men han har opdaget visse

hemmeligheder om denne ondskab. Kurtz fortæller

om, hvordan hans platoon �nder en vietnamesisk

landsby, hvor alle børnene har fået deres lemmer afhugget og ligger i en stor bunke. I det øjeblik, han

ser det, erkender han det geniale, der består i, at det nu er muligt at udføre noget, som fuldstændig

overskrider grænsen for moralitet. Moralitet bliver i dette øjeblik transformeret. Hvad førhen var ondt,

kan nu beskrives som godt.

At det ikke blot er et udsagn i en Hollywood-�lm blev bekræftet i et interview, hvor en journalist

spurgte Madelaine Albright, udenrigsminister i Clinton-regeringen, hvordan hun forholdt sig til det

faktum, at der på det tidspunkt blev rapporteret en halv million civile døde i Irak-krigen og hvorvidt,

det var dét værd. Hendes svar var: Ja, det var dét værd!

Heksen, der mente, at en halv million døde civile i Irak var passende

Målet helliger midlet. Dette var moralsættet i Machiavellis Fyrsten. Det var også moralsættet hos

neocon-�loso�en Leo Strauss og hans elev Dick Cheney, der startede Irakkrigen vha

sønderbombningen af WTC 9/11. Udsagnet var: Fordi det er ønskværdigt for USA at starte krige overalt

i Verden baseret på opfattelsen af en imaginær allesteds-nærværede fjende, er det moralsk forsvarligt

at arrangere et mord på 3000 individer i et par højhuse i New York og kalde det et terrorangreb. Målet

var krigen, midlet var sænkningen af højhusene og deres kollaterale inventar: 3000 mennesker.
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Darwin

Videnskaben kalder sig objektiv og neutral. Videnskabsfolk siger, at de står for det modsatte af

religion, at de har befriet videnskaben fra metafysik. Darwinister fx, siger dette om sig selv, så vi kunne

starte her.

Hush, don’t tell anyone!

Darwin mente, at alt begyndte med en

enkønnet amøbe, der på en eller anden

måde delte sig i to. Det var blot ét stort,

enkønnet erogent felt med lyst til alt, den

kom i kontakt med. Det lyder som Platon.

Ifølge victorianerne på Darwins tid var

kvinden tættere på amøben i sin

emotionelle opfattelse af verden. Hos

Platon er Eros menneskets længsel mod

Den Ene, Skabelsens længsel mod

Skaberen. Det samme �nder vi hos

gnostikerne. Hos jesuitten, darwinisten og

neo-platonikeren (neo-gnostikeren)

Teilhard de Chardin er det just sådan. Her bliver det åbenbart, at darwinisme ikke bare er videnskab,

men at der er et helt metafysisk univers indkapslet i darwinismen. Selv om moderne darwinisme

hævder, at de metafysiske sider af Darwin er forsvundet, passer det ikke, de er blot omformuleret og

ny-sprogligjort.

Darwin bar hele sit liv rundt på Milton’s Paradise Lost. Milton var dybt påvirket af det manikæiske

dualistiske univers. Det samme med Tindall, der er hovedredaktøren af King James’ Bible. Tindall
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citerer bogomil-tekster. Bogomilerne er meget som katharerne i Sydfrankrig og dermed en forgrening

af det sabbatæiske netværk, der sivede udover Mellemøsten i antikken og ind i Europa i

middelalderen.

De pavelige krav

I den østlig-ortodoxe tænkning er verden et uperfekt sted men grundlæggende ikke et ondt sted.

Verden bevæger sig mod fuldkommengørelse. At den Ordodoxe Kirke ikke bare er østeuropæisk

katolicisme, er ikke forstået i Vesten. Der er en omfattende videnssæt, der er blevet udskrevet af

pensum i de vestlige universiteter. Vi skal tilbage til pavelige krav på status udstedt af Leo i 1049. Leo

var fætter til den Hellige Romerske Kejser, Henrik. Leo indså, at klostrene i Rhinlandet var i stand til at

kaste al pavelig ind�ydelse bort og styre alt på egen hånd. Eksempelvis det meget centrale kloster i

Cluny, der kontrollerede 600 klostre i det Frankiske Rige med sit netværk, og hvor ingen feudalherre

kunne komme i nærheden af.

Uden et �rma i ryggen, ville det næppe lykkedes

for paver som Leo IX at blive portrætteret som

helgener.

Leo’s efterfølger Gregor begynder at sige ting

og gøre krav, som ingen anden havde gjort

før. Han skriver fx, at Guds stedfortræder på

Jord, Vicarii Filio Dei, ikke kunne tilsidesættes,

men at han, Paven, til gengæld kunne

tilsidesætte alle andre. Enhver lov, han måtte

�nde for god, var i sagens natur ufejlbarlig.

Han begyndte endog at komme med

mærkelige udsagn om, at han var en slags

avatar, en reinkarnation af Skt. Peter. Det var

selvfølgelig helt uspiseligt for kirkerne i øst, og

ikke lang tid efter kom det til et skisma.

Østkirken og dens patriarker vælger at lade

hånt om kravene og betragter paven som en inferiør person, der udviser alle uværdige karakteristika

for en helt almindelig magtsyg kejser. De vidste meget vel, at de romerske kejsere havde udnævnt sig

selv til Gud, og nu opførte paverne sig ligeså. Leo startede altså en ny trend, hvor pavestolen trådte i

karakter som kejserdømme, den tids EU-kommission, hvor alle regeringer såvel som kirkelige

forgreninger havde at dukke nakken. Kirken undergik på sin vis en sekularisering, som nogen har kaldt

for genindførelsen af det Romerske Senat med pavelig overherredømme. Forskeren og litteraten

David Kelley kalder det for Det Franko-Pavelige Monarki i sin bog Anatomizing Divinity.
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Augustin

Østkirken trækker sin teologi op fra en række kirkefædre. Vestkirken trækker fra især én kirkefader,

Sct. Augustin. Uden hans hovedteser var Vestkirken utænkelig.

Et par kirkefædre stikker hovederne sammen, Augustin

og Hieronimus

Augustin regner billeder, symboler, emblemer,

ikoner for at være den laveste form for viden. Den

højere form for viden �ndes i, hvad han kalder for

højere former. Her mener han de platoniske former,

og over disse �ndes kun Gud. Augustin mener, at det

var muligt at arbejde sig op i lagene af viden og blive

forenet Gud. Senere i skolastikken kæmper man

med den ballast, som Augustin a�everede og

kommer op med ideen om den Guddommelige Nåde

og andre mellemstadier / medier. Ideen om

forenelse med Gud var for østlig og mystisk for folk.

Augustin har sine tanker om billeder og former fra

den hedenske verden.

Ved eksemplet med den brændende busk i det

Gamle Testamente viser Augustin sig på kollissionskurs med resten af kirken. For ham er det bare en

engel, der sætter ild til en busk. For resten af kirken er det tilstedeværelsen af Kristus og Gud og

dermed en manifestering.

Augustin er i bund og grund manikæer og repræsenterer det dualistiske univers med Himmel og

Helvede, godt og ondt. Alt materielt er ond, alt spirituelt er godt. Det kaldes også for den falske

dualisme mellem højt og lavt, hvor komplementær dualisme �ndes i højt såvel som lavt. Daoismen er

et eksempel på ægte dualisme. For Augustin er jordisk kærlighed og sex en snavset og syndig a�ære,

og kvinder er laverestående væsener, fordi de er sanselige og sansende væsener i højere grad end

manden. I den forbindelse kommer han med diverse nedsættende udtalelser om den kvindelige �losof

i Alexandria, Hypathia, en af de usædvanlig få kvindelige �loso�er i hele den �loso�ske historie.

Hypathia af Alexandria

En af de største forskelle mellem vestlig og østlig teologi er, at man kan læse og forstå vestlig-latinsk

teologi og den protestantiske eftersætning fuldstændig uden at tro på den. I den østlige forståelse kan

man ikke vide og forstå noget uden erfaring og tro. Tro er erfaring. I vesten er viden og tro adskilt fra

erfaring og dermed en abstraktion.

Der �ndes et emblem, der hedder Treenighedens Skjold. Det består af tre cirkler, der væver sig

sammen med en fjerde i midten. Faderen og Sønnen er som regel i toppen og Helligånden er i
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bunden, men i midten. Den er

altså den kærlighed, der

forbinder Faderen med

Sønnen. Augustin bytter

rundt på det hele og siger, at

Faderen kan være

Helligånden og vise-versa.

Augustin bryder sig ikke om

det tydeligt feminine element

i Helligånden – derfor hans

antipati overfor Hypathia. Det

hele bliver rodet rundt.

Forfatteren Joseph P. Farrell

har skrevet en upubliceret

bog om hele emnet kaldet

History & Dialectics, en slags kultklassiker for ortodokse konvertitter. Farrell var rent faktisk udover sit

forfatterskab – og musikerskab – leder af en amerikansk ortodoks kirke.

Alkymisterne

I alkymien �nder vi den tanke, at man kan genskabe Skabelsen bagvendt (reverse creation

ingeneering) ved at følge visse processer og dermed selv blive en skaber. Alkymi mimer Gud. Af

samme grund blev alkymien på den ene side fordømt og forvist, for det var jo blasfemisk at gå Gud i

bedene, og på den anden side forviste den sig selv, da en gruppe af elitære magtmennesker ønskede

at beholde denne mulighed for sig selv. Det sidste er et kabbalistisk tankesæt. I Michael Ho�manns

bog Secret Societies and Psychological Warfare beskriver han atomsprængning som en form for
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bagvendt alkymi, der skulle frigøre en ny skabelse via kaos. Atomsprængninger er derfor forbrydelser

mod universelle love, hvorimod ægte alkymi følger og respekterer disse. Altså, hvis udøverne af

alkymien i øvrigt respekter de universelle love og mennesket, hvilket altid synes at være det

springende punkt. Det virker, som om kabbalister og deres alkymist-praksis har en gennemgående

tendens til ikke at respektere hverken universelle love eller mennesker. De har byttet muligheden for

at være medskabende på Skaberens betingelser ud med at være Skaberen Selv. Fuck etik og

samvittighed!

I moderne videnskab er Gud nærmest en slags teknologi, man kan logge ind på. Når man er logget ind,

kan man vha teknologien skabe et Teknotopia. Meget tyder snarere på et Dystopia grundet, at de

typer (de sabbatæiske kabbalister), der igennem tiderne har forsøgt at logge ind, har været af meget

lav etisk standard.

John Dee er et eksempel. Han logger ind i Guds teknologi med sin enochianske magi, dets bagvendte

sprog og spejlkonstruktioner, og hvad han bruger det til er: spionvirksomhed for Tudor-dronningen

Elisabeth I. På det tidspunkt ser vi en række anti-katolske regenter og deres håndlangere, der antager

en slags reformations-mysticisme. Kabbalisterne er sevet ind i Reformationen. Den anglikanske kirke

er en sådan. Elisabeth sagde (parafraseret): Den katolske har just proklameret ejerskab over alle

verdslige og åndelige institutioner i Verden, hvilket beviser, at den er Antikrist. Jeg, derimod, er

regenten i Albion og dermed overhovedet for den anglikanske kirke. Er det ikke en mime, en

efterligning af katolikkernes hybris? Er Elisabeth ikke den reformerte kvindelige pave? Elisabethanerne

mente, at de kæmpede den endelige eskatologske krig (eskatologi: læren om de sidste dage) mellem

Antikrist og dem selv som retfærdighedens protestantiske forkæmpere. Luther skriver ‘Es ist ein

wunderliches Krieg..’.

Agent 007
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Hvis man ser på de frankiske konger og kejseren Charlemagne, så gør de det samme. De har denne

dobbelte natur, de er halvt monark, halvt Gud. De fremstiller sig alle som inkarnationer af Kristus. Fra

Charlemagne og videre frem kontrolerer kejseren alle underkonger + hele gejstligheden. Han

realiserer så at sige pave Leo’s ambition om total kontrol, men nu er det kejsermagten, der styrer.

Frankerne invaderede England i 1066 (Slaget ved Hastings) med ‘bastardkongen’ Wilhelm Erobreren,

hvorved England blev franki�ceret. Når Elisabeth senere fremstiller sig selv som en gude-dronning, så

er det reelt en frankisk tradition. Og hvis det er en frankisk tradition, er der med garanti Kabbalah

indblandet.

Hovedet på sømmet er, at John Dee, Agent 007, var kabbalist. Det er en påstand blandt kabbalister, at

man ved hjælp af spejle kan se ind i og fange ind�ydelser fra den astrale verden. Man kan forandre

folks personlighed med disse spejle. Franskiskanermunken og kabbalisten Roger Bacon, Doctor

Mirabilis, havde allerede i 1200-tallet beskrevet for paven, hvordan man kunne opstille spejle på

strategiske punkter, der vendte mod øst for at passivisere oprørske elementer. De kunne oven i købet

bruges til at �nde folk, der skjulte sig under jorden. Det minder om noget, vi ved foregår i dag med

overvågningsteknologi, men som allerede var kendt for 800 år siden via okkult teknologi. De to 00’er i

007 er siden fortolket som John Dee’s briller, men når man kender til kabbalisters og alkymisters

tankesæt, er det alt for ligetil en forklaring. Det er snarere 7 = det guddommelige lys fanget og

kanaliseret gennem to spejle. Det engelske ord spy glass får en dobbelt betydning: Dee som spion og

Dee, der kigger ind i en anden verden.

Roger Bacon med ‘en tingest’

Dee påstod også, at han

efter ihærdige anstrengelser

havde held til at kontakte en

klasse af overjordiske

luciferiske væsener kaldet

archoner eller makrober.

Legenden siger, at han

lavede en deal med dem,

quid pro quo. Han �k indsigt

og magt, de �k garanti for

århundredes

blodsudgydelser, for det var

deres føde. Hvis vi skal tage

legenden bogstaveligt, så

må vi konstatere, at det

britiske Imperium gennem sin historie har været forsyningsdygtig af millioner og atter millioner

blodsudgydte legemer og eksilerede sjæle. Vi minder her om det sabbatæiske ritual med o�eret til den

døende gud, de luciferiske (lysende) væsener. Dee beskriver sine gennembrud til deres verden som to

lyssøjler (00), et velkendt symbol hos kabbalisterne, Jakin og Boas, der står ved indgangen til ethvert

frimurertempel.
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Ifølge kabbalisterne skabte Gud Verden som ét kosmisk lysende træ af lys, Livets Træ. Det er ét stort

androgynt kosmisk menneske kaldet Adam Kadmon. Det kaldes også Se�roth – Se�ro – So�a. John Dee

siger, at lyset er i det menneskelige øje. Dronning Elisabeth ser sig selv som inkarnationen af Jomfruen

/ Virgo / So�a / Astrea og derfor det guddommelige lys, som skinner i øjet – øjet er sjælens spejl.

Adam Kadmon, den himmelske krop

Albion

Der er denne underlige trend i spion-thrillere, at mester-agenten ofrer sig selv for Kronen. Hvad

handler det om? Aleister Crowley var en sådan mester-agent. Han �k sin træning af Robert Fowley, der

senere blev premierminister. Crowley siger: Enhver handling jeg foretager, bringer mig tættere til

England.

Begrebet The Fairy Queen, feernes dronning – eller færgemandens dronning, dronning i dødskulten? –

er Elisabeth, den okkulte dronning, der overtager Britannia. Hun �gurerer i Tolkiens Lord of the Ring

som elverdronningen Galadriel. Og mens vi er ved Tolkien, så var han en indædt modtaler og foragter

af det industrisamfund, som han så opstå på befaling fra den herskende elite i sit land. Han beskriver i

sin mytiske billedverden det monstrøse krigs-industrielle-kompleks, der udspringer af Sarumans ork-

fabrik. Krig og industri er en-og-samme, og Tolkien så det. Verden forandrer sig. Hvem har nu styrken

til at modstå Isengard og Mordor? Ringenes Herre er Tolkiens forudsigelse af det to (tre) verdenskrige.

I det frankiske koncil i Frankfurt 794 forholder man sig til Augustins udsagn om, at billeder, ikoner,

emblemer kun måtte beskues og ikke tilbedes ved berøring eller kysses, som man ellers havde gjort.

Det er siden blevet normal praksis, men det var det ikke dengang. Det kaldes optisk mysticisme. Der

skete altså en mystisk overførsel via billedet af en ide. John Dee mente, at man kunne duplikere

billeder fra en person til en anden. Der går selvfølgelig mange historier om Dee, bla. at han havde
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påkaldt en dæmon, der �k den spanske armada til at gå ned. Vi kan mene om diverse påstande, hvad

vi vil, men et faktum er, at disse mænd fandtes, at de havde intentioner om at kontrollere mange

mennesker med deres metoder, og at konger, kejsere, dronninger og paver lagde ører til disse folk.

Spionage, efterretningsvæsen, mind-controll og esoterisme hang allerede sammen i middelalderen.

Ikke at enhver kabbalist nødvendigvis har været en ondsindet person, men der er åbenbart en

egenskab ved det overordnede og gennemgående esoteriske felt, der siden de kaldæiske magai har

haft en særlig tiltrækning på ondsindede typer med hang til at manipulere andre med magt.

The Fairy Queen i sine okkulte regalier som Solen

Elisabeth fremstiller sig selv med den samme semantik og symbolik som paven, en symbolik, der synes

at omgærde personer, der ligesom paven ønsker at dominere hele feltet = alt i verden. Napoleon

gjorde det samme. At han kronede sig selv er en skrøne, men han satte sig klart over pavemagten.

Hos de britiske israelitter �nder vi den tanke, at der fandtes en kristendom før paverne og

romerkirken, og at Jesus og Josef af Aramathea gik rundt på Englands Grønne Enge. Hør blot

afsyngelsen af William Blake’s Jerusalem hvert år ved The Last Proms i Royal Albert Hall. Altså en slags

philo-judæisme. Cromwell inviterer jøderne til England, selvom de var blevet smidt ud på grund af

dårlig opførsel forinden. Allerede i det første århundrede kørte jøderne den samme stil i Alexandria.

Århundreder efter Cromwell �nder vi den jødiske bankmand Disraeli som premierminister, medlem af

The Primrose Ligue, hvor også Aleister Crowleys familie var medlemmer. De ejede et stort bryggeri og

var derfor økonomiske storspillere. Hans tante havde en stor ind�ydelse Crowley. Så alle de ultra-

Tory’er, monarkisterne, havde altså dannet dette semi-masoniske selskab moduleret over Oranje-

ordenen.

Cromwell, manden med bylden,

der slap ågerkarlene løs
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Kabbalah ligger hele tiden

og lurer i vandkanten, når

der skal bages rævekager.

Hver eneste gang ting og

hændelser bliver underlige i

historiens spil, slår det

aldrig fejl, at der er en

kabbalist, der har haft

�ngrene med i spillet.

Kabbalismen synes

nærmest at have været

udviklet til det formål at

manipulere med

virkeligheden.

Frankerne

Frankerne er de 2% af Europas befolkning, der overtog hele Europa. Også England, som de overtog i

1066. Det tog dem 100 år, før de begyndte at kalde sig englændere, og de �este gad ikke at lære sig

engelsk. De indfører et helt nyt styresystem, hvor de kommer frem. Det er feudalisme med en særlig

twist, som vi kan kalde minorialisme. Feudalisme er blot en systematisk organisering af magten

mellem magthaverne og i forhold til de magtesløse. Minorialisme handler om forholdet mellem de 2%,

dvs frankerne, og alle andre.

Frankerne oprettede arbejdslejre, hvor de slavebundne bønder og håndværkere skulle arbejde for

dem. De kunne ikke vælge at rejse væk, så var reelt slaver. Begrebet borgen opstår hos frankerne. Før

700-tallet havde der været borggårde og befæstninger i Europa, der var store nok til at huse hele

samfundet indenfor ringmurene. Den frankiske borg husede kun den frankiske borgherre. Det er et

domicil. Frankerne var nødt til at beskytte dem selv mod resten af det samfund, de havde underkuet.

Et parasitisk-symbiotisk samfund.
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Den frankiske borg, et non-inkluderende bygningsværk.

Beskyttelse for én mand og hans familie og tjenere = borgerne, ingen beskyttelse for folket udenfor.

I borgen er de deres egne jurister, dommere og kommissærer. De havde klerke til at skrive deres

historie og optegnelser. De skabte service. En servant oversætter vi med tjener, men det betyder reelt

en slave, a serf. I den antikke verden blev en overvunden befolkning slaver, hvilket blev betragtet som

nådig i forhold til den anden mulighed, massemord.

I England før 1066, normannerne (frankerne) og feudalismen var kystområderne befolket af frie

bønder, og der var ikke meget bykultur. Man havde o�entligt arbejde ved siden af sit eget landbrug

eller �skeri eller andet håndværk. Begrebet common, på dansk fælled stammer fra den tid. Det var for

så vidt frivilligt, men i landsbykulturen selvfølgelig forpligtende – man kunne næppe undslå sig uden at

ryge ud af fællesskabet. Den drastiske opdeling, som frankerne indførte, eksisterede ikke. Det var ikke

en paradisisk tilstand og bør ikke romantiseres, for der fandtes selvfølgelig fattige og rige. Men det

feudale slave-helvede fandtes ikke.

Vi lever den dag i dag i dette system, feudalisme version 3.0. Det tidlige industrisamfund frem til

midten af det 20. århundrede var version 2.0.

Alt er ekstremt strukturet – som hos frankerne.

Der er ekstrem forskel på magthaverne og alle andre – som hos frankerne.

Folk kan ikke bevæge sig frit, men er afhængige af arbejde og en række lovgivninger, de ikke selv

har skrevet – som hos frankerne.

Den magtudøvende elite er mikroskopisk i forhold til resten af befolkningen – som hos frankerne.

Denne elite har bygget borge, der beskytter dem mod resten af befolkningen – som hos frankerne.

Eliten er hunderædde for resten af befolkningen – som hos frankerne – men i modsætning til

frankerne skjuler de deres ugerninger og lyver om deres intentioner – frankeren var sgu ligeglad.
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De magtudøvende har deres eget magtsprog og deres egen teologi, hvor de kryptiserer deres

intentioner og får det til at se pænt ud på papiret – som hos frankerne.

Charlemagne er blevet forgudet som Europas fader. Og man kunne uden videre argumentere for, at

EU i dag er en frankisk konstruktion. Men Charlemagne opfattede sig aldrig som konge over en

europæiske befolkning. Han kaldte sig Frankernes Konge, og dermed var han kun konge for de 2%. Er

det i øvrigt ikke det, som EU’s kommisærvælde er? …

Frankernes konge, ikke konge for den franske befolkning.

Manden der slagtede løs på de germanske stammer.

Frankerriget havde dog ikke en struktur som Romerrigets, som var i stand til at holde det sammen

som en enhed. Det kan måske forklares ved, at det i sin kerne var et et egoist-vælde, og egoister kan

sjældent �nde ud af at indordne sig under andre egoister. Frankerriget splittede langsomt op i en

række fyrstedømmer. Der opstår bykulturer i senmiddelalderen, hvor folk undslipper arbejdslejrene

ved borgene. Derfra stammer ordet village, for der boede villains, folk der var stukket af. Vendinger

som may I be frank, frank og fri og franchise stammer fra den periode. Franchise var det,

amerikanerne �k efter borgerkrigen, og teknisk set betyder det, at være i stand til at bevæge sig frit fra

sted til sted.

Hitler og nazisterne havde arbejdslejre, bolsjevikkerne havde arbejds- og udryddelseslejre (som de så

havde held til at påstå, at nazisterne havde), englænderne havde arbejdslejre i Rhodesia. Engelske

minearbejderbyer var rene arbejdslejre. Men selve praksissen er altså udviklet af frankerne.
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Zombie-messen

I 1069-99 har vi det første korstog. Vi ser for os frankiske riddere i skinnende rustninger, men 9/10 af

deltagerne var blot almindelige mennesker. Hvordan var de kommet afsted? På gadehjørnerne i

Frankerriget var det udkommanderet 1000vis af prædikanter, der stod og kvædede om, at folk skulle

befri det hellige land for de onde muslimer og derved vinde frelse hos Gud. De var ligesom vor tids

nyheds-TV-kanaler, der skriger folk i ørene, at vi nu skal deltage i en ny krig sammen med storebror

USA et sted i Mellemøsten, hvor nogle onde islamister udgør en trussel mod os (læs: Israel). I det 11.

århundrede virkede det lige så e�ektivt med gadeprædikanter, og i dengang lå der også en imperial

agenda bag alt hykleriet.

Tafernes festmåltid

Taferne var de fattigste af de fattige. De havde ingen føde, ingen klæder og ingen ejendele. De havde

ikke engang våben, men de vandt rent faktisk slag på marken. Her bliver det makabert, og følgende er

‘venligt og hø�igt’ udeladt i de �este historiebøger. Taferne vandt ved at æde mennesker! Og måden

de gjorde det på var ikke fordækt og ovre i et mørkt hjørne, som man skulle tro. Det foregik nærmest

som en messe ude i midten af det hele. Det foregik ritualistisk, og der ville altid være en frankisk

herremand, der orkestrerede sceneriet.

Kilder beskriver, hvordan en feltherre, Roger Tossin, allerede i 1020’erne i bekæmpelsen af

muslimerne i Spanien iscenesatte kannibalist-messer. Og han gjorde det for at afsløre, om der var

spioner i sin hær. Dvs. medlemmerne af hans hær var åbenbart vant til den slags!

Frankerne startede en tradition i Middelalderen for krops-partering. Det startede øjensynligt under det

første korstog. En fransk ridder ønskede at blive begravet i egen jord. Først fjernede man indvoldene.

Herefter kogte man kroppen i en stor gryde og skar kødet fra knoglerne, hvorefter man saltede kødet
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og sendte det hele tilbage til begravelse. En ret besynderlig skik. Men det var sådan, man behandlede

helgener, så deres kropdele kunne blive til relikvier. En frankisk ridder ønskede, at hans krop skulle

æres, som var han en helgen. Han tog jo til det Hellige Land for at rense sig for alle sine synder. Men

hvorfor kødet, hvorfor ikke bare hans knogler? Der er beretninger om karolingiske riddere, hvis kød

blev sendt tilbage, men stanken var så uudholdelig, at folk i visse tilfælde døde i selskab med de

saltede kadavre.

Så frankerne havde et problem. Men problemet kunne løses ved at op�nde en ny tradition eller nok

snarere: gen-introducere en ældgammel tradition. Den hedder ‘æd mit kød og skyl det ned med mit

blod’. Et kannibalistisk eucharisti, et menneskeædende nadvermåltid. Noget kød blev sendt hjem til

begravelse, andet blev simpelthen ædt – jf taferne og deres ritualistiske zombie-messer dirigeret af

frankiske herrer.

Det kannibalistiske kød-æderi blev matchet af bloddriknings-

ritutualer. Charlemagne indstiftede selv det første blod-relikvie i

Mantua i 806. Man drak af et bæger, der indeholdt blodet af en

helgen. Vi må forstå, at dette ikke er egentlig kristendom, det er en

hedensk-frankisk tradition, der med Charlemagne og senere det

første korstog �nder sin vej tilbage til kristendommen. Det er

kulten om Den Døende Gud, den sabbatæisk-kabbalistiske rituelle

praksis, der dukker op her.

Frankerne efterlignede romerne. Romerne havde allerede de

problemer, som vi �nder i det Frankiske Rige, men det, der hos

romerne var problematisk og kritisabelt, bliver hos frankerne

monstrøst! Når man sammenligner de to imperiale kulturer, får

man nærmest lyst til at tage romerne i forsvar, for frankerne var

perverterede og bestialske udover enhver beskrivelse.

Starten på det moralske skred

Hvis man læser Biblen og dens apokryfe skrift Enochs Bog (Thoth/Hermes), får man den forklaring, at

det startede det med de faldne engle og Lucifers følge, der avlede med Kains slægt. Kabbalah var altså

en viden, der blev overleveret fra civilisationen før Synd�oden. Visse Annukim, som ifølge fortællingen

var kæmper, overlevede synd�oden, og da jøderne – der stadigvæk ikke var jøder men egyptere eller

Hyksos-folk, der var blevet smidt ud af Egypten på grund af dårlig opførsel, et træk der synes at følge

dem op gennem historien – da de ankom til Kanaan blev de bange for, hvad de så. Historien om

Goliath er om en sådan annuk, et avlsprodukt af de faldne engle og mennesker.
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Kanaanitterne

Der advares konstant mod at avle med kanaanitter, men stort set alle hovedpersoner i det gamle

testamente gør det. Konger som David og Salomon og Judah og Tamar gør det, altså den slægt, som

Messias skulle udspringe af, gifter sig med kanaanitter. Formålet med Kabbalah er frembringelsen af

Messias, som er Guds søn. Men han er også søn af de faldne engle og den døende gud Lucifer via

efterkommet af kanaanitterne – en detalje, som jødedom-light, de kristne, ikke er så meget for at

nævne. Jøderne tror selvfølgelig ikke på Kristus som Messias, og han er stadig på vej som Antikrist. Det

er derfor, at jøder stadig ikke må gifte sig med ikke-jøder, for blodet skal bevares rent, så

Messias/Antikrist kan opstå. Det er samtidig herfra, at tanken om dynastier, det blå/kongelige blod er

opstået, for der hersker en særdeles konsistent og hårdnakket enighed i de europæiske aristokratier

om, at de er efterkommere af Jesus’s slægt. De snakker ikke højt om det, men de regner det som et

faktum.

Kan historien være sand? Muligvis. Det er en temmelig hårdnakket fortælling gennem historien, at

ikke-kropslige eller ikke-jordiske væsener kan parre sig med mennesker. I antikken og middelalderen

hed de succuber eller incuber. Hollywood gen-indspiller ideen i Rosemarys Baby og da Vinci-koden, og

det er det hellige ægteskab / hieroscanos. Hovedpersonen Sophie bliver forfærdet, da hun overværer

et sådan ritual, hvor hendes onkel deltager. Hos Dan Brown skal vi i øvrigt forstå, at det er den sande

kristendom, hvilket er totalt bunkum. Det er det stik modsatte. Egentlig kristendom vare højst et par

hundrede år, inden romerne perverterede det til solkult, der er dyrkelsen af den døende gud og det

rituelle frembringelse af Lucifers barn. Det er kongernes og dronningernes avls-ritual til bevarelse af

den rene blodlinje.

Det røde Edom – kun 10% er udgravet
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Dan Brown har ret så langt,

som at historien om den Hellige

Gral er fortællingen om den

rene slægt. Efterkommerne

hævder at komme fra Nimrod,

de faldne engle og de egyptiske

konger. Men de kan alle spores

til kredsen og netværket

omkring kong Herodes den

Store. Han var ud af en familie

af edomitter. Edom var den

bykultur, der fandtes omkring

Petra i det nuværende Jordan.

De var ikke egentlig jødiske og

efterkommere af Isaak men

efterkommere af hans bror Esau, der kaldte sig Edom = rød og havde konverteret til jødedom. Da

magerne fra Babylon ankom og fortalte Herodes, at de havde bevidnet Messias’ fødsel, beordrede han

som bekendt barnemordet – historien er en gentagelse af den egyptiske. Bankdynastiet Rothschild

hævder, at de er efterkommere af Nimrod og faldne engle, men de er efterkommere af Herodes og

edomitterne. Det Røde Skjold er den rødhårede Esau og det røde Edom.

Kabbalahs fødsel

Vi skal tilbage til Babylon 600 år f. Kr. Det er det samme tidspunkt, hvor astrologi i den form, vi kender

det, opstår. Og bankvæsen! At astrologi sandsynligvis også allerede fandtes i en form i Egypten er en

anden historie. Egypten-entusiaster mener, at zoodiak’en i Dendeera er ældre. I Babylon beskrives

astrologisk praksis af de kaldæiske magai. Der hersker stor forvirring omkrig deres observans, og

mange har ment og skrevet, at de var zoroastriske præster. Men når man studerer dem, har deres

�loso� intet at gøre med ægte Zoroastrianisme. Det andet vrøvl har vi fra grækerne og romerne.

Det eneste sted, man �nder noget lignende, er hos de kabbalister, der opstår et par hundrede år

senere, og som dyrker den døende gud. Begrebet jøder blev ikke brugt før 100 år senere, og Herodot

benævner dem stadig som fønikere. Da den persiske kong Cyrus overtager Babylon, frigiver han

jøderne og tillader dem at rejse til Palæstina. Det er her, at den kabbalistiske kult spreder sig overalt i

Mellemøsten. I Egypten udvikler det sig til den hermetiske lære. I Grækenland bliver det kendt som

�loso�.

Filoso�en og kabbalisten Hegel benægtede de persiske / babyloniske / egyptiske kilder til græsk

�loso�, og det er netop Hegel der er ophavsmand til ideen om, at Grækenland var den vestlige

civilisations fødested. Før Hegel var det forstået, at det ikke forholdt sig sådan, og Renaissancen

handlede meget om genopdagelse af antik og præantik viden – jeg er nødt til at bruge ordet ‘præantik’

på grund af den hegelianske tidsmur, der kun regner græsk-romersk kultur som antik og resten for

irrelevant.
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Grækerne lærte altså af de kaldæiske magere. Så Platon og Pythagoras er altså kabbalister, hvilket er

just, hvad kabbalisterne selv hævder. Da Alexander erobrede Mellemøsten, var han med til at

eksportere kabbalist-kulten. I særdeleshed Alexandria blev et videnscenter. Grenene af kabbalismen

er neo-platonisme, hermeticisme, gnosticisme og Kabbalah i sig selv. Neo-platonisme er kabbalistisk

teologi. Hermeticisme og alkymi er praktisk Kabbalah. Dyrkelsen af den døende gud er rituel Kabbalah.

Mithras, solguden som proto-Kristus

Mithraisme er en kult for den døende gud

designet af kaldæerne. Lærde har været

forvirrede over, at der ikke er nogen forbindelse

mellem Zoroaster og Mithras. Kaldæerne

hævdede, at de havde deres ideer fra Zoroaster,

men det var i så fald i en kraftig forvredet

version, for de var heretikere. Kulten om den

døende gud blev overført til en ældgammel

persisk guddom kaldet Mithras og Mithraisme

var hermed skabt. Den græske natur�losof

Heraklit skriver direkte, at Dionysos-kulten var

en imitation af de kaldæiske ritualer.

I Rom hed det Bacchus-kulten. Her tog kvinder

op i bjergene, drak sig fulde og dansede til

musik, hvorefter de �åede en tyr i stykker og åd

den. I visse tilfælde var det ikke en tyr men et menneske. Dionysos-kulten tillægges Orfeus. Or�sme

var Pythagoras basis�loso� og han giver den videre til Platon. Ifølge jøderne (historikeren Aristobilus)

var Orpheus’ lærer Museus, som var jøde – Museus = Moses. Hvilket sandsynligvis ikke er én person,

men en titel.

Barnemorderen Herodes

Kong Herodes får altså besøg af magerne, der fortæller ham, at Messias er født. Han modgør det ved

barnemordet, men det slår fejl, og Jesus begynder at lære en orthodoks form for jødedom, der fandtes

før kabbalisterne bragte den på afveje med deres Talmud. I det ny testamente beskrives han som en

der gør op med de skriftkloge, men i virkeligheden var han at betragte som traditionalist. Ifølge jøder

og light-jøderne, de kristne, blev han slået ihjel. Ifølge islamisk tradition lykkedes det ikke – surprise!

Men der fandt ikke desto mindre en for den tid velkendt o�erhandling sted med det formål at

overføre synder til o�eret ved, hvad der kaldes håndspålæggelse (O, du Guds lam, der bærer

alverdens synder…). Det er den doktrin, der blev fremsagt af Paulus, manden der kuppede den

orthodokse revival af jødedom og sammen med sine romerske opdragsgivere skabte, hvad vi i dag

kender som kristendom. Paulus / Saulus / Josephus Flavius var en jødisk lærd af den or�ske-

kabbalistiske kult, der in�ltrerede gruppen omkring Jesus for senere at droppe ud af billedet og

nedskrive �avianernes historie, hvor vi kender ham som historikeren Josephus Flavius. Han �k alle de
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originale Torah-ruller fra Templet ved

dets nedbrænding, og hvad der

kendes i dag er en ‘redigeret’ version.

Herefter rabbinsk jødedom. Og

protestantisme – protestanter i dag

citerer konstant Paulus, de kan

næsten ikke få nok.

Paulus var samtidig en agent for

romernes samarbejdspartner Kong

Herodes. Forskeren Robert Eisen

påviser dette ud fra studier af

dødehavsrullerne. Hans skumle

manøvrer er også undersøgt af

historikerne Ralph Ellis og Joseph

Atwill. Paulus kommer i opposition

med de andre disciple efter Jesus død

/ forsvinden. Der var ifølge ham ingen grund til at følge jødisk orthodoks praksis længere. Paulus

version er en fordækt okkult version, hvor Jesus pludselig er blevet til den døende gud. Valentinerne,

den vigtigste gnostiske sekt på den tid, hævder at have modtaget deres lære direkte fra Paulus.

Menneskeo�eret til fremkaldelse af syndsforladelse er meget esoterisk og ganske i tråd med Kong

Herodes’ Kabbalah-doktriner. Paulus’ og kristendommens succes skyldes, at alle kunne være med, selv

dem der var imod – for de vidste, at det var deres o�er, og var sikre på, at de �k syndsforladelse. De

fattige og lidende så kristendommen som deres frelse. De rige og vidende vidste, at det var en

designer-sutteklud beregnet på passivisering – i første omgang af de oprørske jøder, der gav romerne

så mange problemer, i næste omgang til hele den romerske befolkning, siden den nu var så e�ektiv til

at passivisere. Pax Romanorum �k et nyt stykke software.
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Josephus / Saulus / Paulus.

Kuppet af både jødedom og kristendom blev hans fjer i hatten.

Kort sagt: Katolicisme er Kabbalisme. Med den synsvinkel falder mange brikker på plads. Der er ikke

længere svært at forstå hele den på mange måder bizarre katolske symbolverden og dens ritual

omkring indtagelsen af kød og blod, døden på korset, barnemordet, syndsforladelsen, osv. At gå ind i

Peterskirken er som at be�nde sig et sted mellem Babylon og Baalbek. Og da frankerne i

middelalderen får deres folk på pavestolen, er ringen sluttet.

Grals-ma�aen

Herodes hof var en del af et netværk for �re speci�kke familier. Den anden er det Julio-Glaudiske

dynasti i Egypten. De producerede fem kejsere fra Augustus over Calligula til Nero før Cæsar. Den

tredje familie et dynasti af præstekonger stammede fra Syrien, der dyrkede Elagabalus / Baal. Deres

styre hed Sol Invictus, den uovervindelige sol, et andet navn for Mithras. Den fjerde familie er den

herskende familie i Commagene, Tyrkiet, en lokalitet der er kendt som et af de første, hvor
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Mithraismen opstod. De �re familier skabte deres kult, Mithraismen. Og det er blandt disse �re, at

konceptet med Den Hellige Gral holder ved som den røde tråd (edom) i deres familie-myte.

Dan Brown roman’i�cere og romantiserede i sin første knaldroman en fransk bog ved navn ‘Helligt

Blod, Hellig Gral’, hvor der argumenteres for, at der eksisterer en sejlivet okkult undergrund, der

hævder at nedstamme fra de merovingiske konger i kredsen omkring Charlemagne / Karl den Store,

og at Merovingerne var efterkommere af Jesus og Maria Magdalene. Blodlinien bliver indført via

Guiliaume de Gellone, der er søn af en jødisk exilarc ved navn Makir. Exilarcerne var de traditionelle

herskere af de jødiske samfund, den tids rabbinere, og deres hovedkvarter var Baghdad, ikke langt fra

Babylon. Jøder havde lov til selvstyre i begrænsede områder i den islamiske stat. Exilarcerne var af

Davids hus og slægt. På et tidspunkt skete der et split i arvefølgen, og den person, der ikke �k

godkendt sit krav om legitimitet, blev udstødt og rejste til Frankrig, hvor han giftede sig ind i

Charlemagnes familie. Charlemagne regnes for faderen til det Europa, vi kender.

Den ene af de �re familer, den Julio-Claudiske, var den, der forsøgte at indtroducere Solkulten som

o�ciel statsreligion. I Kabbalah / Mithraisme / Sol Invictus / babylonisk kult er kongen en inkarnation

af den døende gud, Solguden via det hellige ægteskab. Det sker ikke før under Konstantin den Store.

Her lykkes Herodes’ plot omsider. Konstantin blev aldrig selv kristnet, selvom han indførte

kristendommen som statsreligion – hvilket i øvrigt var ét fedt, da kristendommen allerede var blevet

kuppet og gjort til en døende-gud-kult.

Den Julio-Claudiske slægt splittes på et tidspunkt, og bliver ikke forenet igen før under Sct. Arnulf,

biskoppen af Metz, der er Charlemagnes oldefar. Og da Charlemagnes slægt nu får en indsprøjtning af

denne exilarc af Davids hus og slægt, som der så poetisk står i Det Nye Testamente, så bliver det

pludselig et helligt ægteskab. Og da hele det europæiske aristokrati mere eller mindre kan føre deres

slægt tilbage til Charlemagne, forstår vi, hvorfor de føler sig højt hævet over resten af

menneskeheden. De er simpelthen guddommelige inkarnationer i egen optik!

Billedet af en konge.

Seen one, seen them all.

Elenore af Aquitanien gifter sig med Henrik I af England, hvilket bliver til Plantagenet-dynastiet, hvilket

igen er relateret til den skotske kongelige gren, der startede med Malcolm III, der gifter sig med Agatha

af Bulgarien. Hvad skal al denne royalisme til for, og kan vi ikke være lige glade med det støvede stads?

For det første har vi været i fuld gang med at grave i støvet hele tiden, og for det andet er denne

relation vigtig som forklaring på det jødiske fænomen de forsvundne stammer.
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De forsvundne stammer

Vi skal tilbage til de assyriske felttog mod Israel. Det skete i to etaper med 100 års mellemrum. Israel

var delt i to kongedømmer, selve Israel og Judah. De forsvundne stammer lod sig som følge deraf

relokere til Media i det nordlige Persien … og pludselig var de pist forsvundet og har været det siden.

Det var de selvfølgelig ikke, for de spredte sig til det Nordlige Persien og Armenien og videre derfra til

det sydlige Rusland, der var skyternes land. Samtiden beskrev skyterne som rødhårede og grønøjede.

Guden Odin kom fra Skytien. Genetiske studier fører det røde hår tilbage til Centralasien. I dag �ndes

det røde hår i Skotland, Irland, Skandinavien, i dele af Centralasien over til Nordlige Pakistan og

Afghanistan. Og blandt jøder. Skyterne konverterede århundreder senere i 700-tallet til jødedom.

Dengang kendtes de som kazarer. Man kan sige, at det var anden gang, de konverterede, for Esau

konverterede også oprindeligt.
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Kazarerne var notorisk berygtede for dårlig opførsel, og gik under navnet landpiraterne. Deres

kongerige bliver destrueret af Rus, russerne fra Kiev. Hold lige den tanke et øjeblik: det forklarer et og

andet om det indædte post-kazariske had til det russiske folk. Skulle det ikke være kendt stof, så �nder

vi post-kazarerne blandt jødisk Azkenazim, de store bankfamilier, zionisterne og deres ideologer. At

der i dag sidder en stak post-kazariske neocons indlejret i den amerikanske regering og arrangerer

den ene krig i Mellemøsten og en forsøgt krig mod Syrien, Iran og Rusland er ikke et tilfælde. Dette had

er årtusind gammelt, og had på et kollektivt niveau og rendyrket og lejret i oligarkiets genetik og

familiemytologi er umådelig ‘die hard’!

Russerne tvinger altså kazarerne til at emigrere ind i Europa. Her producerer de de aristokratiske

familier i Ungarn, Polen og Bulgarien. Så i tilfældet med Malcolm III ægteskab med den bulgarske

prinsesse, er der derfor tale om et ‘helligt ægteskab’ i den kabbalistiske betydning. Den person, der

tager afsted for at hente Agatha i Bulgarien er ingen anden end William Sinclair, forfaderen til Sinclair-

slægten (Plantard), den slægt der om nogen hævder at bære den hellige gral, altså det

sagnomspundne efterkommerskab til Jesus og Kong David. De bliver initiatorer bla til familierne Bruce,

Campbell, Kennedy, Douglas, Montgommery og Spencer (Lady Diana). De er aristokratiet, og

aristokratiet er ét stort indavlet, indgiftet, genetisk laboratium. Hver person er som et reagensglas

med svingende grad af ‘renhed’. Aristokratiet har haft det privilegium, at de kunne bolle til højre og

venstre, men deres ledende �gurer, deres familieoverhoveder er altid af en højere genetisk renhed.

Dette er den særlige form for aristokratisk eugenik.

De �este vil spørge sig selv, om der ikke er en hel del tilfældighed over den måde, aristokratiet avler

på. Intet kan være mere forkert, for det er dybt organiseret og arrangeret. I hver fjerde generation sker

der en forgrening af familien, hvorefter den bliver genforenet. Kvinden i familien tager derefter det

samme navn som sin slægtning �re generationer før som en slags repræsentativ, symbolsk

reinkarnation.

Hvis man skal prøve at forklare, hvordan denne fastlåste og uomgængelige praksis er blevet sikret i

århundreder og årtusinder, får vi et forståelsesproblem – medmindre vi regner med muligheden af



29.12.2022 15.17 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter%… 2119/3124

væsener uden krop og dermed uden alder overser og kontrollerer aristokratiet, både dem med og

uden adelstitler. Her bliver det en anelse David Icke’sk, måske, men der er næppe anden forklaring

mulig. David Livingstone udtaler direkte adspurgt: Jeg ser ingen anden mulighed, end at Lucifer styrer

det. Han de�nerer ikke Lucifer som en person men som en klasse af væsener uden sjæl, der har været

her før menneskene og som parasiterer på menneskeheden, som er afhængige af menneskeheden.

Hele kulten om den døende gud handler ene og alene om relationen til Lucifer og om metoderne til at

give krop til dette væsen uden krop.

Merovingeren og succuben

Kabbalisterne i Hollywood synes ikke at være i tvivl, og den ene blockbuster efter den anden sovser

rundt om emnet. Dette kunne være afsættet til en hel serie blogs blot med emnet Hollywood-

Kabbalisme, men blot en enkel stikprøve, Matrix-trilogien, er næsten overtydelig. Menneskene lever i

en illusionsverden styret af en ikke-kropslig intelligens og dens acolytter, agenterne. Og hvem møder

udbryderen Neo bag skærmen? Merovingeren, der styrer tidslåsen og kan få kvinder til at få orgasme

blot ved tankens kraft. Altså en incubus/succubus af Charlemagnes blodslinje. Hollywood-universet for

tiden er overbefolket med kabbalistiske udkog af antikke mytologier og dæmoniske væsener. I det

omfang, de ikke pralende udstiller deres egen perverterede masterplan, mens de dør af grin over, at

publikum labber det i sig, så dyrker de ritualet med den androgyne døende gud, den homo-trans-

biseksuelle forførelse, ritualmordet og Moloks o�ergave gentaget-gentaget. De fucker konstant med

vores hjerner og vores efterhånden totalt gennemhullede moral. Det siges, at Hollywood ejes af jøder.

Det er klart nok, men hvad der er mere vigtigt at konstatere er, at Hollywood køres af kabbalister,

jøder, kryptojøder eller ej. Det var det, der gjorde Walt Disney til hadet af hele Hollywood. Han vidste,

hvad de havde gang i, og Hollywood er hårdnakket berygtet for sit seksuelle misbrug af mænd, kvinder

og børn. Der �ndes ikke én eneste skuespiller, der har været inden om illusionsfabrikken, der ikke på

et tidspunkt har ‘fået tilbudet’. Mange har ikke kunnet sige nej, for så var deres karriere slut.

En åben hemmelighed

I Genesis står der, at mennesket, så snart det var skabt, blev smidt ud af Paradis, men at Djævelen

beder om udsættelse. Så Gud overlader til Djævelen at teste menneskene og bevise, at de er
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værdiløse. Det giver til gengæld

menneskene lejligheden til at bevise

det modsatte. Uanset hvad

so�stikerede �loso�ske

betragtninger må fremkomme med,

er mennesket udstyret med fri vilje

til at vælge at agere livsfremmende

eller livsødelæggende, hvad der som

regel går under betegnelsen godt

eller ondt. Det er meningen, at vi

skal foretage det valg at elske Gud,

vi er ikke bare født med det som en

automatik. Planeten Jorden er et

sted, hvor man kan lære den slags. Hvis der ikke var en mulighed for at vælge det modsatte, og hvis

der ikke var en udfordring, var valget værdiløst og slet og ret umuligt.

Lucifers/Djævelens udfordring til menneskeheden lige nu er, om vi lader os forføre til at skabe vores

eget planetare fængsel i form af et globalt tyranni. Hvis vi vælger det, har vi fortjent det, og de vil være

den ultimative ydmygelse af menneskene, at de gjorde det mod dem selv og godtog/vedtog

uretfærdighed ved lov, mens de klappede i deres små hænder.

Den Palladiske Rite

Navnet på denne orden stammer fra Pallas Athene. Det er den orden, som Gioseppe Mazzini og Albert

Pike tilhørte. Her udnævnes �re mænd som Vestens ledere: Mazzini og Pike selv + Lord Palmerston og

Otto von Bismarck. Det blev afsløret af den canadiske forfatter til bogen Pawns in the Game, William

Guy Carr, hvor han beskriver det sataniske kapitalistisk-kommunistiske plot til at at underlægge sig

hele Verden. Han advarede i 30’erne om 2. Vedenskrig. Albert Pike havde 50 år forinden i sit brev til

Mazzini beskrevet de tre verdenskrige, og det er den samme plot som hos Carr. Lord Palmerston

skabte Oxfordbevægelsen med det formål at eksporterer den Skotske Rite af frimureri til Mellemøsten

– og nej, de hed ikke Ørkenens Sønner. Med i klubben var Edward Bulwer-Lytton, lederen af de

engelske Rosenkreutzere. Jamal ad-Din al-Afghani, en notorisk bedrager, grundlagde den sala�stiske

bevægelse, men han var samtidig stormester for den egyptiske frimurerloge. Sala�-bevægelsen blev

senere til Det Muslimske Broderskab. Det frimurerstyrede Storbritanien havde lagt et æg til udrugning

i Mellemøsten, så området kunne styres af de hovedløse høns, der kom ud af ægget. Osama bin Laden

var som bekendt sala�st, ligesom sin saudiarabiske familie, der var håndlangere for House of Saud,

wahabierne – som vi aldrig bør glemme, er en gammel jødisk slægt.

Sala�sten al-Afghani

Frimurernes verden er labyrintisk, og man kan nemt fare vild. De britiske rosenkreutserne var en �lial

af De Gyldne Rosenkreutsere, der igen var en �lial af De Asiatiske Brødre. I de okkulte kredse hævdes

følgende: da tempelridderne var i det Hellige Land, kom de i kontakt med Sabianerne / Ismaelierne
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(nuværende leder: Aga Khan), hvis sekt er et amalgat

mellem kabbalisme og Islam (og assassinernes �loso�).

Herfra skulle tempelridderne have fået deres kabbalistiske

doktriner. De sagdes at tilbede en hornet guddom fra

Mellemøsten ved navn Baphomet (Baal). Den første

person, de besøger, da de vender tilbage fra korstoget er

David af Skotland, søn af føromtalte Malcolm III og

etablerer sig i Rosslyn Chapel. Den eneste familie i

Mellemøsten, de gifter sig ind i, er en aristokratisk familie

fra Armenien. Altså den forsvundne stamme fra Edom, nu

bosiddende i Armenien, Mithraismens fødested. Dette

producerede en ind�ydelsesrig slægt ved navn Huset

Lusignan, der regerede over Armenien, Cypern og

Kongeriget Jerusalem. De bliver ét med hospitalitterne, et

andet navn for tempelridderne eller malteserridderne.

The War of the Roses er genforeningen af slægterne i form

af en serie af dynastiske krige fra 1400-tallet til 1600-tallet, deriblandt hvad der kaldes 100-årskrigen.

Det hvide rose af York og den røde rose af Lancaster består af fem blade og er altså et pentagram, et

kabbalistisk symbol. I Salomons Højsang hedder det Sarons Rose, Dalens Lilje, og begge er symboler

på den jødiske tro. Der er altså underliggende kabbalistisk jødedom blandet ind i slægtsfejderne op til

Tudor-dynastiet.

Dronning Elisabeth var en særdeles okkult dronning. Hendes rådgiver var kabbalisten, alkymisten og

mesterspionen John Dee, den oprindelige Agent 007, som han underskrev sig med. John Dee var

Godfather for den rosenkreutziske bevægelse. Elisabeth havde ingen arving, hvorved den skotske linje

Stuart kommer til magten. Pointen i det bliver altid nævnt i den okkulte undergrund. Hovedhjørnesten

i denne bevægelse er det alkymistiske bryllup, altså det føromtalte hellige / luciferiske ægteskab. Helt

konkret er det brylluppet mellem Frederick af Palatin og James I’s datter, Elisabeth. Det er
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genforeningen af to familier, der havde været adskilt i 400 år. Et lignende arrangeret blodbryllup var

ægteskabet mellem Diana Spencer og Prins Charles. Det blodige foregik i mere end én forstand som

en blodig forenelse af to okkulte slægter og en afsluttende rituel blodsudgydelse i en tunnel i Paris.

Note: I antikkens Diana-kult hengav mænd sig til ‘deling’ af deres egne døtre i orgiastiske seancer i

templet for Diana.

Et rituelt

mordsted

Skulle nogen

være i tvivl om,

at Diana blev

myrdet med

prins Charles’

medviden, så

bør man læse

journalisten Jon

Kings bog

Unlawful Killing.

Sagen er måske

den største

stinker for det britiske kongehus i nyere tid. At Charles så hang ud på det tætteste med pædo�listeren

og morderen Jimmi Saville gør ikke sagen bedre, men viser blot hvilket stof, disse royale monstre er

gjort af. På det seneste viser Je�rey Epstein-sagen igen-igen en sammenhæng mellem

menneskeofring, perversion, storpolitik, efterretningsvæsen.

Frederick af Palatin bliver valgt til konge af Böhmen, Europas kabbalistiske centrum (Bohemian Grove

opkaldt derfra).

Noter om rød:

I Böhmen modtog jøderne deres første �ag, som er rødt med en gylden davidsstjerne.

Rothschild-dynastiets skjold er rødt.

Edom er rød.

Den kommunistiske fane er rød – kommunismen blev skabt af zionister i England og USA

Læs: Den Russiske Revolution

Rødt er de �oder af menneskeblod, som er udgydt til ære for den døende gud.

Rød er rosen på korset.

Overhovedet for Kronen, the Lord Chancellor fra The City of London bærer en rød kåbe, når det

årlige ritual med det, vi tror er Kronen, den engelske dronning, �nder sted. Hun bærer en blå kjole,

og hendes mand bærer det blå ordensbånd.

https://www.nedersteetage.com/den-russiske-revolution/
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Her starter 30-årskrigen erklæret af katolikkerne – under spindoktor-ind�ydelse af venetianerne, der

støttede protestanterne netop for at starte denne voldsomme krig, som a�ivede halvdelen af Europas

befolkning. Den rosenkreutziske bevægelse bliver en total �asko, og medlemmerne �ygter til England,

hvor de siver ind i frimureriet. De etabler til via en række afsatte konger ved navn James og Charles en

arvefølge udgående fra Frederick og Elisabeth’s barnebarn af det hellige kabbalistiske ægteskab:

George I. Alle efterfølgende konger og dronninger udgår fra ham, det hannoveranske dynasti. Det hele

er yderst organiseret, og alle deres ledende medlemmer er medlemmer af den infamøse Order of the

Garder. Denne orden går tilbage til et tidspunkt, hvor tempelridderne blev tvunget til at gå under

jorden i England.

Sabbatæeren, der kaldte sig selv for Messias – og stak

halen mellem benene.

Huset Rothschild er lidt af et mysterium. En

velunderbygget teori gå på, at de er efterkommere

af Sabbatei Zevi, manden der udråbte sig selv som

Messias i 1666 – en temmelig bevidst datering. Den

moderne udgave af Kabbalah begynder med Isaac

ben Solomon Luria Ashkenazi (1534-72) kaldet Ny

Kabbalah. Sabbatei Zevi (1626-76) er en af

manifestationerne af denne revival. Annoncen

bragte de jødiske samfund i både Europa og

Mellemøsten i ekstase: Messias var ankommet! Vi

tror fejlagtigt, at vi i mobiltelefonens tidsalder er

kommunikations-overlegne, men budskabet blev

spredt med lynets hast i 1600-tallet. Gassen gik dog af ballonen, da Zevi �k et ultimatum fra den

osmanniske sultan om at vælge Islam eller døden – og han valgte Islam.

Historien om de røde jøder og de forsvundne stammer er en konsistent historie blandt jøder. De var

rødhårede og levede i Centralasien og var efterkommere fra Edom. De troede også, at det var fra de
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forsvundne stammer, at Messias skulle komme. Sabbatei Zevi’s efterfølger er Jacob Frank, og han

elaborerer en del om betydningen af Edom og frankerne. Ifølge Rabbi Antelman var Rothschild’erne

frankere og efterkommere af edomitterne. Så der er altså modstridende oplysninger om det �nans-

imperium, der efter sigende ejer Verden (en mild overdrivelse).

De bavariske Illuminati var efter sigende opløst. Men Jacob Franks efterfølger Moses Dobruschka

(kryptiseret som Schönfeld) danner en organisation kaldet De Asiatiske Brødre, som før nævnt. Ifølge

Albert Pike, blev disse brødre efterfølgerne til de opløste Illuminati. Det Asiatiske er en reference til de

asiater, Ismailierne, som tempelridderne efter sigende �k deres doktriner og hemmeligheder fra.

Dette broderskab bestod for det meste af syrerne, armeniere og jøder. De blev også kaldt

Oprigtighedens Brødre (Brethren of Sincerity).

Manden der startede den Amerikanske Borgerkrig og lagde billet ind på tre verdenskrige.

Det var nok ikke ham men en jesuittisk agent ved navn Leo Taxil, hvilket det ikke bliver bedre af.

For at runde af, så var den Palladiske Rite et tiltag for at forene og koordinere forskellige grene af

frimureriet – hvad vi i dag ville kalde for The Deep State. Det vil sige alt fra den Skotske til den

Egyptiske Rite. Spørg blot om, hvorvidt Deep State Politics i dag udviser en vis form for besathed med
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voldelig, manipulatorisk indgriben i Mellemøsten? Er vi i tvivl om svaret? En del af svaret er, at det har

den dybe stat været i umindelige tider.

Så hvordan skaber The Global Deep State, de sabbatæiske kabbalister, en Tredje Verdenskrig som

Albert Pike beskriver i De Palladiske Riter? Ved at militarisere grupper i Mellemøsten og ved at skabe

separatistisk del-og-hersk-splid mellem muslimer. Bulwer-Lytton (1803-73) og hans slæng havde det

udtalte formål at skabe netop dette. Heraf udspringer islamisk fundamentalisme aka perverteringen af

Islam.

Og heraf udspringer terrorisme i vor tid.

Terrorismens rødder

Tempelridderne møder altså altså nogle i Mellemøsten, som de refererer til som Østens Mystikere,

eller Johannitterne, Mandæerne. De seneste har for nylig været omtalt i forbindelse med terror mod

dem i Irak. Ordet Johannitter henviser til, at de accepterer Johannes Døberen som profeten og ikke

Jesus.

I det 12. århundrede dukkede Kabbalah op efter at have været inaktiv siden det 1. århundrede. Det

tilskrives Mandæerne i Irak, der havde bevaret disse ideer gennem århundrederne. De er næsten

identiske med Sabianerne i Iran. De �ndes også i den sydøstlige del af Tyrkiet, og de har bevaret den

hermetiske tradition. Deres tilbedelses�gur var Tamuz (Thomas, Thomasevangeliet, gnosticisme).

Kabbalah får sin revival samtidig med Skolastikken i Europa. Man kalder det også for den første

Renaissance, og den centrerer sig især om kirkefaderen Thomas Aquinus, der genlæser græsk �loso� i

forhold kristen teologi. Hvad der gå lidt mere ubemærket hen er, at skolastikerne var under ind�ydelse

af de muslimske lærere, Avicenna og Averoes og imiterer disses samlæsning af græsk �loso� i forhold

til Islam. Det var Sabianerne, der var ansvarlige for introduktionen af græsk �loso� til Islam. Det får

betydning for Su�smen, Islams mystiske gren og vigtigere: Ismailierne. Ud af Ismailierne kom

Assassinerne.

Assasineringen af en persisk vizir

Det er ubestrideligt, at tempelridderne havde kontakt med Assassinerne. Vor tids terrorister kan uden

at blinke hævde, at de er en opdatering af Assassinerne, de er vor tids Assassinere. De blev ledet af en

skikkelse ved navn Hassan-i Sabbah. Deres navn kommer fra den metodiske brug af hashish, og på

semittisk hed de Hashishim. Sto�et blev brugt til hjernevask og mind-controll. Marco Polo beskriver, at

de blev dopet med hashish og skabte et slag kunstigt paradis for dem. I rusen nød de alle tænkelige

forlystelser, kvinder, vin, mad, osv. Når de faldt i søvn og vågnede igen, �k de at vide, at hvis de adlød

og døde for sagen, så ville de komme direkte i paradis igen. Hvis en person med magt og penge

ønskede at hyre en Assassiner, var de til salg. Metoderne til rekruttering var en mellemting mellem

frimureri og den måde, der hyres lejesoldater til ISIS og lignende terrorgrupper i dag. I de lavere

niveauer af indvielse var alting blot ren Islam. Når rekrutterne bevægede sig op igennem niveauerne,
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forandrede reglerne sig, og

de blev fortalt, at det andet

var for almindelige

mennesker. Til sidst ville han

fuldstændig fornægte Islam

og acceptere okkulte

doktriner som den ægte

lære.

Når man går tilbage i tiden,

involverer kulten om den

døende gud altid beruselse,

musik og sex. Altså sex,

drugs and rock’n’roll. I de

Eleusiske Mysterier indtog

man rug, hvor der voksede

en bestemt berusende svamp på.

Tempelkirken i London

Tempelridderne fandt muligvis ingen guldskat ved tempelbjerget. Men de fandt tekster. Sefer ha-Bahir

regnes for at være selve bogen, der repræsenterer Kabbalahs opståen. Den siges at være nået frem til
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Palæstina via Tyskland i fragmenter på den tidspunkt, og derfor var Kabbalah ude af banen eller i hvert

fald under jorden i næsten 1200 år. Herefter opstår Zohar, det mest kendte Kabbalist-skrift.

I slut 1700-tal – start 1800-tal overtager den johannittiske / sabianske / mandæiske / sabbatæiske ide

frimureriet, alså den �loso� og praksis, som tempelridderne bragte med sig. Illuminati-logerne bliver

opløst, men ifølge Albert Pike overtager de Asiatiske Brødre deres rolle. Vi hørte om, hvordan Zabbatei

Zevi i 1600-tallet hævdede, at han var Messias, men konverterede til Islam, da han kom i fare for at

miste hovedet. Han tog blot et islamisk kostume på, og han bevarede et følge omkring sig af

kabbalistiske jøder forklædt som muslimer, der gik / går under navnet Dönmeh. De Unge Tyrker, der

væltede det Ottomanske Imperium og dernæst var instrumentale i det armenske folkemord, var alle

Dönmeh. Atatürk hævdes at være en af dem. Den europæiske gren havde hovedsæde i Polen, og

deres leder var Jacob Frank, der betragtede sig som Zevis inkarnation, ligesom Zevi betragtede sig som

Lurias inkarnation. Franks elever skin-konverterede til kristendom og fandt vej ind i det østrigske

aristokrati. Kryptisering er det jødiske kamæleon-trick. Kejserinden Marie Therese var forbundet med

dem. Franks nevø skaber de Asiatiske Brødre. Rothschild’erne (ifølge Antelman) var sabbatæere,

følgere af Zevi. I Spanien kryptiserede de sig med kristendom og kendes som meranos.

Man fornemmer et vist tyrkisk islæt ved Jacob Frank.

Navnet for fænomenet var Dönmeh.

Kunsten bestod i forklædning = kryptisering.

Hykleriet

Det er hævdet, at illuminater foretrækker at spille rollen som politikere. Det spiller langt snarere rollen

som pseudo-religiøse ledere. De kan kendes på en bestemt fælles opfattelse af mennesket – fra Platon

over Jamal Afghani til Leo Strauss. Ifølge dem er mennesket svagt, det kan ikke acceptere sandheden –

der er ingen sandhed – så de har brug for myter, for fantomer i himlen, et liv efter døden, osv. Man

kan ikke bare fortælle folk, hvordan virkeligheden er, man er nødt til at bruge religion til manipulere

dem. De bruger derfor alle trossystemer, ideologier og religioner, buddhisme, kristendom,
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kommunisme, demokrati, you name it. De poserer gerne som performere indenfor alle genrer. De

byder sig mere end villigt til som præsteskab.

Folk har generelt en bestemt død vinkel, når det gælder den slags typer. De undervurderer truslen fra

hyklere. Hvis man læser i Det Nye Testamente, advares der mod hyklerne. Det samme i Koranen. Da

en ærke-hykler som George Bush stillede sig op og sagde, at han var kristen, hoppede alle de kristne

på den og troede på alt, han sagde. Det samme med resten af hans neocon-kumpaner. De �este af

dem var zionister, men for at få accept fra de kristne, tog de et kostume på. Verden vil bedrages. I den

muslimske verden er der masser af eksempler. Folk opdager ikke forførelse via religion, for religion

lærer os at tro på og stole på. Religion er afvæbnende. I en en ideel verden af godhed, ville tro på og

stolen på være en god ting. I den verden, vi lever i, er det livsfarligt.

I sand religion står hvert menneske kun til ansvar overfor Gud. Religion er en sag mellem det enkelte

menneske og Gud, Universets skaber og opretholder, den Ultimative Realitet erkendt via vort eget

Højere Selv. Det handler om samvittighed, ansvar, et højere formål med vores eksistens og en klar

fornemmelse af, hvordan vi tjener dette formål. Det modsatte er illuminaternes doktrin om, at der

intet formål er, at sandhed ikke �ndes, at der ingen højere orden �ndes, at det hele handler om den

stærkes overlevelse og ret til at tage røven på alle andre. Alt, man slipper af sted med, har ret. Hvis det

er lodret løgn, så er lodret løgn det samme som sandhed. Løgnen bliver ædel (the noble lie).

Hele tanken om et præsteskab er reelt set en kæmpemæssig hån mod religion. Egentlig religion afgik

ved døden, da præsteskabet ankom. Tilbage er et redskab for kontrol med sindet. Det er nemt at kalde

sig kristen, muslim, whatever. Men det er hundesvært at sige med fuld overbevisning, at man kun

respekterer og ærer Gud og Gud alene – eller formuleret uden brug af begrebet Gud: Jeg står kun til

regnskab overfor de universelle og naturlige love og afstår fra at gøre skade på noget væsen. Al jura, al

regering, al stat, alt tyranni, alt slaveri kommer ind ad døren, når mennesker glemmer eller ikke

længere tør stå ved, at de kun behøver ét: at stå til regnskab overfor Universet / Gud. I det øjeblik af

tvivl og svaghed ankommer parasitten og lægger sig imellem dig og Skabelsen, hvorved samvittighed

er afska�et.

I princippet er det muligt at have retfærdige ledere. Det synes for tiden mere principielt og hypotetisk

end egentlig muligt. Men folk glemmer, at lederskab konstant skal fastholdes i dets forhold til sandhed

og retfærdighed. Herved bliver religion, politik, �loso�, ideologi, videnskab … en forklædning ovenpå

ondskab. Folk glemmer at se ordentlig efter og at stille deres ledere til regnskab. Det accepterer

lederskab, der blot påstår at ville dem det godt. Det er barnets næsten uendelige tillid til den voksne.

Det er svært ikke at bemærke, hvordan barne-begrebet går igen i det religiøse lingo: Guds børn, at

blive som børn igen, Israels børn, … Der er et touch af pædo�li over den måde, ordet klinger.

De nye muslimske illuminati

Bagmanden for Jihad-bevægelsen i Afghanistan hed Abdullah Hassan. Han var givetvis CIA-agent. Det

samme med Mullah Omar, den blinde sheik. Al-Zawahiri (al-Qaeda) var med garanti britisk

efterretningsagent. USA’s involvering i Afghanistan var den største CIA-operation i historien, og de
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�este nogenlunde velorienterede kender i dag historien om, hvordan CIA �nansierede Mujaheddin for

at smide russerne ud. Den første organisation, der blev sponsoreret blev ledt af Hegmajar, der

dannede et parti. Det var et udspring af Det Muslimske Broderskab.

Den pseudomuslimske frimurer, al-Banna

Broderskabet blev �nansieret af

Saudiarabien. De to nøglespillere er

sala�st-bevægelsen og wahabierne, men

de er nærmest ét fedt. Den ene linie

kommer fra mandæerne, sabianerne,

ismailierne, assassinerne, der henover

Jacob Frank bliver til de Asiatiske Brødre,

efterkommerne af illuminaterne, der bliver

til Det Muslimske Broderskab via egyptisk

frimureri skabt af Cagliostro og de

engelske rosenkreutzere, der kom ud af de

gyldne rosenkreutzere – igen knyttet til De

Asiatiske Brødre.

Da Napoleon var i Egypten, kontaktede

frimurere i hans hær, hvad de mente var

de sidste rester af ismailierne i Egypten.

Sabianerne havde bevaret, hvad der blev

betragtet som den ældste egyptiske

okkulte tradition. Det er derfor, de egyptiske symboler med Maat, pyramiden og s�nxen og alt det

skrammel hele tiden går igen i frimurersymbolik. Hermetikken blev anset for at være af egyptisk

oprindelse, hvilket ikke passer.

En egypter ved navn Marconis de Negre rejser ind i Europa og danner en �lial af egyptisk frimureri i

Europa. Den står for den sabbatæiske eller frankistiske tradition for sexuel magi. Den modsatte

bevægelse gik fra Albert Pike, Lord Palmerston og Edward Bulwer-Lytton og skulle sprede den Skotske

Rite i Mellemøsten vha den primære agent Jamal Afghani. Afghani hævdede ved navnet at være

afghaner, men han var iraner, altså Shia, altså kunne han ikke lede en loge i et Sunni-samfund.

Vi mangler kun krystalkuglen

I Europa sker den Okkulte Revival fra den okkulte undergrund. Vi ser Golden Dawn,

spiritistbevægelsen og teoso�en omkr Helena Blavatsky. Hendes to bøger Isis Unveiled og The Voice of

the Silence regnes som frimurernes bibel, og hun selv regnes som gudmor for Newage-bevægelsen.

Hun tager den ariske myte og smelter den sammen med okkulte legender. Arierne kom ifølge hende

fra Atlantis. De overlevede og slog sig ned i Gobiørkenen og i Himalaya, hvor det Store Hvide

Broderskab fandtes. Hvis man læser Gurdjie� er det stort set det samme setup. Hendes ideer har også
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rig grobund i kredsen omkring Hitler. Den politisk-

ideologiske gruppe, der var tættest a�lierede med Det

Muslimske Broderskab var nazisterne og i dag ny-

nazisterne.

Blavatsky �k tilsyneladende sine doktriner fra

ismailien/gnostikeren, Jamal Afghani. De rejser sammen til

Indien, hvor Afghani til lejligheden poserer som prædikant

for Bahai-bevægelsen. Han besøger også Aga Khan.

Sammen med Karl Reuss og andre vender de tilbage og

danner The Hermetic Brotherhood of Light, et sidestykke til

Afghani’s Hermetic Brotherhood of Luxor. Herefter Golden

Dawn og Aleister Crowley og OTO, Ordo Templi Orientis.

Og ud af OTO kommer den okkulte del af nazisterne. I den

islamiske verden bliver han faderen til sala�-bevægelsen.

På over�aden var den en revival af orthodox Islam, men i

realiteten var den blot en ny måde at underminere Islam

på. Virusprogrammet eller vaccinen, der selv indeholdt virus’en.

Det Muslimske Broderskab

Afghani var lærer for Mohammed Abdu, en britisk agent, der bliver leder af al-Ashar-universitetet. Han

bliver lærer for Rashid Ridda, der knytter bevægelsen til Saudiarabien. Ridda bliver lærer for Hassan al-

Banda, der er den formelle stifter af Det Muslimske Broderskab.

John Loftis, der grundlæggende var nazijæger, �k adgang til visse CIA-dokumenter, der viste, at Abanda

blev rekrutteret af Hitler til at danne en udløber af britisk efterretningsvæsen (!), hence: Muslim

Brotherhood. Det virker, som om det stikker i øst og vest, men underneden er det en-og-samme

bevægelse. Da nazisterne taber krigen, kommer CIA straks ind og overtager kontrollen med

Broderskabet. De �este ledende nazi-o�cierer og videnskabsmænd bliver dernæst hyret af CIA.

Operation Paperclip hyrer dem bla til NASA. Odessa-netværket hjælper ligeledes en del med at

undslippe. En del slipper afsted til Sydamerika, andre til Egypten, hvor de bliver hyret til at træne

Broderskabet. En anden gruppe ender i Italien, hvor de er med til at organisere Gladio-netværket til at

bekæmpe kommunisterne. Det CIA-monster spreder stadig gift i Centralasien og Mellemøsten.

Samtidig skabes De Røde Brigader – kontrolleret opposition, der skal to parter til terror – der har

rødder tilbage til anarkisten Bakunin.

Hovedmændene i post-WW2-nazi-netværket var Otto Skorzeny, Hitlers bodyguard, og Reinhard

Gehlen. I Egypten vendte Gamal Nasser sig på et tidspunkt imod USA, og CIA forsøgte dernæst at

bruge Det Muslimske Broderskab til at myrde ham. Det mislykkedes for dem, Nasser indkredsede

dem, og en del af dem blev henrettet, bla Sayyid Qutb. Han bliver nærmere beskrevet i videoserien

Power of Nightmare af Adam Kurt. Daværende CIA-agent Miles Copeland beskriver Det Muslimske

Broderskab som et redskab, der kunne bruges med fordel af både det britiske, det amerikanske, det
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franske, det tyske og det russiske efterretningsvæsen. CIA hjælper nogle af de indkredsede brødre

med at �ygte til Saudiarabien, hvor de �k status som ‘religiøse’ lærere. En af dem var Muhammad

Qutb, bror til Sayyid, der senere rekrutterer Osama bin Laden.

Da CIA castede ham, kiggede de på billeder af

al-Afghani

Ottomanerne

Et faktum som europæiske middelalderstudier ikke er særlig obs på, er at Middelalderen er domineret

af Det Ottomanske Rige. Da briterne ekspandere imperialistisk indførte de den infamøse del-og-hersk-

taktik. Det er hemmeligheden bag en lillebitte ø i udkanten af Europa’s evne til at underlægge sig store

dele af Verden. Deres teknik var bedrag, rule by deception. De måtte �nde en metode til at

underminere Det Ottomanske Imperium, og denne metode måtte nødvendigvis indeholde elementet

af muslim mod muslim.

Metoden beskrives i bogen The Memoires of Mr. Hempher, The British Spy to the Middle East. Han

beskriver, hvordan han blev udsendt at briterne for at underminere ottomanerne. Han rejser området

tyndt til at han �nder en mand, der er korrupt nok til at kunne samarbejde med ham, og som hedder

Muhammed Abdul Wahab. De tester ham ved at få ham til at begå handlinger, der regnes for grove

synder i Islam, og det lykkes dem. Kompromittering regnes for en sikker måde at ska�e sig lydighed

hos ledere på. De tager ham med til Saudiarabien og partner ham op med en mand ved navn Ibn Saud

fra House of Saud. Saud skulle være den politiske leder, og Wahab skulle være kilden til ideologien.

Den egentlige kilde var dog briterne.

Ørkenrøveren ibn-Saud på sine gamle dage

Så hvordan får man én muslim til at hade og bekæmpe en anden? Det er strengt forbudt indenfor

Islam. Den eneste måde er at få den éne muslim til at erklære den anden for at være ikke-muslim.

Wahab kunne herefter sige, at Jihad var påbudt overfor dem, han udråbte til vantro. Han �nder et

meget tyndt påskud ved at henvise til det vantro i at bede til helgener. Nogle muslimer ville udtrykke

sig sådan: Gå i forbøn til Allah for mig. Wahab harcelerede over, at dette var en idoliserings-akt, altså

en form for afgudsdyrkelse. Det er selvfølgelig ikke tilladt at bruge billeder i Islam, derfor al den
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overdådige dokorationskunst,

arabeskerne, geometrierne, de slyngende

mønstre. Men det var der på ingen måde

tale om her. Det lykkedes alligevel denne

bedrager, denne spindoktor at indpiske

den doktrin, at en anmodning om forbøn

var at gøre en anden person til Gud, der

var trosfornægtelse, apostasis.

Wahab, købt og korrumperet af englænderne

Han hævder simpelthen, at hele Islam

mellem den tidligste form og ham selv var

faldet ud af Islam – hvilket fortæller viser

det megalomane i hans udsagn. Han

påkalder sit følge at fordømme og

bekæmpe Islam. Wahab er en religiøs

provokatør og ufredsmager, der selvbestaltet – eller

rettere: bestaltet ene og alene af sine britiske,

imperialistiske opdragsgivere – erklærer Jihad mod hele

Islam. Han starter en terrorbølge, hans håndlangere

besætter hellige steder, ødelægger helligdomme,

relikvier, udfører massakrer, slavegør kvinder og børn, og

andet charmerende. Så hvis vesterlændinge i dag har

indtrykket af Islam som undertrykkende og fanatisk, så er

de på grund af en endnu ikke uddød bevægelse for at

korrumpere og pervertere Islam startet af briterne og

Wahab.

Ottomanerne får ret hurtigt nok af manden og hans

bestialske fanatikere og går ind og smadrer bevægelsen. Den overlever dog i et ganske lille område i

Saudiarabien. Næste skridt til undermineringen af ottomanerne kommer med de Unge Tyrkere og

næste igen med dannelsen af staten Israel. Hovedformålet med Israel er ikke for jødernes skyld men

for briternes. Jødestaten var det giftige spyd, der skulle plantes, så stregerne kunne tegnes i

ørkensandet og deling-og-beherskelse �nde sted. Der var to special-agenter i sving, den ene efter den

anden. Den første var Lawrence of Arabia, der arbejdede med Feisal, sheri�en af Mekka, den anden

var Philby, der arbejdede med bin Saud. Men Imperiet var allerede blevet omstyrtet af De Unge

Tyrkere, jødiske Dönmeh. Men Feisal får at vide, at hvis han hjælper briterne med at bekæmpe

tyrkerne, så vil han blive konge i hele Arabien – altså ikke blot Saudi-Arabien men grundlæggende hele

Mellemøsten. Hvad de dog ikke fortæller ham er, at de har underskrevet Sykes-Picot-aftalen i 1916 om

at opdele Mellemøsten mellem englænderne og franskmændene. Altså franskmændene får Libanon,

briterne får Palæstina og Irak, osv.
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Olie og dollar

Så Feisal kæmper sammen med Lawrence of Arabia som beskrevet i �lmen af samme navn, og de

indtager Damaskus, hvorefter Feisal erklærer sig konge af Arabien. Men briterne prikker ham på

skulderen og fortæller ham, at de har en anden aftale, som de lige ‘glemte’ at fortælle ham om, så han

indlemmer kun Jordan, hvor hans familie stammer fra. Briterne og Lord Rothschild har som bekendt

allerede indgået en anden aftale kaldet Balfour-deklarationen, hvor det er aftalt, at Rothschild og den

zionistiske bevægelse skal overtage Palæstina. I stedet for Feisal bliver det ibn Saud og hans jødiske

slægt, der overtager kontrollen over Saudiarabien. Hans forfader, den oprindelige ibn Saud, var

manden, der assisterede Wahab i at danne sin anti-islamiske islamisme. Et år senere overgiver ibn

Saud rettigheder til olieboring til Rockefeller og hans Standard Oil.

Lawrence som Peter 00’Toole – being a tool.

Man forstår, hvorfor Peter blev valgt til rollen,

han ligner faktisk manden.

William Engdahls bog The Century of War

beskriver meget nøje den vigtigste periode i

den saudisk-amerikanske relation fra 1973.

Engdahl påviser, at oliekrisen i 70’erne var

orkestreret af Henry Kissinger. Alle penge,

som Saudiarabien ville modtage for olie,

ville blive deponeret i Chase Manhattan

Bank i Wall Street under Rockefeller

Holding. Olieprisen blev fastlagt på et

Bilderberger-møde og blev 4-doblet! Og

Saudiarabien bliver stinkende rige natten

over. Kissinger havde den ondskabsfulde

plan, at der var en række lande, der var

‘overudviklede’, og som (amerikanerne/olieindustrien) havde brug for at blive sendt tilbage til

middelalderen.

Kissingers plan hedder Petro Dollar Recycling, og danner baggrund for noget lignende, som John

Perkins senere beskiver som Financial Hitman’ship. Saudierne tjener alle de penge, som de placerer i

Chase Manhattan, men tredjeverdens-landene bløder, fordi de ikke har råd til at købe al den

hundedyre olie. De er derfor nødt til at låne dem samme sted. De bliver altså både dybt forgældede og

dybt forarmede på én gang. Korruption og despotisme har kronede dage i disse lande i disse år. Petro-

slaveriet, Petra, Edom …
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Mr. Dark Kabal himself

Efter Watergate er CIA’s hænder og �nansiering temmelig stramt bundet. Så de laver en lokumsaftale

med Saudiarabien om, at de �nansierer dem. Det første saudierne �nansierer er Kontra’erne i

Mellemamerika, så der har vi begyndelsen på Iran-Kontra-a�æren. Robert Dreufuss beskriver i sin bog

Hostage to Khomeini den tætte alliance mellem frimurerne og deres kreation, Det Muslimske

Broderskab, der var med til at installere Ayatollah Khomeini, den britiske agent. Ligesom Shahen før

ham. Den ene agent overtager den anden, modsætningerne ligger kun på over�aden – det kaldes

hegeliansk dialektik. Khomeini kalder USA for den store satan, osv. altsammen spil for galleriet. Det er

på det tidspunkt, hvor USA søger efter en måde at ødelægge Sovjetunionen på, tiden for Brzezinsky’s

ærkekrise og store skakspil. Der er her, hvor skiftet sker fra brugen af fascistiske terrorgrupper til

islamiske ditto. Operation Gladio fase 1 går over til Gladio fase 2.

Det er meningen, at Saudiarabien skal �nansiere disse terrorceller ad diverse bagdøre. Finanskilderne

er olie og drugs. Finansinstitutionen for pengevaskerierne hedder BCCI. William Casey kalder dem

Bank of Crooks and Criminals. Alle slags gangstere bruger den fra gangsterne i Chicago over kokain-

baronerne i Colombia til de tyriske heroinpushere – og über-gangster-institutionerne CIA og NATO.

Iran-Kontra-pengene bliver kanaliseret til Mujaheddin i Afghanistan. Kontraerne køber våben for

kokain, der bliver landet i Mena, Arkansas under opsyn af Bill Clinton i samarbejde med tidligere CIA-

direktør, George H. W. Bush, to gangsterledere, der begge havde været / var indsat som præsidenter.

En hoved-handler var Barry Seal, der var blevet rekrutteret i samme uge fra samme lejr som Lee

Harvey Oswald – you can’t make this up! Kokainen bliver fordelt til ghettoerne især i L.A. og her starter

crack-epidemien. Praksis med drugpenge som �nansiering af ‘sorte’ o�-budget operationer går helt

tilbage til Lord Palmerston, for han var premierminister i England under Opiumskrigene.

* fodnote:

Palmersons a�liate var bla Benjamin Disraeli – læs navnet! Disraeli blev Englands udenrigsminister.
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England udførte altså dengang Israelsk udenrigspolitik allerede før Israels dannelse, ligesom USA nu

villigt udfører Israels udenrigspolitik og systematisk tilsidesætter samtlige amerikanske borgeres krav,

rettigheder og behov!

Den kinesiske Kejser adresserer englændernes dobbeltmoral i sit brev til Dronning Victoria. Men hvad

kejseren måske ikke havde forstået var, at opiumskrigene var kinesernes møde med en dyster, okkult

agenda, en dødskult, der ofrede mennesker samtidig med, at de tjente penge.

Under opiumskrigen startede England sin lange og �ne tradition med at monopolisere verdens

drughandel samtidig med at nationernes befolkning blev forgiftet. Centrum for drughandel var stadig i

Østen, bla Hong Kong. Triaderne sad på handelen og briterne havde koordineret sig med dem, et af

hovedformålene med Hong Kong. Senere forskyder drugcentrum sig til Vietnam-Laos-Cambodia kaldet

Den Gyldne Trekant og senere til Afghanistan. Vi behøver blot at betragte det boom af

opiumsproduktion, der fandt sted efter USA-Englands (NATO’s) besættelse. Karzai’s bror var en af

landets førende drughandlere, og han selv havde en stilling i det syndikat, der �k koncessionen på at

bygge en olieledning gennem landet. Fuldendt korruption!
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NATO og amerikanerne sørgede for, at ingen kom og stjal deres hovedindtægt

På et tidspunkt mente amerikanerne, at de havde brug for �ere tropper i landet. Så de begyndte at

rekruttere muslimer fra hele verden. De henvendte sig til Saudiarabien og efterspurgte en leder. Så de

fandt bin Laden i den næstmest magtfulde familie i landet, tæt forbundet med House of Saud. Bin

Laden tilbragte tid i USA på træningsvisit under navnet Tim Osman. Rekrutteringen foregik i moskeer i

den vestlige verden, hvor man viste jihad-�lm o. lign. der lovpriste kampen mod de onde vantro sovjet-

russere. Og som et ægte tveægget sværd blev de fanatiske tåber også brugt til at skræmme livet af

Vestens befolkning. Så kom CIA-Mossad-operationerne 9/11, London 7/7 Undergrunden og Madrid-

bombningerne og The War on Terror, det absurde udtryk opfundet af just de typer, der udøvede

systematiske terror.

End-Game Terror

I 1996 kom der et dokument kaldet Clean Break skrevet på bestilling af Benjamin Netanyahu assisteret

af Richard Pearl, blandt venner kaldet Prince of Darkness. Det siger det samme som general Wesley

Clark �k at vide af Donald Rumsfeld: at Irak på ingen måde var slutningen men blot begyndelsen, og

invasion og ødelæggelse af seks andre lande i Mellemøsten allerede var fuldt planlagt: Libyen, Sudan,

Libanon, Syrien, Mali, Iran. The Clean Break var altså israelsk udenrigspolitik som bestilt arbejde til

USA. Libyen gik som smurt. Sudan ligeså, Mali er stadig i fuld gang, Irak var for længst smadret. Men i

2013 gik det galt for planen, for syrerne havde set det komme, og de zionistiske NeoCon-løgnere begik

deres hybris. Både den britiske og amerikanske befolkning gennemskuede svindelnummeret – de

snotdumme danskere fattede ikke en hujende hestebønne og bakkede ufortrødent op om

amerikanerne, CIA, NATO og israelerne, og selv folkemordet i Gaza medførte ingen moralske

tømmermænd.

Resultatet af sabbatæernes folkemord i Gaza
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Man kan undre sig over, at

det humørsyge Vesten det

ene øjeblik bringer

diktatorer til magten og det

andet øjeblik dæmoniserer

dem. Det var tilfældet med

Saddam Hussein, Gada�,

Assad og en stribe ledere.

Assad-familien er medlem

af Alawi-sekten, en syrisk

shia-sekt. De udgør kun

10% af den syriske

befolkning men styrer det hele. Det er ganske forståelig, at der i Syrien fandtes en opposition, der

ønskede sig demokrati. Hvad de dog ikke tydeligt så komme, før det var for sent, var, at de også blev

brikker i et slet spil, hvor farvede revolutioner, altså pseudofolkelige oprør byggende på alle indre

spændinger i et land på det snedigste blev manipuleret af udenlandske storspillere i kombination med

terrorvåbnet. Hvad de heller ikke gjorde sig helt klart var, at demokrati ikke længere fandtes i Vesten

og derfor overhovedet ikke var værd at stræbe efter.

Alawierne har spillet en rolle i den okkulte historie især i det seneste 150 år. De var faktisk USA faste

partnere indtil for ganske nylig. Men ifølge Clean Break-strategien skulle Syrien smadres ligesom

Libyen for at Yinon-planen, visionen om Greater Israel, kunne realiseres. Den okkulte betydning af de

to blå streger i det israelske �ag er: fra Nilen til Eufrat. Vi kommer ikke langt ved at forvente nogen

form for etik i sådanne hændelser. Det ville svare til at tillægge ma�abosser et moralsæt, der ikke

�ndes. Godtroende og velmenende mennesker projicerer desværre ofte deres godhed over på

(u)mennesker, for hvem enhver form for godhed er totalt fremmed. Umenneskenes ondskab er til

gengæld så ufatteligt for mennesker, at de som regel nægter at tro det, selv om de får smidt en hel

containerfuld af beviser på bordet.

Der sidder en edderkop i hjørnet, en octopus, der har strukket et �ntmasket netværk udover den

verden, vi kender … eller rettere ikke kender. En stribe såkaldte tænketanke var involveret i det for

størstedelens vedkommende mediebårne fænomen, der blev kaldt Det Arabiske Forår. Over�aden er

medie-propaganda, undergrunden er efterretningsvæsen. The Rand Corporation har spillet en

konstant rolle som ‘bestyrelse’ i en koordinering af tænketankene og fondene.

Kalifatet og civilisationernes sammenstød

Et skridt tilbage: Det Ottomanske Imperium’s 600-årige storhedstid er næsten udeladt af vestlig

historieskrivning. Som europæere hører vi kun om europæisk sen-middelalder, som om der intet fandt

sted udenfor Europa. Da vi endelig hørte om det, var det, fordi briterne havde besluttet sig til at

ødelægge det på samme måde, som de efterfølgende gjorde med det Østrig-Ungarske, det Russiske

og det Tyske. Med det Ottomanske Rige faldt også sultanatet / khalifatet, og den enhed, som Riget

havde kunnet garantere, faldt sammen dermed. Khalifatet vender aldrig tilbage. Drømmen om
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khalifatet, derimod, kan bruges til alt muligt af observatørerne. Clash of Civilisations hører til

observatørernes terminologi for tiden, men det er en terminologi, der allerede var fuldt udviklet i

1800-tallet i den Palladiske Rite, hvor frimurer-slynglerne omkring Albert Pike synger om de tre

verdenskrige.

Propagandabilleder viser mest kvinder og grædende børn. Virkeligheden er anderledes.

Dette er mere end immigration, og mange er overhovedet ikke �ygtningen. Dette er en invasion.

Islam som egentlig stat �ndes ikke længere. Efter ottomanerne var den islamiske enhed og enighed

forsvundet, så ‘the Clash’ var umuligt at bringe i stand, siden en sådan enig samling mod den vestlige

civilisation ikke kunne tilvejebringes på anden vis. Medmindre man endnu engang og denne gang med

bedre planlægning kunne bruge den britiske strategi fra Abdul Wahab / ibn Saud i modi�ceret form og

mobilisere marginale grupper indenfor Islam og få nogle hykleriske demagoger til at vifte dem om

næsen med had og jihad-propaganda. Hadet lå lige til højrebenet, for USA og England var almindelig

kendt i hele den muslimske som Ondskabens Imperium, og med rette. Ordet Jihad er i dag et pseudo-

muslimsk ny-ord, der blot er vold og ikke det, som ordet egentlig betyder. Den hegelianske dialektik

består dernæst i, at befolkninger og deres beslutningstagere i Vesten via Vestens’ korrupte medie-

disinfo – eller slet og ret dumme uvidenhed – føler sig truet, hvilket så a�øder modaggression. Tredje

Verdenskrig er mindst lige så teateragtigt iscenesat som de to foregående.

Opsummering igen for den røde tråds skyld. Det Muslimske broderskab havde/har altså to sider og

funktioner:

1. at træne som redskab for vestlig efterretning og subversions-politik

2. at at være sammensmeltet med Vestens okkulte tradition, som er den egentlige bagvedliggende

�loso� bag Vestens reelle lederskab. Hvilket – behøver vi længere at sige det? IKKE har noget at

gøre med det pseudo-lederskab, som vi ser på fjernsyn!
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Neo-Kalifatet er et begreb, vi hele tiden hører fra Broderskabets talerør. Altså oprindelig et dukke-

kalifat til at tjene briterne, hvilket i dag inkluderer deres efterfølgere amerikanerne og israelerne. Dette

er WW3-sceneriet fra den Palladiske Rite og Albert Pike. Det er i øvrigt værd at bemærke, at Pike’s

udsagn er forsøgt miskrediteret, men at det faktisk ikke er hans udtalelser om de tre krigsscenarier,

der er draget i tvivl, men teknikaliteter om hvorvidt en bog, der blev fundet på det Britiske Museum og

som indeholder udtalelserne, er original og autentisk. En lille, men �nurlig og vigtig detalje.

Ifølge islamisk tradition vil Antikrist komme til syne i Damaskus. Lederen af en række su�sekter,

Abdelqader al-Djezairi, blev en vigtig skikkelse, der etablerede sig selv i netop Damaskus, fordi han

kendte denne profeti. Derfor er Damaskus verdenscentret for Naqsbandi-su�smen. Så hvis man

spørger: hvorfor al det ståhed om netop Syrien, så er det okkulte svar sandsynligvis at �nde her. Det er

her irrelevant, om vi tror på den slags profetier eller ej, for enten tror de på dem, eller også er

(omvendte) profetier manuskripter, der bliver fulgt i en slags big-scale Hollywood-produktion, så alle

de, der tror, får lov at synge i kor – jævnføre illuminaternes grundtese om, at folk har brug for

religioner for at synge i kor. Med andre ord: Johannes Åbenbaring kommer til live, fordi man følger

profetierne som blueprints. Johannes – Johanitterne – Sabattæerne.

Hvorfor spiller lederne i den muslimske verden bold med det kurrupte og aggressive Vesten? Tror de, at de

kan slippe afsted med at spille dobbeltspil? Ved de, hvad de risikerer, og hvorfor er de villige til at lade sig

korrumpere?

Fænomenet er kendt i både den islamiske og den kristne verden. I den islamiske verden �ndes en

100% korrumperet udgave af Islam købt-betalt-�nansieret af Saudiarabien. I de �este moskeer verden

over bliver der sjældent talt om essentielle ting. Hver gang det, der burde være det egentlige ærinde

for en sand religion, retfærdighed, et godt liv blandt mennesker, etik, anstændighed, fred, afska�else

af fattigdom osv burde komme på banen, så viger man udenom. Muslimer føler, at der er noget galt,

at der er noget, der mangler. Men så ankommer disse marginale højtråbende grupper og tilbyder

noget, der smager lidt af fugl og �sk, fundamentalistiske grupper som Hizb ut-Tahrir, al Qaeda,

Muslimsk Broderskab, al-ditten og al-datten, og folk, især unge, hopper på den, for de vil gerne gøre

en forskel, og de er endnu ikke helt desillusionerede og passiviserede. Skift efter behag muslim ud

med kristen her. Mange af disse grupper tilbyder rent faktisk socialt arbejde og hjælp til fattige som en
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form for bestikkelse. For begge versioner, udvandingen og fundamentalismen, er kernen af Islam

skjult, og begger versioner giver på hver deres måde foderstof til Clash of Civilisations.

Edderkoppen i nettet af islamisk

korruption er altså Saudiarabien, det

eneste land i veden, der er opkaldt efter én

familie. Landet er simpelthen deres private

ejendom. De kontrollerer den muslimske

verden via deres penge og organisationer. I

Indien er alle de madrassaer, der har

uddannet talibanere, �nansieret og styret

af Saudi – og ultimativt Rockefeller

Foundation. Den besynderlige tyrkiske

imam, Fetullah Gülen, der er meget lidt

velkommen i Tyrkiet, har via den slags

penge (Rockefeller-Saudi) startet 100-vis af

madrassaer / koranskoler i både Vesten og

Centralasien, hvor terroristerne

uddannes/hjernevaskes, og hvorfra de

rekrutteres.

Arabere og tyrkere kan efter sigende ikke lide hinanden. Men hvem lærte dem det, for det var ikke

praksis i Det Ottomanske Imperium? Det gjorde briterne. Araberne �k at vide, at de tyrkiske muslimer

var dem underlegne, og at de skulle bekæmpe dem. Så det gjorde det. Sharif Hussein i Irak erobrede

Det Ottomanske Rige og Palæstina under 1. Verdenskrig, og briterne gjorde ham til konge i Irak. De

sagde det samme til ham som til Feisal om Arabien: at han ville blive konge over hele det tidligere

Imperium. Igen havde englænderne og franskmændene i hemmelighed underskrevet Sykes-Picot-

aftalen, og han blev bare konge i Irak. British Rule by Deception.

Da de Arabiske Forår startede, var der oprørsgrupper i en række lande inklusive i Saudiarabien. Det

lykkedes dem at lave en masse ballade og kaos i Tunesien, Egypten og andre steder. Men i

Saudiarabien slog de fuldstændig fejl (selvom der nok kunne trænge til et oprør der). Den simple årsag

var at alle alle andre grupper end dem i Saudiarabien �k støtte fra … Saudiarabien.

Endnu engang blevMellemøsten overrendt af nyttige idioter

CIA begik tilsyneladende en fejl. De oversatte i 90’erne nogle dokumenter fra arabisk, der klart viste, at

House of Saud var en jødisk familie. Fejlen bestod måske især i, at oversættelsen slap ud. De linker

ovenikøbet saudierne op til sabbatæerne, hvilket får en hel stribe ting til at falde på plads. Det

forklarer fx, hvorfor det nuværende styre i Tyrkiet, der er udsprunget af Dönmeh = sabbatæere er

rørende enige med Saudi = sabbatæere om at støtte ISIS (Israelian Supported Invasion Slaughter…),

der aldrig angriber, hvad der burde være deres værste fjende Israel og zionisterne = sabbatæere, men

koordinerer alle deres aktioner med den israelske hærkommando. Det forklarer, hvordan sala�st-
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bevægelsen opstod ud af den rosenkreutziske =

sabbatæiske tradition. Det forklarer modsætningen

mellem de amerikanske zionistiske neocons =

sabbatæere og deres hadobjekt No. One det Rusland,

der for over et millennium siden smed de khazariske

jøder = sabbatæere ud af området. Det forklarer, hvor de

allesammen hader ortodox religion det være sig

Jødedom, Islam og Kristendom, og så langt tilbage vi kan

overskue har bekæmpet ortodoxi med næb og kløer. Det

forklarer, hvorfor de sovjettiske bolsjevikker i starten af

den Russiske Revolution hjulpet til magten af frimurere =

sabbatæere støttet af de zionistiske bankmoguler fra

Wall Street = sabbatæere a�ivede ortodoxe kristne i

Rusland i milliontal og russere i det hele taget i 100-

milliontal.

Mentioning Rosenkreutzere. Der �ndes denne myte, at

Christian Rosenkreutz i det 13-14. århundrede rejste til Mellemøsten og studerede Su�sme og

Kabbalah og vendte tilbage til Tyskland og dannede sin orden, der blev annonceret omkring 1519. Der

er helt tydelige ligheder mellem Rosenkreutz og Luria’s Kabbalah og Jacob Böhme, der helt sikkert var i

Palæstina for at lære af Luria’s studenter. Böhme tilskrives i øvrigt op�ndelsen af ordet teoso�.

Rosenkreutzernes håb var at skabe en protestantisk revolution i Europa og få hjælp af engelske kong

James – ham med Biblen. Hvis man bladrer i Luthers håndskrifter �nder man ikke uventet rosen og

korset. De �este protestanter i dag regner sig selv for meget lidt esoteriske og meget verbale, men

lidet aner de, at Reformation har rødder i den jord. Ejheller aner de, at protestantismen var et politiske

redskab �nancieret af venetianerne. Lidet aner de, at Calvin var sabbatæisk krypto-jøde (navn: Cohen)

og åndelig elev af Jacob Frank.

Vi kan desværre ikke bringe et billede af Christian Rosenkreutz, da manden ikke er afbilledet. Årsag: han

fandtes nok ikke.

Den rosenkreutziske bevægelse slog helt fejl, og synkront med dens �asko startede 30-årskrigen,

endnu et venetiansk netværksplot. Halvdelen af Europas befolkning blev ofret til den døende gud,

Molok / Lucifer. Det siges, at det var katolikkerne, der vandt 30-årskrigen, men det var nok snarere det

�ittigt omtalte dæmoniske væsen uden alder fra den præantikke verden afbilledet med horn på

hovedet. Rosenkreutzerne �ygter til England, hvor de in�ltrerer frimureriet. Deres bidrag til End Game

Terrorism er deres videreudvikling af eskatologisk �loso�. De kaldes i deres tid for Milennarianerne

dvs De Der Venter På Tusindårsriget. De var overbeviste om, at året 1666 skulle blive det afgørende år.

De opkaster alle mulige ideer om, at Israels forsvundne stammer skulle vende tilbage fra Asien, og at

jøderne skulle genforenes.

Menassa ben Israel, en nøgle�gur i bevægelsen, begyndte diskussioner med den engelske regering om

at tillade jødernes tilbagevenden til landet. De var i løbet af Middelalderen blevet smidt ud pga dårlig
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opførsel i England såvel som i de �este europæiske

lande. Jøderne betalte/bestak Cromwell til først at

overtage England og dernæst at tillade dem at

vende tilbage for at gentoptage deres midlertidigt

afbrudte virksomhed ved navn Usura /

ågerkarlevirsomhed. Det er i samme periode, at

Bank of England opstår, The Central Ågerkarl.

Hvad sker der så i 1666? Sabbatei Zevi dukker op og

hævder, at han er Messias! Og hvem er de folk, der

bakker op om denne absurde påstand? De er alle

bundet op til de rosenkreutziske cirkler, hvilket

betyder, at Sabbatei Zevi er en rosenkreutzisk

op�ndelse! Sarons Rose og Gud, der hele tiden skal

dø på Korset genopstår .. og �opper. Først �opper

rosenkreutzerne, dernæst �opper den falske

Messias.

Viljen til magt og New Age

Uanset hvor de kommer hen, så søger de sabbatæiske grupper magt. Det er den side af deres virke,

der er emnet her, ikke hvorvidt Universet er opbygget af 10 og 7 og kan sættes på diverse okkulte

formler, hvilket i øvrigt kan være meget interessant. Der gemmer sig uden tvivl en mængde

spændende viden, der kan være interessant. Men interessant på en helt anden måde er, hvordan de

kabbalistiske sabbatæere bruger deres viden om magi overleveret fra ældgamle Magai, magere fra

Babylon til altid at ska�e sig magt og til konstant at korrumpere det menneskelige samfund overalt,

hvor de kommer frem. Det er historiem om DEM og ikke historien om den viden, de stjal fra

babylonerne. Det er ligesom med videnskab, som vi kender den. Den er for så vidt neutral, men i

hænderne på en psykopat bliver den altid til et dødeligt våben eller styresystemet i teknokraternes

robothelvede på jord. Giv en psykopat et frisk grønt og harmløst æble i hånden, og hans første tanke

vil være, hvordan han kan smide det i hovedet på andre på den mest skadelige måde.
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Vi �nder senere disse mænd i de okkulte kredse omkring Hitler. De er altid, hvor der udøves magt og

hvor de kan hviske ting i ørerne på magthaverne. Stifteren af det Muslimske Broderskab, Hassan al-

Banda, gjorde hvad han gjorde på opfordring af Hitler. Det er et faktum, og revisionister, der fokuserer

på andre og helt relevante sider af nationalsocialismen, misser ofte den pointe. For dem er nazismens

mørke felt et no-go. Nazipartiets okkulte side var Thule-selskabet, der udsprang af Blavatsky og

Crowley, Golden Dawn og Afghani. Hitler og al-Banda deler en fælles tradition, de har fælles udspring i

den rosenkreutziske legende og The Brethren of Sincerity, informanterne for tempelridderne.

Vi kan ikke være sikre, men meget tyder på, at disse Brethren-grupper i antikken var krypto-jøder. De

�k i hvert fald en enorm ind�ydelse på de jødiske kabbalister såvel som visse su�-ordener, især

Bektashi’erne, der var krypto-jødiske samfund. Bektashierne og de tyrkisk-jødiske sabbatæiske

Dönmeh er ét og samme. Rudolf von Sebottendorf, stifteren af Thule-samfundet, starter med at blive

tyrkisk statsborger for at studere Kabbalah hos Dönmeh-frimurerne. Der er en lighed mellem de

raceteorier, vi �nder hos nazisterne og dem hos De Unge Tyrkere, hvor det hedder Pan-tyrkisme, der

bygger på Bektashi-legender og Dönmeh-ind�ydelse.
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Det armenske folkemord var De Unge Tyrkeres værk.

Ikke blot armeniere men også syrere og grækere blev massemyrdet.

Folkemordet foregår løbende den dag i dag.

I synarkismen hævdes det, at al religion har en okkult baggrund. Men det har primært været hoved-

salgsargumentet for de okkulte grupper, så de fremstod som bærere af den egentlige, den oprindelige

tradition. Man må blot gøre sig klart, at denne oprindelige tradition allerede er korrumperet.

Påstanden er sand i den forstand, at alle ortodoxe religioner har tilknyttet en okkult tradition.

Religionerne har været værtsdyr for okkultisterne.

De tyrkiske Dönmeh er ikke blot kabbalister. De er også neo-shamanister. Den centralasiatiske

shamanisme i deres optik var tyrkernes oprindelige religion. Deres nationalisme og pan-tyrkisme eller

pan-turanisme er for dem en tilbagevenden til denne oprindelige religion. Kasoma Dikoras, en

ungarer, var stifteren af pan-tyrkismen i 1830’erne. Ungarere regner sig selv for turanere fra de

centralasiatiske stepper og var oprindelig et semi-nomadisk folk. Den ungarske pusta må have lignet

de mongolske stepper. I sin mission for at �nde oprindelsen til det ungarske folk prøver han at nå til

Shinjang i Vestkina, som skulle være det oprindelige Shamballa. I dag er der tyrkisktalende

befolkningsgrupper i Shinjang, der også kaldes for Øst Turkestan. Dikoras stedfæstelse af Shamballa

in�uerer Helena Blavatsky og senere Alice Bailey. Blavatsky havde førhen koncentreret sig om Egypten

og det Hermetiske Broderskab fra Luxor men efter stiftelsen af Det Teoso�ske Selskab skifter fokus til

Shamballa og Tibet. Herefter er det altså buddhismen, nærmere bestemt den tibetanske buddhisme,

der er bæreren af den oprindelige visdom. Tibetansk buddhisme har elementer af buddhisme blandet

med mongolsk-centralasiatisk shamanisme og Tantra.

Så sandt.

Man bør dog vogte sig med folk, der bruger ordet for ofte.
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Det bringer os tilbage til Bektashierne og

Dönmeh og deres påstand om, at shamanisme

ligger til grund for tyrkisk religion. Ikke bare

enhver shamanistisk tradition fra Sydamerika,

Afrika eller endog Nordeuropa, men nærmere

bestemt den centralasiatiske udgave og helt

speci�kt udgaven i Shinjang i Kina, altså Øst

Turkestan. Det er grunden til Blavatskys spring til

Tibetansk Buddhisme, som hun hævder er den

reneste form for bevarelse af kilden til den

jødiske Kabbalah, som er centralasiatisk

shamanisme, traditionen for magi.

Begrebet Shamballa har mange konnotationer.

Ifølge legenden blev Lucifer smidt ud at Himlen,

hvorefter de etablerede sig som et hierarki i

Shambala. Lucifer ikke-forstået som en person

men en type af væsener, som personi�ceres med navnet. De kaldes forskellige navne. I

kristendommen kaldes Lucifer for Denne Verdens Konge i modsætning til Himlens konge og dronning.

Vi lever med andre ord i Helvede – så forstår jeg bedre … Et andet navn for stedet er Agartha, og så går

vi under jorden i form af et underjordisk landskab, en hul jord, hvorefter vi er tilbage til

rosenkreutzeren Bulwer-Lytton. Ifølge ham havde de overmenneskelige undervæsener fra Agartha

opnået deres super-powers ved at beherske vril. Så ryger vi videre til Vril-selskabet, der er forbundet

med Thule-selskabet. Thule (og det er ikke en amerikansk base i Grønland) er det tredje navn for

Shamballa. Atlantis er måske det fjerde navn. Listen er lang. Shamballa – Kaballah. Nazisterne var på

inviteret besøg i Tibet i 1938-39, og de ledte her – som overalt hvor de kom frem, Egypten, Sydfrankrig,

.. – efter resterne af deres mytiske fortid. En af indgangene til Agartha skulle ifølge legenden �ndes i

Tibet.
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Det hele fører til New Age. Kernebudskabet i New Age er, at mennesket er Gud. Det skulle være den

ultimative hemmelighed ved det okkulte. Det er derfor, at New Age hævder, at der bag alle

religionerne �ndes én og kun én hemmelighed – som de selvfølgelig kender – der stammer fra én og

kun én kilde – som de selvfølgelig har adgang til. Deres mål er det samme som globalisternes og FN’s:

dannelsen af en New World Order med en One World Religion. Kort sagt: Kabbalisternes vådeste drøm

er, at deres system bliver verdens styresystem og dermed – surprise-surprise, vi havde aldrig gættet

det: DERES styresystem. Halleluja for den Store Oneness! Det er, hvad visdom er blevet til i løbet af Kali

Yuga: One World Faschism.

Det er selve karakteristikken af Kali Yuga, mørkets tid. Mennesket glider ud af religion – i ordets

egentlige betydning: forbundethed med Universet af nogle kaldet Gud – og ind i sækularisme,

hvorefter mennesket selv bliver Gud. Det er hele Illuminati-konceptet. Illuminaterne og deres

efterfølgere ser deres hoved-succeser som den Franske Revolution, Den Amerikanske Revolution, Den

Russiske Revolution. De farvede revolutioner og det arabiske forår er samme kop malurt. De kalder

det for udviklingen af demokrati. Det starter altsammen med kabbalisten, Friedrich Hegel og hans

historiske �loso�. En hel række �loso�er følger efter Hegel. Hele Frankfurterskolen er hegeliansk, og i

nyere tid �nder vi Leo Straus, Godfather of the Neocons og Francis Fukuyama, den politiske �losof der

prokamerede End of History. Vi tager den lige igen: Historiens Ende! En vor tids �losof med ind�ydelse

på vor tids politik og beslutningstagere i Vesten, der med vor tids sprog omformulerer / genformulerer

et tankesæt, der grundlæggende set hører hjemme i kabbalistiske Zohar og Johannes Åben-Fucking-

Baring! Man tror ikke sine egne øjne og ører. Det er religiøs eskatologi på sekulært ny-sprog.
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Ortodoksi

Ortodoks Islam modsatte sig fra starten af fremkomsten af New World Order. Derfor måtte det dø. I

dag bliver vi – og muslimerne selv – udelukkende præsenteret for vrangbilledet af Islam. Islam er

blevet en kabbalistisk projektion af alt det, som vestens ledelse står for. Projektion er et af

kabbalisternes magiske tricks. Eksempel: efter iscenesættelsen af to verdenskrige med Tyskland som

hovedperson i rollen som kabbalisternes hovedfjende og hovedmål for destruktion, blev ALT tænkeligt

snavs, al ondskab og alle krigsforbrydelser projiceret over på Tyskland og tyskerne. Og det snavs, der

ikke fandtes, men som var nødvendig for den perfekte projektion, blev bare opfundet. Derfor skrønen

om Holocaust. Hokus-pokus og abra-kadabra, vi har gjort den store håndspålæggelse af vores eget

selveste o�er, og nu er alle vore synder minsandten tilgivet ved et magisk stunt, vi selv har udført.

Sharia bliver i Vesten fremstillet som denne tyranniske form for religiøs lov og praksis for at sælge

budskabet om sækularismen, nihilismen, relativismen, værdiløsheden. Problemet er, at det er en

komplet løgn. Intet sundt samfund kan eksistere i et ideløst og værdiløst vakuum. Vi siges at leve i et

sækulært, et ikke-religiøst samfund, men i realiteten lever vi med et sæt af pseudoreligiøse ideologier,

der udspringer fra én bestemt kilde. Neocon-manden og rabbineren Bernard Lewis fra Montreal

indrømmer selv, at vrangbilledet af Islam og dæmoniseringen af sharia er en udelukkende europæisk

fortolkning, der ikke gælder for Islam som sådan.

Den sækulære regerings-ideologi i Vesten har udviklet noget, der kaldes menneskerettigheder. Vi har

udviklet et tolerance-paradoks, hvor vi er nødt til at hylde ødelæggelsen af vores egen kultur og vore

samfund i multikulturalismens hellige navn. Vi tillader trosfrihed, men hvad sker der, hvis folks frihed

til tro bryder det hellige dogma om menneskerettigheder? Islam havde en anden og langt overlegen

løsning til det paradox, end vi �nder i Vestens hykleriske politisk-korrekte multikulturalisme. I Kalifatet

var det ikke påkrævet for alle at være muslimer. Når muslimerne overtog en stat blev Islam o�ciel
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religion, men hvis man tilhørte et andet trossamfund var man sikret ret til beskyttelse. Folk betalte

skat, men adskillige religiøse samfund var fritaget for betale skat og for at aftjene værnepligt. De

kunne praktisere traditioner, der forbrød sig mod Islam, fx spise svin og drikke alkohol, gifte sig med

sine søskende (som i zoroastrianisme). Staten var simpelthen påbudt at tolerere disse traditioner.

Derfor kan der i Islam ikke være en adskillelse af religion og stat. De anser simpelthen ikke

sammenhængen for at være den trussel, som den i Vesten hævdes at være.

Islams udvikling er anderledes end kristendommen. Kristendommen lå og simrede i næsten 300 år,

inden der var et koncil i Nicea og en kejser, der dikterede dets statslighed i et Imperium, der allerede

eksisterede, og hvor lovsættet allerede var fastlagt. Kristendommen var bare en applikation. Islam blev

med det samme o�ciel religion og centrum i et massivt Imperium, mens det opstod. Det var derfor

nødvendigt at udarbejde et lovsæt med 1000’er af regler nødvendige for en stat af den størrelse.

Regler for handel og penge og ægteskab og arv, osv. Det tog 300 år at udvikle fuldt ud. På et tidspunkt

blev hele hele det akademisk-muslimske fællesskab enige om, at det var på tide at stoppe lovgiveriet.

Det kaldes for lukning af dørene for idj-Jihad.

På grund af strukturen og enigheden, hvor der �ndes �re skoler indenfor traditionel Sunni-Islam, der

er forskellige men gensidig respekterer hinanden, var det i 1000 år umuligt at korrumpere Islam.

Pludselig opstår alle disse reformgrupper i 1700-tallet der alle råber op om genåbning af dørene for

idj-Jihad. Startende med Abdul Wahab. Der opstår wahabistiske grupper i Indien og grupper i

Tunesien, og alle sammen er de produkter af det britiske efterretningsvæsen. Åbning af dørene for ids-

jihad alene giver mulighed for at genskrive islamisk lov. Sala�st-bevægelsen i Egypten får �ngrene i

lovgivningen, hvorved lovstykket om bankvæsen bliver ændret. Herefter er det nu lovligt for briterne at

drive bankvæsen med usura. Altså: jøderne har lige bestukket sig tilbage til England via Cromwell,

Bank of England er lige dannet, og nu sparker subverterende grupper dannet af britiske

frimurergrupper i den islamiske verden dørene ind, så englænderne kan komme til at skabe gæld med

det parasitiske bankvæsen, der styrer verden i dag!

Sharia-bankvæsen

Bankvæsen, som vi kender det, er en meget okkult størrelse. Hvis det at skabe penge, der førhen ikke

eksisterede, lige ud af den blå luft ikke er et stykke sort magi, så �ndes det ikke. Kabbalah er et

instrument for magt i hænderne på magtgalninge, og penge og forgældelse er om noget et redskab for

magt. Nu er det så ’tilfældigt’, at pengevæsenet blev opfundet i Babylon ligesom Kabbalah, og de har

fulgtes ad lige siden. De lægger ikke engang skjul på det. Christine Lagarde fra IMF stillede sig for et

halvt år op og holdt en dybt besynderlig tale om tallet 7, som ingen forstod en pind af – undtagen de,

der var indforståede. Shemitah er det jødisk-kabbalistiske ord for 7-årscirkler. Finanskriser og

�nansielle skred �nder altid sted hvert 7. år – ifølge �nans-kabbalisterne. 2015-16 er tidspunktet for

sammenfald af tre cykler af shemitah og skulle derfor være særlig katastrofal. Det er i så fald 7 år efter

�nanskrisen i 2008, denne dybt iscenesatte manipulation fra styregruppens side. Er det hele så banalt

– sort magi og ussel mammon? Det er i hvert fald indiskutabelt, at der bliver studeret vældig meget

astrologi i toppen af �nansverdenen. Et morderne ordsprog siger det: Millionærer bruger ikke

astrologi, milliardærer bruger astrologi!
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Islamisk bankvæsen i dag er lige så korrupt som Vestens bankvæsen. Hvor potent det traditionelle

islamiske bankvæsen er, og hvor farligt det bliver regnet for at være i forhold til vestligt

centralbankvæsen og dets evne til at styre med KKK, krise korruption og kaos, så vi i slutningen af

1970’erne, da den britiske-muslimske pengereformist, David Pidcock (læs hans bog: The Other Road to

Serfdom – The Crash of 2008 – The historiy of the abuse of money from Plato to NATO and beyond), �k

overtalt lederen af det muslimske land Malaysia til at vende tilbage til traditionel sharia-bankvæsen,

hvor pengestrømmen bliver styret af staten og ikke private centralbanker. Malaysia var det eneste

land udover Taiwan, hvis nationaløkonomi var upåvirket og ikke crashede, da alle de asiatiske tiger-

økonomier blev udsat for et �nansangreb. Da Malaysia for et par år siden afholdt et tribunal, hvor de

in absentia dømte �ere af Vestens ledere for forbrydelser mod menneskeheden – inklusive

arrangementet af 9/11! så begyndte der at falde malaysiske �y ned fra himlen. Taiwan, det andet land

(Taiwan er stadig ikke anerkendt som et selvstændigt land pga kinesisk veto), der var upåvirket af

angrebet i 70’erne, har et særligt økonomiske system, der mest ligner Nazitysklands i midten af

30’erne. Tankevækkende. Lige så tankevækkende er det, at de 5 lande, som Skull & Bones-manden =

sabbatæer George Bush udnævnte som Ondskabens Akse, Libyen, Irak, Sudan, Iran og Nordkorea, var

de sidste fem stater tilbage i verden, hvor der ikke var fuld adgang for usura-bankvæsen og som stadig

havde en ægte nationalbank og ikke en centralbank tilknyttet det internationale usura-bankvæsen.

Penge, krig og sort magi.

With usura hath no man a house of good stone
each block cut smooth and well �tting
that design might cover their face
with usura
(Ezra Pound)
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Udover bankvæsen blev terrorisme også muligt indenfor Islam. Ifølge ortodox tro er terrorisme

absolut udelukket. Det er helt klart nedskrevet, at man har ret til at forsvare sig selv, når man bliver

angrebet, men når fjenden giver op og vender ryggen til, har man ikke lov til at bekæmpe ham. Det

samme med masseødelæggelsesvåben, som bliver fordømt i islamisk lov på grund af deres egenskab

med altid at ramme forbi. Overfald på civile er forbudt i islamisk lov. Hvis der er noget, der har

kendetegnet britisk og amerikansk krigsførelse, så er det terrorisme, masseødelæggelsesvåben og

overfald på civile. I islamisk lov har man ikke engang lov til at ødelægge træer eller afgrøder eller

helligdomme i forbindelse med krigshandlinger. Så den eneste måde, som CIA-støttede terrorceller

kan gøre, hvad de har gjort i Afghanistan, Algeriet, wherever .. er ved at fornægte idj-Jihad.

Jihad-grupper hævder, at de går tilbage til kilden og den rene Islam. De by-passer hele den islamiske

tradition og alle dens lærde i et �ot, dovent tiger-hop og postulerer, at de repræsenter selve kilden –

hvilket er en gang total-BS. Det er det herlige ved at kunne postulere, at man har det blå stempel fra

kilden, fra Gud selv, for så kan man påstå hvad som helst. Metoden er kendt blandt alle

fundamentalister, islamiske og kristne. Romerne kendte metoden, for når man kan hævde, at man har

sit mandat fra Gud – og de romerske kejsere udnævnte sig selv til Gud – så er alt, hvad kejseren og

staten siger og befaler, indiskutabelt. Den katolske kirke kendte metoden, så paven blev selve Guds

stedfortræder på jorden. Marxisterne kendte metoden, for de behøvede blot at henvise til kapital-

logikken, så var alting herefter indiskutabelt. Al ideologisk fundamentalisme bygger på en sådan logisk

bypass-operation.

Jihadisterne skabte to distortede former for Islam: mullah’ismen og jihad’ismen. Deres

distorsioner/forvrængninger skulle ødelægge Islam indefra. Udefra skulle vrangbilledet være

projektionen og skydeskiven for Clash of Civilsations (ifølge Albert Pike og hans sabbatæiske ekko,

Samuel Huntington). Historisk forvrængning bygger i høj grad på mis-repræsentation. I logikken

hedder det falsk logik (logical fallacy), og mis-repræsentationen falder indenfor stråmands-kategorien

af falsk logik. Det fungerer ved, at man skaber et falsk billede af ens modstander, tillægger

vedkommende egenskaber og beskriver vedkommende på måder, som alle jo kan forstå er

forkastelige, hvorefter man skyder løs på vrangbilledet/stråmanden.

En af tidens fremmeste ideologier hedder multi-kulturalisme. Det er blevet ligvognen (kassevognen,

der samler udslidte Tour de France-ryttere op, der ikke kan gennemføre løbet) for de udpinte

kulturmarxister, den politiske udpinte-korrekte venstre�øj. Med skyld-skam-frygt har de lært sig at

hylde multikulturalismen som kompensation for, at de ikke intellektuelt er i stand til at fatte deres

egen aktiv-passive medvirken til skabelsen af �ygtningestrømme ved konstant at sutte pik på

amerikanerne-zionisterne og deres Mellemøst-destruktivisme – hvilket selvfølgelig skaber

�ygtningestrømme.

Kulturmarxisterne fatter ikke en pind af, at �ygtningestrømmene er en del af et arrangeret spil, og at

der i halen på ægte �ygtninge ankommer 1000-vis – efterhånden millionvis – af især mænd uden

kvinder og børn fra alle områder af den Tredje Verden, der er velorganiseret er blevet bestukket,

belokket og betruet til at sætte kurs imod Europa. The Big Mouth i amerikansk valgkamp for tiden,

Donald Trump, sagde for nylig det indlysende om masse-indvandringen i både USA og Europa: I see no
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mass immigration, I see a mass invasion. Man kan mene om manden, hvad man vil – nogle har kaldt

ham for en damp�øjte, et medium for at lukke de udsagn ud, som har hobet sig op under

undertrykkelsens og den politiske korrektheds og -konsensus’ låg – men et faktum er, at manden siger,

hvad der for længst burde være sagt. I modsætning til 99% af amerikanske politikere kan Donald

Trump ikke bestikkes af AIPAC, den zionistiske organisation beregnet på at køre USA som et zionistisk-

israelsk service-organ, for manden er multi-milliardær, og en milliardær kan i sagens natur ikke

bestikkes med de penge, han tager bad i hver morgen.

Præmissen for multikulturalisme er absurd. Strategien/ideologien var oprindelig anti-kristen. Formålet

med det at skabe et multikulturelt dysfuntionelt kaos er at svække ethvert tiltag til samling og enighed.

Oppositionel enhed er del-og-hersk-elitens værste mareridt og dermed værste fjende. Det modsatte af

kultur er multi-kultur, opsplittet og fragmenteret kultur. Ordo ab Chao, menneskehedens kaos er

elitens verdensorden.

Dette er ikke fra den nyeste musikvideo fra Madonna elle Miley Cyrus men et billede af Den Sorte Moder.

En tidsalder, der er begyndt at hænge os ud af halsen.

Vi forlader emnet her, for det er uendeligt og uudtømmeligt. Det er hele den skjulte/okkulte historie

om menneskeheden i Kali Yuga, Mørkets Tidsalder. Det er fortællingen om, hvordan og hvorfor

menneskeheden kontra-intuitivt og imod enhver sund fornuft har valgt at leve side-om-side med deres

egen destruktion og lovpriser den som deres egen frelse. Det er historiens røde, okkulte tråd From

Plato to NATO and beyond, som David Pidcock kalder den. Det handler om fundamentet for

magtudøvelse, og en sejlivet gruppe har i 2.600 år formået at bevare grebet om denne udøvelse via et

instrument, som de færreste er i stand til at forstå. Magt er en ganske okkult ting, og når vi mener, at vi

har fået øje på den, er den allerede forsvundet i mørket.

Tænd lyset og se ghoulerne kravle langs væggen.
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There is Something rotten in the State of Physics.

Så er der fysiktime, og i modsætning til folkeskolen bliver det skide skægt!

Det handler om tyngdekraften, en postuleret naturkraft som videnskaben aldrig har evnet at forklare.

Vi lover ikke at forklare den til bunds, men vi vil forsøge at kortlægge, hvorfor videnskaben aldrig har

forklaret deres 400 år gamle påstand, og hvor sådan ca. det gik galt.

Til lejligheden er der selvfølgelig samlet et stak kloge hoveder, der har gjort deres hjemmearbejde. Et

par andre såkaldte kloge hoveder vil muligvis blive et hoved kortere undervejs. Vi vil forsøge at gøre

det kunststykke at ophæve tyngdekraften.

Ophævelse af tyngdekraften
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Husmor-fysik

Det første kloge hoved er til en behagelig afveksling en kvinde. Paris Spaulter er en dame, der har

været husmor hele sit liv, mens hun undervejs har udraderet både Newton og Einstein! Hun er

selvfølgelig ingen helt almindelig husmor, for hun har en PhD i biokemi og en årrække som forsker bag

sig. Men med sin mands support betød det, at hun kunne bruge al sin tid på at nærlæse skrifter fra

den videnskabsmand, der gjorde den største forskel, og som af besynderlige politisk-strategiske,

ideologiske og videnskabshistoriske – og muligvis religiøse – årsager aldrig blev nærlæst. Vi taler om

Johannes Kepler.

Kepler formulerede 3 fysiske love, men den tredje lov blev aldrig læst af Newton, der blev født 12 år

efter Keplers død. Denne fatale lapsus blev aldrig siden korrigeret, for alle godtog efterfølgende

Newtons udsagn om tyngdekraft: at alle observerbare tiltræknings-fænomener i det kendte univers

baserede sig på legemers masse.

Kepler havde afstukket en anden vej, for han byggede i modsætning til Newton sine love på

observationer og data. Newton brugte ikke de udsøgte data, der var tilgængelige – altså Keplers data

baseret på Tycho Brahes observationer gennem 30 år. Newton gættede i den blå luft, men han slog

alligevel igennem – ikke på grund af sin viden, men fordi han var en del af The Establishment i England

på sin tid. Han var tidens og elitens Big-Shot. Kepler var klar over, at alle de planeter, man kunne

observere på det tidspunkt, roterede om deres akse på samme måde og i samme omdrejnings-retning

som Solens rotation om sin akse. Med den viden, der opstod i det efterfølgende århundrede frem til

Ørsted, ville man set i bakspejlet nok have sagt, at det var et elektrisk eller magnetisk fænomen, for

nøjagtig sådan opfører magneter sig. NB: magnetisme er en form for elektricitet.
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Fejltagelsen om tyngdekraft kører uantastet videre gennem historien, så Einsteins ideer om rum-tid og

lysets krumning, hans relativitet og hans termodynamik får århundreder senere lov til at udvikle sig til

rene spekulationer. Hans videnskab bygger ikke længere på observationer af naturfænomener

(bortset fra anekdoten med æblet), men er rene matematiske spekulationer. At Einstein overraskende

nok var en elendig matematiker, gør ikke sagen bedre. Han roder sig ud i absurditeter om, at tiden

skulle være den fjerde dimension, hvorefter hans efterfølgere går helt grassat i x-antal dimensioner,

parallelle universer og videre ud af en streng til absurd spekulative strengteorier. Ingen af disse

spekulanter er i dag i stand til at forklare tyngdekraft, for ingen har tænkt på at vende tilbage til

præmissen, som Johannes Kepler, havde afstukket i sin tredje lov.

Newton burde i virkeligheden have været på sporet blot ved at betragte æblets form. Det kosmiske

æble er formen på et rundt legemes elektriske felt. Men på hans tid talte man ikke om elektricitet.

På Keplers og Tycho Brahes tid havde man kun adgang til at observere en vis del af solsystemet. De

ydre planeter Pluto, Neptun og Uranus var udenfor observerbar rækkevidde. De store mellemliggende

planeter var kendt: Saturn, Jupiter og Mars, og ligeledes de indre planeter: Jorden, Venus og Merkur

(rækkefølge udefra og ind mod Solen). I dag har vi adgang til studere alle ni planeter + en masse andet

indenfor og udenfor solsystemet: asteroider, kometer, bælter – galaksen, andre galakser, forskellige

former for stjerner, stjerneskyer, o.m.a. Præcisionen og omfanget af observeret data er meget stor.

Da Paris Spaulter startede sit livsværk, var det med den hensigt at udforske og understøtte Keplers

solide data med opdateret og mere fuldstændig data. Alt, hvad hun stødte på, viste sig at understøtte

Keplers 3. lov. Hun har derfor i sin bog Gravitational Force of the Sun totalt omformuleret Newtons

de�nition af tyngdekraft til værende et produkt af acceleration og areal.
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Skt. Einstein

Efter at Einstein havde formuleret sin generelle relativitetsteori, prøvede hans videnskabelige

efterfølgere dernæst at tilpasse Naturen/Kosmos til denne teori. Det kaldes vistnok: at tillpasse

landskabet til kortet. Det er sket helt frem til for nylig, hvor fx amerikanske skatteydere har betalt

milliarder og milliarder af dollars på projekter som Lazer-interferometret Leigo og Tokamac-reaktoren

uden at disse har været i stand til hverken at påvise tyngdekraft eller at producere en eneste kilowatt

energi. Begge en total �asko. Havde man læst Kepler dengang og forstået, at tyngdekraft ikke �ndes,

men at alt i Universet er elektricitet, havde vi i dag haft ren energi, minimal forurening, ingen dødssyg

medicinalindustri og kun en brøkdel af de krige, hvor diverse statsmagter og superstatslige organer

myrder løs på jordens befolkninger pga af eksplosivt ine�ektivt brændstof. Fattigdom havde ikke haft

ben at gå på, og vi havde ikke levet i en verden gennemsyret af løgn-på-løgn-på-løgn. Vi havde sikkert

også været forskånet for både atomkraft og Al Gores klimasvindel. Svindel står på skuldrene af svindel.

De tre største skurke og svindlere i videnskabens historie er Newton, Darwin og Einstein. Før Einstein var det

stadig almindeligt og respektabelt at anvende observations- og eksperimentel data. Med Einstein – og det er

yderst tvivlsomt, om Einstein egentlig selv var i stand til selv at udføre den slags – blev der introduceret

avanceret matematik. Matematikerne kuppede fysikken, fysikken blev kryptiseret, monopoliseret og

patenteret.

Alan Watt beskriver fænomenet Einstein som følger: han havde i sin barndom og ungdom svært ved at

forstå … alt muligt. Han var intet geni eller barnestjerne. Han var derimod så heldig at få et job i

patentbranchen. Her må man forstå, at patenter ikke er til for at beskytte op�ndere og deres

op�ndelser men er til for at stjæle de for Big-Industry særligt vigtige op�ndelser og sørge for, at de

aldrig bliver realiseret. Kun patenter, der er harmløse i den større sammenhæng, får lov til at gå

igennem. Branchen var allerede dengang et organ for den globale elite. Dette er et helt emne i sig selv,

men Einstein gjorde sin fyldest i branchen ved at hjælpe til med at stjæle patenter, hvilket åbenbart var

hans egentlige talent. Som belønning gjorde op�ndelses-tyvenes globale ma�a – vi behøver blot at

tænke på en af de kirkelige op�ndere og genier, Nicola Tesla, hvvis op�ndelser blev stjålet eller ødelagt

af J.P. Morgan – altså patent-tyvene gjorde Einstein til en videnskabelig helgen. Det er den slags, de

kan. Så centralbank-eliten, zionisterne eller jesuitterne, same-same, markedsførte med største

e�ektivitet middelmådigheden og svindleren Einstein som det ultimative videnskabelige geni. Den

skade – eller man burde måske snarere sige spot føjet til skade – som Einstein-kulten tilførte

videnskaben, er umådelig. Hans forvoldte skade byggede på i forvejen forvoldt skade.

I sin bog, The Incorrigible Racist Albert Einstein, tager forfatter Christopher Jon Bjerknes den endnu

videre og erklærer Einstein for en plagiør, en svindler, en pseudovidenskabsmand. Det var hans kone,

Mileva Einstein Maric, der skrev det meste. De havde en aftale om at holde det hemmeligt, og da han

�k Nobelprisen for plagiatet – hendes plagiat altså – sendte han i�g. aftalen det fulde beløb til hende.

Han blev så hårdt grillet i Tyskland for sit plagiat og fordi han ikke engang kunne gøre rede for de

fysikeres værk, Pointcaret, fx. som han han havde plagieret, at han måtte �ygte til USA. Som formål

skriver han selv i sine breve, at det var for at promovere zionismen. I USA blev han også grillet, men

myte-maskinen, zionisterne havde bygget op omkring ham, var i stand til at henlede enhver
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opmærksomhed på hans sjove hår og eksentriske vaner og fuldstændig væk fra hans slingrende

makværk. Hver eneste gang, der kom videnskabelig kritik, hylede zionisterne op om anti-semitisme og

gjorde dermed seriøst faglig diskussion og kritik politisk ukorrekt. Visse sider af hans person, derimod,

blev fuldstændig udeladt, fx. hans pædo�le tendenser. Da han ikke kunne bolle sin kusines

mindreårige datter, giftede hans sig med kusinen i stedet, så han kunne tage for sig af hele familien. I

et brev kalder han dem mit lille harem.

I Keplers 3. lov er der ingen masse involveret. Derimod kan den fortolkes og læses som et produkt af

acceleration og areal. Jo større over�adeareal, jo større acceleration, jo større tiltrækning. Så

tyngdekraft er et misvisende ord, for det er ikke tyngde, der skaber tiltrækning.

Fortolkningen af Kepler siger dermed:

altså Komprimering = accell2 / areal3

Vi taler her om roterende legemer med

meget stort over�adeareal. Rotationen er

skabt fra en centralmotor, Solen, der igen

er en lokal transformer-station for en

galaktisk roterende centralmotor (der igen

…). Tyngde = komprimering sker altså ikke

via legemets masse men ved, at det

roterer som en elektrisk generator koblet

op i en universelt generator-system. Tilgiv,

hvis det foreløbig lyder som endnu en

kosmisk maskinmodel.

Som kompensation for den manglende evne til at forklare den påståede tyngdekraft er videnskaben til

gengæld rig på fantasifulde bortforklaringer. I partikelfysikken tales der ikke overraskende om

gravitoner, alt bliver materialiseret og gjort til partikler. Man taler om indadkrumning, 4-dimensionel

geometri. Tyngdekraften forbryder sig mod videnskabens egne love og bevarelse af energi som en

konstant. For at kunne tro på fænomenet, må man anlægge et slags religiøst trossæt. Det hævdes

også, at tyngdekraften blev skabt i The Big Bang. Det er absurd, for uden tyngdekraft ville alt stof være

jævnt fordelt i universet og ikke komprimeret i én benhård singularitet.

Magnetisme er også en form for elektricitet.
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Sir Isaac havde lige være hos frisøren

Så ud med Newtons tyngde = masse x masse / afstand:

Det er ikke matematik, der er problemet.

Det er mytematik og har ført til en hær af mytematiske vanskabninger på det seneste:

sort stof

sort energi

sorte huller

singulariteter

hændelseshorisonter

WIMPS (svagt interagerende massive partikler)

MOND (modi�ceret newtonsk dynamik)

MACHO (massivt kompakt holo-objekt)

neutronstjerner

gravitationskollaps

gravitoner

tyngdebølger

kvantetyngde

indad-trækkende tyngde

tyngdelinse

tyngdekonstant

Schwartzchild-radius
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tyngdeudstråling

frame dragging

generel relativitet

kvantefeltsteori

anti-gravitet

anti-stof

… og mange �ere. Det seneste misfoster fra partikel-industrien er gud-hjælpe-os guds-partiklen, som

de gale videnskabsfolk hævder at have fundet i Hadron-Collider’en i CERN. Idioterne mener seriøst, at

de kan �nde Skaberen, blot de �nder en partikel, der er lille nok til, at den kan være inde i alle andre

partikler. Det er reduktionstisk materialisme, og videnskabens hovedproblem er just dette. De har til

gengæld fået tildelt uendelige ressourcer til at købe legetøj for. De har gode venner med penge på

lommen.

Eller også foregår der noget helt andet i CERN, end vi får at vide, for hele skrønen med Hicks-Boson-

partikel-ræset virker næsten barnagtigt, det lugter af smoke-screen. Hvis man ser på de to enorme

ringe af elektriske felter, der er lagt ovenpå hinanden i CERN-collideren, så tænker man på en enorm

Tesla-generator. Historikeren Joseph P. Farrell er ikke bleg for at rode sig ud i visse højoktan-

spekulationer i den forbindelse ved at gætte på, at de er i gang med at etablere et torsionsfelt, der

tapper ind i Solens energifelt. Der er i i den forbindelse målt voldsomme udsving i Jordens magnetfelt,

når de kører med maskinen. Et meget mørkt og potentielt meget farligt projekt, der i så fald hænger

sammen med The Secret Space Program og The Black Budget og The Shadow Banking System. Folk,

der ikke er blege for at inkludere okkulte emner deres research som dr. Farrell, kunne også komme på

den tanke, at de prøver at åbne en dimensionsportal eller er ved at udvikler et gigantisk våbensystem,

der kan ryste hele kloden. Vi kan kun gætte på, hvad der kan �nde på at vælte ud af den slags – noget

fra et fantasy-univers eller en Hollywood-produktion med masser af 3D-gra�k. Og ikke noget nuttet.
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CERN laver selvfølgelig også andet, hvoraf noget endog kan være nyttigt, og den enkelte

videnskabsmand er ikke klar over, hvis der foregår noget andet end det, han tror han er hyret til.

Nørder kan være lige som små børn, optaget af deres egen leg, lallende derudaf, indtil den dag det går

galt eller opdager, at de ikke arbejdede for den hellige forskning men for en �lial af militærindustrien.

CERN-projektet med collideren er så vanvittigt stort, at det antager militære dimensioner.

Geni og fake-geni

Et ægte geni derimod, Nicola Tesla, havde ikke høje tanker om Einstein og hans følge. Han skrev:

Nutidens videnskabsfolk har erstattet eksperimenter med matematik, de vader igennem ligning efter

ligning og ender op med at have bygget strukturer, der ingen forbindelse har til virkeligheden.

Deres teori en en tigger klædt i purpur, som uvidende folk antager for at være en konge. Teoriens

eksponenter er strålende, men de er metafysikere snarere end videnskabsmænd.

Og Tesla var en mand, der vidste, hvad han talte om. En højtuddannet fysiker i modsætning til Einstein,

der blot var en patentfunktionær. Tesla var tæt forbundet med virkeligheden, og rækken af op�ndelser

og opdagelser, det skyldes ham, er mildt sagt forblø�ende:

radio

vekselstrøm

lazer

radar

røntgen

trådløs kommunikation

strålevåben – star-wars-teknologi

trådløs elektricitet
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celleteknologi

elektronmikroskopet

mikrobølgeteknologi

hydro-elektriske generatorer

neonlys

�ouricerende lys

fjernstyring

elektronisk robotstyring

Denne liste er kun en brøkdel af hans enorme fortjenstliste. Han forudså bla. Mobiltelefoni i 1909.

Han hovedkritik mod datidens – og desværre stadig nutidens – fysik er den totale negligering af æter.

Det svarer til det bibelske begreb Firmamentet. Æter er som bekendt et antikt begreb, og vi kan højst

et stykke hen ad vejen (gen)bruge det af mangel på bedre.

Tesla sagde videre:

Et godt eksempel for sådan en interaktion bliver klart i forhold til tyngdekraften, der snarere burde kaldes

Universel Kompression. Jeg mener, at materielle legemer ikke udøver tyngde mod hinanden, men det er

æteren, der får disse legemer til at komprimere i forhold til hinanden.

Vi kalder fejlagtigt dette fænomen for tyngdekraft.

Stjernerne, planeterne og hele Universet dukke ud af æteren, da dele heraf af forskellige årsager blev mindre

tætte (dense).

Man må give så meget credit til Einstein, at han faktisk tvivlede på sine egne teorier og gav udtryk for

det ved �ere lejligheder. Det glemmer man som regel at nævne, og på det punkt var han måske

klogere end einsteinianerne. Som erstatning for æter – eller måske snarere: som re-branding af det,

har videnskaben opfundet et surrogat, de kalder for sort stof (dark matter).

Einstein kom i øvrigt overhovedet ikke op med relativitetsteorien, der skyldes David Hilbert. Og

forudsætninger for teorien var allede udviklet af hans kone Mileva, et helt videnskabshistorisk kapitel i

sig selv – baseret på plagiater og stjålent gods fra videnskabsfolk, der ikke senere blev citeret for det

eller �k credit for det. En anden misforståelse var, at Einstein var en del af Manhattan-projektet. Han

blev tidligt hægtet af af bla. Oppenheimer, der anså ham for en nitwit.
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Einstein 2.0 – du ku’ da ikke �nde på at kritisere en krøbling, vel?

Den samme ensidige forgudelse af den påståede geniale videnskabsmand ser vi med gnomen Stephen

Hawking, der er blevet markedsført som en Einstein 2.0. Her får vi også sjældent at vide, at der er

mange lige så begavede folk i hans branche, der er fuldstændig uenige med ham. Og det faktum, at

han med sin sygdom burde være død for længst eller have mistet sin intelligens mere end tyder på, at

han er et kunstprodukt af de usynlige genimagere, der gennem verdenshistorien har øvet sig på at

fabrikere disse gudebilleder. Eksempler fra verdenshistorien: skikkelsen Wolfgang Amadeus Mozart,

en geni-gud fra musikkens verden, var sandsynligvis et af disse skabelser. Bag personen gemmer sig

op til 60 forskellige italienske komponister, hvoraf et par af dem til gengæld mistede deres egne

fortjente krav på berømmelse i dette mediestunt. Her var mester-iscenesætteren bla Wolfgangs egen

far, der var agent for den tidlige udgave af musikindustrien, en gren af publiceringsbranchen, der har

venetianske rødder (her lyser visse røde lamper). Vi ved i dag, hvordan popmusik-industrien nærmest

massefabrikerer døgn�ue-udgaver af disse kunstige gudebilleder.

Begrebet æter (eng. ether) er den tids ord for at udfylde det slip, videnskaben leverer. Hos Walter

Russell bliver begrebet erstattet af en di�erentiering til 17 gasser, luftarter, der bebor det ‘tomme rum’

og alle kan transportere lys. Begrebet er desværrre belastet af, at NewAge’erne har brug for et simpelt

begreb. Nicola Tesla og Victor Schauberger bruger egentlig blot udtrykket, fordi de endnu ikke er nået

frem til den di�erentiering, som Russell præsenterer. Robert Otey bruger udtrykket ether-junkies 😉

om de, der indenfor NewAge har det med at hente begreber ind fra antikke spirituelle traditioner – og

så i øvrigt få dem galt i halsen. Og NewAge er som bekendt ikke videnskab men religion. En skikkelse

som Jan Oldenkamp taler hele tiden om æter og atter æter, og han vil helst ikke kaldes NewAger …

Skaberen kan aldrig �ndes i en partikel, som i eksemplet guds-partiklen. Skaberen skal i�g Russell

�ndes i det Stille Magnetiske Lys, der kontrollerer Universet.

Geniet i et tilfældigt useriøst øjeblik?

Eller sabbatæerens hilsen til sin gudinde, Kali?
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Den sorte moder med det sorte hul.

Og så er der de sorte huller, black holes / Black

Holio-myten. Gudinden Kali og kabbalisternes

illusionisme – vi skulle måske sige illuminisme – har

åbenbart sneget sig indenfor i kosmologien og

fysikken. Onde tunger hævder, at Einstein blot var en

kabbalist forklædt som videnskabsmand. Bøgerne i

hans bibliotet kunne tyde på det. I hvert fald har

hans videnskabelige sidespor ansvaret for, at

videnskaben i dag er kørt ud på et uproduktivt

sidespor. Noget kunne tyde på, at der gemmer sig

en særlig interesse bag. I tilfældet Tesla var denne

interesse, den skjulte agenda, i hvert fald så tydelig,

at den for en stund trådte frem på scenen i skikkelse

af J.P. Morgan som repræsentant for �nanserne og

mørkemændene fra efterretningsvæsenet som

repræsentant for Deep State Gestapo, det 20 århundredes spanske inkvisition. Tesla blev

karaktermyrdet af mørkemændene. Einstein på sin side udtrykte ret klare zionist-sympatier, og har

man sagt zionist, har man samtidig sagt jesuit. Så havner vi desværre nok igen ved de infame,

sataniske kabbalister, der altid opererer i maskinrummet, hvor den store manipulation med

menneskehedens bevidsthed og skæbne foregår. Skæbne-ingeniørerne er måske et passende navne

for dem.

Disse skæbnens mørkemænd har meget at takke Newton-Einstein for, for via det store århundrede-

varende vildspor har vi stadig ikke den videnskab, vi burde have haft, hvor ren energi og energimedicin

for længst havde erstattet den på alle måder beskidte olieindustri og lige så beskidte

medicinalindustri.

Universet set fra universitetet

Ideen om at der �ndes steder i Universet, hvor tyngdekraften er så stor, at den suger alt stof ind –

kaldet Sorte Huller – er udsprunget af BigBang-teorien, hvor hele Universet var et sådan sort hul – der

så lige pludselig �k nok af sig selv og udspyede Universet i en slags kæmpe orgasme-eksplosion, Das

Urknall. Et tankesæt for små drenge, der leger med sprængsto�er og onanerer for meget.

Videnskaben glemmer at minde os om, at det blot er en teori og taler om det, som var det et allerede

accepteret faktum. Ideen om neutronstjerner, der skulle være sådanne sorte huller, er gravitations-

mytematik. Tyngde og magnetisme kan forklares helt simpelt og meningsgivende som elektricitet, så

der er overhovedet ikke brug for at tale om tyngde.

BigBang-teorien var i øvrigt skabt af en katolske (jesuitisk) præst ved navn Lemaitre med henblik på

mind controll. Derfor stod paven også i foyéen og bød de indbudte velkommen ved den konference i

Det Europæiske Astronomiske Selskab i 19??, hvor teorien om The Big Bang blev præsenteret for
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første gang. Han sagde: Mine herrer! Jeg ønsker jer tillykke. For I har just bekræftet vores Fiat Lux (… og

Gud skabte Verden og sagde: Lad der blive lys). Bemærk udtrykket vores. Der var efter sigende en del

videnskabsfolk, der �k en ubehagelig fornemmelse ved religionens uventede og upassende

omklamring af videnskaben. Et ideologisk-videnskabeligt statskup (husk at Vatikanet er en stat).

Halløj i Vatikanet – Pateren opfandt

ur-orgasmen, the nutty professor

krummede rummet som en italiensk

salami. På samme tidspunkt lavede

Vatikanet en aftale med zionisterne

om fælles sag. Tilfælde?

Walter Russell brugte ganske vist

begrebet sorte huller, men han

mente noget helt andet end

akademia-fysikken og gjorde

nærmest grin med dem. Russell,

brugte udtrykket til at modsige

den einsteinske ide om Universets varmedød (termodynamik) i form af døende sole til at påpege, at

der er lige så mange steder i Universet, hvor sole bliver født. Eller opskaleret: hvor galakser bliver født

(det mystiske fænomen med kvasarerne). Man bliver nødt til at tale om Sorte Huller + Hvide Huller eler

noget tilsvarende, der forklarer det store kosmiske Yin-Yang. Terminologi er skrøbeligt, sprog er

ufuldkomment.

BigBang er evolution i kosmisk terminologi. Det er her, hvor det iscenesatte fake-geni mellem Newton

og Einstein, Charles Darwin, kommer ind. Tyngdekraft �ndes ikke. Evolution �ndes ikke. BigBang �ndes

ikke. Menneskeheden udvikler sig ikke, den indvikler sig, den de-evolverer. Alt menneskeligt er blevet

underkastet én stor de-generation. Der fandtes en forudgående civilisation før den nuværende,

sandsynligvis for 13.000 år siden +, der blev udslettet. De havde en ekstrem højteknologi, og vi kan

stadig se rester af den i dag. Dateringen er usikker, og vi er nødt til at tale i relativ tid og ikke absolut –

altså noget kom før noget andet, der kom før noget tredje. Så 130.000 år kan sagtens være en

virkelighed bag 13.000 år. Udslettelsen fandt sted – sandsynligvis – i �ere omgange, og årsagerne kan

�ndes i et samspil af naturkatastrofer – med stor sikkerhed – eller som følge af avanceret krigsførelse –

muligvis. Det sidste vil vi gemme til en blog om Levashov.

Måske skal vi tale om cirkulation i stedet for evolution. Og så er vi ude i at anskue menneskelig

civilisation og bevidsthed som kosmiske cyklus’er (Det Store År).

Skulle nogen være i tvivl om, at den foregående civilisation var den nuværende langt overlegen, så bør

nogen blot studere fænomenet med for�ytning af store stenblokke. Den foregående civilisation kunne

løfte stenblokke på op til 1000 tons (Baalbek), hvilket den nuværende ikke kan i dag. Dette ville have

været ganske utænkeligt uden højteknologi – et emne, hvor videnskaberne historie og arkæologi også

er fuldstændig på vildspor. De er nærmest dobbelt på skideren, da de i desperation og i indædt

http://paradigmet.blogspot.dk/2015/12/vatican.html
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stædighed klamrer sig til deres ikke-underbyggede påstand om, at det var stenalder- eller til nød

bronzealderkulturer, der byggede pyramider og s�nxer.

Se Egypten – Antikkens hi-tech-kultur

Hvorfor er det, at videnskaben er så rædselsslagen for at beskæftige sig med dette emne? Det er

måske heller ikke videnskaben, der ryster i bukserne, men videnskabens ideologiske og �nansielle

bagmænd. De skabte darwinismen som et kontrol-apparat for menneskelig tankegang i

Industrialismens og den klassiske Imperialismens tidsalder, så ideen om en forudgående højcivilisation

ville ødelægge fundamentet for hjernevaskeriet. Ligesom deres videnskabsfolk aldrig har forklaret

tyngdekraften, så har de heller aldrig fundet the missing link mellem aber og mennesker. Jesuitten og

neo-gnostikeren Theilard de Chardin prøvede med skrønen om Piltdown-mennesket, men det viste sig

at være svindel. Er der noget, jesuitterne ikke har haft deres beskidte �ngre i?

Hullerne i videnskaben

Sorte Huller i Russell’ske forstand er noget andet en akademia’s koncept. Det er kreative

spændingsfelter i de overlappende gasringe, hvor skabelsen foregår. Det er det galaktiske Vessica

Pisces, skæringspunktet mellem to cirkler-3D. Det er Skaberens store hologra�ske 3D-printer. Sagen

er, at skabelsen ikke fandt sted dengang men foregår hele tiden. Det er typisk for katolikker at indføre

deres lineære tidslinie, Kronos-tricket, fra Genesis til Armageddon. Den darwinske evolutionstanke og

den einsteinske mytematik + BigBang-teorien er på sin vis lige katolsk-metafysiske.

Men atomet da, det eksisterer jo, det ved vi alle! Gør det det? I både atomfysik og kemi opereres der

hele tiden med elektriske ladninger, så springet til en atommodel, der ikke er partikelbaseret men

elektrisk baseret burde ikke være helt umulig.

Hvis man studerer historien om, hvordan atomkernen blev opfundet, så skete det på særdeles

vaklende grundlag med forkerte observationer + forkerte fortolkninger af disse (Rutherford-Bohr).

Men teorien blev hængende som vedtaget faktum. Robert Otey forklarer, at han blev forblø�et over, at

hans kemiprofessorer i 70’erne efter at have undervist i 3 måneder i atomkerne-teorien indrømmede,

at det var et svindelnummer, et falsum, men at de var blevet tvunget til at undervise i det ifølge deres

curriculum. Interessant! Der var altså en lille lomme i tid, hvor man godt vidste, at det var svindel, og

den lomme lukkede sig blot et årti senere, hvor alle mere eller mindre regnede det for et vedtaget

faktum, beyond theory. Yngre kemikere og fysikere stiller ikke længere spørgsmålstegn ved

præmissen, for de er jo blevet undervist i det ifølge deres professorers curriculum, hvilket altså må

lade formode, at det ikke bare er modeller og teorier men beviste fakts.

Det viser med stor tydelighed den mekanisme, der har dannet de store monolitiske og svært

nedbrydelige dogmer i videnskaben. Der �nder for at bruge et katolsk udtryk en kanonisering sted –

kanon = lov – hvorved videnskaben forbryder sig groft mod sine egne hellige spilleregler, sin egen etik.

Det er på den måde, videnskab bliver til en hybrid mellem religion og jura, og det er derfor, der kan

vade kæmpe monstre fra Jura-sic Park rundt og æde alt, der bevæger sig i landskabet, for de har fået

lov til det. At udøve kritik mod dem er til gengæld u-lovliggjort. Som glubske Tyranusaurus Rex’er

http://paradigmet.blogspot.dk/2013/05/egypten-et-kulturelt-rejsebrev.html
http://paradigmet.blogspot.dk/2013/05/egypten-et-kulturelt-rejsebrev.html
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tramper disse monstre rundt i den videnskabelige sump og skræmmer livet af deres bytte. Der �ndes

rovdyr-kapitalisme, og der �ndes rovdyr-videnskab.

Siden vi har den fremme med dinosaurer og tyngdekraft: tag det fuldstændig roligt. Skulle det lykkes en stak

perverse genetikere at genskabe dna’et på den her, så vil den skvatte sammen under sin egen vægt, inden du

bliver ædt. Alle seriøse beregninger af vægt og muskelkraft foretaget af fysikere, anatomister og ingeniører

har fastslået, at T-Rex ikke kunne stå på sine ben – medmindre Jorden dengang havde en langt mindre

tiltrækningskraft end i dag. Hvilket er endnu en videnskabelig myte: Jordens konstante størrelse.

Otey’s professorer sagde altså: tag det som en model, en teori, lav jeres udregninger, få kurset

overstået, deal with it – grundlæggende: kom videre, få jer et liv, og undskyld at vi har været nødt til at

fylde jer med junk-science. De sagde det selvfølgelig ikke så tydeligt, for så var de blevet fyret. De

antydede det for den skarpe elev.

Atomteorien går ud på, at atomet bliver holdt sammen indefra af en kerne, der påvirker visse partikler

på mystisk og uforklarlig vis. Protoner, neutroner og elektroner er små partikler, der �ser rundt i deres

mini-solsystemer med højhastighed og laver alle mulige tricks og hundekunster. Elektroner er ifølge

teorien modsat ladede partikler. Disse elektroner formodes at operere i en slag ydre lag, en skal rundt

om kernen. Ved at lægge én elektron ekstra til, får kernefyskken et nyt element i serien af grundsto�er

i det periodiske system.
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Walter Russell siger i sine to bøger

The Secret of Light og Atomic

Suicide, at der ikke �ndes den slags

partikler, og at tyngdekraft ikke

virker på den måde. Naturen har

ikke en sådan form for lim, der

holder partikelstumper sammen.

Naturen er cellebaseret. Cellen er en

livsform, atomet er en maskine, og

fysikere har siden industrialismens

gennembrud være forelsket i

maksiner. Atomfysikkens stærke og

svage kraft blev opfundet ad hoc,

fordi den spekulative, metafysiske

videnskab havde brug for at

reparere på de alvorlige

selvmodsigelser, den havde skabt

via atomteorien. Atomet burde

sprænge i luften på et splitsekund,

men der måtte altså �ndes kræfter,

der alligevel holdt det sammen.

Disse kræfter blev derfor opfundet,

for der var desperat brug for dem.

På samme måde blev dark matter

og dark energy senere opfundet af

kvantefysikken, for der var desperat brug for at sætte labels på de 99.9% procent af Universet, der var

pist-forsvundet i mytematikernes teoridannelser.

Russell har en terminologisk svaghed. Han bruger de samme ord som mainstream-akademia, men de

har en anden betydning. Det har forvirret mange. Han burde have skabt en ny terminologi. Begrebet

atomer burde være skiftet ud med begrebet elementer.
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Hollywood leger med på sin tegneserie-version af partikelfysikken. I Dan Brown’s Illuminati-�irt er der

undsluppet en irriterende lille dæmonisk guds-partikel, der har tænkt sig at ødelægge Vatikanet.

Mere halløj i V-Town.

Et af partikelfysikkens-end-stunts hedder anti-stof. Gud bor ikke i en partikel, men fysikerne prøver

stadigvæk at reducere skabelsen til en partikel, guds-partiklen. Russell de�nerer stof som bevægelse

og antistof som stilhed. Russell er langt tættere på Kepler end på Newton, for Kepler talte om

bevægelse i forhold til areal. Gud er Det Stille Magnetiske Lys, Himmeriget, The Kingdom of Heaven.

Men fysikerne leder nu efter anti-protoner, anti-neutroner og anti-elektroner, der så skulle udgøre et

anti-atom og anti-stof. Det bliver til et anti-absurd anti-cirkus. De leder konstant efter måder at

undslippe Universet og Naturen på. Akademisk ga�a-tape.

Det tomme rum �ndes ikke. I tomheden gemmer sig et kosmisk katode-anode-kompleks, stilhed-

bevægelse, Yin-Yang, implosion-eksplosion, …

Den kosmiske katode er Guds stille zero-point-tilstand, de 99.9%, som videnskaben fornægter – mens

den forsøger at udrede sine udeladelser i baglokalet. Den spekulative streng-teori’s over-bookning af

dimensioner er et absurd vildspor. Den kosmiske katode opererer i det ikke-dimensionelle felt, mens

den kosmiske anode opererer i det dimensionelle felt med dets velbeskrevne tre dimensioner. Al

bevægelse kommer fra ikke-bevægelse, fra stilhed. Dette er den ægte dualisme mellem det kosmiske

sind og det kosmiske stof. Det er denne �ne ballance, som darwinisterne (eller hvad vi nu skal kalde

dem) har perverteret til et bøddel-o�er- eller hersker-slave-kompleks. Og før dem gnostikerne og

katolikkerne som det rene-urene, hvor alt jordisk var urent og derfor Djævelens værk og burde derfor

forsages og foragtes. Kirkefaderen Augustin mente, at kvinden var et urent væsen, da hendes

instinkter var hæftet til forplantning. NB! Forveksl ikke dette med en legitimering af kulturmarxistisk

subversiv perversion, hvor enhver form for ansvarsløs og destruktiv sex er kønspolitisk korrekt og

dermed påbudt.



29.12.2022 15.17 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2169/3124

Godt og Ondt �ndes bestemt (vi behøver blot at åbne øjnene, se: Et Studie af ondskab), men det �ndes

i det intentionelle univers, det menneskelige. At katoden er god og anoden er ond er derfor noget

projektions-ævl, hvor mennesker anskuer Universet, som det selv agerer og tænker – as below, so

above. Det er abrahamisk BS, det sabbatæiske narrativ om Gudfader med langt skæg, der beordrer

fjenderne af sit udvalgte folk nedslagtet som får i form af et o�er til Den Døende Gud. Ondskaben

trådte ind i verden, da et navnkundigt stammefolk i Mellemøsten introducerede Jahwe, den

psykopatiske gud med de to ansigter, Janus-fjæset, demiurgen, tronraneren, Ødelæggeren forklædt

som Skaberen.

Se Farrell og de Hart: Jahwey The Two Faced God.

Der er en verden til forskel fra de abrahamiske religioners tyranniske, angry-pissed-o�, stra�ende,

antropomorfe, usurpatoriske pseudo-gud til Skaberen, Universets Stille Magnetiske Lys. Den

langskæggede fadergud skulle altså være af hankøn. Faste læsere af bloggen Paradigmet vil vide, at

feminisme ikke står i høj kurs her. Men i kosmologisk sammenhæng er det særdeles betænkeligt, at

det feminine – ikke feministiske! – element af Universet er dømt ude. Det ligger i sproget. Det

germanske sprog er – som sædvanlig, men desværre ikke anerkendt – det engelske overlegent. Man

på engelsk er hankøn og skal dække mennesket. Mensch på germansk er både han- og hunkøn. NB!

Ikke det kulturmarxistiske intetkøn eller multi-forvirret-køn, men menneske-køn.

Russell siger et sted:

Gud er lys. Gud er kærlighed. Gud er lov. Gud er usynlig, ubevægelig, uden køn, udelt og ubetinget hvidt

magnetisk lys i form af et almægtigt, alvidende og allesteds-nærværende sind.

Så meget, så godt. Dog, en af grundene til at Russell ikke bliver regnet med til det videnskabelige

selskab ligesom fx Tesla, Velikovski, Levashov, Hannes Alfvén skyldes den kult, som Russell og hans

kone skabte omkring sig. NewAger’ne elsker dem af samme grund. Russell hævdede at være en

reinkarnation af da Vinci og Lao en ditto af Lao Tsu. Så er man selv ude om det. En anden komponent

er deres totale fornægtelse af, at der �ndes ondskab i verden, for Gud er kun kærlighed. Det er vand

på møllen til hele NewAge-pseudo�loso�en om positiv tænkning, tiltrækningens lov osv, rent pladder,

når den slags først kommer i hænder på en newager. Og derudover civil-kujonagtigt, da det nærmest

fordømmer, at vi stiller ondskabens eksponenter til regnskab. Tænk positivt og se bort fra det svineri,

der sker for næsen af dig, for det går over af sig selv …! New World Order elsker newagere lige så højt

som narkomaner, fjernsynskiggere, kulturmarxister, satanister, kønsforvirrede, analfabeter,

sportsidioter – listen er lang, men fællesnævneren er: passiviserede, forvirrrede og uansvarlige.

Russells anden hovedfejl er som nævnt, at han bruger mainstream-terminologi til at beskrive noget

helt andet. Det skaber en masse forvirring.

http://www.lulu.com/shop/joseph-p-farrell-and-scott-d-de-hart/yahweh-the-two-faced-god/paperback/product-18879875.html
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Wallace Thornhill er den mest kendte eksponent for Det Elektriske Univers i traditionen efter Hannes

Alfvén, der introducerede det. Elektroingeniøren Alfvén �k en nobelpris for det, hvorefter han blev

udelukket fra det gode selskab. Verden var ikke klar til den slags, for det gode selskab var i selvsving

over BigBang, deres nye skabelsesmyte. Det berettes om, når han dukkede op ved kongresser i det

Astronomiske Selskab, at folk hviskede i krogene: Se, der kommer ham, der �k nobelprisen, og som vi

ikke må snakke med. De havde simpelthen ondt af, at nobelprisen for en gangs skyld gik til rigtig

videnskab, for han var jo ikke en af de matematikere, der havde kuppet astrofysikken, men derimod

en praktiker. Han observerede i sit arbejde for den svenske regering, at der opstod plasmafænomener

i forbindelse med stærkstrømsanlæg. Nordmanden Birkeland havde forinden observeret

auroraen/nordlyset og derefter genskabt den nedskaleret i et laboratorium. Dette er altså rigtige

fysikere, ikke teoretiske fysikere. Alfvén skabte derefter en universel model for Universet, hvilket i dag

er blevet til Det Elektriske Univers. Et absolut ikke færdigt og afklaret projekt, men et der er kommet

meget heldig fra start – bortset fra at mainstream nægter at studere det.

Ikke at der ikke eksisterer plasmafysik, der bliver taget alvorligt, for det gør der. Men den bor i et slags

reservat, der har lov til at bidrage så længe, dens dyrkere ikke stiller seriøse spørgsmål ved de

vedtagne præmisser men blot bidrager i konsensus med deres kuriositeter.

Otey – fra husmødre og hill-billies skal man høre sandheden.

Revival of the serious laymen.

Thornhill går ikke så langt som Otey som til at afska�e atomteorien. Han omformulerer den, korrigerer

den og indfører elektricitet, ikke tyngdekraft som styrende kraft. Det var, hvad matematikeren Maxwell

havde foreslået. Det giver derfor positive og negative ladninger for det, vi har kaldt tyngdekraft. Det

giver en deformering af atomet. Men det er foreneligt med Paris Spaulter’s fortolkning om areal og

acceleration, for Thornhill placerer tyngdekraften/kompressionen i over�aden og ikke i kernen af en

planet. Den positive ladning er indenfor over�aden, den negative er udenfor. Det vil også kunne

forklare de anormaliteter ved tyngdekraft, der er målt i meget høje tårne og meget dybe mineskakter.
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Tyngdekraften er heller ikke universel

som Store G, for vi har en tendens til at

gå ud fra, at det er alle steder som på

Jorden.

Det Elektriske Univers løser problemer i

lange baner. I den newtonske model

skal legemer nærmest vide noget om

hinanden, for at kunne følge

tyngdekraftens lov. Arrestér naturen,

den slyngel, den følger ikke loven! Men i

et elektrisk univers er det nøjagtigt,

hvad der �nder sted. Alle planeter kan

som elektriske systemer til enhver tid

mærke de andre i systemet. Det er

plugged-in i den solare lyskæde, og den

interplanetare kommunikation – hvis vi

må være så frække at bruge et ord, der

er reserveret til udveksling af

information mellem intelligente

væsener – foregår uden forsinkelse.

Hvilket igen betyder, at lysets hastighed

ikke er den højeste overhovedet. Det er i

øvrigt allerede langt overskredet, hvis man som partikel-fysiker regner på hastigheden i elektronernes

spin omkring protonet.

Men så ankom Flat Earth-teorien, og så kan vi godt glemme det hele igen … Måske skulle �at-eartherne

begynde at studere Det Elektriske Univers, så de ikke helt melder sig ud af selv alternative selskaber,

hvor de kan tages alvorligt. De kan måske ‘redde’ deres teori ved at �nde ud af, at de anomalier, de

hævder at have observeret, er elektriske fænomener. Men det må de selv rode med. Min personlige

teori om den teori er, at det er et implantat, der skal få os til at tænke i andre baner det det, som The

Secret Space Program og den nye Space Based World Economy har arbejdet på. Det er i samme sku�e

som Rosswell-myten og den evindelige snak om aliens og UFO’er. Rosswell er 100% et hoax, for der

foregik noget helt andet.

Der eksisterer uden tvivl civilisationer i rummet med evner og teknologier, der ville sætte dem i stand

til at transportere sig til Jorden. Det er ikke det, der er sagen. Sagen er, at de observationer, folk har

gjort på UFO’s uden tvivl er militære programmer. Disse har fundet sted siden før 2. Verdenskrig og i

særdeleshed under og efter. Det er Tesla-tech, som videnskabsfolk i Tyskland arbejdede på, og som de

havde fået fra deres serbokroatiske venner, der igen havde fået det, da amerikanerne ville tvinge Tesla

til at arbejde på et våbenprogram for regeringen. Det nægtede han og gav sine blueprints til sin

svoger, der var kroatisk ambassadør. Noget af det gik til Tyskland, andet gik til Rusland via Serbien.
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Efter krigen gik det til Antarktis og til Argentina. Noget vendte tilbage til USA efter at man importerede

tyske videnskabsfolk i NASA.

Tyskerne, eller som Douglas Dietrich siger, det Tredje Rige i eksil, �øj rundt i deres skildpadder

(Schildkröten) og gjorde livet surt for amerikanerne helt op i 50’erne. Det bekræftes også af William

Lyne. Hvad der derefter skete med dem, kan vi gætte på. Amerikanerne i dag har alle mulige

programmer kørende, og hvor meget mere bekvemt kan det blive, at CIA har startet og vedligeholdt

det meeme, der dyrkes som NewAge-religion i diverse UFO-communities. En af de importerede

nazister, Werner von Braun, forud-beskrev, at den næste store svindel, der næste fjendebillede,

a�øseren for ISIS, der a�øste kommunismen, der a�øste nazismen, der a�øste … tyrkerne og

mongolerne (den var så god nok), der skal skræmme den levende Jesus ud af jordens befolkninger, vil

blive en fake alien invasion. Al Qaeda In Space – vær så god at skid i bukserne!

En af de videnskabsmænd, der leverede teknik til tyskerne var østrigeren Victor Schauberger. Som

forstmand studerede han vand hele sit liv. Som Wallace Thornhill siger: De ægte natur-�loso�er er

matematikerne overlegne, for de har ikke abstraheret sig fra virkeligheden. Videnskaben tabte kæden

og løb af sporet for 100 år siden (Einstein) og har ikke siden fået samlet den op igen. Men Schauberger

tog hele tiden udgangspunkt i naturen, for han befandt sig hele tiden i den.
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Spiraler, organiske former, vand og langt skæg

Han så, hvordan vandet selv og �skene i vandet nærmest trodsede tyngdekraften. Laksen skabte et

slags torsions-felt omkring sig via den gæller, der satte den i stand til at svømme ubesværet imod

stærk strøm. Til gengæld fandt den stille lommer i rivende �oder, hvor den kunne hvile. Schauberger

studerede de spiralformede bevægelser i vandets bevægelser og udviklede modeller, hvor man kunne

hjælpe �oderne – og menneskene ved �oderne – så vandet ikke løb over sine breder. I dag etableres

der sådanne projekter i Østrig, hvor vandet genskaber et sundt �ow. Man placerer en række store sten

på nøje valgte steder i en �od. Herved �yttes den ellers destruktive kraft fra vandet til midten af

�oden, så den ikke belaster siderne. Det betyder også at �odbunden omorganiserer sig, så de omtalte

stille lommer gendannes, og �skelivet trives.

De store oversvømmelser, der �nder sted, skyldes overskovning. På en bjergtop eller -side, der enten

mangler træer, eller hvor træerne er en plantet monokultur, får vandet kun, hvad Schauberger kalder

en halv cyklus. Den sunde skovjord er et tykt humuslag, der kan suge enorme mængder af vand og

lagre det dybt, inden det bliver lukket ud igen. Det kalder Schauberger for en hel cyklus. Paradoksalt

nok bidrog han i sine yngre dage selv til skovningen, for han brugte sine unikke op�nder-evner til at

udvkle nogle særlige slisker, hvor store træstammere kunne transporteres ned vha minimalt forbrug

af koldt vand.

Han udviklede en plov, der ikke vendte jorden og ødelagde den naturlige lagdeling og dens liv, men i

stedet lavede en dobbeltvending og lagde den på plads, som den var blevet pløjet op. Han studerede

vandet helbredende kraft og udviklede anlæg til revitalisering af vand vha mineraler og vortex-
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bevægelser. Han udviklede vandrør, der ikke var lige men dobbelt spiralformede, hvor vandet løb

igennem næsten uden modstand, da det er vandets naturlige bevægelser. Og det er her hans

overskridelse af tyngdekraften kom ind i billedet. Han konstruerede en underlig maskine, hvor han

brugte vandets evne til at gå imod sin egen strøm. Vandets elektriske kræfter og dens vortex-

spiralformede evner blev indbygget i et apparat, der snurrede med høj hastighed, 2-3000

omdrejninger i minuttet. Inde i det gryde- eller kedellignende apparat fandtes der lameller, der lignede

gæller er kamre i et et sneglehus. Han skulle efter sigende have smadret taget på et hus, da den kørte.

Der �ndes kun kun et eksemplar af den i dag, og den virker, dog uden at lette. Det skyldes, at der

mangler to komponenter i toppen, som Schauberger selv beskrev som nødvendige for processen.

Hvorvidt det lige netop var den teknologi, der befandt sig i de tyske skildpadder eller Haunebu’er – de

havde �ere navne, og der var �ere typer – er svært at vide. William Lyne gætter på, at tyskerne også

ombyggede ubådsskrog til at kunne �yve, for der blev observeret �yvende cigarer i luften. Det lyder en

anelse klodset, men når man først har den form for teknologi, er vægt ikke længere et problem. Husk

at den kraft, der kaldes for tyngde er ufattelig svag i forhold til elektricitet og den elektriske tilstand

ved navn magnetisme eller elektromagnetisme. Vi taler om 1:1038. Der er i nyere tid observeret

�yvende maskiner på størrelse med fodboldbaner. Og at de eksisterer er ubetvivleligt, for der er

masser af almindelige mennesker, der ikke hænger ud på skumle UFO-sites, der har set dem. Og nej, vi

behøver ikke importere dem helt fra Plaiaderne eller Sirius, når de bliver lavet i kældrene under

Nevada-ørkenen eller i Boing-fabrikkernes afdelinger for Search & Development.

Der er altså �ere former for råddenskab i fysikken og i videnskaben. Og en af de helt alvorlige er

videnskabens medvirken til de programmer, der kører bag ryggen på menneskeheden og som

bestemt ikke er til gavn for os. De er kun til gavn for en række af de værste individer, der bebor denne

planet. Til gengæld er deres destruktive eksperimenter betalt af de penge, de har stjålet fra

menneskene via deres beskatninger, plyndringer og �nans-svindelnumre. Det er Ågerkarlenes

Dæmoniske Stjernekrig, der er under oprulning.

The Global Deep State har altså allerede ophævet tyngdekraften. Jeg vil kvali�ceret gætte på, at de ikke

længere bruger udtrykket, når de taler sammen indbyrdes. Deres virkelig er ganske og aldeles

forskellig fra andre menneskers.

Lad bare de landsbytåber, paphoveder og små uvidende, naive stakler, der bebor denne planet, tro, at

der er noget, der fungerer, som vi har fortalt dem. Tyngdekraft opfandt vi i Royal Society of Science

allerede i 1600-tallet, og de er ikke siden kommet sig over den. Senere gav vi dem Einstein og hele det

jødiske svindelnummer. De spiste op, og de forlangte anden ombæring! They loved it! Så gav vi dem

gnomen Hawking (Du vil da ikke kritisere en krøbling i en rullestol, vel?). De elsker stardom og

entertainment, og så gav vi den klovnen Michiu Kaku, så han kunne gi dem noget kaka i Illustreret

Videnskab. Og Robert Dawkins, så de ikke får for meget gang i kreativiteten. Og hvis de absolut vil

skeje ud med kreativitet, så får de satenædeme noget UFO-logi, noget �at-earthing, og noget festligt

fyrværkeri på himlen. Indrøm det: 9/11 var simpelthen et kunstværk! And they loved it! Men de forstod

intet af det.
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Jeg indrømmer

at svinge mellem den stærke og den mindre stærke teori om, hvorvidt det hele er et bevidst

svindelnummer. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der hele tiden har været svindel involveret, men

spørgsmålet er, i hvilken grad svindel og ond vilje skal vejes op imod dumhed og fejltagelser. Selvom

The Powers That Be i de 400 år, vi har skitseret, altså siden Kepler’s 3. lov blev negligeret, aldrig har

stået tilbage for svindel, historieforfalskning og manipulation, så kunne man teoretisere – og dette her

er vitterlig konspirationsteori – hvorvidt de ikke blot har observeret fejl og dumheder og sagt: Aha,

hvad kan vi bruge det til?

Det hedder kybernetik. Det er et dynamisk styresystem beregnet på at kontrollere supertankere og

ocean-linere, altså langsomt-reagerende store, komplekse systemer/fartøjer. Det stammer fra en tid,

hvor der ikke fandtes computersystemer, der kunne gøre det samme. En enkelt variabel, der �ytter sig

forude i farvandet, omde�nerer hele styringen og retter alle andre variabler ind. Målet er måske det

samme, men kursen, hastigheden, og motorkraften kan justeres. I kybernetikken kan endog målet

justeres.

Det er sådan The Powers That Be opererer. De har indtil videre været i stand til at justere både mål og

midler og tilsyneladende holde en kurs gennem århundrederne, uden at passagererne på skibet har

været andet en glimtvis klar over det. Billedet er ikke tilfældigt valgt, for The Powers opererer som

bekendt efter Maritim Lov. De sejler konstant og variabelt under bekvemmeligheds�ag i internationalt

farvand.

Er videnskabsfolk da dumme eller korrupte? Well, de �este er både intelligente og overbeviste om, at

de tjener en god sag. I deres egen optik er svaret nej. Der �ndes selvfølgelig de, der ved, at de

medvirker til noget, der er uetisk. Der �ndes også de, der på trods af en nagende tvivl i baghovedet

lader hånt om denne og monterer et sæt skyklapper. Og så er der de skræmte. Både Newton og

Einstein har på et tidspunkt udtrykt tvivl om deres egen fortræ�elighed. Det kunne være et argument

for, at de ikke til fulde forstod det spil, de bidrog til, og at de var nyttige idioter for kybernetikerne (..

skal du kalde Sankt Einstein for en idiot!?).

Men det er ikke så simpelt. Undervurder ikke de døde vinkler. Et geni med skyklapper på har stadig

skyklapper på. Når intellektuelle først tror, at de ved noget, kan de være fuldkommen overbeviste om

deres egen fortræ�elighed og ufejlbarlighed, og konsekvenserne af højt begavede dumheder udført af

folk med ind�ydelse er mange gange så destruktiv som dine og mine undermåler-dumheder, der højst

gør en kat fortræd.

De 10 bud for videnskabelig svindel

Svaret kan synes indlysende for dig, men for de �este mennesker er den slags næsten utænkeligt.

Mennesker har denne uhelds-bringende godtroenhed overfor autoriteter som børn overfor deres

forældre. Vi udfører en slags spontan regression, hver gang nogen fremstår som en autoritet, hvorved

vi momentant genoplever os selv som 7 år gamle og reagerer som sådan. Et barn drømmer ikke om, at

dets forældre ikke vil dets bedste, og dets tolerance overfor urimeligheder er næsten uendelig. Selv
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børn, der er blevet misbrugt har en loyalitet overfor deres forældre, der er både rørende og

skræmmende på én gang. Det er den mekanisme, som misbrugerne af vores autoritetstro og loyalitet

udnytter. Men det svarer stadigvæk ikke på hvorfor.

Var det i øvrigt GUD, som Moses mødte på sin 2. tur op på bjerget? Eller var det Abraxas.

Et første svar

på Hvorfor gjorde I det? ville simpelthen være:

Fordi vi kunne. Jeres bagdør stod piv-åben, I sov i timen, I bad selv om det. Ligesom det er en

skorpions natur at stikke med sin giftbrod, er det vores natur at svindle. Vi mener ikke selv, vi er

psykopater.

Et andet svar ville være:

Jeres uvidenhed kombineret med vores viden er vores magt og jeres afmagt. Det var det skjulte lag i de

guldmalede bogstaver, der var forsænket i porten til katedralskolen, hvor du, morton_h, the blogger,

henslæbte din skoletid i alderen 15-17 år: Viden er magt. Vi ‘glemte’ bare at fortælle, at det ikke var din

viden. Medmindre du bliver inviteret, selvfølgelig. Og vi bryder os ikke om party-crashing!

Et tredje svar ville være:

Det følger blot en ældgammel praksis udviklet af Imperiet. Som romere besatte og besejrede vi lande

og folkeslag, stjal al tænkelig viden, teknologi og kultur, hvorefter vi enten udslettede dem eller gav

dem Kejseren eller Kristus. Vi er romernes retmæssige efterkommere, og derfor har vi en hævdvunden

ret til at gøre det samme. Det er nærmest en pligt, og vi er meget pligtopfyldende. I må egentlig godt

have lidt medfølelse med os.
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Et fjerde svar ville være:

Fordi I ikke kan håndtere sandheden. Vi giver jer den ædle løgn i vores alfaderlige bekymring for jeres

velfærd. Vi håndterer den viden, I ikke har godt af. Fårene har brug for sine hyrder. Vi vil kun jeres

bedste, selvom vi er nødt til lyve jer op i ansigtet – eller tage livet af jer. Og vi kan jo se på jer, at I er

langt gladere for at tro end for at vide. Vi har kastet en forbandelse, der nu har sit eget liv. Den kan

ikke kaldes tilbage. Den kan allerhøjest destrueres, men det evner I ikke, for I har indtaget falsk viden

som en gift.

Et femte svar – en variation af det fjerde – ville være:

Der �ndes to slags viden og to slags religion. Den ene viden/religion er for folket. De vil gerne høre

godnathistorier og leve i ubekymrethed. Den anden er for inderkredsen, for de få guds udvalgte, for

os. Vi vil holder meget af egentlig viden, fordi vi holder af magt. Vi ser et slags interessefællesskab her.

Fortidens religioner er i dag blevet til videnskab.

Et sjette svar – en stærk udlægning af den omtalte teori – ville

være:

Vi har al den viden, vi har brug for. Vi bruger den i takt med, at den kan bruges. Vi har altid haft den i

vores arkiver fra de ældste tider, den foregående civilisation. Den dag, vi ikke længere har brug for

dette sted, udsletter vi det.

Et syvende svar – en uddybning af det sjette – ville være:

Vi er teknokratiet. Vi for�ner vores viden og teknologi til at omfatte alle måder, hvorpå vi kan

kontrollere livet på jorden. Det gælder plante-, dyre- og menneskeliv såvel som jordens klima og alle

jordens ressourcer. Vi anser spontant, sundt og afbalanceret liv for at være ukontrollerbart.

Tekknokultur kommer til at erstatte natur.

Et ottende svar ville være:

Bordet fanger. Vores stakkels videnskabsfolk har jo en hel hyldemeter af publikationer og afhandlinger

og dissertatser og artikler og bøger bag sig. De har en karriere, de har et fagligt ry, de har en fast plads

i akademia og et fast job med penge. Vi har investeret i dem. De kan jo ikke vende på en tallerken på

en dag, det må I forstå. De ville jo tabe ansigt.

Et niende svar – det gammeltestamentlige – ville være:

Viden er farlig for mennesket. At det spiste af kundskabens træ var syndigt. Vi må sørge for at kalde

denne viden tilbage ved at låse den inde, ødelægge den, forurene den, udvande den, vende den på

hovedet, skabe videnssurrogater, lede den på vildspor. Men vi har selvfølgelig arkiveret den rigtige

viden forinden. Vi kan også �nde på at bruge den – imod jer.
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Et tiende svar ville være:

Plejer er ikke død. Viden har en inerti. Der er skrevet lærebøger og leksika om viden. Viden står på

hylderne. Viden blinker på skærmene. Viden kommer ud af højttalerne. Viden producerer viden. Vi står

på skuldrene af giganter. Man skal ikke ��e med naturlovene … altså: I skal ikke ��e med naturlovene,

det skal vi nok gøre for jer.

_______________________

Det et temperament- og fortolkningsspørgsmål, hvilken kombination af ovenstående svar, der passer

med situationen. Et svar, jeg ville være forsigtig med, er:

Hvor skulle vi have vidst det fra?

I svindlede i Antikken, I svindlede i Renaissancen og i Oplysningstiden. I svindlede i for-forrige

århundrede og i forrige, og I er ikke holdt op med det endnu eller på noget tidspunkt derimellem. Så

hold op med at spille dumme og uskyldige. Og hvis I har mod til at indrømme jeres fejltagelser, ser vi

sådan set ingen grund til, at I ikke allerede er i fuld gang med at råde bod på det. Det er der imidlertid

ikke noget tegn på.

Anger og selverkendelse er fremmed for psykopater og svindlere. Vi må beklage, at så mange

hæderlige videnskabsfolk er blevet kompromitteret. Og videnskaben opererer også i fårefolde. Én gren

af videnskab bliver skåret bort fra en anden, der mister forbindelsen til den tredje, der ikke længere

har fælles interesse med den fjerde … Videnskaben er blevet fragmenteret. Det kan være nyttigt som

et stadie at skille brikkerne ad for at se nærmere på dem. Men så skal de samles igen i �n og forbedret

stand, og det er bare aldrig sket. Det er den videnskabelige bayloniske begrebsforvirring forårsaget af

materialisme, reduktionisme og over-specialisering.

Resultatet er blevet en tværkollegial disrespekt på den ene side, og på den anden side en

grundlæggende mangel på nysgerrighed og forståelse for, hvad de andre går og laver. Selv

videnskabsfolk, der arbejder i samme hovedfelt, skal oversætte for hinanden, hvad de mener, når de

udtrykker sig. Videnskaben har taget forskud på den globale landsby, hvor alle taler hvert sit

kaudervælsk, der lyder ens, men ikke betyder det samme. Denne fragmentverden af viden er stort set

umulig at formidle.

Der er en grundsætning for sund viden: den skal være simpel. Det kan godt være empirien og

mellemregninger er komplekse, men hvis resultatet ikke kan fremlægges simpelt, så er der noget galt.

Det var just, hvad vi har set med dagens case-study, tyngdekraften. Det dunkelt tænkte er det dunkelt

talte.

Og så er vi tilbage til den husmor, der jordede Newton og Einstein ved blot at tage sig den fornødne tid

og umage at gøre det, som de høje herrer burde have gjort selv: læse indenad, gøre sit

hjemmearbejde, tage udgangspunkt i observationer og data og forblive tro med den etik, som

videnskaben hævder at stå inde for.

—– o —–
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Hos Usura

Hos Usura

bor har ingen mand i et hus af sten

med stenblokke godt skårne og vel tilpassede

så deres form beskytter deres ansigt

Hos Usura

har ingen mand malet sit paradis på kirkevæggen

harper og lys

eller jomfruen der modtager budskabet

og hendes glorie, der blev skabt til at modstå overgreb

Hos Usura

raser ingen mand Gonzaga over sine arvinger og konkubiner

intet billede bliver skabt til at vare eller leve med

men bliver skabt til at sælge – og sælge hurtigt

Hos Usura

står synd mod natur

her er dit brød for evigt rådne stumper

uden bjerg-hvede og kraftigt mel

40 strøtanker i storformat
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Hos Usura

vokser stregen sig tyk

Hos Usura

�ndes ingen tydelige grænser

og ingen mand kan �nde hvile

stenhuggeren har ikke adgang til sine sten

væveren holdes borte fra sin væv

HOS USURA

ankommer ulden ikke til markedet

fårene indbringer ingen fortjeneste hos Usura

Usura er er en pest

Usura sløver nålen i pigens hånd

og stopper spinderens håndværk

Pietro Lombardo kom ikke med Usura

Duccio kom ikke med Usura

ej heller kom Pier della Francesca’s ‘Zuan Bellin’ med Usura

ej heller blev ‘La Calunnia’ malet

Ej heller kom Angelico, ej heller kom Ambrogio Praedis

Der kom ingen kirke af sten med indskriften: Adamo me fecit

Ikke med Usura Sct. Trophime

Ikke med Usura Saint Hilaire

Med Usura kom rust på mejslen

Med Usura kom rust i håndværket og hos håndværkeren

Usura gnaver i væverens tråd

ingen lærer at væve guldtråd i mønstret

Azure får svamp hos Usura

�øjlsvævet er ubroderet

smaragder �nder ingen Memling

Usura rammer barnet i moderskødet

Usura er den unge mands frierier

Usura har bragt impotens til sengen

Usura ligger mellem bruden og brudgommen

MOD NATUREN

Usura har hentet horer til Eleusis

Lig bliver anbragt til festmåltidet
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på Usuras bud

Ezra Pound – digternes digter

Hør digteren selv læse

Læs den originale tekst

Ezra Pound skulle som det 20. århundredes literære gigant om nogen have haft alle de mest

prestigiøse priser i litteratur. Han �k ingen af dem. Til gengæld �k hans �re mest kendte elever, T.S.

Elliott, W.B. Yeats, Ernest Hemmingway og James Joyce allesammen nobelprisen i litteratur. Alle �re er i

dag særdeles kendt, men Pound er nærmest gået i glemmebogen. Hvad de færreste er klar over, er, at

uden hans indsats havde de ikke løftet deres niveau til det højeste, men havde alle været talentfulde

middelmådigheder.

Historien gentager sig med Borges, som aldrig �k Nobelprisen. Gabriel Garcia Marquez sagde ved

overrækkelsen af sin pris, at han modtog den under protest, for Borges skulle have haft den længe før

ham. Det viser noget om en komitee, der udover at være politisk-ideologisk indfarvet også lider af

inkompetence.

Ezra Pound begik den ‘fejl’, at han vidste for meget. Han havde studeret den amerikanske økonomi og

vidste, at den var bygget op på løgn og svindel, og at pengemændene var forbrydere – dengang som i

dag. Præsident Roosevelt og hans slæng følte sig truet af denne indsigt fra en så markant person og

sørgede på samme vis som Josef Stalin gjorde for, at Pound blev spærret inde på et sindsygehospital

resten af sine dage, og at hans navn og omdømme blev sværtet til. Roosevelt havde stærke

kommunistiske sympatier og støttede Sovjet med store pengesummer. Pound �k udover sin falske

https://www.youtube.com/watch?v=xn6r2Nm0ZMo
http://www.poetryfoundation.org/poem/241052
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diagnose som sindsyg påhæftet prædikatet fascistisk sympatisør. Roosevelt havde foranstaltet et

kynisk karaktermord motiveret af fejhed og egoisme. Og ganske ironisk, når man betænker, hvad

fascisme i sin essens er: korporatisme, syndikalisme. Altså sammensmeltningen af virksomhederne

med staten og afmonteringen af republikken og demokratiet. Det er nøjagtig, hvad der siden er sket

med den amerikanske stat.

Springet frem mod denne korporatisme – selvom den altid har været en rød tråd i amerikanske

historie, der fra starten som omdrejningspunkt har haft bankmændenes magtkrig mod den

amerikanske befolkning – springet skete simultant med udbruddet af bankmændenes 1. storkrig: 1.

verdenskrig i form af det �nansielle statskup, der kaldes Federal Reserve Act, for al kontrol med den

amerikanske økonomi smides i hænderne på en gruppe private bankforetagender med kontor i Wall

Street og hovedkontor i The City of London.

Pounds indsigt i det store amerikanske svindelnummer var motiveret af, at mange af hans bedste

venner var døde i skyttegravs-slagterierne under 1. verdenskrig, og han slog sig ned i Library of

Congress for at trevle igennem al tilgængelig relevant viden for at �nde ud af, hvorfor dette var sket.

Han fandt bla. ud af, at krigen varede langt udover, hvad der var strengt påkrævet (hvis man

overhovedet kan bruge det udtryk..) og at det var sket udelukkende for at sørge for, at

�nansmogulerne kunne vride �est mulig penge ud af projekt, nu da det var i gang. Krig i den skala er

helt uhyre indbringende. Han gjorde et stykke seriøst hjemmearbejde, hvilket blev hans skæbne.

Pound talte seks sprog �ydende. Et af dem var kinesisk. Han oversatte klassiske kinesiske skrifter af

Kung Fu Tze og andre. Hans avancement med form var uovertru�et på hans tid, og han tilskrives æren

for udformningen af modernistisk æstetik indenfor digtning. Hans hovedværk kan siges at være

løbende gennem hele hans værk, kaldet Cantos, sange. Projektet var så ambitiøst, som tænkes kan:

undersøgelsen og beskrivelsen af mennesket fra sin oprindelse og frem til hans tid.
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Han var åndsbeslægtet med Dante Alighieri, som han

kendte indgående. Dante beskrev Usura,

ågervirksomhed, som en af dødssynderne, og

ågerkarlene er saftigt beskrevet i hans poetiske portræt

af Helvede i Den Guddommelige Komedie. Den katolske

kirke har haft en særdeles ambivalent forhold til Usura.

Mange vil mene, at Sct. Peters hus, hjemstedet for

kryptokratiet, ER Usuras Hus. Selve hovedkirken i Rom

er bygget for midler ska�et via åger og a�adshandel.

Denne synd kan de så skrive på listen ved siden af

børnemishandling, historieforfalskning, mord og

undertrykkelse.

Hvor den lille mand er konge

Hvad sker der, når hærene rykker ind i et land udenfor civilisationen, når såkaldte reformer kommer til

landet (re-form = omformning), når landet bliver ‘demokratiseret’, og når den onde-onde diktator – for

det sagde de i går og sidste år i TV-avisen, og så må det jo være rigtigt – bliver fundet død i en brønd

eller i et andet hul i jorden eller bare sendt ad H til med et gyldent håndtryk?

Så forandrer (re-formerer) gadebilledet sig. Der sker i virkeligheden det samme, som vi godt kender –

altså dem af os, der er gamle nok til at huske så langt tilbage, eller som har gidet at lytte til de gamle,

når de fortalte historier. Der sker nemlig det, at de små handlende forsvinder fra gadebilledet,

butikkerne nedlægges, håndværkerne i baggårdene lukker butikkerne, den lokale Brugs lukker, det

lokale bibliotek, den lokale skole lukker og sammenlægges med ti andre lokale skoler til en kæmpe

kommune-børne-farm. Folk glemmer, hvad det vil sige at dyrke deres egne grøntsager, køre deres

egen hønsegård, handle æg og karto�er med naboen, der har en halv ged til salg og mælk fra de hele,

der går ude på marken. Desuden har ingen længere en generator i skuret, hvis strømmen går, for det

klarer kraftværket derovre i horisonten.
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Det er det, der sker, når hærene marcherer ind og i røven på dem bankmændene, de multinationale

virksomheder og de internationale butikskæder Starbucks, McDonalds, 7/11, Pizzahut, olie�rmaerne,

mineselskaberne og de åh-så-velmenende NGO’ere, der i dag ikke er en dyt non-governmental – de

kan nærmest sammenlignes med middelalderens missionærer, der løb i hælene på coquistadorerne

for at hjernevaske de af de vilde, der ikke var blevet myrdet og voldtaget. Herefter forandres

gadebilledet, for den lille mand og hans enmands- eller familieforetagende kan ikke længere bære sig

selv. Samtidig ævles der løs om bæredygtighed i den anden ende af røret, altså om netop det, som

man lige har ødelagt med vilje.

Endnu er den lille mand stadig konge mange steder i verden. Når man rejser i Egypten, når man går

gennem gaderne i Cairo, så ligger den lille mands gesjæfter stadig side om side. De handler med folk i

kvarteret, de klarer sig stadigvæk, på trods af regeringens røvslikkerpolitik overfor de rige og

aggressive udlændinge. Hvor længe kan de blive ved med det?

Den lille mand er stadig konge på gaderne i Culcatta, Istanbul, Guang Jiou, Manilla. Ja selv i Lissabon,

Sarajevo og Thesalonikki er den lille mand et mindre sjældent syn end London, Chicago, Hamburg,

Stockholm og København? Hos os er der alle steder en 7/11 på hjørnet, alle kæderne er der,

sidegaderne er tømt for de små butikker, der før var der. Du går måske ind i en lille butik, der handler

med tøj, men mærkerne er internationale designerprodukter, med europæisk-amerikanske navne

produceret til minimalløn et sted i den den del af verden, hvor den lille mand stadig er konge – hvis

han altså ikke har været tvunget til at abdicere og tage arbejde i en af de superfabrikker, hvor de små

mænd, kvinder og børn sidder og står i lange rækker til en ussel løn og er det stik modsatte af konger.

De er slaver.

Spørg lige dig selv, storbydansker, hvad du ville gøre, hvis systemet brød sammen? Hvor ville du få din

strøm og din varme fra? Hvor ville dit rene vand komme fra? Hvor ville dine grøntsager, dine husdyr,

dine daglige fornødenheder komme fra?
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Du ville være på skideren-de-luxe! For den lille mand er ikke længere konge her, og vi har glemt, hvad

det vil sige, at sørge for os selv. Vi kan ikke engang lappe en cykel længere.

Maniske gadeprædikanter

Images contaminate us like viruses

Paul Virilio

🎦

Manic Street Preachers - There by the Grace of God (Video)

https://youtube.com/watch?v=FHuBrh2B5nc

Dette står som slutbillede i videoen tll det legendariske engelske band Manic Street Preacher’s ‘Kevin

Carter’, hvor kameralinsen er påmonteret en sniper-ri�el, og medlemmerne af bandet bliver ‘skudt’

efter tur.

YouTube har taget den originale video ned, ligesom de tager ALT ned for tiden, der er anstødeligt mod

Globalsyndikatets underleverandør Datama�aen. Her er lyden i det mindste i orden.

En anden interessant MSP tekst er ‘The Love of Richard Nixon’, hvor der synges

‘Death without assination. Yea, they all betrayed you, and your country too’.

Teksten er ironisk, men ægte, �loso�sk ironi er jo sand og falsk på samme tid. I�g kilder blev Nixon

‘ofret’ i Watergate for at o�entligheden og undersøgelserne ikke skulle nærme sig de dybere lag i

sagen og derved få mulighed for at a�søre de egentlig årsager til Wietnamkrigen. Alle troede, at

skurken var fanget, og dermed var sagen lukket. Det nye Rom har også sit Colloseum, hvor der sker

rituel menneskeofring.

Samme strategi havde virket �nt i JFK-sagen, så hvorfor ikke bruge den igen? Når syndebukken, Lee

Harvey Oswald, var fanget, så var alle glade og pressen holdt sin sure kæft. Jim Marrs’ grundige

research fortæller en lidt anden historie.

https://youtube.com/watch?v=FHuBrh2B5nc
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Thank God for the courage of all Manic Street Preachers!

Lad os genlæse linierne fra deres udødelige sang ‘There by the Grace of God’ – husk at �nde videoen

på Youtube. Vi taler om en af rockhistoriens store sange, og promo-videoen yder på smukkeste vis

retfærdighed. Og her spørger man så sig selv: når nu der rent faktisk �ndes musikvideoer som denne,

hvorfor kører TV-stationerne så tonsvis af nyproduceret svineæde i en lind strøm?

And all the drugs in the World

Can’t save us from ourselves

Victims with the saddest hearts

Passing by the Grace og God

There by the Grace og God

With Grace we will su�er

With Grace we shall recover

There by the Grace og God

There by the Grace og God

Lay down all your guns

Give them up and then move on

It doesn’t mean that you are dead

Passing by the Grace of God

With Grace we will su�er

With Grace we shall recover

There by the Grace of God

There by the Grace of God

Man ser ham for sig, den maniske gadeprædikant fra videoen, i The Tube. Han er i en tilstand af bøn

og forklarelse, mens folk i manisk slow-tempo og uden en lyd passerer forbi i hver deres frosne drøm.

Hvis man sagde: Freeze! havde man scenen fra The Matrix, hvor Neo og Orpheus besøger matrixen,

programmet for virtuelle eksistenser. ‘Did you see the woman in the red dress?’. Vores liv er som disse

virtuelle eksistenser, og vores bøn er Dean Brad�elds skikkelse, musikeren af Guds nåde.

There by the Grace of God.

Sofavælgermanifest

For 5 år siden valgte jeg at smide den første stemmeseddel i skraldespanden. Det var i et øjeblik af

desillusion, hvor jeg permanent fravalgte det repræsentative demokrati. Det var på samme tid, som

jeg valgte at smide mit fjernsyn ud af vinduet og opsige mit avisabonnement. Det var også på samme

tidspunkt, hvor jeg blev hjemløs for første gang og måtte bo på loftværelse, der ikke var beregnet på

beboelse. Men det sidste har – og jeg har gennemtænkt det – ikke noget at gøre med det første.

Desillusion er udelukkende møntet på det repræsentative demokrati og den stat, der baserer sig på

det.
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Det er ikke demokratiet, folket der styrer, som ide, der er et problem. Ikke så længe det er knyttet til

republikken (folkets sag). Sagt med andre ord: Når �ertallet bestemmer med fuld respekt for

mindretallet går det �nt. Det er den tilstand, som demokratiet har befundet sig i fra slutningen af det

20. århundrede og det nye årtusind, der udgør et problem.

Nu skal man som bekendt aldrig sige aldrig. Men på det punkt er jeg realist og ikke utopist, og

forudsætningerne for at jeg nogensinde igen skulle sætte et kryds på en stemmeseddel til et dansk

folketingsvalg, et lokalvalg eller – vorherre bevares! et EU-valg – skulle i så fald være:

At en ganske gammeldags type af politikere skulle �nde på at dukke op på scenen, en type som

føler et kald og ikke blot har en ambition om et levebrød eller et karriere-springbræt

At seriøst tænkende mennesker uventet skulle �nde på at stille op til et valg

At et �ertal af folkevalgte ikke var til fals for uvidenhed kombineret med påståelighed, dårlig

information, dovenskab, intimidering, okkupering af medier og dårlig journalistik, spinndoktori,

investeret interesse, levebrødsprofessionalisme.

At oldnordiske dyder som medfølelse, lydhørhed, kompromisløshed, hæderlighed, ikke-reaktionær

nationalfølelse, mod, individualitet og kærlighed – ja du læser rigtigt – genindfandt sig på den

politiske scene

At mennesker, som ikke søgte magten ville påtage sig at forvalte den ud fra et ansvar for deres

medmennesker og deres børns generation

At mennesker, der FOR ALVOR vidste noget om verden og dens beskidte gang, valgte at åbne

munden og træde frem på scene – OG IKKE MINDST at disse mennesker blev set og hørt og

anerkendt af tilstrækkelig mange mennesker, der var trætte af den siddende politikertype.

Jeg taler her udelukkende om politikere. Det er muligvis ikke helt retfærdigt og muligvis heller ikke helt

fyldestgørende. Jeg kunne og burde måske tale om systemer, institutioner, ideologier, herskende

tilstande. Men når dagen er omme består disse tilstande altså af de mennesker, der skaber og

vedligeholder dem. Politikerne vedligeholder dem. De aner desværre ikke, hvordan disse tilstande er
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blevet skabt, for de er lige så historieløse som alle andre. De ved, hvad de har lært i skolen, i

gymnasiet, på business-school, på cand. politstudiet, i partiskolen. Det er hvad de ved. De har aldrig

seriøst studeret historie eller geopolitik. De aner intet om videnskab. De har aldrig stillet de

kompromisløse, svære spørgsmål. De har gået de lige veje ad de lige linier. De har gjort, hvad der

krævedes for at komme dertil, hvor de er i dag.

Sofaperspektiv

Mit liv og mine valg skal ikke de�neres af disse menneskers behov og livsbane, for der er langt større

ting på spil, som disse mennesker ikke har forstået.

Tillad mig at foreslå en ny de�nition af begrebet ‘sofavælger’.

Sofavælgeren er den, der tager sin stemmeseddel og går hen på den lokale folkeskole en onsdag efter

arbejde en tilfældig dag i februar og sætter et kryds udfor en ligeså tilfældigt politikers eller politiker-

wannabe’s navn, som har har hørt noget om, hvorefter han-hun går hjem og spiser spagetti med

kødsovs, sætter sig I SOFAEN, åbner for fjernsynet, ser X-Faktor og glemmer alt om verden.

Sofavælgeren regner herefter med, at de valgte politikere eller politiker-wannabe’s sørger for at tage

vare på de �este af vedkommendes relationer til den truende omverden, og at de først igen om ca. 2-4

år igen behøver at lette røven fra sofaen og at gå hen på den lokale folkeskole en onsdag efter arbejde

en tilfældig dag i februar …

Jamen hør nu, vil nogen sige, det er jo ikke det, som ordet ‘sofavælger’ betyder ..

Undskyld mig igen! Det er NETOP det, som ordet betyder. Det er en person, der udøver sin

demokratiske forpligtelse fra en sofa, hvilket vi desværre har vænnet os til i det repræsentative

demokrati. Vi er strengt taget ikke tvunget til det, men det er sådan, det er blevet. Det repræsentative

demokrati opfordrer folk til at blive i sofaen og acceptere deres rolle som tilskuere til et show.

Sofavalget er den passive borger og den besynderlige ide om, at demokrati er noget man overværer,

når man trykker på en knap på et TV kl. halv otte, planter røven i sofaen, sænker underkæben og siger

døøh! Dagen efter copy-paster sofatypen det, han så, over frokostbordet i kantinen og siger ‘Jeg har

hørt, at de nu har besluttet, …’
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Harrowdown Hill
– The Anatomy of a Political Assassination

🎦

Thom Yorke "Harrowdown Hill"

https://youtube.com/watch?v=M8ybWaIvmaM

The o�cial video, was for years censored by Youtube. This kind of attacks on freedom of expression

and speech normally belongs to dictatorships and tyrannical, totalitarian regimes. Normally, since this

now has become the new norm in global media like YouTube.

Just the very fact, that statements, and this video makes clear statements in poetic form, that

censorship was applied is the proof of the unclean motives of the censor. If they had clean hands and

good intentions, they would never use the dirty weapons of tyranny.

This artwork is quite stunning – and quite ugly at the same time. You will know why, when you learn

about the background for Tom Yorke’s musik / video Harrowdown Hill and the way Dr. David Kelly

died. And then you will also know, why the owners of YouTube chose to use methods of the Tyranni,

because this piece of artwork is a �st in the ugly face of British Government, British Intelligence Service

and British deep-state establishment.

But who the hell was Dr. … ?

http://www.corbettreport.com/dr-david-kelly-the-battle-for-an-inquest-grtv/

The short version

In 2003 an expert i biological warfare and weapons inspector for UN, Dr. David Kelly, was found dead

near his home in Harrowdown Hill, Oxfordshire. The British Governement and British legal system

prevented a thorough investigation of the case and labelled it a suicide – which is the norm in most

assassination carried out by any branch of the Deep State (being suicided). You remove materials that

https://youtube.com/watch?v=M8ybWaIvmaM
http://www.corbettreport.com/dr-david-kelly-the-battle-for-an-inquest-grtv/
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are compromizing and revealing, then you pull the suicide card out of the magicians hat covering

yourself with the shield of ‘probable deniability’.

David Kelly had travelled all over Iraq and gained major attention by stating, that the British

government had ‘sexed up their rapport about WMD i Iraq’. At a hearing he was heavily attacked for

his statement by representatives of British government. Two days later he was found dead.

The following Hutton Rapport manipulated wit testimonies and evidences in order to be able to claim

suicide. According to the rapport he had cut himself to death, but neither the police or the team of

paramedics found any blood on the location.

Later a voluntary group of medical experts have analyzed the material and the way it was handled.

Their conclusion is, that everything happened in suspicious ways, and every rule for correct handling

of material was procedurally manipulated.

You may recognize one of the persons in this picture as directly responsible for the manipulation,

since he – and the two other persons – had an aggrement to start a war based on fraudulant evidence.

Not only the video was banned. The Truth and the possibility for Thruth to prevail by legal ways meant

to guarantee Truth, was banned by the British government – a government following a long tradition

of political murders and suppression on Thruth. The British Empire and its outfaded successor is

resting on mountains of lies, warcrimes and genocides.
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Don’t walk the plank like I did

You will be dispensed with

When you’ve become inconvenient

In the harrowdown hill

Where you went to school

That’s where I am

That’s where I’m lying down

Did I fall or was I pushed?

Did I fall or was I pushed?

And where’s the blood?

And where’s the blood?

I’m coming home

I’m coming home

To make it all right

So dry your eyes

We think the same things at the same time

We just cant do anything about it

So don’t ask me

Ask the ministry

Don’t ask me

Ask the ministry



29.12.2022 15.18 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2193/3124

We think the same things at the same time

There are so many of us

So you can’t count

We think the same things at the same time

There are too many of us

So you can’t count

Can you see me when I’m running?

Can you see me when I’m running?

Away from them

I can’t take their pressure

No one cares if you live or die

They just want me gone

They want me gone

I’m coming home

I’m coming home

To make it all right

So dry your eyes

We think the same things at the same time

We just cant do anything about it

We think the same things at the same time

There are too many of us

So you can’t count

It was a slippery slippery slippery slope

It was a slippery slippery slippery slope

I feel me slipping in and out of consciousness

I feel me slipping in and out of consciousness

Tom Yorke

Den gode vilje

En af de destruktive kræfter i vores verden. Bergmann beskrev det i en �lm af samme navn.

Der vises god vilje i voldsom grad, hver gang nationerne går i krig – i særdeleshed USA. Hele vejen

næsten – og kun næsten! – op til toppen er alle fulde af indbildning om, at ‘det er for både deres og

vores eget bedste’. Toppen vidste noget andet – risgnaskerne og perkerne skal dø for vors skylds skyld

og tro, at det er for deres eget bedste.
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Den ‘gode’ læge, der vil dig det godt og gøre dig sund og rask, �ndes stort set ikke længere i dag.

Lægekunsten i dag, ordet er næsten blasfemisk, har ikke længere noget kvalitativt begreb for sundhed

og man indrømmer det selv. Fx. hedder det ‘sygehuse’ (Krankenhaüser) og ikke ‘sundhedshuse’. Lægen

er til for receptens og honorarets skyld, og for at BigPharma kan skovle ind fra lommerne på ligene i

deres kølvand, når deres drugs har gjort jobbet. 75% af alle sygdomme i dag skønnes at være

medicinrelaterede. Tankesættet er:

‘Hvis vi skal slå folk ihjel, kan vi ligesågodt gøre det på den mest pro�table måde. Vis nu god vilje og vær

venlig at slippe slanterne før du kradser af … tak. Dem er der ikke brug for dér, hvor DU skal hen’.

Det skyldes ganske enorm god vilje, at arbejdsløse – og det er for deres egen skyld – skal bruge

halvdelen af deres vågne liv i en kø, udfylde lange skemaer, lave handlingsplaner og fabrikere 100vis af

halvhjertede, halvhjernede og ligegyldige fake-ansøgninger (som de stakkels sekretærer i

virksomhederne så skal bladre igennem). Hvad med, om de lavede noget konstruktiv arbejde, fx.

indenfor et fag, som de ofte er gode til? Det kunne passende være for dem selv eller hinanden, så tør

jeg næsten æde min hat på, at de bliver headhuntet, når man opdager, hvor kreative, de er.

Der tales om ‘human ressources’. Mennesket er altså en ressource – ligesom brændselsolie eller

havregryn. Man skulle tro og mene, at mennesket var et menneske, der besad ressourcer, som det

frivilligt gav bort / udlånte i�g. en kontrakt. Man skulle tro og mene, at et arbejdsforhold drejede sig

om, at man frivilligt opgav at realisere sine drømme, mens man arbejdede for et andet menneskes

drømme, og at det derfor skulle koste låneren noget. Men der er noget, vi måske har misforstået. Eller

rettere: vi har forstået det i sin kerne, men andre har gennemtrumfet deres forståelse, som ikke

harmonerer med kernen.

En lille historie om de små-store liv

Da min søde gamle mor blev lammet ved en seriøs blødning, �k min søde gamle far besked på via vink

med en vognstang og stor kæp i baghånden fra de sociale myndigheders side, at nu blev han nødt til

at �ytte ind i et hummer af en plejehjemsbolig med den strandede hval, hun var. Ære være hendes

minde, hun sov stille ind. Her kunne han så være en ‘ressource’ for hende, hoppe og springe i

døgndrift. Det havde han egentlig gjort i 40 år, men dette var helt frivilligt og i absolut kærlighed. Nu

var han reduceret til en ‘ressource’. Da var det, han besluttede sig til at tage sit eget liv.

Det lykkedes så ikke, hvorefter der så var 2 strandede hvaler. Da jeg to timer senere var på

intensivafdelingen, hvor han vågnede op, så han ud gennem sit nye mumiekostume og sagde: ‘

Er det dig? Kan du sige mig, hvorfor jeg gjorde det her?’

Bæredygtighed

Ved at overgøde jorden med sin gode vilje til afgrøder, udpiner man den, så den til sidst dør. Så �ytter

man over til et nyt stykke land, som man også regnskovsfælder. Det kræver ægte god vilje at være

bæredygtig. Er der nogen, der kan forklare mig, hvorfor landbruget kalder krav om bæredygtighed og

respekt for naturlovene for ‘ond vilje’?
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Den største forhindring for viden er ikke uvidenhed. Det er illusionen om viden. Det kunne være det

indre motto for ‘god’ vilje’. Man tror, man ved, hvad der er godt for nogen og handler på det.

Handlingen skaber derefter den egentlige lidelse.

I Steen & Sto�er (Calvin & Hobbes) får Steen nok af sin mor og råber: ‘OMSORGSIMPERIALIST !!’. Se dét

er god værkstedshumor 🙂 Og meget sandt. Gode handlinger – og gaver ligeså – er til for at binde dig

på mund og hånd.

Warning – strings attached!

Colloseum

Vespassian bragte 100.000 fanger hjem fra ødelæggelsen af Jerusalem og den jødiske kultur, og de

blev sat til at slave. Colloseum skulle bygges på rekordtid, for Vespassian var ved at kradse af.

Man brugte kraner drevet af menneskelige hamstere i kæmpe trædemøller til hævning af de enorme

sten. Hvis man studerer Breughels berømte billede af Babelstårnet og forestiller sig en gibsafstøbning

af det – vendt på hovedet .. så har man det indre af Colloseum. Set ovenfra ligner det Orca’ens mund.

Den åd levende mennesker i 1000-tal.

Colloseum var så teknologisk krævende, at ethvert moderne stadion er det rene vand ved siden af. I

kældrene var der 1000’er af rum, bure, gange, kraner, elevatorer, døre og lemme, hejseværk,

teknikere. Der var ild-, vand- og vind-maskiner. Derudover var der ‘de medvirkende’ i form af

gladiatorer, menneskemasser og dyr. Hele showet havde til formål at bekræfte romerne i, at de

kontrollerede Universet. De gjorde, hvad kun Gud kunne gøre, faktisk var Gud over�ødig. Meget

passende til dette stykke megalomani ophøjede og udnævnte de romerske kejsere sig selv til Gud. At

fornærme kejseren (senere paven) var det samme som at fornærme Gud.

Romerne opfandt beton med at iblande et bestemt indhold af vulkansk materiale fra Vesuv – det blev

ganske enormt stærkt. Kunsten gik i glemmebogen, og der skulle gå 1200 år, før man genopfandt det i

middelalderen. Det står den dag i dag, selvom meget af Colleseum er faldet sammen. Vær sikker på, at

nazisterne kendte til formlen. De lavede verdens stærkeste beton, hvilket kan ses af de bunkere, de

efterlod ved Vesterhavet, som stadig står nærmest intakte på trods af de utrolige kræfter af vind, vand
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og vejr, de er udsat for i 60 år – alt imens danske motorvejsbroer og høje-gladsaxer er ved at skvatte

sammen pga. egen vægt. Meget passende, for det Tredje Rige var Det Tredje Romerske Kejserrige,

ligesom der før havde eksisteret det Tysk-Romerske kejserdømme. Nu får vi så blot at se om en anden

af Imperiets arvtagere, Den Romersk-Katolske Imperium og Peterskirken står ligeså længe, eller om

den falder sammen lige om lidt under vægten af sine egne løgne.

Det britiske imperium og senere det transatlantiske imperium med USA som den krigsførende del har

alle tænkelige ligheder med romerriget, inklusive dekadence og forfald. Det romerske Colloseum har

alle tænkelige ligheder med: Hollywood. Her skabes på samme vis kæmpe, groteske illusionsnumre,

her smides mennesker på samme vis for løver, her lavet også søslag, her vender kejseren også tomlen

op eller ned, her kompenseres også for imperiets tabte krige, og de vundne slag fejres med

megalomanisk pomp. Her fabrikeres også løgne til den store guldmedalje.

Ordet ‘gladiator’ kommer fra ‘gladio’, der er det træsværd, man �k udleveret, når man gik i gladiator-

skole. Der var 1000-vis af slaver, der trænede her. Udover at være både slagter og slagtekvæg var

gladiatoren også: et sexsymbol. Gladio betyder også ‘pik’, og vestalinderne, senatorfruerne, og alle de

andre kvindelige tilskuere blev våde i trusserne, når deres ynglingsgladiator vandt igen. Man kunne

risikere at vinde sin frihed, hvis man havde gjort sig fortjent til det. Men de �este af dem var så

intoxikerede af den blods- og sexual-ejakulerings-rus, det extacy-kick de �k af at slagte deres

umenneskeliggjorte medmennesker, så de tiggede og bad om at komme tilbage på scenen. Rituel

menneskeofring er i særlig grad afhængighedsskabende – ligesom at være stjerne i Hollywood. Og

Colloseums stjerner var ligeså fucked-up.

Under senere kejsere skrantede foretagendet, for krokodillerne var gået i sultestrejke, og der var kun 3

mølædte løver tilbage. Forestillinger blev a�yst, dyrene strejkede. Jeg får de sygeste disney-billeder for

min indre nethinde.

Bøddelfoden

Lad os starte med et hurtigt anmelder-referat – elevatorversionen – af ‘plottet’ i Tom Kristensens store

digt Henrettelsen. En stak mænd er linet op til halshugning, digtet er i 1. person, digteren er selv en af

dem. Han ser alle før ham blive henrettet, tiden er næsten gået i stå, der er nedtælling, bødlen tørrer

sit blodige sværd af, før det er fortællerens tur. Tiden standser helt.

Er verden gået helt i stå? 

Er sværdet fuld af fugt?

Skal bødlen evigt pudse det 

og aldrig få det brugt?

Min nakke smerter uden stands, 

og smerten slår en ilsom krans 

i halsens kød.

Er jeg mon død?
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Nej, bødlen står endnu og ser

langs sværdets tynde, sejge ægg. 

Så træder han det næste skridt 

og standser – måler – går lidt væk. 

Jeg ser en bille vandre tryg 

med grønt metal på hvælvet ryg, 

den vandrer mod  en bøddelfod.

Jeg var helt fortabt i det �nurlige men kraftfulde billede af billen, der vandrer ufortrødent mod

bøddelfoden. Som Olof Lagerkrantz siger: ‘Magtens øje ser ikke sig selv’. Den ser ikke, hvad der

nærmer sig fra en ganske uventet kant, proportionerne er helt i skoven, men vi forstår det alligevel.

Billen har tænkt sig at bide bødlen i foden, han vil hyle op som en gris, smide sværdet … og så ved vi

ikke mere. Vi har allerede sagt for meget, men vores tanker er sat i gang med usvigelig sikkerhed af

Tom K’s lille genistreg. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der har følt hårene rejse sig ved at læse dette

mesterværk af en indlevelse, en hyper-intens psykologisk thriller i en nøddeskal.

Nogle har kaldt Tom Kristensen en fantast, en ekspressionist, en nihillist, en Hærværks-mager. Han er

helt sikkert ekspressiv, men nihilist var han ikke! Skulle denne mand, der havde en facination, en

ømhed, en glubende, berusende appetit på livet i alle dens afskygninger, også de mørke – husk de er

kun mørke, fordi ingen har formået at tænde lyset – skulle denne overdådigt givende digter være

nihilist? Jeg mener nej. Han var livs-forelsket, og det er det diametralt modsatte af nihilisme. At han

sumpede på sine gamle dage, ændrer ikke ved noget, for han gjorde det med stil til det sidste. At

galskaben sneg sig ind til tider, ændrer heller intet. Er en kunstner ikke nærmest forpligtet til at afsøge

disse afkroge af menneskesindet? Spørg hans ven Jørgen Gustava Brandt. Eller den tidligere præst på

Thurø, hvor han boede, Johannes Johanssen, også digter og senere biskop, en af de bedste nyere

salmedigtere. En sen aften løb de tør for whisky, hvorefter Tom greb sit haglgevær og gik ud i

baghaven og fyrede to skud af. Johannes J. blev forfærdet i en vis grad, hvad havde galningen gang i?

En halv time senere ankom købmanden i sin båd med et par nye �asker.

Hvis den malplacerede etiket ‘nihilist’ skal reddes i land, er man nødt til at lave en eufemisme på ordet,

så det kommer til at betyde: alt er lige gyldigt, for det var sådan, det var for Tom Kristensen. Alt havde

lige høj gyldighedsværdi, intet var udelukket fra livet. Det kan godt være, at et andet berømt digt ligner

en gang roderi af et slagsmål, med det er et Blomstrende Slagsmål.

En ganske anden vinkel til nihilisme – den ægte vare – er de referencer, som digtet ‘Henrettelsen’ byder

på. Her er vi ude i en ganske stor fortælling, som ikke er for de mørkerædde. Hvorvidt Tom K. havde

nogen fornemmelse af, hvor dybt dét kaninhul er, vides ikke. Men uvidende om sammenhænge kan

han ikke ha’ været, for han var der selv.
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Opstanden

Han har dog næppe ‘været der’ mens det skete, for da var han kun 7 år gammel. Billedet/fotogra�et er

så berømt, at han har set det som ung mand. ‘Henrettelsen’ bygger på en hændelse i Sydkina år 1900.

En engelsk avis – ikke tilfældigt – bragte et billede fra den såkaldte ‘bokseropstand’. Man ser en stak

boksere’, der ligger halshugget på en plads. Bødlen står og poserer ved ligene. Hvem er disse boksere?

Vel næppe folk, der trænede med handsker og hjelm for at vinde World Boxing Associations

mavebælte år 1900.

Vi ved, hvad der siden skete. Chang Kai Chek, Kuomintang, Kulturrevolution, Mao, Deng, Den

Himmelske Freds Plads og nu Hu Jintao, �nansielt boom, ny-gammel misundelse fra vestens imperium,

nye hadekampagner, ny sabelraslen fra aggressionsmaskinen. Historien går i cirkler, spiraler, og nu

skal vi igen, vi læser det hver dag i avisen og ser det på TV, hade og frygte kineserne, fordi de er lidt for

dygtige. Riget i Midten faldt ikke denne gang, og heller ikke i dag.

Men hvad skete der før? Sejrherrerne var imperialisterne, Vesten vandt krigen – eller rettere: det

gjorde de ikke – men de skrev i hvert fald historien, løgnen, udelukkelsen af informationerne. Lad os

skrue tiden tilbage.

De engelsk-tyske, senere britisk-amerikanske imperialister, alias bankkartellerne, storkøbmændene,

de aristokratiske-royale megalomaner og psykopater, kleptokratiet, eliten, tilføj selv navne, går stadig

efter verdensherredømmet. Den Ny Rom boede på det tidspunkt halvt i England, halvt i Tyskland.

Franskmændene slikkede sår efter Napoleon men kom senere godt med. Derudover en stribe andre:

hollændere, portugisere, spaniere. Selv danskerne, de fjolser, ragede en lille klump af Sydindien til sig

kaldet Traquebar – så er vi lidt med i det �ne selskab. Der var også et par klatter i Ostindien og

Vestafrika. Uden særlig betydning. Af egentlig betydning var og er stadig Grønland, som vi har formået

at omdøbe til et ‘rigsfællesskab’, nærmest en fordansket eufemisme i stil med Commonwealth.
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Alle ville have fat i guldet, ressourcerne, markedet, slaverne, forbrugerne (af deres dope), territorierne,

hæderen og den æresløse ære. Mottoet var: ‘Vi ved ikke hvorfor vi slås om det, men de andre er ved at

rage til sig, og de skal saftsuseme ikke have det hele, de grådige svin!’ De har opført sig og reageret

som en stak børnehavebørn om en skål matadormix. Hovedstemningen har været: misundelse. De var

ligesom punkerne en slags nihilister: ‘We don’t know what we want (and why), but we know how to get

it’. I en blodrus gik Vesten amok i yderdistrikterne. Det var en mørk drift, og der var angst indlagret i

denne drift.

The Rothschilds multinationale familie-kartel havde ‘købt’ hele den engelske økonomi i forlængelse af

napoleonskrigen. Denne ultrasnedige bankmand – en i rækken siden Nathan R. – lavede et genialt

spinn og lod en notits sive til pressen om, at Napoleon havde vundet. Alle aktier dumpede, børsen

krakkede, Rothschild-syndikatet købte rub og stub. Da man 48 timer senere �k nyheden om, at

Napoleon faktisk havde tabt sit Waterloo, var det for sent. Bankerne – i ledtog med Dronningen og

kongehuset – sad på nationaløkonomien og statskassen, og bankerne har aldrig sluppet den siden.

Senere udbredte de det totalitære �nanssystem til Amerika, hvor de stadig kontrollerer alt.

Finanskrise, bankerot, budgetunderskud, militært-industrielt kompleks, Wall Street svindel, Obama’s

lobbyist-regering, osv. Hele USA’s historie er historien om bankmændenes krig mod amerikanerne.

Tilbage til det sene 1800-tal. Via British East Asian Company dyrkede og for�nede Imperiet deres hvide

valmuer i Kensington Garden i London, plantede dem ud i Indien, høstede og producerede og

udskibede det rygeklare produkt i deres berømte T-Clipper-både med det udtrykkelige formål at lade

opium forgifte hele den kinesiske befolkning – de skævøjede, gulhudede risgnaskende, grovædende,

uduelige undermålere af menneskeligt fyldstof, slaveracen, der stod i vejen for handelsskibene og

konvojerne, som alt for længe havde haft succes til at forhindre udenlandste intervenører i at besejre

Riget i Midten og rage uhæmmet til sig af de gamle dynastiers rigdomme.

Vi skruer tiden endnu længere tilbage, ca. 100 år, til overgangen mellem Ming-Dynastiet og Han-

Dynastiet. Legenden fortæller om, hvordan det store Ming-Dynasti faldt som indbegrebet af kinesisk

pragt og for�nelse. Mod nord vogtede en bestemt general over muren, der skilte Han’erne – ikke at

forveksle med hunnerne – fra hovedlandet. Han havde en smuk kone, som Han-folkene kidnappede.

Hvis han ikke lukkede dem igennem linierne, ville hun blive tortureret, voldtaget og dræbt. Generalen

elskede sin kone, så han bøjede nakken. Herefter gik det slag i slag til riget var omstyrtet.

De tre store netværk, der var rygraden i Ming’ernes dynasti, gik under jorden. Det var �åden, hæren og

intelligentsiaen. De er overlevet helt frem til i dag som hemmelige klaner kaldet de røde, de grønne og

de blå, også kendt som de kinesiske Triader.
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Her er ringen sluttet til Tom Kristensen, for det var folk fra disse grupper, hæren, som lå på stenbroen

på det berømte billedet fra 1900. Deres boksekunst kendes i dag under navne som KungFu, TaiChi,

ChiGong – med og uden sværd og kniv og stav. De kunne deres ældgamle håndværk, som de havde

lært af Ming-kejserens specialstyrker. Englænderne frygtede dem, for de kunne slå til som et lyn i

nattens mulm eller ved højlys dag for dernæst at forsvinde som røg. De var uforudsigelige og deres

angreb var dødelige. Hvis man vil have en fornemmelse af, hvad imperialisterne var oppe imod, så

opsøg en demo på YouTube af dem, der har bevaret kunstformen i dag, fx. munkene fra Shaolin-

klostret. Det er i dag blevet til et show, det indgår som akrobatik i fx. Peking-opera, men i sin

grundform er det tænkt som direkte dødeligt og uden tøven. De var frygtløse, ubestikkelige og 100%

loyale med deres egne. Man fristes til en parallel til de seriøse problemer, som zeloterne, iscarioterne,

essæerne, altså de jødiske messianske frihedskæmpere, der gav romerne problemer i Judæa – en

parallel man kan køre meget langt igennem mht. hvad der siden skete, og hvordan imperier har

skrevet deres eftermæle, og som vi alle er blevet �asket op med gennem skolebøgerne.

Det er i bund og grund den romerske frygt for alle de vilde og uregerlige etniciteter i deres alt for store

imperium, der stadig sidder i den hvide mands sul i dag. Vi gør os næsten ingen anelse om, hvor

forhadte romerne var af deres undersåtter, og på den anden side, hvor meget de frygtede det mylder

af stammer, der fandtes i totalriget. Dette er også starten på kristendommens historie.

Ingen har vel siden beskrevet Den hvide mands frygt for disse ‘vilde’, denne ‘ukultur’ som Joseph

Conrad i 1902 i bogen ‘Mørkets Hjerte’, og senere har Francis Ford Coppola givet den endnu en tand

med ‘Appocalypse Now’, der �lmatiserede bogen. The Horror, The Horror ! … Det kunne ligesågodt

være foregået i Kina, men �lmen foregår i Vietnam, bogen foregår i Congo – same-same, but di�erent.
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Manden der var inde i Dracula

Den Hollywood-skuespiller, der skabte vores allesammens visuelle opfattelse af Dracula var Bela

Lugosi. Hans personlige historie er ganske interessant.

Han var passende nok vokset op i en lille syd-ungarsk landsby nær den ‘originale’ historiske Dracula,

Vlad Ţepeş, også kaldet Vlad III Dracul’s slot. Denne var også en blodsuger af en 1500-tals-skikkelse

omend i menneskeligt format – sandsynligvis uden hugtænder. Han var optaget i en sekt kaldet

‘Drageordenen’, som skulle værne det kristne Europa mod osmannerne. Det var et hverv, han tog

meget seriøst. Som enhver grusom despot med ‘respekt for sig selv’ a�ivede han selvfølgelig sine

modstandere og satte deres hoveder på pæle. Men ligefrem en vampyr? jeg mener blot: så var Karl

den tolvte også en vampyr, for det var nøjagtig sådan han a�ivede og udstillede sine fjender i

Sydsverige, gøngerne. Eller kejser Nero. Eller Nicolae Ceauşescu – helt afgjort, han kom jo også fra

området! Man kan faktisk ærge sig over, at de ikke valgte sidstnævnte i Hollywood. Så kunne han have

fået terapeutisk a�øb for sine magtperversioner, og så kunne rumænerne ha’ sluppet for slaveri-

tyranni. Eller rettere: det havde de nok ikke – hvis man a�iver en tyran, så er der altid en ny psykopat

på spring.

Lugosi var et stort skuespillertalent, der �k en karriere som skuespiller ved de store teatre i Budapest

og Wien. Vi taler om roller i Shakespeare-kaliberen og stort karakterskuespil. Han beskrives som en

meget ‘handsom’ mandsperson – med hang til damer. Fotogra�erne bekræfter det. Kvinder, også dem

han ikke lagde ned rent bogstaveligt, beretter om en aristokratisk, gammel-europæisk gentleman der

kyssede deres hånd, Madame, tillad mig at … Denne erotisk-aristokratiske kvalitet var meget vigtig for

valget af Lugosi til rollen.

Den store gyserkarakter Lon Chaney, manden med de 1000 ansigter, var lige død, da man besluttede

at indspille Bram Stokers roman. Bela Lugosi blev ad omveje foreslået, og producenten blev overtalt til
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at foretrække ham fremfor hans samtidige kollega og konkurrent i gyserfaget, Boris Karlo�. Han blev

implanteret i Hollywood, som så mange tidligere europæiske stum�lms-stjerner. Det gjorde heller ikke

noget, at han talte med accent, for den var jo ‘ægte’. Andre kolleger klarede aldrig overgangen til

tale�lmen (første tale�lm 1929: The Jazz Singer), men Dracula (1931) og Lugosi gik �nt igennem. Han

var endda tilbageholdende med at sige ja til rollen, fordi der ikke var nok dialog for ham, for han talte

faktisk et formfuldendt høj-engelsk.

Lugosi identi�cerer sig så meget med skikkelsen – i dag ville vi kalde det ‘method-acting’, han �nder

følelsen, hans ‘tuner-in’ på skikkelsens essens, og så: ‘Hi hamm Drrrrac-ula!’ Vi hører og ser det for os.

Skikkelsen er både skræmmende, gotisk, og samtidig har den et anstrøg af gammel-aristokratisk,

sørgmodig nostalgi. Det går rent ind hos tidens publikum, og sammen med Frankenstein, står den som

et af genrens mesterværker. Pointen er, at Lugosi så at sige bliver besat af skikkelsen. Den kan aldrig

siden slippe ham. Han gifter sig med en meget ung kone (som han sætter tænderne i), han stiller

pligtskyldigt op til de mest groteske performances og events, han bliver alkoholiker, hvorefter han

mister sin kone. Han går på afvænning og forsøger et comeback, men uden større held. Til sidst siger

han: ‘Det er for sent’. Og her kommer det så: han bliver efter eget ønske begravet i fuldt transylvansk

out�t !! Om han også får hamret en pæl gennem maven, fortæller historien ikke noget om ..

Det underlige var, at Lugosi var den elskeligste gentleman og bedstefar-type i privaten. Det var

Hollywood, og dermed hollywood-i-os-alle, der ikke skelnede. Det blev så hans skæbne. Men han gav

skikkelsen det anstrøg af sørgmodighed, som fx. senere Coppola bygger videre på i sin remake fra

1992. Vi får her nærmest empati med vampyren spillet af Gary Oldman. Den er en ulykkelig skikkelse,

der er fanget i sin form. Den kan ikke dø, den er nødt til at suge blod af andre ulykkelige individer for

tid og evighed. Den ville hellere end gerne ud af rollen, men den får ikke lov. Her bliver historien meget

interessant og relevant for herværende fremstilling. Derefter er det ikke længere muligt blot at sige:

Det er vampyrens skyld! Aller bødler starter som ofre.

Lugosi blev spurgt på sine ældre dage af en dame, hvorfor han ikke forsøgte sig med andre roller, fx.

som ‘the good guy’. Men han svarede: ‘Det får jeg ikke mulighed for. De bliver ikke tilbudt mig’. Han

endte som en type-cast. Én gang Dracula, altid Dracula.

Skyggen – hvor gik det galt for danskerne?

I skrivende stund føler jeg mig så igen pinlig berørt over at være dansker. En sag har lige været oppe at

vende med Dansk Racistparti Folkeparti’s indblanding i det svenske valg. Pia Kjærsgaard går nu efter

verdensherredømmet i sin support til den internationale racisme og anti-islamisme, der er ligeså

fascistisk, som dem de hævder at ville bekæmpe. It takes one to know one. Vi ved jo, der �ndes

lignende partier og bevægelser i Holland, Norge, Østrig, Frankrig. Man fornemmer næsten et nyt

kommunistisk manifest: racister i alle lande, forener eder! Eller nyfascister-med-et-venligt-ansigt

foréner eder. For vi taler jo om folk, der – i modsætning til hvad Nyrup Rasmussen hævdede aldrig ville

ske – er gået hen og er blevet stuerene på bonede gulve i folkets hellige haller.
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Men det, der fremstår som skingert skrigeri og iscenesat kon�iktmageri fra opportunistiske,

reaktionære politikeres side stikker dybere end som så. Med ‘reaktionær’ mener jeg ikke den

sædvanlige socialist�oskel fra de frelste 70’ere, men simpelthen ind til benet af ordet: de har kun

deres dagsorden og meninger ved at reagere, ved at være imod noget. Fjendebilleder er helt

nødvendige for deres politik. De har ingen egentlig substans, og hvis de ikke kan etablere

fjendebilledet, falder alt til jorden for dem.

Dansk Folkeparti og Fremskridspartiet før dem har hele tiden talt med og til danskernes

krybdyrhjerne. Altså den del af hjernen, der reagerer, frygter, sender signaler til kroppen og

nervesystemet om fare, frygt, �ugt, kamp eller forsvar. Det er en ældgammel taktik, der har været

kendt af vore forfædres herskere, de store imperier – der er vel egentlig kun ét Imperium: det

romerske, og alle dets rodskud op gennem et par tusinde år – de store religiøse systemer – fx. det

romersk-katolske Imperium. Alle har kendt til det simple og hyper-e�ektive trick at underkue,

manipulere og misbruge mennesker i masse-vis – folkemængderne – via: frygt. Tricket virkede

dengang, så virkede det senere, så virker det sørme også i dag, og mon ikke det også virker i morgen?

Folk er ikke blevet klogere, selvom der er lagt mange pæne lag af civilisation henover det stupide og

snart ophidsede, snart apatiske hele tiden patetiske: dyr.

Som paulovske hunde er menneskene kontrollerbare og yderst forudsigelige i deres adfærd. Alle ved

det, som har smagt magtens bitre sødme. Man kan simpelthen ikke tale til folks fornuft. Hvorfor ikke?

Det er igen simpelt. Fordi fornuften be�nder sig i det dagsbelyste og velovervejede felt af vores

bevidsthed. Hos de aller�este mennesker udgør dette felt ca. – regner man med – 4% af vores samlede

bevidsthed. Resten er mørkelagt område, men det er til gengæld i dette område, at alle vores vitale

beslutninger forestages. Man kan bare prøve at tage ‘ryger-testen’. Altså: højstemt og i et anfald af

dårlig samvittighed ‘beslutter’ rygeren kl. kvart over 12 nytårsaften at holde op med at ryge. Men sin

bevidste hjernedel, der er fuld af gode intentioner. Det holder så et par uger, i nogle tilfælde et par

måneder. Indtil en dag i et svagt øjeblik, hvor fornuften = de 4% bevidsthed, der troede, de var

beslutningsdygtige, lige var ude af kontoret. Her overtager så den egentlige chef = de 96% bevidsthed

kontrollen og giver rygning fri, hvorefter person = de 100% så ryger løs til næste nytårsaften. Hvis du

ikke er ryger, så skift smøgerne ud med hvadsomhelst, der udgør et tvangsmæssigt mønster i dit liv.

Og lad nu være med at sige, at du er herligt fri for den slags …

Området er, fordi det på et tidspunkt i menneskets / menneskehedens historie er blevet mørkelagt,

bostedet for alle vore uhyrer, monstre, frygt, ukontrollerbare perversioner. Al ræd for mørke stammer

herfra. Man kan kalde det for ‘skyggen’. Den kløvede bevidsthed, som karakteriserer dette mærkelige

og destruktive væsen, vi kalder mennesket, er bragt i stand vha. et traume. Mennesket, som vi kender

det i dag, er traumatiseret og kløvet over i to dele. Et af vore nationalklenodier H.C. Andersen beskrev

jo faktisk denne skygge i sin novelle af samme navn. Skyggen var her den personlige skygge, og på sin

vis er novellen meget freudiansk – før Freud. Den var til gengæld helt i pagt med hans tids facination af

eventyrerne, der fortæller sande historier fra skyggeland. Vi både gyser og drages på én gang, børn

som voksne. For intuitivt ved vi alle, at der er i skyggeland, vores skæbne afgøres, og at det er her, vi

skal lede efter svarene.
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Det er meget betegnende, at der i dag tales en del om ‘at føre symbol-politik’. For det er netop via

symbolerne, at denne del af hjernen er påvirkelig. Den person eller institution, der være sig

reklamemager, religionsstifter elller -administrator, politiker, psykiater, drug dealer, forfører, …, der vil

påvirke mennesket, skal kende sproget og signalerne, der giver adgang til skyggeområdet. Det gælder i

øvrigt også den, der har livsfremmende intentioner og ønsker at hjælpe mennesket med at bryde dets

dunkle, destruktive mønstre. Men det er meget betegnende, at det i allerstørste udstrækning har

været kendt og benyttet af manipulatorerne og misbrugerne i alle lande og til enhver tid.

Når en Hitler stod og hylede om: ‘blod, race, jord, folk, korstog (total krig), det hellige fædreland, jøde-

pesten, fanen, sejren, …, listen over billeddannende symboler i tale – OG understøttet af det billedlige

nyromerske totalteater, som nazisterne etablerede med arkitektur, musik, sprog, uniformer, logoer,

masseoptrin – så talte han direkte til det kollektivt ubevidste. Svindelnummeret Rigsdagsbranden i -33

blev snedigt brugt til at etablere dette frygtbillede af bolshevikkerne, der satte ild til rigsdagen og

truede folket. De jødiske bolsjevikker havde i øvrigt forinden myrdet løs i 10.000-vis på de russere, der

stod i vejen for revolutionen, altså holocaust før Hitler … men det er en anden historie. Og med et par

demagogiske kunstgreb blev bolsjevikkerne hurtigt et synonym for samtlige jøder. Forfatningen blev

sat ud af kraft i løbet af et par uger, og i løbet af et par år kørte krigsmaskinen indover nabogrænserne

– med folkets velsignelse. Og husk: ingen krig er nogensinde startet og motiveret af folket. Hvis du har

læst det i historiebøgerne, stinker det. Til gengæld har alle krige fået folkets velsignelse før, under og

efter! Et paradoks?

Nej! Hvis det tyske folk havde sagt nej til krigen, var den aldrig indtru�et. Men symbolpolitikken får

netop folket, masserne til at skrue hjernen/fornuften af og råbe JA! Mønstret er altid det samme: først

er der noget vi skal være bange for, så hopper vi i armene på Den Store Far, der lover os beskyttelse,

og til sidst tager han røven på os. Men husk – også i dag: vi har kun de politikere og dermed også de

kon�ikter og krige, som vi giver dem lov til. Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien … Iran?

Pakistan? Kina? WW3?

Hvis man skal pege på én event i nyere tid – og her ser vi tidslinien ned gennem hele landets historie –

, der har bragt, eller bekræftet skismaet i hjernen på mennesket og fået os til at dumpe betændt og

ubearbejdet gods ned i kælderen bagefter, i skyggeområdet … altså én event, der kan betegnes som et

nationalt-bevidst traume, er det uden tvivl 1864. Husk igen – og Freud og alle de andre kan fortælle om

det: gods, der er dumpet ned i kælderen, bor dér til evig tid og er hyperaktiv i den underbevidste

førerbunker, indtil nogen endelig tager sig sammen til at installere lamper og undersøge, hvad der

gemmer sig i dybet.

1864 var en særdeles betændt sag. Kort fortalt og overforsimplet: der var engang et Imperium mod

syd, der raslede med sablerne. Der var også nogle kongehuse, der havde indavlet så meget gennem

århundrerne, at man må mistænke dem for at være mentalt underfrankerede. Når blodet bliver for

blåt, ryger det store intelligente overblik. Kongen af Danmark var bange for kejseren og hans generaler

mod syd, så han tilbød ham af omveje, at han kunne da bare indlemme det lille kongerige i hans

nationale forbund. Preusserne og deres kejser overhørte det. Til gengæld tilbød han den lille konge at

han kunne udvide sit kongedømme til lige syd for Flensborg. Det sagde kongen dog prompte nej til,
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han ville have Danmark helt til Ejderen, ja han ville! Tyskerne havde fået bank i borgerkrigen 1848-50,

så de kunne bare komme an. Men kejseren blev knotten og sagde: ‘Hvis det er med dén på, så kan vi

også sige Tyskland til Limfjorden!” Og sådan blev det. Da prøjserne så var trætte af at se på heder og

kornmarker, trak de sig tilbage til Kongeåen.

Man kan ikke sige, at det var uden fortilfælde. Et halvt århundrede før havde en anden af de

underfrankerede monarker brændt nallerne. Han kunne så godt li’ Napoleon, og da de engelske

gesandter bad om et møde, blev de nægtet. Napoleon tabte som bekendt, og de slemme englændere

ankom så og hævnede kongens arrogance ved at brænde hovedstaden af, stjæle �åden, og fælde alle

egetræer, der kunne bruges til at bygge nye skibe af.

Og for nu rigtig at jokke i den: minsandten om ikke kongerigets regent i nyere tid lavede det samme

stunt, da en stribe ambassadører fra muslimske lande udbad sig et møde om nogle fornærmelige

tegninger. De blev pure afvist. Samtaler skader jo ikke, men det gjorde det til gengæld at nægte

samtale. Så danske �ag blev brændt af rundt om, og danske virksomheder mistede milliardbeløb i

indtægter, mens nationen fattedes penge. Det tog en hel årrække at genetablere. Det var så �ot og

stilsikkert ! Og lige i tråd med vor åh-så-stolte nationale tradition for smidigt diplomati. Vi må da

hellere skynde os at genoptrykke tegningerne i ytringsfrihedens navn.

Man skulle tro, at så lille et land ikke kunne undvære smidigt diplomati. Det sjove er så, at den

smidigste af alle diplomater, der nogensinde har tjent fædrelandet, blev kritiseret for det, igen sjovt

nok bla. af den omtalte statsminister … men han havde vist glemt (bevidst undladt?) at læse på

historie-lektien. Historikere, hvor blev I i øvrigt af? Var I bange for at miste jeres job i disse

udrensnings- og smagsdommer-tider? Den omtalte statsminister hed selvfølge Anders Fogh

Rasmussen, og den smidige diplomat hed Scavenius. Han havde været diplomat i Tyskland tilbage fra

1. Verdenskrig, kendte modstanderen ud og ind, sørgede under 2. Verdenskrig for at Imperiet ikke

fuldstændig smadrede den lille fnattede andedam nord for grænsen … grænsen var så i mellemtiden

�yttet tilbage fra før 1864, hvorefter tyskerne �yttede den op til Skagen og over til Bornholm.

Samarbejdspolitikken var yderst smart og helt gennemført. Men mange var dengang og stadig i dag

for dumme til at fatte, hvor smart det var. Den omtalte statsminister, fx. hvis neo-liberale

ideologibriller gav ham et noget skævt verdensbillede.

1864 var et sviende nederlag, og det danske selvværd led et seriøst knæk. Hvis man ikke vil høre, må

man føle. Og et trauma er et hyper-koncentreret men ubærligt følelsesfelt, hvis man ikke dealer med

det omgående. Det lagrer sig i det kollektivt ubevidste og styrer derfra med hård hånd i meget lang tid.

Det har skabt et underligt narcissistisk kollektivt individ, der kaldes for Danmark. Det ene øjeblik lider

vi af mindreværds-komplekser, og hvad det nu hedder: jantelov. Det andet øjeblik puster vi os op som

små arrige køtere og bjæ�er og danser og praler. Vi tror, vi er verdensmestre i alt muligt: kultur,

økonomi, velfærd, sundhed, uddannelse, kreativitet. Men ser man nærmere efter, holder det ikke en

meter i dag, og vi overhales hele tiden inden- og udenom.

Det er i denne social-psykologiske og -politiske sammenhæng, man skal se hele Dansk Folkeparti-

fænomenet. Det handler om mangel på selvværd, om selvhad. Vi har ikke tilgivet os selv vores dumhed
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fra 1864, fordi der aldrig har været ordentlig lys på sagen. Vi har ikke forstået, hvad der ramte os.

Historikere som Tom Buk Swienty er for tiden ved at råde bod på det. Men da den smøgrygende dame

med det blå blod blev opfordret til at frigive dokumenter i familiens eje, der kunne kaste mere lys på

sagen, svarede hun, at de skam var private! Der er noget her, man har svært ved at forstå. Hvordan

kan det være en privatsag, at hendes underfrankerede forfader fuckede en hel nation op for 146 år

siden? Hvem er det lige, der betaler for damens apanage og hendes liv i luksus? Hvis ‘folk’ var dem, der

måtte bøde for hendes tip-oldefar – længere er det ikke siden – , der kvajede sig, så kan man vist ikke

tale om ‘private’ dokumenter længere? Der gælder altså ét sæt regler for nogen og et andet sæt for

andre.

Har nationen så siden ‘indadtil vundet, hvad udadtil tabtes’? Det er simpelt at svare på. Svaret hedder

Dansk Folkeparti. Indadtil er al god tone, pli, lydhørhed, respekt for mennesket tabt. Udadtil er

respekten for dette selverklærede smørhul i verden og tabt. Danmark er zonen for åndeligt

underskud.

Hvor blev fornuften så af? Og er den da fuldstændig uanvendelig? Skal vi alle sammen overgive os til

symbol-snak, populistisk fordummelse og spinn? Har løgnen sejret? Det sidste vil vise sig. Det andet

kan jeg uden at blinke svare nej til. Fornuften skal aldrig glemmes, men vi må udvide begrebet og rette

tænkningen mod selve vores eksistens. Sæt lamper og projektører op i kælderregionerne, skyggerne

og luske-kabinetterne. Blæs i �øjter, rul med skralder, afslør svindel og løgn. Og der er mere, end vi

aner i skabet.

Det er tid til forårsrengøring. Og faktisk synes jeg, vi skal sige pænt tak til Dansk Folkeparti for helt

ublufærdigt at tydeliggøre, hvordan snavset kan tage sig ud. Nyrop påstod, at de aldrig blev stuerene.

Men jeg tror alligevel Nyrop tog dobbelt-fejl. For det første blev snavset stuerent. For det andet er det

måske slet ikke snavset, vi skal være så opmærksomme på, men det, der synes stuerent – inklusiv

dem, der for tiden kører hans eget parti. Her er der virkelig noget at tage fat på for rengøringskonerne.

Vejen til indre styrke

Her er så en nyoversættelse af Tao Te Ching. Det var ingen OpenSource-oversættelser derude, og det

skal der bare være.

Et af temaerne i denne samling af aforismer, nærmest et langt digt, er den rette måde at regere på. Li

Erh, Det Hvide Hår, var født i 604 f.Kr., og �k navnet Lao Tsu, da han arbejdede for kongen af Zhou i

Louyang som leder af det kejserlige arkiv, en slags overbibliotekar. Han har været yderst belæst i

gamle tekster og sandsynligvis kyndig udi alkymi, astrologi, divination, m.m. Der er beretninger om

mødet med hans yngre samtidige kollega Kungfutse, der rejser langt for at møde denne mand af stort

ry.
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Lao Tsu

Temaet ‘den rette regeringsførelse’ går igennem teksten, og afspejler hans position hos kongen. I en

alder af 80 beslutter han sig til at rejse ud i ørkenen. Han er deprimeret over de politiske tilstande og

over, at kongen har mistet fornemmelsen for Tao. Han har ikke mere at gøre der. Ved den kinesisk-

tibetanske grænse bliver han stoppet af en vagt, der anmoder ham om at nedskrive sin viden, da han

ved, at han ikke vil vende tilbage. Det bliver til dette skrift, på kinesisk 5250 ord-tegn, Tao Te Ching,

som han nedskriver på 3 dage. Det står i dag som en uforgængelig stenstøtte af et åndeligt, fuldt intakt

og funktionsdygtigt testamente. Han forsvinder ud i ødemarken og ses ikke igen. Han vender –

fuldstændig som der står i skriftet – tilbage til Tao.

Er slutningen blot en legende? Det er den nok. Personen, hans værk og betydning er dog på ingen

måde en legende. Men vi har lidt svært ved at tage historien bogstavelig om, at den gamle mester

sidder i et skur ved det tibetanske grænse og på tre dage skriver et af verdenslitteraturens

mesterværker. Men på den andens side: hvis alternativet var, at han ikke �k lov til at vende tilbage til

Tao ude i vildnisset, og han besad denne kolossale viden og indre styrke, så … Noget kunne tyde på

det.

Som der står til sidst: dette er ikke en lærd afhandling, for man kan ikke diskutere Vejen. Det er mere

personlige overvejelser om det tidløse og det tidsbundne i værket. Er der overhovedet noget

tidsbundet i værket … ?

Teksten fremstår som forblø�ende frisk, letlæselig, �ydende. Mange af Lao’s kommentarer om politik

kunne uden videre bruges i dag, det er det tidløse i teksten. Læg fx. mærke til, at der kun var brug for

én reel note .. om ‘stråhunde’. Altså reelt kun ét udtryk, der er tidsbundet, hvilket er meget godt gået.

Hvis du kan foreslå en gendigtet parallel, er du velkommen til at videresende den, så noten kan

elimineres. Det viser os samtidig, at mennesker ikke var anderledes for 2.500 år siden end i dag.
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Vi kan måske, jeg har i hvert fald gjort det, studse lidt over formuleringer, der siger, at folket bør

holdes i lykkelig uvidenhed. Det første tanke er, at dette ikke svarer til vores demokratiske

forestillinger, ej heller begreber fra oplysningstiden og da slet ikke moderne folkeoplysning og

grundtvigiansk afsæt. En politiker i dag skal nok vare sig for, at stille sig op og sige den slags, ej heller

en lektor fra Danmarks Pædagogiske Universitet, tidl. Lærerhøjskolen – �nt skal det være!.

Misser vi en pointe? Det mener jeg, vi (jeg) gør, hvilket jeg så vil råde lidt bod på for egen regning. En

del af pointen kunne være, at Tao er smartere end nogen regent. Der er i universet en umådelig

intelligens, der leder os, hvis vi tillader det. Det er Vejen. Denne Vej �ndes i langt højere grad i det

simple liv, som Lao hyldede som folkets liv end i det udspekulerede liv, der lægges tilrette for os i vores

samfund.

Når vi tænker over det, så har den gamle mere end ret. Hvilken lykke og visdom har

informationssamfundet, demokratiet og højteknologien bibragt mennesket? Hvilket gode er der i at

åbne en avis eller tænde for sin �immer og opdage, at 19/20 såkaldte ‘nyheder’ handler om

perversioner, mord, svindel, korruption, misbrug, krig, mishandling, overgreb, menneskelig smålighed?

Hvad nyt er der i det? Hvilket fremskridt �ndes der i en syg medicinal-kultur, korrupte politikere,

smarte medie-manipulatorer, snævertsynede videnskabsfolk, grådige bankfolk, blodtørstige

krigsherrer, og løgnagtige præster? I dårlig mad, dårlige masseprodukter, over�adisk viden en masse?

Mine spørgsmål kunne være uendelige. Men et hurtigt svar ville være, at al den information er

særdeles bevidsthedsdannende og langt snarere skaber eller forstærker dårligdommene end oplyse

om dem, endsige gå i kødet på dem. Disse pseudonyheder går jo aldrig ind i selve kernen. Og hvorfor

skulle de det (lyder der inde i deres syge hoveder), når der nu er så mange penge i dårlige og

over�adiske nyheder?

Sagen er selvfølgelig kompleks. For man kunne stille modspørgsmål om, hvorvidt uvidenheden om

emnerne ikke også vedligeholder dårligdommene. Men da dette jo netop er det bevidstløse

mainstream-argument for informationers berettigelse, vil jeg hellere anføre det modsatte.

Nede på jorden: hvad har al den ophobning af ubrugelig, fragmenteret viden bibragt menneskeheden

af lykke? Nada !! Jeg gør ikke den bommert at tro, at alle mennesker var lykkelige på landet i gamle

dage. Men som danskere burde vi nok vide lidt om, hvad der tales om. For mere spoleret, forkælet,

velfærdsdopet, åndelig doven nation af individer skal man lede længe efter. Hvis man foretog en rejse

til en fjern bjerglandsby i Thailand eller Indien eller hvorsomhelst – og vi ser bort fra de steder, hvor

imperialismen har fucked livet op med gift, overgreb og andre kulturelle ‘forbedringer’, så �nder man

altså der mennesker, der stadig mod alle odds kan smile, være ukunstlede, ligefremme, nysgerrige,

tilfredse med det lidt de har, altså som stadig har en simpel taknemlighed med deres sparsomme

materielle liv på jorden. Jeg er sikker på, at også deres liv ville kunne forbedres, men hver gang vi

tillader os at have meninger om det, og endda pønser på at ‘hjælpe’ dem med det, de stakler, så lyser

der straks nogle røde lamper. Tænk selv videre.

Ponten er, at der �ndes mennesker ‘derude’, der burde være så dybt ulykkelige, at de i�g. vores

opfattelse af velstand ligeså godt kunne gå hen til det nærmeste træ og hænge sig, og hele deres
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familie med. MEN som altså er i stand til alt det, som vi ikke evner: smile, lege, være nysgerrige, hjælpe

hinanden, være tilfredse med det, de har, ikke at forfalde til svinsk grådighed, og så videre. Det vækker

en anelse til eftertanke. Og jeg giver ikke en døjt for smarte statistikbaserede pseudoundersøgelser,

der postulerer, at danskerne sørme er et af de mest tilfredse folk på planeten. Statistik er som bekendt

et andet ord for løgn. Man kunne stille en anden statistik op ved siden af, som ikke er så manipulerbar

med smarte spørgeskemaer: selvmords-statistikken. Så siger vi ikke mere.

Det er i den sammenhæng man må se Lao’s gode rod til sine samtidige politikere. Vi må huske, at han

så dem til daglig, ligesom i dag, begå deres forskellige overgreb mod deres undersåtter. Han har uden

tvivl gjort, hvad han kunne som kongens rådgiver for at lære denne om Vejen. Et stykke hen ad vejen

er det måske endda lykkedes for ham. Men som vi ved, magt korrumperer.

Der tales i dag meget om ‘synliggørelse af ledelse’, og andet management-�oskelmageri. Det stinker

mest af fralæggelse af ansvar og manglende ledelse. Det bedste ledelse er muligvis usynlig, men det

kommer så sandelig an på dens kvaliteter og intentionen bag. Hvis usynlighed er ensbetydende med

fejhed, lusk, lukkethed på direktionsgangen, i elfenbenstårnet, så er det dårligt. Hvis det er

ensbetydende med at de passer deres arbejde, at de tænker på virksomhedens velfærd, dens

uvurderlige medarbejderes velfærd, så er det en andens sag. Begrebet stress rammer lige ned i hjertet

på det. Hvorfor er medarbejderne stressede ? Hvad er årsagen til stress ? Stress er IKKE at have for

travlt, stress er mangel på overblik. Mangel på overblik er et ledelsesproblem. Punktum! Når man

forventer at overblikket = viden skal varetages af manden på gulvet, så skaber man en tilstand af

stress. Stress opstår, når man ikke har overblik over, hvad man skal gøre, om der er tid til at nå det,

om der er hjælp at hente, om man kan klare det. Stress forsvinder i samme øjeblik nogen træder ind

og fjerner den kroniske eller akutte usikkerhed ved at afgrænse opgaven og formidle hjælp og

koordination. Her kan den dygtige, for det er jo det han/hun er ! medarbejder få lov til at yde sit bedste

– uden angst/stress.

Hvor god Tao er der i virksomheder i dag ? Ledelser: træd i karakter som ledelser og spar os for jeres

manangement-crap, jeres afglidende nysprog og jeres ansvarsfor�ygtigelse, hvor I prøver at smøre det

af på medarbejderne ved at gøre dem med-vidende og med-ansvarlige. Det kommer helt af sig selv

(Tao), når I passer det arbejde, som I hæver helt ubrugelige lønninger for.

Man kan måske sige med moderne terminologi, at Lao’s ideal-regeringsform var ‘oplyst enevælde’.

Hermed ligner han faktisk Platon, der bestemt heller ikke var demokrat. Han havde set, hvordan man i

det nye demokratis navn havde lynchet hans �losof-kolleger. Demokrati var – og er stadig, sorry! –

pøbelvælde. Hans ideal-regent er �loso�en, der har lært at styre sin indre stat, før han prøver at styre

den ydre. Hvor mange regenter har lært det ? Platon kunne for så vidt godt have læst Lao Tsu, det

�ndes der selvfølgelig ingen beretninger om, men antikkens �ow af viden var på ingen måde lukkede

national-bestemte områder. Der var allerede dengang en Silkerute, hverken Indien eller Kina var

udenfor rækkevidde. Vi kan snarere se det globale tankefelt som et kontinuum, hvor lignende tanker

fandtes samtidig på tværs af afstande.
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Tanker har en stor kraft. Biogra�ster til Lao Tsu og hans værk er ikke sene til at benævne ham en af de

mest betydningsfulde mænd til alle tider målt på rækkevidden af hans tanker. Hans tanker kan spores

videre til �loso�ske systemer, religiøse skoler, kampkunst og medicin, politisk tænkning, litteratur osv.

De har uden tvivl ret. Det siger noget om den Indre Styrke (Tao) der er i den gamles tanker. Vi sender

en kærlig og respektfuld tanke tilbage, mens vi ser den spinkle, hvidhårede skikkelse på sit mulddyr

forsvinde ud i den mystiske tomhed, hvor han kom fra. God rejse og tak !

PS! Hvor er det cool med den historie, hvor på den mest blærede vis sætter sig ned i en knaldhytte af

et grænseskur – på kanten af civilisationen og ødemarken, og på 3 dage nedskriver Tao Te Ching. Tag

den, småkravl, svagpissere, og studer den lidt, inden I spiller Kong Gulerod ! Jeg kan ikke komme mig

over historien 🙂 Og det kunne generationerne heller ikke, så når vi i dag ser en Hollywood�lm, hvor

den hvidskæggede gamling lærer opkomlingen at holde på sin stav, eller mester Yoda siger ‘Great

warrior, hmm? Wars not make one great.’, så er det Lao Tsu, der nu er blevet til en arketype. Selv i pop-

kulturen har han gennemslagskraft 2.500 år senere. Hvor må han være ved at dø af grin fra sit

udsigtspunkt.

Hemmligheden om AIDS

Det var ikke mig, der opfandt denne overskrift, men en journalist ved Dagbladet Information, der

22.10.10 skrev et ellers sobert og sagligt indlæg om AIDS. Det handlede om hvordan man tilbageholder

oplysninger om, hvor lidt smitsom AIDS egentlig er, hvor stor helbredelsesprocenten med rigtig

behandling efterhånden er, og hvor paria-gjorte folk er blevet. Altsammen prisværdigt og nødvendigt

at få frem.

Det �k mig dog som regelmæssig blog-kommentator i både Information og Politiken til at skrive

følgende:

Der er en ret stærk overskrift ‘Hemmeligheden om AIDS’, og jeg synes måske forfatteren skulle have

modereret den lidt, da den lover mere, end den holder. Derudover ingen kritik af den, da den er helt

igennem saglig.

Den egentlige hemmelighed om denne mærkelige sygdom kunne tænkes at ligge et ganske andet sted.

Historien er meget lang og fuld af overvældende detaljerigdom og perspektiver, der får det til at svimle

for én. Jeg kan anbefale research, der tillader folk at komme til orde, som medicinalindustrien ikke er

så glade for.

AIDS er IKKE en virus, der er opstået af sig selv. Den er udviklet i amerikanske laboratorier som et

biologisk krigsvåben, testet på ‘frivillige’ på et asyl for retarderede børn, spredt i Vestafrika og New

York via Hapatitis B-vaccine. Navnet på en af de hovedansvarlige medicinere er Dr. Robert Gallo. Et

militær-medicinalt �rma kaldet Lytton Bionetics har udviklet det. Merc, Sharp & Dome, et af verdens

største vaccine-�rmaer (med historiske forbindelser til nazikoncernen I.G. Farben) har videreudviklet

det. Alle kontrakterne er fundet, samlet og dokumenteret af en af de hårde og stædige hunde, der

bider medicinalindustrien i benet, Dr. Len Horowitz. Alle oplysninger kan �ndes på nettet.
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Gallo – Mr. AIDS

Mainstream-medierne nægter at beskæftige sig med det. Og det er måske ikke så uforståeligt, hvis

man ser på fx. amerikanske medier, og hvem der egentlige ejer dem, hvem der fodrer dem med

materiale, og hvem der bestemmer, hvad der skal skrives.

Selv kritiske journalister i den lidt mindre business-kontrollerede og -intimiderede presse i vor del af

verden har stort set ikke været inde over det. Emnet er simpelthen for skræmmende, og – jeg har det

på samme måde selv: noget inde i hovedet på mig reagerer og siger, at det simpelthen ikke kan være

sandt.

Jeg mener, at Verden har brug for en kæmpe lækage-afsløring om medicinalindustrien, Big-Time ! Det,

der ville komme frem der, er så horribelt, at vi ville have svært ved at fatte det.

Len Horowitz er bestemt ikke den eneste, der har turdet gå i kødet på medicinalindustrien. Der er en

del, deriblandt også folk, der har arbejdet indenfor den, der råber vagt i gevær i disse år. Materialet er

ganske overvældende, men ligeså overvældende er denne industris evne og magt til at holde disse

oplysninger ude fra mainstream-medierne. Og ikke ret mange politikere i dag gør sig umage med at

grave i disse sager, men lader sig for stor dels vedkommende fodre af mainstream-medierne, der igen

er fodret af industrien, og det, de �nder for godt at bringe videre.
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Da Horowitz gik i

o�entligheden med det –

hvis man eller kan kalde det

opkøbte, korrumperede,

manipulerede, amputerede

og gennemført styrede og

fordummende

mediebillede, man har i

USA, for o�entligt – udløste

det en vis bekymring i

industrien. Bla.

eksploderede den omtalte

Dr. Gallo i arrogant vrede

over den dokumentation,

der blev fremlagt. Man

hyrede i hans bagland det

samme PR-�rma til at

forskønne og tilsløre facts

og promovere

misinformationer til

o�entligheden som senere

blev hyret af Bush-

administrationen til at

‘sælge’ det budskab til

befolkningen i USA og

resten af Verden, at der var

masseødelæggelsesvåben i

Irak, at Saddam Hussein

smed små børn ud af vinduet, hvis han ikke havde spist dem først, osv. osv., vi kender hele miseren, og

ja Hussein var ingen englebasse, men det er fuldstændig irrelevant, da agendaen var en ganske anden,

osv. osv… Og en follow-up på denne forbindelse mellem virus og krig er, at mange af de soldater, der

kommer hjem fra den krigen senere udviklede ‘post-war-syndrom’ bla. pga. vacciner, der havde

svækket deres imunforsvar og gjort dem modtagelige for de biologiske våben, de

masseødelæggelsesvåben, som amerikanerne hældte ud over området, og som vinden førte baglæns

til egne rækker – en historie, der ikke er voldsomt overeksponereret – mildest talt. AIDS er ikke så

meget en historie om en virus, men en historie om masseødelæggelsesvåben og folkedrab. Det er,

hvis vi løfter blikket yderligere, et skræmmende vidnesbyrd om hvad vi kunne kalde det medicin-

industrielle kompleks, der har holdt hele den moderne lægevidenskab i et jerngreb i omkr. 100 år.

Så artiklen i Information er ikke irrelevant, men den er ikke i nærheden af at forstå rækkevidden af, at

AIDS ikke er så smitsomt på den måde, vi normalt får det at vide, og at den EGENTLIGE smitte ikke er

foregået via løssluppen sex, højst som en supplement og en yderligere opfølgning. Den oprindelige og
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alt-omfattende smitte foregik via vacciner mod andre epidemier, hvor HIV-virus’en fulgte med som en

trojansk hest. AIDS er en designer-virus målrettet mod det afrikanske kontinent beregnet på en

regulering af befolkningstilvæksten. I visse områder er det helt op til 60% af befolkningen, der er

smittet, og om et årti vil nationer bryde sammen pga. mangel på folk, der er uddanntet til at udfylde

de funktioner, det kræves at holde en sådan nation kørende. Medmindre det i takt med den

forhåbentlig nødvendige serie af afsløringer af hele mega-a�æren lykkedes at få fravristet

medicinalindustrien og lægevidenskaben oplysninger om, hvor enkelt det ville være at kurere AIDS.

OG: at skabe politisk og folkelig vilje til det.

Indtil videre er Vesten ræbende ligeglade med Afrika. Det er taberland for beduiner og halenegre, der

nok selv har været ude om det, og nu kan de lære det. Eller: det kan da ikke være vores problem. Well.

Det skulle da lige være, at vi er blevet taget på sengen af kineserne, der af egne årsager gennem snart

20 år har vist en ganske anderledes seriøs interesse for kontinentet, og nu er i gang med at booste

økonomien.

Kierkegaard som antisemit

Tja, så røg Kierkegaard også ind i centrifugen, det kan jo ske for enhver. Peter Tudvad har forsket og er

kommet frem til at mene, at ‘Kierkegaard var glødende antisemit’. Tudvad har lige genopfundt ilden,

det varme vand, suppeskeen og hjulet, altså han har lige opdaget, hvordan man talte og skrev og

mente i 1800-tallet. Det kunne vi godt have fortalt ham.

Ordet antisemit er et underligt ord. Semitter er folk i og omkring Mellemøsten og deres slægtninge

overalt i Verden, der taler en stribe sprog med fælles rod – arabisk, hebræisk, aramæisk, maltesisk,

fønikisk, m.�. Nogle af sprogene lever, andre har transformeret sig, nogle �ndes kun i små grupper.

Hvis man er semit, tilhører man disse folke- og sproggrupper. Hvis man er antisemit, er man så imod

dem, og er del af en propaganda eller et had. Fx. er det tyrkiske sprog ikke-semittisk. Tyrkere er

historisk kendt for ikke at være alt for vilde med arabere. Tyrkere må derfor være antisemitter i et eller
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andet omfang. En del jøder, især dem uden den dybere forståelse af deres egen historie, hader

arabere/muslimer, og må derfor være antisemitter. Mange kristne, især de mere dogmatiske, er

religiøst-ideologisk modstander af jøder, og er der en slags anti-semitter. En mand som Flemming

Rose må også være anti-semit, da han nærer et dybt had til arabere/muslimer. Men manden er

såmænd zionist.

Zionisme og antisemitisme i den forvredne propagandistiske betydning ‘had til jøder’ er linket

sammen. Linket er en del af en propaganda, der har gamle rødder. I dag pådrager man sig meget

nemt prædikatet antisemit, hvis man tillader sig at kritisere staten Israel og deres politik. Det skyldes

bla. at nogle organisationer fx. B’nai B’rith og Anti Defamation League (hvis leder er notorisk og dømt

kriminel, hvilket ikke synes at påvirke deres ind�ydelse) og den amerikanske jødiske lobby ikke at

forglemme og et vidt forgrenet netværk af 100-vis af grupper, med tilsammen adgang til de næsten

ubegrænsede �nancielle ressourcer og et vidt udbredt netværk, som zionisterne råder over, hiver

ordet frem, hver gang nogen med blot en vist vægt bag sig siger fra overfor agendaen. Den såkaldte

‘jødiske lobby’ i USA er intet andet end en zionistisk lobby, og de har haft et kvælertagslignende

afpresnings-forhold til den den amerikanske regering i lang tid. Hele Mellemøst-kon�ikten og i anden

omgang den verdenspolitiske ånd lever på kunstigt åndedræt via dette politisk-ideologiske

misbrugsforhold. Hvis man blot som stikkontrol researcher på, hvad en ekstremt ind�ydelsesrig mand

som Henry Kissinger, erklæret zionist, har haft �ngre i og ansvar for at kon�ikter og krige og

menneskeliv / menneskelig lidelse i snart en menneskealder (USA har været i krig et eller andet sted i

Verden siden 1956 og Korea), så har man et glimt af det større billede, der hedder den zionisktisk

agenda. Ligesom i studiet af nazisme kunne man gå i retning af det okkulte, og så ville man opdage, at

hele projektet er dybt eskatologisk. De forbereder i øjeblikket en ny krig: mod Iran. Og kendt israelsk

journalist, Je�rey Goldman, skrev for nylig en bog om det. Og Kina lurer i baglandet.

Det er egentlig ret utroligt, at jøderne ikke for længst har hevet dette parasittiske væsen op med rod

og taget afstand fra det. For jøderne er i ligeså høj grad ofre for denne dystre agenda, som deres

påståede modstandere i Mellemøsten og et eller andet sted os alle sammen. Spørg en palestinenser,

om han har problemer med jøderne, og han ville svare: det er ikke det jødiske folk og jøder, vi har

problemer med. Det er mine naboer, mine børn leger med dem, de er mennesker ligesom os. Det er

zionisterne, der sidder i regeringen, militæret, i Mozad, i bosætter- (besætter-) byerne. Zionister er en

internationel magtelite med deres helt egen agenda, der ikke skyr noget middel, det være sig

korruption, krig, manipulation, tyveri, mord, løgn osv. for at køre deres spil. De er dybt inde i både

europæiske og amerikanske besluttende organer, og de har en af de mest velsmurte og

vel�nancierede propaganda-maskiner i Verden.

Men det har INTET med jødedom at gøre. Man behøver ikke at være jøde for at være zionist. Man skal

bare være en medløber, der abonnerer på ideologien – et godtroende fjols, der er løbet med. Det kan

skyldes bestikkelse (medlemmer af det amerikanske Senat og Kongres er næsten alle bestukket af

AIPAC), eller at man er en hjernedød betonkristen bibelbasker. Den zionistiske verdensagenda er

netop sådan et sammenrendt af kyniske, stenrige master-minds og fjolser, der nærer sig ved at omgås

magten. Selve dannelsen af staten Israel er så nøje sammenkædet med zionismen, at israelere og

jøder i dag har meget svært ved at skille det ad. Denne historie er lang og omfattende, og går via det
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romerske tyveri af jødernes identitet og historie. På visse måder har zionismen større lighed med

nazismen som ideologi, end den har med jødedommen som et folkegruppes tro og en kultur. Grupper

af ortodokse jøder anerkender over hovedet ikke denne Stat.

Frederik Stjernfelt gør dele af intelligentsiaen i DK opmærksom på, at de har et problem, når de ikke

tør sige fra overfor islamismen af frygt for at blive stemplet som islamofob eller araberhader el lign.

Manden har jo ret. På samme måde kan man sige, at vi har et problem, når vi ikke tør addressere

zionismens totalitære, korrupte agenda, når den viser ansigt, uden at blive beskylt for at hade jøder og

være antisemit. Det er ikke tilfældigt, når bølger af det, som kaldes antisemitisme – oversat til

modstand mod jødisk igen oversat til israelsk politik – blomstrer op, så er det lige i kølvandet på

israelske overgreb på deres naboer eller egne indbyggere af palestinensisk herkomst. Læs Goldman-

rapporten om de uhyrligheder, israelerne har udsat folk i Gaza og Vestbredden for: kvinder og børn

ned i skyttegrave som levende værn omkring tanks, afbrænding og bulldozning af hele bydele, brug af

hvidt fosfor og andre kemiske våben, mord på civile, bombning af skoler, hospitaler, ødelæggelse af

infrastrukturer, frit lejde til zionistiske bosættere, massakrer, løgnagtig forhalingspolitik, verdens

længste besættelse af fremmed territorium (Golan m.m.). Og dernæst benægtelse af fakta,

manipulering med historieskrivningen, bestikkelse af politikere. Kongresmedlemmerne i USA læste

aldrig Goldman-rapporten, den var alt for grusom, de lyttede til et fordrejet referat af den fra deres

sponsorer. For hvert medlem af både Senatet og Repræsentanternes Hus �ndes der 5 lobbyister, og

de har penge, prestige og trusler med i baghånden.

En vals med Bashir. Mange soldater i den israelske hær har det skidt med, hvad de har været tvunget til.

Man kan ikke nægte værnepligt i �ere år, og dessertører bliver stra�et særdeles hårdt. På det på er Israel

hverken demokrati eller republik, for den slags hører hjemme i et totalitært regime.
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Og hvordan var det lige dengang med frit lejde til kristne lejemordere i Sabra og Shatila? Se �lmen

Walz with Bashir, og genopfrisket denne skændige historie. En bølge af vrede rejser sig mod israelerne,

og zionisterne, der har ædt sig dybt ind i den israelske regering, svarer blot igen ved at sige: anti-

semitisme. Og hvis det er jøder selv, der fremfører kritikken (Goldman, der stod for rapporten var fx.

jøde), har man opfundet en særlig variant, der hedder ‘den selvdestuktive jøde’, altså masochisten og

forrædderen. Meldingen er dog, at støtten til Israel blandt jøder i USA er stærkt faldende. Jøder under

40 år gider ikke at høre på mere bullshit. Sager som den, hvor der blev lavet industri på Holocaust gør

sit. Har du heller ikke hørt om den? Der kan du blot se, hvor meget der har det med at ‘forsvinde’ i

mainstream-medierne. En gruppe zionistiske slyngler lavet et nummer under Clinton-

administrationen. De gennemtvang frigivelsen af milliarder af midler, der var fastfrosset i schweitziske

banker, deriblandt en del nazipenge, til at kompensere ofre for Holocaust og deres børn. Plaster på

såret, alle var rørte, Clinton hoppede på nummeret. It’s the economy, stupid! Måske han var lidt

distraheret af en eller anden sekretær. Under alle omstændigheder: ofrene for Holocaust så næppe

meget mere end et par cent, for resten røg ned i lommen på zionisterne. Og det var væsentlige beløb,

selv for zionistiske ‘banksters’.

Så før vi har fået renset ud i vores begreber og sprogbehandling, der er in�ceret af propagandasprog,

århundrede gammelt verbalt ‘spinn’ fra en magtelite, der bla. har haft magt til at manipulere vores

historieskrivning i en grad, vi dårligt aner, så bør vi nok være lidt forsigtige med at anvende det overfor

tilfældige ytringer, vi falder over. Kierkegaard fx. Om han har anet konturerne af dette uvæsen, der

allerede på hans tid fandtes blandt jøder i Danmark, skal jeg ikke udtale mig om, men overlade til

kloge hoveder. At de fandtes i Europa allerede før ordet ‘zionisme’ blev et prædikat for en ideologisk-

politisk bevægelse, er der ingen tvivl om. Hvis vi for alvor skal grave hele svampen op af jordbunden,

ender vi hos pengevekslerne / ågerkarlene / våben- og gifthandlerne i det gamle Babylon, khazarerne,

fønikerne, atonisterne, romerne og katolikkerne, Tempelridderne, de sorte venetianere,

Rothshild’erne, Rockefeller’ne, jesuitterne, nazisterne, The Fabian Society .. hele kabbalen.

Zionismen er blot en heksering af svampehoveder, der stikker op af jorden, og jøderne + staten Israel

er blot et instrument. Resten breder sig på hele marken, og naboens med.

Grundtvig ryger vel også en tur om lidt. Masser af hoveder ryger vel. Hvor dumme og ahistoriske kan vi

være? Kan vi ikke læse indenad: begreberne var en fast del af 1800-tallets verdensforståelse. Fatter vi

ikke, at den diskurs vi ser nu handler om os selv og de ideoligiske tovtrækkerier med indbygget

hjernespinn og -vask, der kører rundt i dag? Ordet antis-semit er et implantat, der skal lægge

klangbunden for en bestemt måde at tale sammen på via noget, der er tabuiseret. Det er en del af en

stor forfalskning af viden om, hvem vi er og hvad vi er i stand til, hvorved overgreb mod mennesker

bliver mulige i nutid og fremtid.

Hvorfor begrebet antisemit stinker

Når vi tager ordet i vores mund, gør vi os til en del af en sump af propaganda. I den politiske

korrektheds navn går vi verdenszionismens ærinde som små nyttige idioter. Smid ordet i den store

skraldespand for historieforfalskning eller �nd ud at, hvad ordet egentlig betyder. Erkend at det er

selvdestruktivt ord, en håndgranat i en gummicelle.
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Hvis anti-semitisme er ‘had til semiter’, som er folk, der taler et semitisk sprog = aramæisk, arabisk,

hebræisk, maltesisk, fønikisk (levende og døde sprog i én skøn forvirring), så bliver facit, at staten

Israel er verdens mest anti-semitiske nation, fordi vi her �nder den største koncentration af dem, der

hader semiter (arabere).

Alt for få mennesker har opdaget, at når zioniststaten og de globale zionist-propaganda-organisationer

trækker standard-antisemit-kortet og laver standard o�er-rolle på denne baggrund, så sender de en

boomerang lige i fjæset på sig selv. En med-årsag til, at zionisme har udviklet sig til vaskeægte jødisk

fascisme er, at der �ndes en tabuisering af intern kritik blandt jøder. Vi kritiserer aldrig jøder, når vi er

jøder.

Men jøder er nogle af de mest identitetsforvirrede folk på planeten. Heri ligger der ingen fordømmelse

men en blot konstatering, der bygger på et stykke hjemmearbejde: studiet af jødisk historie. Det vil fx.

nok overraske de �este jøder at opdage, at … de overhovedet ikke er jøder! Som historieprofessor ved

Tel Aviv Universitetet, Schlomo Sands, udtaler, så er den jødiske nation og identitetsdannelsen

omkring det at være jøde, en total konstruktion. En national-jøde �ndes ikke. 85% af alle dem, der i dag

kalder sig jøder, er ikke teknisk set jøder. En jøde er en person, der er født af en jødisk kvinde.

Punktum! Men da millioner af khazarer (Hvidsrusland og omegn) bekvemmelighedsomvendte sig til

jødedommen i 600-tallet for at slippe for at glide ind under sultanatet/khali�atet i Tyrkiet, slap der en

hel stribe skumle typer ind. De var ikke jøder, men kaldte sig jøder. Andre kaldte dem for ‘land-

piraterne’. Det er dem, der har givet næring til billedet om den grådige pengevekseler og ågerkarl, som

eftertiden har kaldt for ‘jøden’. Men denne type var overhodedet ikke jøde og har intet at gøre med

dem, der var jøder i Mellemsøsten i antikken. Azkenazim har intet at gøre med Sefardim.

Så når man ser såkaldt ‘jødisk’ mega-grådighed udfolde sig i form af Goldman-Sachs og andre såkaldt

‘jødisk’-dominerede �nansk-terror-organisationer i dag, så taler vi om eftekommerne af de khazariske

land-pirater og det centralbankvæsen, de skabte. Intern blandt jøder kan man tale om de ‘store jøder’

= khazarerne og de ‘små jøder’ = sefarderne, mindretallet. Racismen og ‘anti-semitismen’ er ganske

enorm internt. De orientalske jøder og de sorte jøder i Ethiopien er blevet udsat for grove overgreb fra

de zionistiske grupper understøttet af briterne og slænget omkring Rotschild-bankimperiet – der

�nansierede oprettelsen af staten Israel.

Et bidrag til yderligere begrebsforvirring

Det, der gør mange af tidens tilspidsede, polariserede diskussioner så grumsede er ofte:

begrebsforvirring. Det ses i de blogs og især de kommentarer, der optræder her. Fx. brugen af ord

som ‘fascist’ og ‘nazist’ i slæng. Blogkommentatorerne har ikke skyggen af historisk bevidsthed og

viden om, at nazisme er en form for socialisme med et særligt nationalt-okkult element. De nazistiske

front�gurer var allesammen okkultister og i øvrigt opdraget af katolske eller jesuittiske lærere. En

sammenhæng, man kunne sige meget mere om. Nazismen KAN ikke forstås uden at gå ud af det

okkulte spor, de var besatte af det, og alle historikeres forsøg efter 2. Verdenskrig og til i dag på at

frasortere dette emne, fordi de ikke rigtig kan lide det, eller ikke evne at sætte sig ind i det og derfor
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vælger at holde sig pænt på mainstream-sporet, har blot ført til yderligere begrebsforvirring omend på

et højere niveau.

Fascisme

er kooporatisme og syndikalisme. Her kan vi faktisk – tro det eller ej – lære af Mussolini selv, der

frabad sig ordet og ønskede at kalde sin statsform for korporatisme. Det syntes han lød bedre. Og

hvad er så det? Det er en sammensmeltning af stat og virksomhedsstrukturer. Dengang foregik det

ved at staten åd virksomhederne. I dag foregår det ved at virksomhederne (eng. ‘coporate’) kupper

staten. Det er nøjagtigt, hvad der er sket i USA. Så fascismen opererer ikke længere som i 30’erne, den

er langt mere so�stikeret – og udenoms-national. Berlusconi er en moderne fascist, ligesom en George

Bush, hans far og dennes far Prescott, som rent faktisk med hud og hår VAR nazist. Det er de ikke så

stolte af i USA, så det nævner de aldrig. Især ikke hans efterkommere.

Endelig bør vi forstå sammenhængen mellem det romerske imperium og fascismens kontrolapparat.

Hvis man studerer symboler, vil man gen�nde imperiets fasces – et bundt strå med et øksehoved – i

det amerikanske senat – sammen med 100-vis af andre romerske symboler. Symboler er meget

undervurderede og misforståede. Det er igen noget, historikere står af overfor – eller nosser rundt på

over�aden i. De er høje�ektive, komprimerede beskeder og impulser til samtid og eftertid, som virker

udenom vores dagsbevidsthed og direkte ind på den underbevidsthed, der styrer … alt! Washington ER

en del af det nye Rom. Det er vor tids våde drøm om Imperiet, og det er den gamle drage med de

mange hoveder. Eller den dobbelthovede ørn på de våbenskjolde, Imperiets tjenere smykker sig med.

Ovenover det hele er så smurt et klægt lag af facade-demokrati. Vi synes, at vi har noget at skulle have

sagt og dermed del i magten. Når vi studerer symbolerne og samtidig kigger bag magtens facade,

�nder vi ud af, at der er nogle magtfulde mennesker, der synes noget helt andet.
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Det var elevatorversionen. Jeg bemærker, at bloggeren – og det var i dette tilfælde Rune Engelbrecht i

Politiken, okt. 2010 – klogeligt bruger ordet ‘højreradikal’. Man kunne ønske sig, at blogkommentatorer

ville gide gøre deres hjemmearbejde og undgå det samme vrøvl, som da venstre�øjen i 70’erne rendte

rundt og udspyede ‘fascist’, ‘imperialist’ ‘lakal’ i �æng og når de så skulle være rigtig smarte lavede de

byggeklodseord ‘kapitalist-lakal’. Og ingen af dem så, at sovjet-kommunismen og maoismen var

gennemført korporatistiske i hele deres væsen. Altså fascistiske.

Men det er blot et from og naivt ønske, for blogkommentarer er et kapitel for sig. Der kommer den

ene uartikulerede gylp op efter den anden. Egentlig følger de blot op på en hævdvunden stil for

læserbreve i aviserne. Statistisk set var det altid tabloid-sprøjternes og især BT’s læserbreve, der var

slemme. Men uhada, det ser stadig ikke godt ud med intelligenserne derude. Der er sådan et helt

segment af stupiditet, der koger op og �nder sit udtryk her. Alle os ‘intelligente’ bloggere og

kommentatorer synes selvfølgelig, at vores indlæg er mere kvali�cerede … well. Måske er vi alle taget

ved næsen af, at demokratiet opstiller denne spand at gylpe i – artikuleret eller ej – så vi ikke laver

anden ballade i praksis. Demokrati er i dag en sovepude, og har i virkeligheden altid været det. Nogen

går endda så langt som til at oversætte demokrati med pøbelvælde. Og dermed en permanent tilstand

af lynchning.

Men altså: Kjærsgaard og co. er hverken nazister eller fascister. Det er alt for megen ære at gøre dem.

De er reaktionære: de de�nerer sig udfra, hvad de er imod og ikke hvad de går ind for. De er racistiske:

det er på det punkt, man kan forveksle dem med nazister, for muslimer har for dem den samme

funktion, som jøder havde for Hitler. De er a�edningsmanøvren. Ligesom fascister og nazister benytter
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de frygtens psykologi og retorik. For Bush var det ‘terrorismen’. Når vi allesammen er rigtig bange, så

skal vi råbe på hjælp, og så kommer far og mor og redder os. Og vi opdagede ikke at den egentlige

terrorist var mr. Bush selv. Vi åd fx. 9/11 råt + alt, hvad der fulgte i kølvandet. Nøjagtig på samme

måde, som tyskerne åd rigsdagsbranden råt + alt, hvad der fulgte efter. Bare spørg til nazisten

Prescott Bush, George’s farfar. Og by-the-way: sagsakterne til den retssag, der løb ud i sandet mod

ham efter 2. Verdenskrig forsvandt bekvemt, da bygning 7 sank i grus den 9. i 11 – sammen med en

bunke papirer, der kunne have fået Enron-sagen til at eskalere og afsløre, hvor gennemgribende

korruptionen og korporatiseringen i USA er blevet.

Humlen er, at ingen stat bliver fascistisk uden at VI frivilligt afgiver vores frihed. Og så kan vi bagefter

klynke over, at vi blev forført, at vi var dumme, bange, osv. VI er medansvarlige. Derfor er vi også

medansvarlige for en af fascismens indbyggede nødvendigheder, krigen, har fået lov til at køre med

Danmark som villig medspiller. Især er politikere ansvarlige og skal holdes ansvarlige. Men VI er altid

medansvarlige. Nogen synes, at det er nok at pege �ngre og råbe op om konspirationsteorier, at det er

‘dem’ og ‘os’. Intet kan være mere forkert.

Ateisme – en antitetisk religion

Underoverskriften kunne være: Hvad har ateisme med Pia Kjærsgaard at gøre? Svaret er:

fænomenerne er gjort af det samme stof. Pia Kjærsgaard og hendes parti er et protestparti, der er

reaktionært i sit væsen. De har noget, de er imod, som de tager deres afsæt i. Hvis denne tese, som de

laver antitese i forhold til �ytter sig eller forsvinder, har de et problem. Så er de nødt til at �nde noget

andet, der kan bruges som afsæt. Nååh, Al Jazeera er ikke �nancieret af Al Qaeda, jamen så er der nok

nogen andre der er (Ja, det er der nok, …), og derfor skal hele skidtet forbydes. For de har ikke noget,

de går ind for. De har kun noget, de er imod.

Et sådan projekt er uselvstændigt, infantilt, reagerende / reaktionært. Det har ikke egne ben at stå på,

og derfor falder det til jorden, hvis afsættet bliver usikkert. Jeg taler her ikke som almindelig

sækularisme, altså at de �este mennesker i dag ikke rigtig tror på Gud og Jesus. En erklæret ateist er

fundamentalist. For en almindelig sækulær kulturkristen, der ikke går i kirke – can’t blame them, pretty

boring – kan der stadig være mere mellem himmel og jord, de synes bare ikke lige, det med

jomfrufødsel, genopstandelse som spøgelse og synd og skyld siger dem så meget. For en ægte ateist

er metafysiske virkeligheder og alt andet end rå materie udelukket, for så er vi ovre i det felt, som de

gamle jo kaldte Gud. Gud er død, men det er jo et Nietzsche-citat, og ateisterne har heller ikke læst

Nietzsche nok til at forstå, hvor han vil hen med det. Nietzsche taler om mennesket og dets behov for

at skabe Gud i sit billede, Gud som konstruktion for menneskets slave-tankesæt, kristendommens

fordummelse af vores intelligens og evne til at stille de store spørgsmål – selv.

At påstå, at der ikke �ndes andet end denne benhårde fysiske virkelighed på en regnfuld

novemberdag, at bevidshed er begrænset til den, at vi lever i en biologisk boble af kød og nervetråde,

at Gud i begrebet universel intelligens, bevidsthed på et subatomart plan ikke �ndes er ligeså absurd,

som at hævde, at denne verden er et syndigt sted, hvor sjælen blot længes efter Gud og Paradis – eller

ryger i Helvede. Det er projektionen: Gud, der ikke �ndes. Men ateister kan ikke skelne.
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Det absurde på begge sider – teister og ateister – består i, at ingen af disse positioner bygger på

direkte erfaring af andet end denne virkelighed af kød og nervetråde, for vores bevidstheds-kultur og

især religiøse kultur via deres selvbestaltede monopol på bevidsthed udover kød og nervetråde har

afska�et disse erfaringer. Kirken, religionen, teismen har afska�et og bandlyst disse direkte erfaringer

og skudt deres dogmatik ind. Hvilket i øvrigt forklarer, at ateisme – det lille ekko – kan opstå. Ateisme

er en automat-negering af teisme.

Kirken anser direkte erfaring for farlig. Intet kan være større trussel for dem, end den tanke, at det

skulle være muligt for mennesket at kommunikere direkte med universet, med bevidsthedsfeltet. Det

er deres rædselsscenarie, for det ville fjerne deres monopolære magtposition over sjæle, subjekter,

undersåtter. Det monopol, som de alligevel ikke bruger til nogetsomhelst, for de har jo selv glemt,

hvordan man gør. De læser bare op af bøger og holder teoriforelæsninger. Ateisme er på ingen måde

et sådant rædselsscenarie for dem, det er blot et spil, de spiller. Ateister stiller sig frivillig til rådighed

som antitese, og kirken har det �nt med, at sådan noget �ndes, det er blot endnu en skydeskive. For

ved at benægte Gud = en bevidsthed, der overskrider kød og nervetråde, har man blot lukket døren

yderligere til direkte erfaring, og så kan monopolet, mysteriet og tilsløringen fortsætte.

Det er ikke svært at se, at en ateist er en person, der reagerer mod afsurditeten i religion, hvor man er

tvungen til at acceptere dogmer, altså upåviselige forklaringer af virkeligheden med stort V. Derfor

vælger man så at sige det stik modsatte i et pubertært oprør mod Far og Mor – mest Far, hvis vi taler

om kirken. Det kan godt være, nogen kalder fx. den katolske kirke for moderkirken, men den er altså

skruet sammen af mænd. Man kan dog spørge, hvor ‘gammel man egentlig er’, når det strander ved et

reaktionært oprør. Hvor visionær er man egentlig? Bydes der på en virkelighedsforklaring, der sparker

røv, og som har kraft til at vælte det forstenede, religiøse, middelalderlige (eller endnu ældre)

verdensbillede og dens i dag uspiselige symbolik med julemænd og gedehyrder?
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Hvor var al materien så henne, før den blev materiel? Var den immateriel?

Jamen det var bare på et meget lille sted, og nu udvider Universet sig så som kæmpemæssig ballon!

OK, hvem blæser så i ballonen?

Nu tror jeg bare, du skal tænke rationelt …

Overhovedet ikke. Ateismen er ligeså reaktionær som punkbevægelsen. We don’t know what we want,

but we know how to get it. Ligesom kommunismen var en religion, hvor religion var opium for folket –

men vi har vores eget opium, som vi gladelig pusher – således er også ateisme en religion, for den er

fremkommet ved vende støbeformen om og lave en �gur på bagsiden. Men det er stadig den samme

�gur, vi se på, når den er støbt.

Begge versioner forbyder direkte erfaring. Religionen gør det, fordi det ville være et monopolbrud,

ateismen gør det, fordi det jo ikke �ndes, og ergo: det �ndes ikke. Vi skaber selv vores virkelighed via

sproget og intentionen. Det vi visualiserer, hvis det gøres med tilstrækkelig tillid og kraft, bliver til

manifesteret virkelighed.

Og så har vi slet ikke inkluderet videnskaben. Videnskaben version 2.0 er hverken religiøs eller

ateistisk. Kvantemekanikken har allerede for længst gennembrudt hinden mellem det fysiske univers

og bevidsthedsfeltet. Bevidsthed er information på et subatomart niveau, det er både skabende og

intelligent. Både Einstein og Planck siger det utvetydig på deres gamle dage. Problemet er blot, at

videnskaben ikke som helhed og dermed heller ikke vores paradigme endnu er ankommet til version

2.0, for det er simpelthen for stort og har for mange og for gennemgribende implikationer. Dermed

hænger vi stadig groft set i 1700-tals-versionen af videnskaben version 1.0, som netop er

karakteriseret ved at være både religiøs og ateistisk på én gang. Videnskaben overtog simpelthen

rollen som virkeligheds-leverandør og dermed kirkens rolle samtidig med, at Gud gik hen og døde. I

dag ser vi en massiv klump af dogmatik i videnskaben, og dens repræsentanter opfører sig som

præster og paver, uautentiske autoriteter. Ligesom de religiøse institutioner stivnede, således er de

videnskabelige institutioner stivnede, og korruptionen har for længst indfundet sig.

Paradokset i det kirkelige monopol på postuleret erfaring med såkaldte højere virkelighed og dermed

det, de kalder Gud, er, at kun et absolut fåtal af præster, teologer og troende har disse direkte

erfaringer. De taler udfra hellige, overleverede skrifter som de reproducerer. Teologisk forskning

består i at lukke en stak får ind i en indhegning, hvor de kan sige mææh. Skulle de få lyst til at

overskride hegnet, altså stille spørgsmål ved præmissen for det de forsker i, kan det ikke lade sig gøre,

uden at der bliver lukket for det varme vand. Disse skrifter er så i øvrigt heftigt redigerede og har

været udsat for både censur, beskæring og vilkårlige tilføjelser efter forgodtbe�ndende i mange

omgange i et par tusinde år. Resultatet er er absurd scenarie, hvor en stak uvidende, uerfarne typer i

magtfulde organisationer påberåber sig en autoritet, som de ikke har fortjent. De kan være

sprænglærde, og dog er de uerfarne. De har lov til at endevende og skolasticere over, hvad Paulus lige

har ment med den-og-den �nurlighed, hvorvidt den-og-den tekst skal tillægges den-og-den tolkning…

Det kan foregå i én uendlighed uden nogensinde at nærme sig der, hvor det faktisk kunne begynde at

være interessant.
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Ateisterne har gennemskuet det yderste lag af denne absurde konstruktion, det må man give dem.

Derefter laver de så blot en negativ kopi af dette lag. Deres version af denne religion er ligeså

uautentisk som religionen selv, i det omfang, der ikke er tale om anden personlig erfaring end kød og

nervetråde. Kirken forveksler autoritet med autensitet. Ateisterne forveksler en bakke leverpostej med

virkeligheden. Og dog render de rundt i den samme indhegning. De er får af samme genetisk

sammensætning, de siger ikke mææh men møøh, og deres pels er lidt misfarvet.

God fornøjelse i folden.

Demokratiets fallitspil – en miljøhistorie

Der sker noget for tiden. Kineserne kører med klatten. Vi får bank nu, bla. fordi vores politikere ikke

har opdaget, at den gamle verdenssorden, som USA har fået lov til at sætte siden … tja, 1. verdenskrig i

virkeligheden, da Europa smadrede sig selv, 2. krig slog blot hovedet på sømmet … at denne

verdensorden ikke gælder længere, og at den nye verdensorden måske ikke bliver som den våde

drøm, den anglo-amerikanske elite har arbejdet på at realisere et stykke tid.

Som små logrende underhunde har vi labbet i os alt, hvad der var amerikansk, godt som skidt fra dette

land, der er så fuld af menneskelig dynamik og korrupt megalomani på én gang. Antallet og størrelsen

af kanonbåde er ikke længere fri adgang til verdens ressourcer, nu skal der betales for varerne. Hovsa,

i mellemtiden er vi gået bankerot…

Vi får tæv nu, fordi magtfulde kredse i England og USA har formået synkront med �nanskrisen at bilde

os ind, at CO  er et giftstof, at global opvarmning skyldes skorstene og ko-prutter, hvilket så må a�øde

omfattende beskatninger, afgiftninger, korrupt handel med dyre kvoter samt masselukninger af små

virksomheder, der ikke kan klare mosten.

Kineserne købte ikke det svindelnummer. Det var DET, de sagde nej til ved klimatopmødet i Kbh. De

så, at den dobbelte æg i dette mordvåben var beregnet på at lamme deres enorme spring i vækst og

udvikling. Og med dem i øvrigt Indien, Brazilien, Afrika, og alle de andre udenfor Europa og USA. De

omde�nerer i dette øjeblik dagsordenen til at dreje sig om større uafhængighed af fossilt brændstof

og minimering af forurening, der er ved at kvæle os for tiden – både vores natur og vores kroppe. For

ikke at tale om den mentale forurening, der skal til for at opretholde troen på dette system. Kineserne

gider ikke at blive kvalt i deres eget lort, som i Vesten, så de er simpelthen NØDT til at satse på

frigørelse fra fossilt brændstof og kritikløs forurening.

De griber faktisk om roden til ondet: den petrokemiske industris forgiftning af menneskeheden, fysisk,

mentalt, �nansielt, energimæssigt. Selv den søde Lykke Friis er begyndt at snakke lidt mere om

uafhængighed af fossilt brændstof end om det korrupte Cap&Trade CO -kvote-nummer, hun har lært i

EU.

Bjørn Lomborg har sagt det hele tiden. Energi, miljø og ægte hensyn til verdens fattige og udpinte kan

ikke adskilles. Han kan ovenikøbet noget med tal og dokumentation, som hans kritikere ikke kan

gendrive. Manden, som venstre�øjen og de politisk korrekte elskede at hade er i mellemtiden

2

2
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udnævnt til en af de 10 mest ind�ydelsesrige personer i Verden. Som han sagde til premieren på

�lmen ‘Cool it’ på CphDOX forleden, så må man da i det mindste give Al Gore den credit, at han har sat

debatten på dagsordenen. At han så har fusket med stort set ALT, er noget andet. Al Gore er

personligt dybt involveret i Cap&Trade og tjener millioner på det lige nu. 30.000 ! videnskabsfolk

sagsøgte ham for at misbruge videnskabens navn og videnskabelige data til politik og personlig

vinding, men det blev undertrykt. Det nævnte Lomborg så ikke, da jeg spurgte ham direkte. Han afstår

klogeligt fra at pege �ngre ad konspiratorer, han er diplomat, og han ved, at handling kræver

inkluderende samtalekultur.

Hvis du siger, at den globale opvarmningskirke ikke har noget med designerreligion og blind tro at gøre, så

fortæl mig, hvad den globalistiske helgenglorie laver dér?

Al Gore åbnede ballet, han fortalte bare ikke, hvad der var i det for ham. Altså ‘den ubekvemme

sandhed’ med omvendt fortegn. Lad os i stedet være seriøse og rent faktisk gøre noget ved de
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EGENTLIGE problemer. Kineserne tvinger os åbenbart til det. Et totalitært regime, hvad f….. bilder de

sig ind, de har jo ikke engang demokrati, maoister er de! Javist er det et paradoks, men det var

åbenbart det, der skulle til. Og der er altså sket lidt siden massemorderen Mao var ny-kejser i Kina og

forblændede Verden og venstre�øjen i Europa. Den samme venstre�øj, der før hyldede

massemorderne Lenin og Stalin. De røde lejesvende. De sorte lejesvende støttede til gengæld

generaler med solbriller ved at støtte USA. Den herlige kolde krig. Kineserne i dag er top-pragmatikere.

De er primært handelsfolk, og de ved, at de har det længste strå. Spørg 90% af verdens befolkning –

tallet er endda lavt sat – om de giver en døjt for CO2-udledning. De vil bare ikke dø af malaria og

skrabe krummer op fra gulvet. Og de er trætte af udenlandsk �nancierede despoter og militære

massemyrderier.

Det er et paradoks, at demokratiet rent faktisk har spillet fallit her. Achilleshælen i det repræsentative

demokrati er det snæversyn, der forhindrer politikere i at se længere frem end deres eget genvalg. Vi

har en narcissistisk politisk kultur. Demokrati bliver nemt til pøbelvælde, og pøbelen er til fals for

demagoger, medie-fordummelse og dovenskab.

Konklusion: så ævl da løs om CO2, hvis det kan medføre, at den petrokemiske industris (og i samme

åndedræt medicinalindustrien og krigsindustrien) og det �nancielle kleptokrati bag den (dem) + hele

det korrumperede politiske halehæng mister deres grundlag for at forurene planeten og dens

beboere.

Kunsten at elske overvågning

Militærhistorikeren Morten Heiberg citeres af Preben Wilhjelm for at sige: ‘

Det har altid ligget danske myndigheder stærkt på sinde at beskytte dansk territorial ukrænkelighed.

Gennem historien har man ikke lagt �ngre imellem, hvis nogen har angrebet den, heller ikke over for tætte

allierede’.

Men Wilhjelm skyder historikeren i sænk. Han minder os om, at vi har tilladt amerikanerne ulovligt at

have atomvåben på dansk grund (Thule, Grønland). Krag forsøgte med hev i land efter amerikanske

trusler. Vi spørger ikke, om der er atomvåben ombord, når amerikanske �ådefartøjer besøger

Danmark. Schlüter gik til valg på at forhindre den slags næsvisheder. Da Eschelon blev oprettet,

nægtede regeringen at undersøge sagen. Da det blev dokumenteret i dette årtusind, at CIA stadig

foretog ulovlige fangetransporter over dansk grund og luftrum, nægtede regeringen kendskab. Og nu

gør regeringen det igen i forbindelse med overvågningen ved den amerikanske ambassade.

Wilhjelm er temmelig klar i mælet. Hans politiske analyser har altid raget milevidt op over det fade

gennemsnit i genren.

Hvad er det for et lille kujonagtigt land, der er nødt til at være luder for en afdankende, korrupt,

krigsliderlig snart-ex-stormagt? Er det stadig Københavns brand, 1864 og 2. verdenskrig, der sidder i

det traumatiske sul?
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I så fald bør landets ledere vise sig ansvarlige og bidrage til en af-traumatisering og genopbygning

nationalt selvværd ved for en gangs skyld at sige fra.

I stedet er vi endt som en brun lejesvend for et korporatisktisk fremmed nation, med verdensrekorden

i budgetunderskud og militær-industrielt kompleks på én gang. En nation, hvor borgerne betaler 53 %

af deres skattepenge til militæret. En nation, der har angrebet, interveneret og korrumperet verdens

lande uden ophør siden 1956 (Korea).

Det kunne være interessant at høre juridiske eksperter, om ikke paragra�en om landsforrædderi

gælder for de politikere, der lukker en fremmed aggressiv magt ind ad bagdøren og fortfarende lyver

for o�entligheden for at dække over denne magt, dem selv og deres forgængere.

Det nævnes i samme åndedræt, at danskerne i øvrigt er ligeglade med om de bliver overvåget. Hvad vi

overhovedet ikke aner er, i hvor høj grad vi faktisk bliver overvåget, og hvad det allerede bliver og i

fremtiden vil blive brugt til. Vi tror blot, at det gør vores liv mere sikkert. Frygten for terror får os til

blankt at acceptere det. It’s magick !

Jeg har et kvali�ceret gæt.

Inden jeg kommer med gættet, vil jeg først sige, at jeg for år tilbage var en af de – åbenbart få –

personer, der gad at undersøge, hvad Al Qaeda er for noget, fordi jeg altid har syntes, at der var noget,

der stank i mediernes bevidstløse og endeløse repetition af fænomenet. Og det var ved nærmere

eftersyn ingen hemmelighed, for alt er dokumenteret. Al Qaeda betyder ‘databasen’. Det er en

organisation, der med støtte fra Saudi Arabien og CIA blev oprettet til at bekæmpe russerne i

slutningen af 70’erne starten af 80’erne i Afghanistan.

De er en enhed, der ifølge for længst accepteret og velanvendt engelsk og amerikansk militærstrategi

(der er skrevet bøger om det, alt er fremlagt) går under navnet ‘pseudo-gang’. Det er en gruppe som

man opretter i et område, hvor der i forvejen er væbnede modstandsgrupper / guerillaer, i militær-

teorien kaldet ‘counter-gang’, der gør oprør mod en koloni- eller besættelsesmagt. Det blev fx. taget i

anvendelse under Mau-Mau-opstanden i Kenya i 50’erne.

Pseudo-gang opererer ligesom counter-gang, men de bliver sat til at udøve seriøse grusomheder. Det

har et dobbelt formål. Den lokale modstandsbevægelse bliver ligeså seriøst kompromitteret, den

udenlandske aggressors tilstedeværelse bliver retfærdiggjort både lokalt og i aggressorens eget

hjemland (og i verdens-o�entligheden = os).

Al Qaeda er en iscenesat pseudo-gang. Vi hører om al Qaeda hver eneste gang USA skal til at

intervenere et sted. Og vi køber the show. Vi afgiver frivilligt frihedsrettigheder og suverænitet, når vi

hører om det.

Her kommer så det kvali�cerede gæt. Hvis vi siger fra overfor USA’s ulovlige overvågning, vil der i løbet

af et par måneder optræde et terrorangreb i Danmark, og Al Qaeda vil få skylden. Al snak om

overvågning vil forstumme i løbet af et par uger til fordel for skrigeri fra hysteriske borgere og
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duknakkede, poltikere, der ikke har gjort deres hjemmearbejde, og som ikke evner andet end at løbe

den vej, nogen har fået vinden til at blæse.

Jeg tror, at dagen for denne aktion er rykket nærmere. Og jeg ved, at når det sker, vil folk opføre sig

lige efter adfærdspsykologiens lærebøger og som som duer og rotter i ‘Skinner-boksen’ trykke på de

rigtige knapper og klynke, skrige og pive de rigtige steder. Danmark vil ligesom USA få sin egen ‘Patriot

Act’. Amerikanerne vil blive inviteret helt ind i vores dagligstue og soveværelse, de vil bo i din hjerne

Being John Malkowitch.

Egentlig er det et kapløb om at blive bange. Amerikanerne er i virkeligheden hunderædde for at folk

skal vågne op i større stil, afsløre deres svinestreger og begynde at sige fra. Derfor iscenesætter de

selv angstsituationer på verdensarenaen for at skræmme os og motivere deres overgreb.

For et par år siden kom sagen om de hemmelige fangetransporter og de nye hemmelige Guantanamo-

lejre rundt om i Verden – nogen af dem under jorden – op i den engelske højesteret. Obama truede

England med afbrydelse af diplomati, hvis ikke højesteret droppede sagen. Ikke nok med, at han

uhæmmet har videreført og udvidet Bush’s politik, har har heller aldrig indfriet sine valgløfter om at

lukke Guantanamo. Han har i øvrigt ikke indfriet nogen valgløfter overhovedet. Han er ved at lave en

handel med Israel om, at de får en stribe nye kamp�y og fortsat militære-politisk støtte med at de bare

vil lave et byggestop ! i tre måneder !!! på deres murbyggeri. Det er f….. en god handel, hvad tøver de

med ? Fred i Mellemøsten er et andet af Obamas tomme løfter.

Målerhjerne – et nyt ord

Et nyt ord er født, og det bør forblive i sproget simpelthen på grund af dets præcision, og jeg vil

fremover bruge det for at medvirke til dette. Det er simpelthen et nyt ord, der ikke er ‘nysprog’ – altså

sprog i den Orwell’ske forstand, hvor ord betyder det modsatte for at narre fjenden, og fjenden det er

DIG. ‘Målerhjerne’ burde også have været overskriften i stedet for ‘malerhjerne’, som det låner sin

betydning fra. For det er altså bare noget andet. Og dog: same-same but di�erent. Det beskriver en

tilstand af hjerneskade, der har sneget sig ind i vores måde at forholde os til virkeligheden på.

Der bliver stillet krav om at politiet skal præstere målbare resultater, altså �ere sigtelser. Resultater er,

at kriminalitets-forebyggende arbejde ryger væk til fordel for målbare resultater. Det o�entliges

indsats skal kunne måles og vejes. Der �ndes noget, der hedder social-darwinisme. Dette må kaldes

social-positivisme.

Skolelærere tilsidesætter helheden for at præstere målbare Pisa-resultater.

Forskningen skal præstere målbare og salgbare resultater.

Arbejdsformidlingerne og socialcentrene skal dokumentere præstationer i form af øgede

handlingsplaner og aktiveringer.

Resultatet er, at der �yttes tal i statistikkerne. Nu gås der efter e�ekten, som Henriette Kjær direkte

udtrykte det. E�ekter er beregnet til valgkampe.
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En afart af målerkulturen er, da evalueringsbølgen 90’erne �k et politisk boost, og ordet blev et

buzzword. Fx. gav man folk, undervisere, forældre, ansatte, elever, klienter, whatever, noget der

lignede en 6-løber i hånden, som man frit kunne bruge til aggressionudladning. For en sikkerheds

skyld fyrede den glade modtager så alle 6 skud af, fordi vedkommende KUNNE. Resultatet var frygt og

le�en, for der var ingen reel evalueringskultur, altså bevidsthed om, at evaluering var et redskab, der

skulle bruges ansvarligt og konstruktivt. Indenfor undervisning var det ofte ren gavebod i kasteskyts og

mikrofonholderi. ‘Nå mener du noget om det også, det var sandelig �nt.’ Alle mente noget, få havde

kvali�cerede meninger, for det kræver aktiv tænkning, hjemmearbejde og ansvarlighed. Og en

erkendelse af, at al læring er et resultat af alles indsats. Alle skulle evaluere hinanden sønder og

sammen og ingen havde lært, hvordan man gjorde eller hvorfor man skulle gøre det. I sin påtvungne

og uformidlede form tiltalte det de værste instinkter i folk.

I gymnasiet fx. var det medvirkende årsag til et unaturlig højt karakterniveau. I samme periode blev

det også standard, at man nærmest automatisk klagede over et eksamensresultater uden grund – går

den, så går den. ‘Du klager da, gør du ikke?’, lød det i korridorerne.

Kernen i det hele er to ting. Mistillid og kontrol. Det er samtidig kendetegn for totalitære samfund.

Ordet mistillid kan også erstattes af frygt. Måle- og evalueringskulturen er slet ikke et måleapparat,

men et styringsredskab. Det bruges ovenfra og ned. Potentielt kunne det levere information nedenfra

og op, og politikere påstår, at det er sådan, det skal forstås. Men folk – inklusive en hel del politikere –

kan ikke gennemskue, at det er beregnet på det modsatte.

Derfor er sammenligningen med tilstanden i østblokken under den kolde krig desværre rammende.

Både de røde og de blå i folketinget har i hver deres storhedstid været medvirkende til det. Man skulle

dog tro, at rødt ville være mindre liberalt end blåt, men Fogh Rasmussen-æraen viste det modsatte.

Ny-liberalisme er lig med ekstrem kontrol. At det intet har at gøre med egentlig liberalisme, der som

bekendt er lig med frihed for den enkelte MOD overgreb fra staten eller de andre, er for længst

påpeget – bla. af folk indenfor Danmarks liberale parti – som derefter �k mundkurv på.

Hvor det i de mere røde samfundsmodeller blev udført af et synligt statsapparat og en o�entlig sektor,

har den ny-liberale model nye og giftigere metoder. Altså nye-og-nye …? Det 20. århundrede har budt

på �ere sociale eksperimenter i den helt store skala, der har leveret komponenterne til det ny-liberale

projekt. Når alle kontrollerer alle, når alle angiver alle, når alle er bange for alle, når der hviler en

mistillidens ånd over alle, så er der maksimal kontrol. Det er en form for gift, der er injiceret

intravenøst i samfundets blodkar beregnet på at nedbryde vores mentale imunforsvar overfor kontrol.

Det var i samme periode, at fyringen af råd og nævn under betegnelsen ‘smagsdommere’ var en del af

den samme overordnede strategi. Endnu �ere råd og nævn erstattede de gamle, denne gang med

større selvcensur i form af selv-evaluering. I Stalintidens USSR og nazismens Tyskland hed det angiveri,

og alle kunne ende i efterretningsvæsenets register. Så brutale er vi ikke i dag. Vi er smartere, nogen

har lært noget.

Når vi om 10 år tænker tilbage på perioden, vil den – er jeg sikker på – fremstå som en syg tid med et

sygt, ja direkte giftigt samtaleklima. En psykopatisk tid, en angstens ære, en kold krig version 2.0. En
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tid, hvor der væltede �otte og forførende ord ud af munden på landets opmærksomhedssyge og

uansvarlige ledere, mens folk blev mere og mere klar over, at de ikke mente, hvad de sagde, at man

ikke kunne stole på dem, at det hele var et show, der skulle simulere moral og handlekraft, men som

var moralsk råddent og reelt handlingslammet. Egentlig tale og handlen var erstattet af symbolsk og

rituel ditto.

Dommen over tidens hovedaktører vil blive meget hård.

Posttraumatiske grøntsager

Der ligger et prøveafsnit at H.A.S.H. derude. Du ved, den animationsserie om en dansk lejr i

Problemistan / Afghanistan, som blev taget af plakaten, fordi chefen for den statsejede TV-station

sagde, at det var for dårlig. Herefter skyndte hans underordnede ansatte at copy-paste hans udsagn.

Der er så en del, der har set afsnittet, hvoraf nogle så erklærer sig enige og andre uenige. Jeg har set

det og efterfølgende de andre afsnit og er fuldstændig uenig.

Det var ikke fordi den var for dårlig, at den ikke måtte vises i DR. Der er til gengæld noget ved tonen i

�lmen, der rammer et ømt punkt – et slags tveægget sværd. Typerne er rimelig sjove, men de er ikke

sjove på den vanlige uforpligende, lallede måde. Satiren er tydeligvis ikke venlig nok overfor dem, der

synes at danske soldater er seje, at deres sag er heroisk/nødvendig, og at det er synd for dem, at

nogen gør grin med dem. Serieafsnittet er hverken dårligere eller bedre end serier, der har været vist

uden at nogen har brokket sig. Det er i den bedre halvdel. Det er noget andet, det drejer sig om.

Der er selvfølgelig både læst synopsis, manuskript og storyboards, så man har været fuldstændig klar

over niveauet og stilen på forhånd. Jeg mener, er man professionelle, eller hvad? Og så kommer der

bare en �ov undskyldning, når programchefen får et vink med en vognstang fra højere sted om, at den

ikke skal vises. Chefen skal ikke tabe ansigt samtidig med at han allerede har tabt ansigt ude i kulissen.

Det samme overgår nu serien om den kiksede Al Qaeda-celle, som Omar og gutterne har lavet. Det

lugter af indeklemt politisk korrekthed og fejhed, og medier, der i disse tider bliver kuet og truet.

I begge tilfælde af serierne går man direkte efter fjolserne (ikke noget, der ligner Muhammed-tegning):

legetøjs-terroristerne og soldaterdrengene, der har meldt sig til at slå ihjel i et eller andet ørkenland,

fordi de troede, det var ligesom at spille computerspil. Og så �nder ud af, hvad krig er for noget. De er

åndsbeslægtede i deres åndsvaghed.
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#hashtag skodmission

Hvilket så er en helt anderledes diskussion, der handler om hvorvidt man har et medansvar, når man

melder sig frivilligt til en krig, eller om man bare et et stakkels uskyldigt o�er, når man bliver skudt på

af de der langskæggede – eller sin egen kammerat. Eller bare vender hjem med granatchok og er nødt

til at �ytte ud i en skov. Og hvor meget street-respekt er der lige i det? Det er muligt, at der er et par af

nazi-drengene, der vender hjem som helte, men hele det slæng er fucked up i forvejen. De burde ha

været screenet og sendt i terapi, for der er ingen, der bør få lov til at bruge andre menneskeliv i

udkants-verden som trænings- og afreagerings-plads for ens manglende selvrespekt. Send dem ud på

en ø med splatguns og lær dem at få et liv udover deres nazi-hooligangs. Og vis dem �lmen: ‘This Is

England’.

Måske nogle af de unge danske mænd skulle ta og gøre deres hjemmearbejde og studere lidt på,

hvem der har arrangeret ‘verdensfreden’, som deres befalingsmænd og politikerne har bildt dem ind,

de skal ud og kæmpe for. Jeg minder om, at vi har frivillig tjeneste her og ikke bare simpel værnepligt

som i USA fx. Hvem er det EGENTLIG, der mener, at unge mænd i kampuniform skal rende rundt i det

globale udkantsdanmark og skyde på fjenden. Hvem er fjenden? Er de bare nogle dyr, der har fortjent

at blive slagtet? Hvor stor trussel er en stak ørkenpartisaner for hele den vestlige verdens højt

besungne demokrati? Hvem tjener penge på krig? Hvad er det ‘højere’ lavere formål med krige? Hvad

laver vi i røven på amerikanerne i Irak, Afghanistan? Og nu tales der om Afrika som næste mål. Og

Yemen. Og Pakistan. Og, og, og …

Måske er den ubehagelige sandhed noget i retning af, at det ikke altid er de hurtigste heste på

stranden, der melder sig til at gå i krig. Jeg kan godt forstå, at de keder sig i velfærds-DK. Men altså: i

‘gamle dage’ stak man til søs, så de varme lande og de 7 have og kom hjem som en mand. ‘Og se,

sønneke, det her ar, det var en haj. Jeg siger dig…’

I dag vender de hjem som postraumatiske grøntsager.
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Lad os få H.A.S.H. på skærmen. Dem, der så er til ‘vild med dans’ kan sidde og savle over det. Der er

mere ‘reality’ over de bøvede pothead-dukker i Problemistan end al forloren pseudo-realitet i form af

top-stylede, top-forlorne programmer, hvor en stak opmærksomhedssyge bund-wannabes trykker

deres top-castede, top-forudsigelige egoer af i hovedet på hinanden.

Og HALLO! Der viser sig så, at resten af afsnittene ‘lækkes’ frem til jul – interessant! Afsnittene ER altså

produceret – og censureret. Det er simpelthen CENSUR, der handler om. De tre kinesiske aber: ikke-se,

ikke-høre, ikke-tale. Kodeordet er ‘tigerklo’. Allerede i det første afsnit lægges stilen: ung, naiv menig

ankommer og drømmer om en ‘mission’, hvilket betyder blind tillid til en befalingsmand. Det betyder

så, at han tilfældigt skyder en kammerat. Her starter problemerne. Det er også her, hvor man bliver

klar over, hvad der EGENTLIG er problemet, altså set fra censorernes synsvinkel. H.A.S.H. insisterer fra

starten på, at der er en alvorlig dimension på komikken. Og her troede vi så lige, alle os, der trængte til

ha-ha-ha-underholdning og billige grin, at den slags alvor var fraværende. Hva faen?!! Skal vi nu til at

tænke os om, er der nu moral involveret, Hva faen?!! kan man nu ikke længere grine i fred uden at

inkludere tænkning, virkelighed og moral, Hva faen?!! animations�lm, ikke også, det er da ligesom

Disney, hvor karaktererne bare falder på halen og så griner vi over en stak dåseøl.

Efter at have set 2. afsnit, bliver det ret klart. DR-chefen har vædet sine underhylere over det ret

eksplicitte budskab. ØV! Serien – til gengæld – beviser sig stilistisk som: FREMRAGENDE!

Politikerne føler sig provokeret på deres korruptibilitet, militæret føler sig provokeret på deres

nikkedukke-mentalitet, og seerne / publikummet føler sig provokeret på deres underholdningssyge og

drift mod glemsel.

Og lad os så minde de politikere og meningsdannere, der forførte vores unge mænd, selvom de �este

af dem var naive, uvidende og alt for nemme at narre, om, at nu har de fanderme bare har at hjælpe

dem med at få bearbejdet deres traumer fra den gennemført fejlvurderede, fejlslagne, fejlagtigt

iværksatte og fejl-motiverede krig i Problemistan. DK er nu ved at få sit eget Vietnam-syndrom, fordi

uansvarlige politikere valgte, at vi skulle være med-misbrugere i forhold til amerikanernes våde drøm

om fortsat verdensdominans. Har vi fortjent det? Muligvis, for vi har allesammen været naive.

Er det ikke snart på tide med en anden stil?

Su�-musik

listen stammer fra en dokumentar�lm om levende su�musik, også ny fusionsstil. Filmen hedder Su�

Soul og kan købes via World Music Network. Den kan også �ndes på YouTube, da det er en Channel

Four produktion. Meget smukt!

Navnene er: Mercan Dede (Tyrkiet), Youssou N’Dour (Mali), Rahat Fateh Ali Khan (Pakistan), Abida

Parveen (Pakistan), Sain Zahoor (Punjab), Galata Mevlevi Ensemble (Tyrkiet), Kudsi Erguner (Tyrkiet),

Goonga and Mithu Sain (Punjab), Junoon and Abdennbi Zizi (Punjab?). Det bemærkes, at et område

mangler, som burde være repræsenteret (Rumi blev født der): Iran. Det er åbenbart lykkedes iranerne

https://www.youtube.com/watch?v=d4s-6HCpr1Uhttp://www.youtube.com/watch?v=ha0T5Vro6_w&feature=related
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at undertrykke su�erne der. Men på den anden side er der Rumi, som er en stor skikkelse, svær at

udradere. Måske har instruktøren blot haft svært ved at få lov til at �lme i Iran.

Istruktøren og kommentatoren i �lmen, William Dalrymple, siger, at su�’erne er vigtige i nutidens

polariserede verden. Den er fredselskende, pluralistisk og tolerant. Su�smen er en tilføjelse til alle de

stereotyper, vi har om Islam. De har altid produceret nogle af de mest overvældende kunstformer,

musikformer og digterkunst. Selvom de altid fået modstand fra ortodokse og puritanere, er de yderst

populære og højt elskede af folk i den islamiske verden.

En af musikerne i �lm, Sain Zahoor, siger, at vejen til Gud er lang, men at det kærlighed til Gud og ikke

gudsfrygt, der ligger i hjertet af su�smen. Bemærkelsesværdigt, når nu ordet Gud ofte ses i selskab

med ordet frygt, hvilket altid har fået lamper til at lyse hos mig.

Vi burde tage det med i betragtning, når vi dømmer ‘muslimer’ over en kam og hyler med på Flemming

Rose og Kjærsgaard / Krarup / Langballe’s synspunkter – også uden at vide det. Blot en enkelt bombe,

der falder, og så mangedobles antallet af mennesker, der hyler og forbander og sender deres sønner i

krig, afgiver frihedsrettigheder. Islam er kuppet af de samme kræfter, der bor i Rose og Kjærsgaard,

det samme afmontererede, stupide vrede og had mod noget, der anfægter én, betvivler ens eksistens.

Nok om det, det deprimerer, det bringer os nedad.

Su�erne (Mevlavi-ordenen, de hvirvlende dervisher) taler om Sema, det der bringer os op. Der er �re

trin: Il’Allah (hen imod Gud), Ma’Allah (med Gud), B’Illah (i Gud)og Min’Allah (fra Gud, tilbage til

menneskene). Su�en kysser alt levende i taknemlighed, Gud er i alt levende. De er klædt i hvidt hyldet

af sort. Der er både lyset og livet og mørket og den ‘kiste, der krop vil ligge i engang’. Den høje hat er

gravstenen.

I mennesket er der altid denne længsel efter at kende, vide og være i det guddommelige nærvær. Den

hvirvlende ceremoni er transcendent, egoet forsvinder og enheden med Gud opstår. Tiden stopper,

tankerne stopper. Det foregår i et stort rundt rum. Der er i den gamle stil (Mevlavi er dannet af Rumi

for over 700 år siden) er der søjler i en rund plads, et gulv i midten. Lederen, sheikh’en måske er i

midten, de andre drejer i en cirkel udenom. Musikerne sidder i kanten af cirklen. Det har en stor

skønhed, selvom æstetik ikke er målet. Derfor er der også lavet fake’s, show og tourisme på det. Not

the real thing.

Puritanere til alle tider har set musik som en distraktion, noget urent, noget ukontrollerbart. Også i

Islam. Men der er intet i Quran’en der understøtter det.

Det er svært at sige, hvornår su�smen opstod. Der det ultimative statement fra Kabir Helminski, der

beretter om en gammel Sheikh, der siger, at det første billede af et ansigt er 25.000 år gammelt.

Hvordan ved du det, bliver han spurgt, hvorefter han ser overrasket på manden og siger: ‘Hvad mener

du? Vi har da optegnelser!’ Men indenfor overskuelig gammel tid ved man, at der boede grupper i

huler i Syrien i førkristen tid, og de kristne eneboere kom til dem i den byzantinske periode. De var

ørkenfædrene. De havde viden, der allerede var gammel, mens de var unge. Suf betyder uld, og det
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var den dragt, der blev båret af ørkenfædrene og dernæst overtaget af de grupper, der senere blev

kaldt su�erne, de uldklædte.

Det bliver ofte glemt, at Islam adopterede meget fra de såkaldt ‘tidlige kristne’, hvoraf mange intet

havde at gøre med, hvad vi forstår som kristendom i romersk-katolsk-paulinsk og senere protestantisk

forstand. De var langt mere ‘pagan’ (hedensk er et møg-ord) end kristne. Det var også langt mere

jødiske (hvad det så vil sige). Den månedslange faste blev til ramadan, praksis med at tage skoene af,

før man gik ind i helligdommen er oprindelig kristne.

I�g. ortodok Islam skal Gud kontaktes umiddelbart, su�er i den folkelige praksis foretrækker helgener,

Jomfru Maria fx. I 9/11, neo-con og ‘clash of civilisation’-tider er det helt skævt at konstatere, at

muslimer, kristne og sefardiske jøder har delt helligdomme i Mellemøsten med stor selvfølge. De har

med ligeså stor selvfølge tilbedt Gud via de samme urfædre og profeter.

De første su�er var eneboere, men i det 8. århundrede sås de også i grupper i de nye islamiske byer. I

Aleppo i Syrien er der stadig i dag 100-vis af huse, måske gemt lidt væk i sidegaderne, hvor man �nder

disse su�-grupper. På visse dage afholder de en zikr, en ihukommelse af Gud med bøn og sang. Guds

navn gentages igen og igen. De første byzantiske munke gentog Jesus’ navn igen og igen. Same-same.

Mevlavi Jalal ud Din Rumi

Mevlavi Jalal ud Din Rumi er den kendteste digter og su�mester til alle tider og regnes for stifteren af

ordenen. Faktisk er han ikke født i Iran, men hvad der nu er Afghanistan, men endte i Konya i

Midttyrkiet. Så stærk var hans ind�ydelse, at selv i 1990’enes USA var han ‘best-selling-poet’. Rumi

sagde, faste og ritualer er for asketerne og munkene, kærlighed er for alle, for det er overalt. Han var

et tydeligt eksempel på den enhed i forskellighed, der var i de 3 religioner oprindelig.
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Mevlaviernes hvirvlen er meget interessant. En sheikh, Nail Kesova, siger: alt i Universet hvirvler, fra

det mindste atom til den største galakse. Hvirvlen er ikke en dans, det er en bøn, der henvender sig til

denne hvirvlen i Universet og dermed til Gud. Det er ren astro-kvante-fysik. Man drejer mod uret,

armene løftede, venstre hånd nedad, højre hånd opad, venstre fod som akse, højre for sætter af.

Hvorfor mod uret? Man stopper tiden. Rumi: ‘Det er natten for Sema. Vi er berusede, men ikke af vin’.

Musikken er �øjter og trommer. Rumi siges at være bragt i en tilstand af ekstase, da han gik i bazaren

og hørte kobberslagernes hamren på fadene og kanderne. Fløjten er det beåndende menneske, det er

siv�øjten, Nei. Ånd er åndedrag er beånding.

I den hvirvlende bøn �ndes de �re stadier: hen mod Gud (dansen starter, der tunes ind), med Gud

(resonnansen og det ubesværede er opnået), i Gud (foreningen og ekstasen har indfundet sig) og

tilbage fra Gud (missionen med livet). Rumi kommenterer missionen: vi er kommet her for at forene,

ikke for at splitte.

Men det var det, Kehmal Atatürk faktiske gjorde, selvom han skabte det moderne Tyrkiet. Han lukkede

su�erne mødesteder ned og splittede dem fra resten af samfundet ved en fordømmelse i

fremskridtets navn. Som følge deraf kan man i Tyrkiet i dag sagtens �nde turist-su�sme i form af

danse-show-forestillinger, men ægte su�sme er stadig bandlyst, som om det var den kurdiske

separatiskbevægelse. De har i dag forladt deres smukke gamle bygninger i fx. Istanbul og er �yttet ind i

kældre og på lofter. De er gået under jorden og er blevet selvbeskyttende mod indtrængen. Kudsi

Erguner, en berømt nei-spiller siger, at selvom su�smen stadig o�cielt er forbudt, foretages der ikke

arrestationer længere, de bliver tolereret. Det ser heller ikke så kønt ud for en stat, der gerne vil

accepteres som demokratisk, at man paranoidt forfølger henrykte, kærlige langskæggede

gudstilbedere, somom de var terrorister. Hvor stor er man så i det gode selskab?

Der meldes også om, at i Iran er der en stigende popularitet blandt i ungdomskulturen for su�smen.

Det er underligt at tænke sig, at et så livsbekræftende og fredselskende fænomen kan opfattes som en

trussel fra både ortodokse, fundamentalister og ateister.

Et tegn på en ny tid og en opblødning i Tyrkiet er en ung su�-musiker som Mercan Dede, der

kombinerer vaskeægte su�sme med rødder tilbage til Rumi og moderne club-musik-kultur. Tekno-

su�sme. Hvorfor ikke? De unge søger rent faktisk ekstasen i teknoen. Problemet er blot, at det miljø er

blevet så tilsvinet af de hyæner, der lusker rundt dér, sto�erne / misbrug / pusherne, de

hjernevaskende lyddesigner-manipulationer, porno�ceringen, dødskulten. De unge ved ikke, hvad det

er de længes efter, og bliver korrumperet undervejs. De er lette at narre. Men Mercan Dede går en helt

anden vej. Hans stil er clean, spirituel, forenende – ingen hyæner her. Og folk behøver ikke længere at

være ung-kult-fascistoide, men kan mødes gammel, ung, jøde-kristen-muslim, bøsse-hetero, osv.

Pakistan opfatter vi normalt som et strengt muslimsk land, men su�smen har det ikke ganske utåleligt

der. Det kan måske skyldes, at nogle af de rigtig store musikere Nusrat Fateh Ali Khan over alle men

også den kvindelige su�sanger ! Abida Parveen er tilbedt af folket ud over al beskrivelse. De er

folkehelte, og hvis myndighederne skulle �nde på at pille ved dem, ville der udbryde oprør. Qawwali-
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stilen, de står for, er meget so�stikeret og virtuos. Men der �ndes også en meget rå praksis, der

minder om de hvirvlende dervisher, blot hvirvles der med en stor tromme. Det virker helt shamansk.

Som det siges i �lmen er undertrykkelsen af musik i den islamiske kultur et ‘loosing battle’, for man

kan ikke i længden forhindre folk i at tilbede Gud helhjertet. Vi kender den samme undertrykkelse fra

kommunismen og fra den strenge protestantisme. Den ene undertrykker hed et kommissariat, den

anden hed et præsteskab.

Su�smen har også været i stand til at bygge bro mellem hinduer og muslimer. I 1200-tallet var den en

mediator og en del hinduer valgte Islam pga. su�smen. Her var den ekstase, de kendte fra deres eget.

Qawwali-stilen er meget ‘indisk’ i sit koncept. Dette kan være med at forklare undertrykkelsen, for

briterne, der splittede det gamle Inden i to ved at sætte hinduer og muslimer op mod hinanden – del-

og-hersk – ønskede had og kon�ikt og ikke fælles forståelse.

På det seneste er der meget fundamentalisme og vold mellem indere og pakistanere. Det skyldes bla.

Saudisk-sponsorerede ‘madras’er’ – koranskoler – der præker seperatisme og had. Saudierne,

kongefamilien, BinLaden’erne, Bush’erne osv. er alle hovedaktører i både indførelsen og den

hykleriske ‘bekæmpelse’ af verdensterrorismen for tiden. Bibelbaskere / neo-cons i vest og

oliedespoter og sala�ster i øst har en uhellig og giftig alliance.

Shah Abdul Latif var en 1700-tals su�poet og -musiker og han regnes som den største til alle tider.

Hans musik er opført hver dag siden han døde i et bestemt tempel i Lahore. Hans poesi bruger ofte

billeder om de elskende som metaforer. En ung pakistansk sanger, der bruger traditionen og

kombinerer den med pop-rock har ofte fået at vide fra fundamentalistiske mullaher, at musik er

syndig. Han svarer dem med et smil og siger: kampen mod su�sme er et tabt slag for jer. I kan ikke

forhindre folk i at udtrykke deres Guds-kærlighed.
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I Marokko er der også en spændende tilstand. Universitetet er gammelt, 200 år ældre end en Oxford

og Cambridge, et af centrene for viden i den arabiske verden. Su�-retningen her hedder Aissawa. De

er kendt for en spektakulær stil. Den kan sammenlignes med New Orleans Jazz på steroider.

Marokkanerne er for stor del berbiske, og der er også noget meget gammelt og shamansk over stilen.

Ved den årlige fest for profeten får den ikke for lidt. Der udøves også healing af familiære problemer,

mental-psykologisk assistance. Musikke drives frem af heftigt trommebeat, og skingre skalmeje-type-

blæsere improviserer henover. Andre steder i Marokko, ude på landet, ser man ofte kvinder udøve

den. Der er et levende matriarkat her. De er berømt for deres spirituelle healing-evner. De bringer den

syge eller ulykkelige ind i en trance ved at ‘læse’ vedkommendes temperament og bruge det i

musikken.

Su�smen fanger overalt den lokale ånd, den lokale ekstase. Den er kosmopolitisk i sin ånd, den har

ingen begrænsninger, den pådutter og dikterer ingen ortodoksi, den kender menneskers skønhed og

svaghededer hvor end den forekommer, den tilgiver – som kristne burde øve mere i ikke blot at sige,

men at gøre.

Den ekspanderende jord

Der er brygget videre på tanken siden Jules Verne og Adolf Hiltler: ‘Den Hule Jord’. Tibetanske

buddhister har i virkeligheden ideen som en fast del af deres �loso�, og den nuværende Dalai Lama

har svaret direkte på et spørgsmål og sagt, at Agartha er et materielt sted på planeten og ikke kun et

spirituelt sted. De tibetanske lamaer siges at vogte over indgangen til den hule jord, og der gisnes også

på, at det er medvirkende til, at kineserne er så interesserede i Tibet. Der �ndes �ere hundrede

versioner af historien i mytologierne, fortællinger fra diverse folkeslag og kulturer på jorden gennem

tiderne. De går alle på, at der bor mennesker og væsener i ‘The Middle Earth’, som både Tolkien og C.S.

Lewis udtrykker det. Blot et eksempel: eskimoerne peger mod nord, når de skal fortælle, hvor de kom

fra.
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I sin fulde udgave er den meget omfattende og i sandhed fantastisk. Derved bliver den også svær at

håndtere, ligesom Atlantis. Faktisk er Atlantis lang mere indenfor rækkevidde, da en vandstigning og

dermed en sænkning af �ere områder på Jorden, hvor der været civilisationer, bestemt er mulig. De

dukker for tiden op omkr. Indien og Japan.

I Den Hule Jord lever vi på en skal. I midten er der en central sol, der er have og kontinenter … og

beboere! Det må også betyde, at tyngdekrafter ligger inde i skallen og ikke i kernen. Om disse beboere

er der særdeles varierende beretninger, ligefra rædsler til Paradis. Og der �gurerer også avisklip fra

amerikanske aviser, hvor der er folk, der siges at have �øjet gennem hullet. Der tillades ikke

over�yvninger direkte over Nordpolen og midten af Antarktis. Den o�cielle begrundelse er

magnetiske forstyrrelser og navigation.

Vi behøver ikke at beskæftige os så meget med teorien, selvom den er facinerende og medmindre vi er

til skrøner. Én ting: hvorfor er det lige, at der ikke er �ere, der har vovet pelsen og rejst gennem hullet?

En del af svaret kunne være, at hvis en civilisation er så avanceret, som det påstås for den indre jords

civilisation, så har de nok fundet på en voldsom smart løsning til at forsegle åbningerne. Disse skulle

også �ndes som smalle passager i Tibet og Brasilien. Well…

Den ekspanderende Jord. I en mere begrænset og mere relevant-sandsynlig version drejer det sig om

en ekspanderende planet, hvor vandet er kommet indefra og har skabt den store oversvømmelse.

Tyngdekraften skal omde�neres. Der er taget billeder af andre runde planeter, der viser en form for

åbning med en belysning ved polerne. Rigtig hardcore ‘hule-jord’ tilhængere har i øvrigt indkorporeret

den ekspanderende jord i deres univers.

Hvis geofysikere skal forklare tektonikken og kontinenternes vandring gennem år-millionerne er de

nødt til at rode sig ud i de vildeste omrokeringer. Men hvis man derimod lader planeten trække sig

sammen og lader kontinenterne gribe om hinanden, falder de i hak som brikker i et puslespil.

Hvis man skal holde sig helt til det sobre, er der en tysk dokumentar af Franz Fitzke. Ingen gisninger

om hul jord. Videnskabelig tyngde, selv om folk med tyngde sagtens kan være marginaliseret i main-

stream videnskab. No problem – det sker overalt og hele tiden!

Tiden er ikke, hvad vi regner med. Vi måler den i rotation om aksen og får derefter de 24 timer. Men

der er noget, der tyder på, at for millioner af år siden var den kun på 18 timer. Prof. Konstantin Meyl,

felt-fysiker, har studeret denne bremsen op i rotationshastighed og kæder den sammen med en

voksende planet. Farten sænkes med 0.7 sekunder om året, hvilket svarer til en vækst på 19 cm.

Væksten er årsag til jordskælv. Den nu mainstream-anerkendte pladetektonik skyldes polarforsker

Alfred Wegener (1880-1930). Han konstaterede den ret indlysende pasform mellem Afrika og

Sydamerika. En ekspansion af Jorden var aldrig på tale, så der måtte være tale om et tidligere

kontinent, hvor landene var samlet, kaldet Pangea. Ott Christoph Hilgenberg (billede) indførte i

Wegeners livstid ekspansionsbegrebet. Prof. Karl-Heinz Jacob, geolog, fortæller, at teorien er blevet

bandlyst i videnskaberne. Når blot navnet nævnes, bliver de ophidsede. Men i 50’erne slog den meget

kendte prof. Hans Haber til lyd for den.
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Dannelsen af bjergkæder kræver også en anden forklaring. De

opstår ikke som i den kendte tektonik ved, at plader skyder sig ind

under hinanden og presser dem op. De opstår ved at den mindre

kugle retter sig ud. Hans Haber bruger billedet af en knytte hånd.

Når man folder den ud, opstår hudfolder på over�aden.

Dinosaurer er et stort problem. Problemet består i at forklare,

hvordan en 80 ton tung øgle overhovedet har kunnet bevæge sig.

Fysikeren Meyl konstaterer uden at blinke, at med den

nuværende tyngdekraft ville de falde sammen under deres egen

vægt. Knoglerne ville ikke kunne holde til det. Men med en

halvering af tyngdekraften / klodens størrelse giver det pludselig

mening.

Legetøjsgrisen i hjørnet har nemmere ved at stå på benene end Spielbergs fantasiøgler.

For at planeten kan tiltage i masse, kræves der næring til det. Den kan kun komme fra rummet. Vi taler

ikke om stof i håndgribelig form, der vælter ind og kolliderer med Jorden. Der må være tale om

subatomare partikler. Så på en måde havde Hilgenberg ret i, at det sker via ‘æter’. Solen producere

neutrinoer. Jorden absorberer og materialiser disse subatomare partikler, i�g. Meyl’s teori. Han husker

i respektfuld og ægte videnskabelig ydmyghed at sige ‘teori’. Det virker, som om at geologien også

hører til de videnskaber, der har deres store urokkelige dogmekompleks, der får videnskabsfolk til at

glemme at sige ‘teori’ om den tektoniske model, der helt op i forrige århundrede selv led denne

skæbne: at blive dogmatisk fordømt.

Tesla beskriver allerede i starten af forrige århundrede neutrinoen som den stråling, der udgår fra

Solen bestående af partikler i en ukendt lille størrelse, der med stor fart gennemtrænger fast
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materiale. Tesla påstod ovenikøbet, at denne stråling var hurtigere end lysets hastighed. Derfor blev

han dømt ude af det gode fysikerselskab med Einstein i spidsen – det zionistiske sammenrend.

Resultatet var – og er i dag – en amputeret videnskab, der har bevæget sig i forkert retning.

Neutrinoerne gennemtrænger altså Jorden. Deres usto�ighed bliver sto�iggjort i jordkernen, hvorved

Jordens masse og dermed også størrelse vokser med tiden.

Når månen skyder sig ind forand Jorden og danne solformørkelse, kan der måles uregelmæssigheder i

masse og rotation. Det skyldes at neutrino-strømmen bliver bremset af månen. Fouccault’s store

pendul hænger bla. i Münster. 6 timer før og efter en solformørkelse viser det afvigelser i sin jævne

bane på op til 10 grader. Og moderne præcisions-penduler bekræfter det. Det betyder også, at det

ligeså præcise atom-ure, der holder øje med tiden kræver, at der bliver puttet ekstra kompensations-

sekunder ind i ny og næ. Tidens gang er ikke stabil. Siden 1990 har dette ikke været nødvendigt, da

Jorden er begyndt at rotere hurtigere.

Ved en solformørkelse for nylig opstod der umiddelbart efter kraftige jordskælv i Tyrkiet med 20.000

omkomne. Mayl kæder det sammen.

Ikke kun Jorden vokser. Det gør Solen også (og de andre planeter?). Her kunne man gå videre med

scenarier om forestående polskift, tilt af jorden og … synd�od. Det gør vi så ikke her.

Kollektivisme

Det dybere og underliggende lag bag de store sociale eksperimenter i det 20. århundrede: nazisme,

kommunisme, fascisme og deres udløbere ind i det nye årtusind, altså deres fællesnævner er:

kollektivisme.
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G. Edward Gri�n

har kortlagt fænomenet. Han starter sin fremlæggelse med at konstatere, at det amerikanske

demokratis fædre overhovedet ikke ønskede et demokrati, men en republik. Demokrati er

�ertalsstyre, og det er en dækkende beskrivelse. Punktum altså, ingen yderligere �nesser. Og hvad er

der galt med det? Der er det galt, at en hoben mennesker, der ønsker at lynche et person, fordi de er

kollektivt enige om det, derfor også er demokrati. Og det er nøjagtig, hvad man så i det gamle

Grækenland. Sokrates er et godt eksempel. Platon havde af samme grund ikke noget tilovers for

demokrati – pøbelvælde. I en lynchning er der kun en stemme imod, og denne stemme be�nder sig for

enden af rebet.

I en republik tillades mængden, hoben, pøblen ikke at udøve deres �ertalsstyre på individets

bekostning. Res Publica, folkets sag, er individets garanti mod overgreb fra de andre. Hoben er let

korrumperbar. Når kollektive kræfter får frit løb, taler vi om meget stærke og meget berusende

kræfter, og en karsimatisk og dygtig demagog kan let få hoben til de mest perverterede handlinger.

Der er jo frit lejde, for man løber jo bare med i rusen. Man har lagt sin fornuft og sit individualiet fra

sig.

Den amerikanske forfatning, og alle forfatninger, der tager højde for dette afgørende forhold i den

menneskelige kultur, er i bund og grund et sæt foranstaltning, der begrænser hoben i forhold til

individet. Uden disse stopklodser, ville rendyrket utilitarisme kunne danne afsæt for barbariske

beslutninger – fx. alle over 75 år bør have pillen, for de er for dyre for samfundet – man skal blot

henvise til det fælles bedste – The Common Purpose, som en af de særdeles skumle grupper, der

operer i dag gør. De tilhører gruppen ‘fabianerne’, derom senere.
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Individualisten vil spørge: ‘en gruppe’, hvad er det. Vis mig en. Der �ndes kun individer, der samler sig

og opløses igen. En gruppe er en abstraktion. Ligesom ‘en skov, hvad er det? I virkeligheden �ndes den

ikke, der er kun træer. Man kan ikke se en skov, for det er også en abstraktion.

Kollektivistiske samfund bygger på en abstraktion. Individet ofres et af gangen for en abstraktion. At

det er tydeligere i et kommunistisk eller fascistisk diktatur end i vores samfund, der er demokratisk

rokker ikke ved det faktum. De mennesker ‘vi’, kollektivet, det demokratiske �ertal, ikke kan lide, har vi

i kollektivets navn lov til at ska�e os af med. Det er her republikken kommer. I praksis er det

selvfølgelig ikke så barbarisk, og i praksis har vi en hybrid, nemlig en demokratisk republik.

Man kan sige, at både kollektivister og individualister ønsker de samme ting: fred, velstand, sikkerhed,

retfærdighed, sundhed. Frihed er en tvivlsom størrelse, for mange kollektivister er villige til at afgive

frihed for ‘noget andet’.

Leninisme

Der er hos mennesker en gennemgribende opfattelse, at regering er løsningen på alle menneskets

problemer. Kollektivisten er rede til ofre individet for den fælles sag, om nødvendigt – og det er det så !

Denne fælles sag bliver som regel oversat til ‘staten’.

Marxister har en række udsagn, som de hylder som de rette, og som �ndes i Kapitalen og Det

Kommunistisk Manifest:

Arbejdere i alle lande, forener eder!

Smid lænkerne fra jeres kapitalistiske udbyttere!

Genvind kontrollen over produktionsmidlerne!

Foren jer mod krig og racisme!

Lad enhver nyde efter behov og yde efter evne!

Marxister er idealister og mener, at man må skabe et samfund, hvor disse principper kan komme til at

gælde for alle mennesker – også dem, der ikke bryder sig om det i starten. Men marxisterne var

teoretikere. Det er her Lenin kommer ind. Ingen stat, der senere har kaldt sig kommunistisk blev

overtaget og forandret af marxister, men af leninister. Muligvis kalder de sig for marxister-leninister,

men det rokker ikke ved noget. Det er her partiet, apparatet, kadrene, proletariatets diktatur !! (bare

sig navnet…) kommer ind. Der kræves et parti, lederskab, træning, organisation, indlæring

(indoktrinering).

Der er altså teoretikerne og ideologerne, og så er der dem, der får det til at ske, politikerne,

organisatorerne, stormtropperne, whatever, hele apparatet. Og senere stikkerne,

efterretningsvæsenet, militærapparatet, propagandisterne, hjernevaskerne, indpiskerne,

fangevogterne, bødlerne. Eller bare de �inke socialarbejdere, NGO’er, miljøforkæmperne, den grønne

fascisme. Og selv i kommunismens storhedstid kaldte de �este ledende skikkelser sig ikke for

kommunister, men rent faktisk for: leninister. Både Marx og Lenin refererede til kommunismen som

noget fremtidigt, for den hverken fandtes eller �ndes nogetsted. De skulle blot etablere en socialistisk

republik. Det kommunistiske samfund ville først opstå, når mennesket var perfektioneret og staten
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forsvandt. De var også utopister, og det fører tanken tilbage til starten på Oplysningstiden og

Rousseau, Voltaire, Den Franske Revolution – og Adam Weisshaupt og jesuitterne/Illuminati-

grupperne.

Da muren faldt og med den de kommunistiske styrer, tog de gamle leninister blot deres

kommunistiske kasket af og erstattede dem med en socialdemokratisk ditto. De indfører begreber

som åbent marked, åbning til Vesten, talefrihed. Men politistaten fortsatte underneden. KGB tog

navneforandring, men forsvandt aldrig – faktisk voksede det.

Lenin udtalte, at det var underordnet, hvor mange bøger man havde læst, hvor meget viden man

havde, hvor klog man var, og hvor mange debatter man førte. Det eneste, der talte var, at man overtog

magten. Når man først havde magten, kunne man føre alle de debatter, man havde lyst til – og

bagefter skyde sine modstandere. Lenin beordrede personlig nedskydningen af politiske

modstandere. Han sagde også: Løfter er som tærtedej. De er skabt til at blive brudt. Ret beset et

ekstremt amoralsk, menneskefjendsk og korrupt tankesæt, som er set udført sidenhen i praksis med

ufattelige lidelser og barbari til følge.

Leninismen var særdeles vel understøttet med pengemidler. En vigtig portion kom fra de samme

kredse, der understøttede nazisterne: de europæisk-amerikanske banksyndikater de store

�nansmoguler. Prof. Anthony Sutton trevlede gennem alle regninger, pengeoverførsler, ejerforhold,

osv. og beskrev det i detaljer i 70’erne. Vi kender navnene. Lenin gav pokker i teorien = marxismen. Alt,

der betød noget var at få magten. Og Lenin var en stor strateg. Som led i magtovertagelsen af en

nation gjalt det om at tale folket, deres overbevisning og deres traditioner efter munden. Overbevis

dem om, at I er de bedste .. fx ungarer, de bedste nationalister i Verden, overtag magten og derefter:

forråd dem, for nu har I magten. Eller hvad med en nation, hvor de ikke kan lide kommunister: kald jer

for antikommunister, dan en anti-kommunistisk organisation og overtag magten. Lyv, bedrag,

korrumper og stjæl magten. Sørg for at gøre velgørende ting også, skab social fremgang osv. Men

kontroller jeres opposition, om nødvendig med hård hånd. Hisbollah, Hisb uth’Tahrir og Taleban har

lært af dem.

Et af Lenins strategiske trick havde han lært af Tamerlan og Tsu Hzu. Det hedder falsk retræte. Man

placerer sin hær så det ligneren blottelse. Ved daggry starter man en retræte og fjenden sætter efter

en. Landskabet er valgt, så størstedelen af styrken trækker sig i skjul bag træer og høje, mens en

mindre del fortsætter ligeud og sørger for at hvirvle så meget støv op, som de kan med grene. Fjenden

bliver derefter fanget i et baghold på netop det samme sted, hvor man havde placeret sig først, det

sårbare sted.

Lenin applikerede det på diplomati. I starten af bolsjevikkernes magtovertagelse i 1917 var den

russiske økonomi i frygtelig forfatning. I modsætning til økonomien under Czardømmet, Romanov-

familiens ære, hvor økonomien var blomstrende, hvilket var grunden til, at de designede et nyt

destruktivt styresystem / socialt ingeniørprojekt for Rusland. Husk i øvrigt, at de primært jødiske

bolsjevikker slagtede 10 millioner russere, altså dobbelt så mange som i den nazistiske holocaust, et

faktum, der ikke nævnes så ofte, når man bruger ordet holocaust. Lenin overtalte kammeraterne til at
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lade som om, at de droppede retorikken og ønskede at underkaste sig kapitalismen, åbne dørene for

investeringer. Vesten hoppede på den, slog sig ned, investerede, byggede industri op. Da det var sket,

eksproprierede de industrien og slagtede kapitalisterne. Da muren faldt, gjorde de nøjagtig det

samme. Men vi gennemskuede det ikke, for vi kender ikke længere til Lenins strategi. Hvis man lytter

til ex-kommunisternes taler, er det den samme strategi.

Samtidig i Vesten er kapitalismen i sin egentlige form også slagtet. I stedet har vi totalitær

monopolkapitalisme. Onde og skarpe tunger har fx. kaldt EU for EUSR – den EUropæiske Sovjet

Republik. EU betjener sig stort set af alle de trick, som sovjetstaten brugte: planøkonomi,

politbureaukrati, korrupt partikamerateri, extrem centralisering, uniformering og ‘harmonisering’,

pseudo-religiøs symbol-retorik. EU-superstaten = et nyt Sovjetunionen. Det beskrives faktisk bedst af

folk, der er opvokset i Østeuropa under kommunismen, og som senere har set EU-superstaten – som

deres land nu har meldt sig ind i – gå i nøjagtig samme retning.

Andre onde og skarpe tunger har bemærket, hvor meget strategien ligner jesuitternes teknikker for

in�ltration og manipulation. Revolutionsbegrebet og kadren – den avantgardistiske fortrop – er et

jesuittisk koncept. Sjovt nok, men næppe tilfældigt, er den siddende formand for EU-kommissionen,

Hermann van Rompoy, jesuit. Og nu har vi minsandten også fået en jesuittisk pave … hmmm! Vi

sender en væmmelig tanke til lederne i Det 3. Rige, der alle var opdraget og uddannet af jesuitter og

katolske patere.

Fabianisme

Dette er den skole indenfor kommunisme/socialisme, der er mindst kendt. Vi kender International

Socialisme = kommunisme/stalinisme/leninisme/maoisme. Vi kender National Socialisme = nazisme,

fascisme. En ingrediens i begged socialismer var feminisme, hvis formål det var at ødelægge

kernebolværket mod al statsstyret kollektivsme. Det må man sige er lykkedes.

Fabianismen er den form for socialisme, der i dag styrer vores liv i den største grad. The Fabian

(Socialist) Society blev dannet i England i 1848. Disse folk bruger rent faktisk navnet kollektivister om

sig selv. Det har opkaldt sig selv efter en romersk hærfører, Quintus Fabius, der blev berømt for sin

taktik, der bestod i ikke at engagere sig i direkte kamp med fjenden men at udmatte ham ved

udsættelse af direkte kamp. Han slog bla. karthagenerne (Hannibal) på den måde.

Fabianerne tog dette navn, fordi de i modsætning til Lenin – selvom de var fuldstændig enige med

hans mål – ikke gik ind for revolution og blodsudgydelse og magtanvendelse. De regnede leninisterne

for smådumme og voldelig magtovertagelse for uhensigtsmæssig. I stedet planlagde de strategier for

in�ltration af fjendens institutioner, deres regerings- og uddannelses-institutioner, deres bestyrelser,

deres virksomheder. Og på denne måde omdanne Verden i socialistisk retning. Den taktik ser man i

parlamenterne i Europa, i EU og i kongressen (USA) i dag. Vi ser den også og i allerhøjeste grad i FN.

Agenda 21 er et særdeles fabiansk – og jesuittisk – projekt.

Deres logo er duen. Det er symbolet på den langsomme magtovertagelse. Du ser den komme �yvende

som en hvid du, men med tiden ligner den mere og mere en rovfugl. Til sidst æder den din lever med
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nogle favabønner og en god Chianti.

Og hvem var de så i starten? Arnold Toynbee, H. G. Wells, George Bernhard Shaw, Beatrice og Sidney

Webb – stifterne af The London School of Economics. Bertrand Russell var medlem. Tony Blair var og

er medlem af selskabet. En hel del fabianere er ikke listede medlemmer af selskabet, hvilket gør det

hele lidt mere grumset.

H.G. Wells – var det ikke den rare mand, der skrev en bog om tidsrejsen?

Well, den rare mand gik også ind for eugenik, folkemord og oligarki.

Som en del af spillet bekæmper de forskellige socialistisk-kollektivistiske grupper hinanden. Hvis man

fx. ser de Forenede Nationer i dag, falder de interne grupper enten i den leninistiske eller den

fabianistiske gruppe. Men de går alle ind for kollektivisme, en Ny Verdensorden, �ere penge til et

internationalt militær, en totalitær centralbankstyret økonomi og diverse overstatslige organer. I sidste

ende en verdensregering, hvor de sidder på hver stol. Fabianerne har en lille variant, de sælger under

det uskyldige navn: ‘Den Globale Landsby’. Den er beskrevet i frameworket Agenda 21.

Det eneste, grupperne reelt kæmper om, er hvem, der får de bedste job og den største magt i denne

verdensorden. Det blot alle os andre, hvis hjerne er blevet stereotypi�ceret i det 20. århundrede, der

tror, at fascisme, socialisme, nazisme og åh-så-forskellige, sort-hvide, goodguys-badguys. Vi forstår

ikke dialektikken, vi kan ikke se længere end til over�aden af lærredet, hvor �lmen vises på. Vi ved ikke,

at geopolitik er et skakspil. Vores historiske hukommelse er som en �ues eller et møl. Efter at have

brændt vinger på et stearinlys, går der 18 sekunder, før det atter �yver ind i ilden. Til sidst bliver det

stegt.

Fabianerne har været succesfulde, fordi de har været i stand til konstant at holde sig under radaren,

og fordi deres strategi har været specielt tilpasset et veludviklet system. Demokrati har i den fabianske
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ånd forandret sig til at være et styresystem, hvor folk selv vælger deres diktatorer ind på posten, og da

vi selv har valgt tyranniet, vil de holde længere. Vi er blevet tyranniets medmisbrugere. Det er, som Ole

Dammegaard kalder det: et statskup i slow-motion (hans emne var transformeringen af den svenske

stat og Palmemordet) Blair er det mest slående eksempel på en nutidig fabianer. Fogh Rasmussen et

anden. Hans store forbillede var netop Blair, der nu er sprunget ud af skabet som (opportunistisk)

katolik. De seneste demokratiske præsidenter i USA, Clinton og Obama, opererede/opererer helt

tydeligt indenfor feltet fabiansk socialisme.

Hvis man skulle koge det ned til ét begreb, kunne det være: individets udslettelse. Det er kollektivisme.

Skulle nogen være i tvivl om, hvad det vil sige, behøver man blot at studere samtlige totalitære regimer

og kollektivistiske eksperimenter fra det 20. århundrede. Og man behøver ikke længere at rejse til

Nordkorea for at opleve det. Det siver nu som en dødelig gift ind i vore samfund og kan opleves i

hverdagen lige for vore næser.

Øldåse-kraft – ja-tak!

Hvor simpel kan teknologi være? Her er et eksempel.

Alle kender til solpanelet og har en fornemmelse af, hvad det er. Det er dog ikke en helt enkel

teknologi, fordi vi taler om at transformere sollys til elektricitet. Dette her, derimod, er noget, der er så

nærmest banalt, at det åbenbart har undgået opmærksomhed fra videnskaben. Vi taler om at bruge

solvarmen til at varme et panel op og sende den opvarmede luft videre.

Vi ved allesammen, hvor varmt, der kan blive under et bliktag om sommeren. Metallet leder varmen,

varmer luften op indenfor, hvor den så bliver – til ingen nytte.

Opskriften er simpel. Du vil næsten kunne gøre det ved at læse den:

man bygger en �ad kasse med isolering i bund og sider

der skal bruges et antal dåser, øl-sodavand el. lign., hvor der bores hul i begge ender svarende til

midterstykket af dåsen (80% af diameteren)

dåserne stables til lange rør og limes med fugemasse

kassen fyldes med så mange rør, der er plads til – kassen er selvfølgelig lavet, så den passer med x-

antal rør med x-antal dåser

kassen fyldes dog ikke helt ud forenden af dåse-rørene, men der efterlades plads til et tværgående

aluminiumsrør, gerne �rkantet, hvor der bores huller til at fastgøre dåserne

forneden kan der være et lignende rør eller blot en bræt med huller i og et kammer forneden

dåserne males sorte med spraymaling

kassen lukkes med et låg af plexiglas

der bores en hul i kassen i det nederste kammer til luftindtag

røret i det øverste kammer stikker ud i den ene ende til luftudtag

fra luftudtaget føres den varme luft ind i huset
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Dette øldåse-solvarme-panel placeres ligesom et solpanel på husets side med en hældning, der svarer

til gennemsnittet af solens hældning i løbet af en dag. Når solen varmer panelet op, sker der følgende:

temperaturen stiger gradvist inde i kasse helt op til omkr. 100 grader !!

luften udvider sig og søger opad og udad gennem luftudtaget og ind i huset. Det er bedst, hvis det

sker foroven i rummets væg. Der sker derefter en cirkulation i rummet blot vha. varmen. Man kan

yderligere hjælpe ved at installere en svag blæser, som evt kunne være drevet med et minisolpanel,

eller et mini-solpanet kunne lade batterier op, der kunne drive den.

luftudtaget i rummet placeres forneden, hvor den mindre varme luft havner. Begger rør, der

forbinder panelet med rummet i huset isoleres ligesom selv panelet for at den varme luft holdes i

systemet.

Selvom det lyder som ren klondyke – det er det egentlig også – er det meget e�ektivt og kan snilt

varme rum op i et mindre hus. Ellers kan man blot dimensionere panelet eller have �ere. Selvfølgelig

virker det ikke om natten, men også i let overskyet vejr har solen en e�ekt. Der vil kunne spares

voldsomt på varmeregningen.

Da Stanley Pons & Martin Fleishmann i 1989 præsenterede deres opdagelse med kold fusion, blev der kørt et

helt apparat i stilling for at skyde dem i sænk. Dette måtte for alt i verden ikke tages alvorligt og blive til

noget. Altså for almindelige mennesker – så ville de jo ikke betale deres elregninger.

Andre simple teknologier

Og dette er i øvrigt kun en af de horder af simple og for en handyman fuldstændig overkommelige

teknologier, vi kommer til at se meget til fremover. Ved søgninger på nettet kan man �nde opskrifter

på fx.:
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solpaneler: man kan købe billige solceller på eBay og selv samle dem i paneler. Disse paneler kan

serieforbindes til at dække fx. et helt tag. Det skønnes, at prisen vil kunne formindsket til op til 1/10

af prisen for færdige panel-installationer. Problem: de forurener ikke, når der er lavet, de forurener

voldsomt, når de sjældne jordarter et sted i Kina skal udvindes. De ødelægger kæmpe landskaber.

vindmøller: vi taler selvfølgelig ikke om Vestas-størrelse, hvilket heller ikke er ønskværdigt. Faktisk

må jeg indrømme, at de er grimme ad h… til og skæmmer landskaberne. Vi taler om små møller,

som man ofte før i tiden kunne se på landet til at drive en vandpumpe. Det var i øvrigt en folkelig

ting med små vindmøller for ca. 50 år siden og også før den tid, men elselskaberne har været med

til systematisk at smadre den tradition, og i dag tror vi, at man er nødt til at være på nettet. Der vil

sikkert også komme en større udbredelse af de nye by-vindmøller, hvor rotoren sidder lodret

monteret. I Japan er de ved at få stor udbredelse ovenpå huse, hvor de stort set ikke kan ses.

el-generatorer via e-magnetisme: er ved at komme frem. Der er muligvis en del brugbare modeller

på nettet, men opskrifterne er noget mangelfulde, og det er svært at få styr på, om de rent faktisk

virker.

elektrolyse-indsatser til bilmotorer: der er en del opskrifter på nettet, der med ret stor

sandsynlighed er brugbare. De danner brintgas (hydroxy-gas) fra destileret vand, og der er en del

især i USA, der kører rundt på dem.

jordvarme: er efterhånden anderkendt teknologi. Det er muligt at lave en komplet

jordvarmeløsning for mellem 20-30.000 kr. Ikke helt billigt, men alternativet er 70.000 kr. og en total

opgravning af haven. Denne model involverer lodrette nedboringer af spiralrør, hvilket blot kræver

et ret stort bor (monteret på en traktor – ikke noget man lige ‘låner’). Disse rør skal så forbindes og

linkes op til en varmtvandsbeholder og en pumpe. I modsætning til solpaneler virker det hele året

med samme e�ektivitet, da jorden altid er varm i en vis dybde.

De internationale patentorganisationer har gjort alt, der står i deres magt for at at forhindre disse

op�ndelser i at blive patenteret og masseproduceret. Det ville være interessant at undersøge, hvordan

disse institutioner er organiseret og kontrolleret, siden det har kunnet foregå.

Pons og Fleishmann

Alevierne

er en folkelig su�-retning. Den falder mest ind under shia-grenen af Islam, men egentlig falder den lidt

ved siden af Islam. Meget tyder på, at den reelt intet har med Islam at gøre, men blot har lært at

overleve under islamisk overherredømme. Det er den såkaldte Baktashi-linie, opkaldt efter en helgen

fra det 13. årh. Det er en anatolisk trosretning, og der er levende elementer i den fra den ældgamle

tyrkiske shamanisme kaldet Tengrisme. Der er også træk fra parserne / Zoroaster, gnosticisme,

armensk kristendom, og �ere andre kilder. De er synkretistiske og pragmatiske i deres væsen som få

trosretninger. Det skulle lige være Bahai. Nogle forskere ser det som en præislamisk troskultur ligesom

Yezidi, den kurdiske tro. Derved får de indo-iranske rødder og ikke mellemøstlige.

Ligesom kurderne har alevierne været undertrykt og forbudt i Tyrkiet, men der er alligevel 15-20

millioner af dem, der kalder sig selv Alevi.
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A Lesson in Yin Yoga---from Founder, Master Paulie Zink ...

De samles ikke moskeer men i forsamlingshuse. De vender ansigterne mod hinanden og ikke mod

Mekka. De er fredelige og ‘familiære’ mennesker.

Deres forståelse af centrale elementer fra Islam som fx. de 12 imamer er allegorisk. Det er ikke

messianske verdensførere, det er aspekter af Universet og mennesket. Det er su�stisk. Ibn Arabi

spiller en rolle her. Gud inkarnerer og manifesterer sig – den nedadgående kraft – det spirituelle

menneske følger en strøm, der går den anden vej – den opadgående kraft. Gud er sandhed (haqq). En

af deres idoler er en en 10. årh su�, der blev henrettet for at sige: Jeg er Sandhed.

Der er ikke krav om bønner 5 gange om dagen. Pigerne går ikke med tørklæder – medmindre de har

lyst, og så er det også i orden. De går ind for at gøre det, man føler er rigtigt. Man kan sagtens være

sækulariseret og være alevit på samme tid. Tolerance og solidaritet er kerneværdier. Gud er ikke en

stra�ende Gud, har hygger sig.

Her kunne mange af de store religioner lære noget, og i fremtiden bliver de også nødt til det, for eller

vil folk forlade dem. Man fristes næsten til at sige med C.G. Jung: ‘Religion er et forsvar MOD religiøse

oplevelser’.

I 1993 var der en massakre, hvor alevier bliver brændt af en rasende muslimsk folkemængde. Anslaget

var, at en tyrkisk forfatter ville oversætte Rushdies bog og udgive den. Massakren betyder, at man

kommer ud af busken og genopliver den gamle tro. Der dannes 1000’er af foreninger i hele verden. De

søger nu anerkendelse som selvstændig tro og vil gerne frigøres fra deres tilknyttelse til Islam. Det er

samtidig en ihukommelse af de mange forfølgelser og massakrer, de har oplevet gennem historien

helt tilbage fra det Ottomanske rige. For fundamentalister er fredselskere åbenbart det mest

anfægtende, der �ndes. Det opfattes som en anklage mod deres krigeriskhed og kynisme, det trigger

deres samvittighed, så ‘dø skal de, vantro hunde’.

Personer og paradigmeskift ______________________

Yin Yoga

Paulie Zink er en amerikansk yogi, der

efter sigende har opfundet et nyt

begreb kaldet Yin Yoga. Det er ikke ham, der har opfundet fænomenet, men blot givet det et navn.

På 5 videoer viser han gudhjælpemig, hvordan man laver det klassiske yogaprogram, mens man sidder

på en stol ! Som han siger yoga for sofa-karto�er (couch potatoes).

Paul Grilley forklarer teorien. Filoso�en i yin-yoga er at blive lang tid i stillingerne. De bliver nærmest

en meditation. Yin er den energi, der går ind til kernen i kroppen, bindevævet, knoglerne – fascia og

ligamenter. Yang yoga fokuserer på musklerne og senerne – Astanga som det ekstreme eksempel.

Men egentlig kan man ikke skelne sådan, det er attituden, man anlægger. Alt er intention. Så man kan

sikkert lave yin-astanga.
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Yin er hvilende, holdte positioner, og det rammer pr. de�nition yin-væv: fascia og bindevæv. Yang er

hurtig, i bevægelse, rytmisk. Her bruger man pr. de�nition yang-væv: musklerne. Man bør ikke øve yin-

væv med rytmiske bevægelser, ejheller yang-væv med lange holdte positioner. Musklerne danner syre,

tetney, krampe. Men hvis man vil bygge muskler op, skal man gentage og lave rytme. Hurtige

bevægelser virker.

Men hvis man gør dette med sine led, virker det ikke, eller man smadrer dem.

http://www.youtube.com/watch?v=8dFKRcs0yzk&feature=related

Grilley siger, at det ikke skal forstås kategorisk, for der er en gråzone. Han siger også, at yang-

bevægelser ikke handler om en stiv gentagelse af en bestemt bevægelse, men om at skifte hele tiden.

DET er yang! Men det er ikke sådan, der udøves. Folk træner forkert. Se bare på løberne. De træner

ikke, de lider. Og så smadre mange af dem knæ og ankler.

Se også klippet med Mantak Chia, hvor han laver ‘taoistisk yoga’, kaldet yin-yoga.

Deepak Chopra om projektion

Projektion er, når jeg ikke ønsker at konfrontere noget i mig selv og forestiller mig det i en anden. Man

projicerer, hver gang man:

er defensiv uden af være kritiseret

har extreme meninger om mennesker, man ikke rigtig kender

verbalt stereotypiserer folk

konstant føler sig misforstået

spørger folk om deres mening, og svaret ikke er, som man forventer, hvorefter man bliver

forurettet

føler sig truet hele tiden af autoritets�gurer, læger, politimænd, politikere, fordi man har sat dem

op på en piedestal (de er egentlig blot ligesom dig)

gør sætninger færdig for folk

synes at folk, der er meget intime og tætte, har sex med hinanden

Det er intet mere naturligt end mennesker, der udstråler simpel og upåvirket menneskelighed. Der er

derfor, vi elsker (nogle frygter) børn, fordi de ikke tager en social maske på. De er ekstremt elskelige.

Så vi kan ikke håbe at gøre mere end at udstråle vores menneskelighed i al sit lys og mørke, synder og

helgen, guddommelig-diabolsk. Det er betydningen af devil > dev-ill = devine feeling ill:-).

Vi har den mytiske �gur, vi kalder djæ-vel > deu-ilde – en syg gud. Men der sker ikke andet end som i

elektriciteten. Der er positive og negative ladninger, polariteter. Ellers ville der ikke være elektricitet.

Modsætningernes dans er der hele tiden.

Hos mennesker bliver den negative ladning af universet og vores eget indre univers patologisk, dvs.

farlig, hemmelig, mørk, undertrykt = farlig. Det undertrykte, det mørkelagte manifesterer sig som

fattigdom, vold, krig, krise, løgn, undertrykkelse. Der er os imod dem = resten af Verden. Der er dåligt

lederskab. Skyggen kom frem i Abu Graib, Guantanamo, 9/11, Afghanistan, Irak, global-opvarmnings-

http://www.youtube.com/watch?v=8dFKRcs0yzk&feature=related
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svindel, �nanskrise. Det er altsammen vores kollektive skygge, og der �ndes, fordi vi har manifesteret

det. Det er de betingelser, vi har skabt, og først når vi indser det, vil vi kunne ændre disse betingelser.

Så kan vi dele skyggeerfaringen med andre, for delingen formindsker energien. Så først kan vi give

opmærksomhed til disse guddommelige kvaliteter, tilgivelse, kærlighed, medfølelse, glæde. Så stop

projektionerne, skil jer fra de falske identi�kationer (detach), giv slip, vær i ro uden frygt. Og udstrål

den, du er. Så har du besejret din skygge.

John Lash – en moderne gnostiker

John Lash er myteforsker i Joseph Campbells ånd.

Gnosticisme og Abrahamiske religioner

Det, der kendetegner disse 3 religioner fra Mellemøsten er, at det er frelserreligioner, hvadenten det

drejer sig om Messias, Kristus eller en profet/imam. Når man er helt afhængig af en udefra, ovenfra

kommende skikkelse, der skal frelse en, bliver man apatisk og passiv. Jøderne lod sig passiv drive til

Auschwitz, de kristne lader sig passivt drive i krig, til at slippe slanterne. Skyld, synd og frygt er en af

hovedkomponenterne i passiviseringen. O�errollen har en rollemodel: Jesus. Det var romernes

op�ndelse.

Kunstig teknomani og Archonerne

Det er især hos gnostikerne, man �nder dette begreb. Archoner er væsener, der er uden fysisk krop.

De suger sig fast til mennesker, fordi de ganske simpelthen er misundelige på menneskene. For dem

at se, er det menneskene, der bor i paradis (det har vi så svært ved at få øje på). De lever og ånder af

forvirring, kaos, frygt og fejltagelser. De kan ikke opholde sig i menneskesfæren i ret lang tid og ikke

uden beskyttelse.

Gnostikerne advarer i deres skrifter mod denne art af væsener. I Kosmos �ndes der mange slags

væsener, nogle af dem er venligtsindede og tjener som rådgivere og hjælpere, der bekymrer sig om

mennesket. Hvad er archonernes rolle så i den kosmiske plan? De er i stand til at trænge ind i
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menneskets sind og manipulere det. De er testen, og de er redskabet til – man fristes næsten til at

sige: skille fårene fra bukkene. Dem der bukker under for deres pres, dem, der bliver archoniseret –

zombi�ceret – robotiserede, dem der giver efter for deres egen grådighed, måske. Menneskene

oplever i dag en archonisering. Det kan kædes sammen med det fænomen, der omtales længere nede

i dette afsnit, der kaldes for ‘vampyrisering’.

Eadwine Psalteren

(bønnebog) fra Paris. Denne bog �ndes kun i et eksemplar i nationalbiblioteket i Paris. Den minder i

teksten meget om fx. Canterbury Psalteren, men den har bemærkelsesværdig illustrationer. En eller

anden munk har dyrket temaet ‘hellige svampe’ i sin gra�k. Der er også billeder af tantrisk sex – og

Jesus har gang i den med Maria Magdalene! Jeg vil minde om og henvise til Jan Irwin og Andrew

Rutajit’s omfattende bog: ‘Astrotheology & Shamanism – Christianity’s Pagan Roots’, hvor de

gennemgår det glemte emne om de hellige svampe og den oprindelige kult, som man, for nu blot at

bruge et tilgængeligt ord (der så tilfældigvis stammer fra den sibiriske udgave) kan kalde for

shamanisme, og som er en meget gammel og dyb understrøm, der har lagret sig i alle verdens-

religionerne. Forfatterne har gjort dette stykke detektivarbejde. De bygger på en tradition, og hvis man

skal nævne to skikkelser som forbillede for den slags undersøgelse, må det være C.G. Jung og Joseph

Campbell.

Ideen om Antikrist

en underlig myte, der egentlig slet ikke er brug for i den messianske

Eskatologi

Den virker helt malplaceret, den er et stilbrud. John Lash mener, at det er en bombe under

kristendommen og religioner som sådan. Ideen går på, at før Kristi Genkomst vil der kommer en

Antikrist, der vil ligne den ‘rigtige’. Tanken er så destruktiv for hele det kristne, kom-og-frels-os,

selvpineriske, o�er-forherligende concept, der siden har plaget menneskeheden. Gnostikerne så det

ske dengang, da fanatiske horder af nærmest fascistiske eller taleban-lignende præste-stormtropper

væltede ind i fx. de ægyptiske mysterie-templer, brændte løs af bøger som nazister, smadrede hvad de

ikke kunne lide, satte ild til biblioteker (pogromer) indgød rædsel og påtvang folk en passiviserende

selvforståelse. De plantede denne tanke, som bringer bomben til udløsning, ligesåsnart nogen prøver

at påstå, at Messias er vendt tilbage.

Alle religioner har den i virkeligheden:

jøderne: Messias

de kristne: Kristus

muslimer: den 12. imam

hinduer: Kalki, den hvide vognstyrer (Krishna’s genkomst)

buddhister: Maitreya
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Så en politisk One-World-Government, en One-World-Economy SKAL følges op af en One-World-

Religion for at være komplet. Her går det galt, mener John Lash. Men som nævnt har han den

fornemmelse, at der også har været andre inde og pille ved tankesættet og har lagt en slags godartet

‘vejside-bombe’, en slags selvdestruktions-mekanisme i eskatologien. Det går galt, men katastrofen

rammer i virkeligheden storspillerne, hvis de prøver at aktivere deres plan for slutspillet.

Pierre Sabak

er et associativt sproggeni med et kæmpe undersøgelsesprojekt i feltet sproget, etymologien,

homonymer, englenes og menneskenes kontrakt, forfalskningen af sprogene, de ydre og de indre
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mysterier, slangens (englenes, talernes) æt, hvad er symboler, hierogly�ernes tilstørede betydning (det

ægyptologiske svindelnummer). osv. slanger-reptiler-drager-kongeblod.

Hans seneste bog hedder ‘The Murder of Reality’ – gennems sproget. Udtrykket stammer fra et citat af

Baudrillard. I alle kulturer og sprog �ndes tilsyneladende de samme vendinger, ord, betydninger,

symboler og fortællinger. Jung ville sige, at det er en del af vores kollektivt ubevidste, Sabak siger, at

der et kunstig skabt virkelighed vha. et manipuleret betydningsfelt. Englene skabte det, vores opgave i

dag er at bryde trolddommen.

Symboler er komplekse. Et studie af dem griber ind over astrologi, gemmatri, numerologi, hellig

geometri og etymologi. Det sidste er Sabak’s speciale.

I standard-lexikon-betydning er et symbol et tegn, der kan huske og påkalde noget, især en kvalitet.

Det er tegn, der kan oversættes som hvidt betyder rent. Den anden betydning er i retning af

akronymet, altså en slags forkortelse ligesom a-b-c… som symboler for toner i musikalsk notation.

Såvidt The Oxford Dictionary of …. Sabak ser symboler som et noteret motiv brugt til symbolsk

ekvivalens i særdeles i form af homonym – et ord, der erstatter et andet – fra det hebraiske ord

‘havala’, en cirkel dannet af en hugorm, der slynger sig. Det har betydningen ‘noget der lyder ligesom’.

Fx. lyder ordet alter i betydningen ‘o�ersted’ ligesom alter (eng. latin) i betydningen ‘forandre’. Det er

det sted for omformningen, trans�gurationen i den alkymiske betydning �nder sted. Den anden

betydningen er at erstatte et objekt med et symbolsk modstykke til virkeligheden. Det bruges

hovedsageligt til at mislede folk. Et udsagn akkompagneret af et symbol forandrer meningen – endda

til det modsatte. Symbolet i sig selv har ofte en ydre og en indre mening. Den ydre er den, der kan

�ndes i opslagsværkerne eller ved at spørge … en præst fx. Den indre mening er ganske anderledes.

Koranens esoteriske tradition benævnes som Wuj al’Qur’an, den glemte recitation. Koranen er bygget

på homonymer, esoterisk sprog af ord der lyder ‘som om’. Der er den ydre og den indre Qur’an knyttet

til den angeliske herkomst (ærkeenglen Gabriel hvisker Muhammed i øret).

Homonymer: Det semittiske ord ‘havela-cirklen’ gen�ndes i den ægyptiske vingede solskive, der også

indeholder kobraer, hugorme. Slangen og duen er forbundet, caluva-columba. Jomfru Maria ses ofte

trædende en slange ned med sit fod. Den ydre mening er jomfruen, der træder djævelen ned med

foden. Den indre mening har at gøre med fodaftryk og genetik, altså ‘slægt’, slangens æt, den

menneskelig-angeliske slægt / blodlinie.

Sproget er som en virus i det menneskelige sind. Rovdyret er reptilt, byttedyret er pattedyr. Rovdyret

tænker som subjekt objekt, opdelt, maskulint, pattedyret tænker som symbiose, intersubjektivitet,

feminint. Det er rovdyrets sprog og symbolik, vi kender i dag. Selvom vi er pattedyr og som sådan

meget avancerede væsener, har vi et krybdyrs tankesæt, en krybdyrhjerne, et altdominerende ego.

Ved en forsimpling af sproget, har vores indre krybdyr tvunget os til en adskillelse fra virkeligheden. Vi

tænker ikke objektivt længere, men meget subjektivt, underlagt vores emotionalitet. Ægte femininitet

er ikke emotionel, den er holistisk, empatisk, og … objektiv, i betydningen: i kontakt med vores

objektive, uforanderlige natur.
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Ord er, når man undersøger dem, ofte omvendinger af deres egen betydning. Det engelske ord

‘delight’ for glæde betyder ordret, at ‘lyset er slukket’. Homonymer: sun, son, søn, sol, sin, synd.

Arvesynd. Morning, mourning, solen græder, når den står op. Den burde smile. Den association, der

dannes her er meget sublimeret. I mysterieskolerne bestod initieringen i det indre mysterium – det

ydre var kun for begynderen – i, at forstå disse gemte betydninger i symbolerne.

Kontrollen er endemisk og går igennem alle kulturer. Nagash er slange på semitisk og naquash

betyder at bedrage. Ifrit er det arabiske ord for en ondskabsfuld jinn af roden fritta, at bedrage. På

hebraisk ivrit. På græsk �losof: �lo er elsker eller bror, sofos er visdom. Filo o�s betyder slangens bror.

Slangen er også identi�ceret med visdom især i betydningen glemt og hemmelig viden, der kræver

initiering. Filo-logos er ordensbrødrene og samtidig videnskaben om sprog og skrift.

Sprog skjuler. Først ved initiering afslører det. Latin er et kunstigt, konstrueret sprog. Laten betyder

tilsløret. Videnskabens sprog var i mange århundreder latin.

Vi tenderer mod at være ret etnocentriske og trækker europæiske sprog tilbage til sanskrit. Men før

det har der været et proto-sprog, hvor der er sket en splittelse over i kinesisk. Japansk derimod har

mere med sanskrit – og græsk at gøre, hvis man går helt ned til roden. Lignende forbindelser �ndes

mellem arabisk og græsk.

Slangen hvisker ord i øret på Eva. Slangen, den faldne engel, er skriftens komponist. Talmud-

traditionen beskriver det. Forudsætningen for talmud er præsteskabet i Theben. Theben er

identi�ceret med slangetegnet. Taban og taleban (studenten .. i koranskolen) er i familie, altså slangen

og studenten af skriften. Kabbalah var oprindelig en mundtlig tradition, der senere blev skriftlig. Kab

eller keb er et gammelt semittisk ord for slange. Slangen har mange navne. Kabah er budbringer og

her en engel. Kabbalah er lagdelt sprog, esoterisk viden lagret i skrift og sprog. Folket �k den

bogstavelige mening, de indviede �k den skjulte. Det handler om kontrol.

Slangen er altså den, der danner de �loso�ske skoler og senere vore videnskabelige institutioner.

Scolex på græsk er orm, scholar på latin er den lærde, studenten (skole). ‘Du skal billedliggøre ligheden

mellem en slange og en kerub’ Exod 25:18. Faktisk er vendingen udeladt i vores Bibel, men det er der

jo 1000’er af steder, der er, redaktionen af Bibelen har været helt grotesk op gennem historien. Hvis

der var noget, der ikke passede en eller anden vilkårlig biskop, helgen, pave, konge, whatever, så blev

det bare udraderet eller omskrevet. Men altså: Gud taler til Moses om konstruktionen af

helligdommen, vejlednin fylder side op og side ned i Bibelen, er super-detaljeret. Moses må ha været

autisktisk for at kunne huske den mængde info … måske havde han bare en diktafon med. Moses

benytter sig i øvrigt �ittigt af slanger, så han har nok kendt til præsteskabet i Theben. Der er slanger

som del af de syv plager. Han smider en slange for farao’s fod. Der er slanger i ørkenen. Han omskaber

slange til en stav. Der ER slanger på hans stav, for det er jo asklepius-staven, caduceus-staven, staven

med den vingede solskive og slangerne, the magic wand.

Hvem er slangen – taler vi om væsener i fysisk eller metafysisk form, taler vi om genetik eller hur? I

hedensk praksis var der blodofringer. Man ofrer til guderne, de engelske væsener, slangevæsenerne.

På arabisk kommer ordet djinni fra djen, slange igen! Ofringer har bibragt manifestationer af usynlige
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væsener, interdimensionale væsener. Menneskets slægtskab med disse væsener er, at vi har en

dobbelt natur, en fysisk og en åndelig. Vi har evnen til at transcendere til den anden verden i den

shamanske tradition. Omvendt kan slangen manifestere sig selv til den fysiske verden. Djen,

slangevæsen og gen på græsk er en race. Slangen får Eva til at spise af kundskabens træ. Geoni på

hebræisk betyder intelligent brillians. På europæisk geni.

Uddrivelsen af Paradis er indførelsen af sproget, der deler vores bevidsthed. Zulu-traditionen, der

muligvis er en af de allerældste nulevende traditioner, der kan berette om menneskets skabelse – det

foregik netop der, den menneskelige slaverace blev skabt til at arbejde i disse miner – kan berette om,

at før slangen, Nijoka, instruktøreren, eksperten. Chitahuri på zulu betyder python’ens børn, og kom

og lærte os sproget, var mennesket et magisk væsen, der kommunikerede telepatisk. Jf. Credo Mutwa

og Michael Tellinger. Cheet-a-hoori – to cheet, at bedrage, ligger ligefor. I buddhistisk tradition drejer

det sig om at gå bag ordene for at lære virkelighedens essens.

Slange i dag giver ikke positive konnotationer, men alle de homonymer, der dækker over slangen giver

ikke disse problemer. Shata på arabisk betyder viis, Shaitan er dyret. Scientia på latin er viden. Ophis

på græsk er slange, o�cium er det sted, hvor viden administreres, the o�ce. Man er ikke umiddelbart

opmærksom på disse sammenhænge, men det er sådan homonymer virker på et subtilt plan. Serpent,

slange, sapientia, viden. Overalt i frimurertraditionen er der slanger, de har tydeligvis en prominent

position.

Engle, Venus og Lucifer er sammenkædede, Lucifer i betydningen lysbringer og en engel. Ligeledes den

ægyptiske krokodillegud, Sobek – både krokodiller, drager og slanger er reptiler, engle. Sobek kæder til

Sabak (!), der betyder belæring, lektion og Sabakaa, der er morgenstjernen. På latin siges Lucifer,

Morgenstjernen at være lux fer, at bringe lys, men det stammer fra en gammel semittisk rod lettefa, at

fortælle. Engle er fortællere, meddelere, angelos (gr.)

Sabak ser på disse ord, disse homonymer, som indsat i vores bevidshed, implanteres, indopereret,

injiceret. Det er et kontrolmiddel. Slangen er arkitekten bag sproget. Arkitekten er et udbredt

frimurersymbol, og den indre betydning er kontrol-arkitektur. Man siger normalt, at det oprindelige

frimureri var loger for dem, der kendte kunsten at bygge templerne, men alle begreber har lag. Og

hvis det er de ægyptiske templer og pyramider, vi taler om, er den viden, der skulle til, ikke af denne

verden. Teknologien er for overvældende for bronzealder og stenaldermennesker. I hvert fald bør det

få vores opfattelse af disse begreber for menneskelige udviklingstrin til at blive revideret.

Man kan spørge, hvorfor dette har fundet sted. En forklaring, der altid kommer op, når man forfølger

dette spor er, at mennesket har noget, som englene har brug for. Vi besidder evner og kvaliteter, som

de ikke selv har udviklet, og den energi, som er speci�kt menneskelig, ser de som en ressource, som

det bruger i deres plan, ligesom selve planeten Jordens ressourcer var det, der for ca. 250.000 år siden

bragte dem hertil. Det skønner Michael Tellinger på baggrund af både nye arkæologiske fund af de

enorme mængder af cirkelformede bygningsværker i Sydafrika og de miner, der også dengang var der.

Hvilket passer med zulu-legenderne. Engle er både fysiske og ikke-fysiske væsener (serpentigena,

skiftende form) af enorm intelligens med uden menneskets spirituelle potentiale, det potentiale, de
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samtidig har forhindret os i at udfolde. De er simpelthen bange for den, ligesom de mennesker, som i

dag er ‘besat’ af deres væsen og frembærer deres agenda, gør alt i deres magt for at forhindre

menneskene i at huske dette potentiale. Det går galt for dem for tiden.

Og så er der ikke di�erentieret mellem forskellige typer af englevæsener og der diskutteres ikke,

hvorvidt andre typer kan have en mere oplysende og menneskevenlig agenda, og ser som deres

opgave at hjælpe os til at genvinde vores tabte viden og den tilstand, som zulu-legenderne fortæller

om var vores oprindelige tilstand, før slangen og englene interfererede.

Jahwe kommer af et semittisk for ‘at være’, ‘jeg er den, jeg er’. Det assyriske ord Hajaw er beslægtet

(homonym) med Jahwe betyder slange. Gud ‘er’, altså et væsen (eng. a being). Mennesket er også et

væsen og skabt i Guds billede. Især i den gnostiske tradition betegnes mennesket som gudlignende.

Også i den luciferiske tratition og endda den sataniske tradition �ndes det – her erstatter mennesket

dog Gud og stjæler Guds plads. I den hinduistiske og buddhistiske tradition kan det guddommelige

manifestere sig i og inkarnere som menneske.

I den semittiske Baal-kult (sindets kult, Libanon, fønikisk) er Mal’ach, indimellem afbildet som en

slangegud. Det betyder ‘den lysende slange’ eller ‘den lysende konge’. I assyrisk/arabisk er haqa, at

tale, relateret til arabisk hakim, konge og babylonisk aqa, slange. Slangen er konge, slangen taler. Både

tale i religiøs forstand, i lovens forstand og i regerings-forstand. Ordet parlament viser dette

slægtskab. På sanskrit er pala ordet for konge. På semittisk bliver l’et til r og dermed para, hvilket et

andet ord for farao. På gammelt semittisk, ekidisk, er piah ordet for slange og på persisk er peri ordet

for slange-racen. På latin er anguigena slangens æt og Theben-præsteskabet. Anguigene – angelica.

Her kommer en yderligere association ind. Englenes forbindelse til navigatøren, sømanden. Mal’ach på

hæbræisk er sømand. Det latinske ord host er normalt oversat med hær eller mængde, ‘..og der var

med ét en himmelsk hærskare..’. Men det henviser fra det hebræiske ord sebalis til et

besætningsmedlem på et skib. Derfor er skibet (i kirken !) et symbol på kirken. Det engelske ord

worship fra gammeleng. worthen skype, altså tilbedelse indeholder helt konkret ordet skib. Herfra i

øvrigt noget så langt ude som netprogrammet ‘Skype’ .. Den katolske kirke taler om sig selv som ‘Det

Hellige Hav’. Ordet Maria kommer fra maris, hav, ‘… hil dig, Havets Dronning, Stella Maris’. Himlen var

havet, havet var himlen. Jesus var en sømand og �sker. Governement på engelsk kommer fra

gubernaci, der er navigatøren på et skib. Der er en hel lang historie om, hvordan vi juridisk set er snydt

i h.. og r.. vha. maritim lov, der regerer over anden lov. Vores pengesystem er på den mest

udspekulerede og uigennemskuelige måde linket op her, jf. Jordan Maxwell. Sir, Sea og Sail på eng er

forbundet relateret som homonymer. Vikingeskibe og ægyptiske både er bygget som sejlende drager

med hoved og hale og det hele. På den nordiske høvdings kongsgård var der drager. Ormen slynger

sig rund om Jorden (Ouroborus’en, Midgårdsormen).

På arabisk er se�na ordet for båd. Men det er samtidt ordet for en ubeskrevet bog, en bog med

tomme sider. Hmm .. Romtraktaten blev underskrevet på blanke sider, da den ikke var nået at blive

trykt færdig. Ministrene skrev under alligevel (og historien nåede ikke rigtig til medierne..). På græsk
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biblos, bog også byblos, en type båd. Og vores ord for selve Bogen, Biblen. Bibere, at drikke, er

symbolet for kommunionen.

En nødvendighed, man kan sige en hemmelighed, når man laver denne homonym-type af etymologi

og symbol-opsporing er ikke at være �kseret og stiv. Det er det, der forhindrer traditionel

sprogforskning i at bevæge sig i den retning. Hvor man ser det græske ord ophis, slange, knyttet til det

latinske ord o�ce, institutionen og arbejdspladsen knyttet til opus, arbejde, knyttet til o�er, som er

initieringsarbejdet? – og så er vi tilbage til slangen.

På engelsk er spell den måde vi staver ordene på. Det er også den spell, den trolddom, der kastes på

os. Nordboerne kastede runer efter hinanden ..

Se�na kan relateres til sefar på hebraisk, der betyder et bæger. Båden er også kalken, hvor der

drikkes blod. Og hvis vi skal forstå blodet i sin oprindelige mening, så er det ikke ‘Jesu Kristi legeme’,

det er menstruationsblod, der er ladet med en særlig kraft. Blodet og arveretten, retten til magt, den

monarkiske arvefølge.

Drakof på græsk er øjet, dragon er dragen. En drage er et væsen, der holder øje, en vagtpost, en

observatør. Dette er det altseende øje. Der er også et element af ‘at skinne’, oplysning, illumation.

Muhammed taler til en djini i en forsamling, der åbenbart ikke er i stand til at identi�cere væsenet, der

har antaget menneskeskikkelse. Det releater til de latinske serpenta-gena, den der kan forandre

skikkelse.

Det semittiske ord keisa betyder stjernemand og via græsk er det det endt som det romerske Cæsar,

kejser. Der beskrives en angelisk slægtskab.

Pierre Sabak fortsætter associativt med sine tråde, der trækkes mellem ord. Overhuset, House of

Lords, er englenes, slangens slægt, underhuset, Commons, er menneskets, pattedyrets slægt.

Hebraisk shiltar, regering, er relateret til Shaitan, modstanderen. Jf. Tsarions identi�cering af slangens

æt med atonisterne, der var Achenatons regering, der var modstandere af de gamle præstesskab.

Tsarion trækker alle magtens og korruptionens tråde fra dette udgangspunkt. Baal, sømand, og bull

(eng. tyr) har homonym forbindelse. Det er et esoterisk symbol, man ser i den katolske kirke. Tyren var

også Zeus, der stjal Europa og bortførte hende til Kreta. Så det, Sabak kalder Theben-præsteskabet,

virker meget som den enhed, Tsarion kalder præsteskabet omkr. Achenaton, og som trækker trådene

gennem Grækenland og Rom og videre. Derfor også alt det ægyptiske symbolragelse, man �nder i den

katolske kirke og videre i ægypti�ceringen af frimurerskabet i 1600-1700-tallet (Cagliostro …).

Hemmelighed, secret, er homonym-relateret med sekret, udskillelsen af et bestemt stof, der kommer

ved at terrorisere eller injicere frygt i folk. De angeliske slangevæsener ånder og lever af dette sekret.

Derfor menneskeofringer, sataniske ritualer og krige og blodsudgydelser i hedenske ritualer OG

moderne krig. Det knytter an til den gnostiske begreb Archonerne, jf. John Lash (se herover).

Engel, angle (eng.) og bygning/arkitektur er linket. Selv ordet engelsk., jf. det engelske monarki og

deres linieføring. Hermed også frimureriet, angle og vinkel er den hemmelige geometri og
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talmystikken. Arkitektur skal også forstås som virkeligheds-arkitektur. Gennem sproget bygges vores

virkelighedsbillede. Ordet, der bliver kød er et magisk koncept. Ordet var i begyndelsen, og ordet var

hos Gud – der skaber verden. Begrebet ærkeengel – archangel er en byggende engel – arch: bue i

hvælvingen.

Men engle, slanger udfører også voldtægt, heraf begrebet den ubesmittede undfangelse. And the

travel goes on and on …

Peter Taylor

en af de mest sympatiske, vidende / indsigtsfulde personer, man kan forestille sig. Man er specialist i

økologi på højeste niveau. Han fortæller om, hvordan vores videnskaber – som han jo selv er opdraget

og højtuddannet indenfor – grundlæggende er ‘fucked up’, amputerede. Den generation af

videnskabsmænd, der skabte videnskaben, som vi kender den i dag var sjovt nok allesammen:

alkymister.

De dannede dengang Royal Society, på basis af hvilket alle senere videnskabelige selskaber er dannet.

Det folk som Newton, vi taler om her. Så det, de rent faktisk har gjort, er at skabe en skal om den for

dem egentlige videnskab, der er magisk i sin karakter. Den slags videnskab praktiseres stadigvæk. Da

disse folk droppede deres alkymi, og det alkemiske bryllup – oplysning gennem foreningen af de

mandlige og kvindelige kræfter på et spirituelt-energetisk plan – blev de frimurere, og det har de været

lige siden.

I City of London er det stort set umuligt at komme frem i systemet uden at være medlem af et eller

andet obskurt selskab. Og det slipper ikke ud, hvad de laver der. Hvis noget spørger, bliver det

bagatelliseret til en slags spejderklub. Og hvis nogen nævner, at videnskabens fædre var alkymister

hele bundtet, får man en sludder for en sladder om, at dengang var disciplinerne ikke adskilt og

‘renset’ for overtro og bla-bla… Men hvis man ser på, hvad vi har fået i stedet, er man ikke i tvivl
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længere om, at de gamle svindlere vidste, hvad de gjorde. De ønske at tilsløre egentlig viden om

mennesket, naturen, bevidstheden og de egentlige naturkræfter.

Peter Taylor har i mange år været dybt involveret i miljø-bevægelsen. Han kan berette om det

underlige paradox, at miljøbevægelsen i dag synes at være hi-jacket og korrumperet. De aner ikke,

hvad de selv har gang i og støtter op om det værste ‘global-opvarmings-svindel’ og Al Gore og den

slags. Til gengæld er der folk fra indercirklen i �nansverdenen, der er ved at vågne op. Han fortæller

om et møde, han havde med en gruppe af de tunge drenge i en af de høje bygninger i The City of

London, hvor han tester dem af og spørger dem direkte: Det er jo tydeligt, at I ikke arbejder for miljøet,

en sund økonomi, sand bæredygtighed. Men hvad er det EGENTLIG I arbejder for? Jeg er nysgerrig. Og

til sin forblø�else svarer helt ærligt: Vi er gået i stå, vi sidder fast, vi kan ikke komme videre. Systemet

tillader os ikke at gøre noget.

Det er meget interessant. Miljø-bevægelsen hænger fast, men de aner det ikke. Kredse i BigBusiness

hænger fast, men de er rent faktisk ved at være lede ved det. Og det er endnu mere paradoksalt de

samme kredse i BigBusiness og BigFinance, der har været med til at tage røven på miljø-bevægelsen !

Lucy Wyatt

skriver i sin bog ‘Approaching Chaos’ historien om det romerske tankesæt, der har besat os til i dag.

Det er særdelses present i fx. hele den amerikanske cooperative måde at tænke og agere og bygge

samfund / udenrigspolitik / korrupt demokrati på. Mind-control-sættet, symbolikken i senatet (fasces,

m.m.) og Washington DC., magtarrogancen, den maskuline dominans, den splittede verden, skuespil

for folket, beherskelsen af naturen, myrderiet på de gamle folkeslag, interventionen og besættelsen af

de andre folkeslag, historieforfalskningen, besættelsen af penge / grådighed, drømmen om

verdensherredømmet, herrefolks-mentaliteten, den elitære tanke, forgiftningen af folket / medicin-

misbruget, frådseriet / grovæderiet, frygten for ‘dem derude’ (Apocalypse Now) parret med
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uvidenheden om dem derude (gennemsnitsamerikaneren aner stort set intet om verden. Som

romersk, så amerikansk. Som amerikansk, så os alle i den vestlige verden i et eller andet omfang.

Hendes udgangspunkt er i devolutionen, altså at de ældste kulturer var de mest avancerede. Hun er

på linie med de engelske ‘minimalister’, der gennemhuller kristendommen for tiden. Men vel at mærke

som historiefortælling, dvs. falskneriet med Paulus / forrædderen, den ægyptisk-hebræiske

forbindelse, Achenaton- og Hyksos. Hun trækker forbindelser til sabbatæerne i Petra, de indvandrende

jødiske grupper fra Assyrien (Babylon) og ned til Ægypten og tilbage til Palæstina, vores misforståelse

af den ægyptiske kultur, som vi har fra grækerne / romerne, der ikke havde forstået. den. Alexander /

Alexandria, biblioteket, templerne, gnostikerne, Dødehavsrullerne og Qumran, essenerne, alkymi,

shamanisme, de endnu ikke tydede hierogly�er. Alle de velkendte emner.

Men hun har en meget �n og helstøbt måde at gøre det på. Og hvad vigtigt er: hun har faktisk stadig

en respekt for de inderlige og ‘ægte’ elementer, der på underlig vis er overlevet i kristendommen:

bjergprædikenen, læren, næstekærligheden, lignelserne, visdommen. Altsammen tilskrevet denne

‘Jesus’, som tilsyneladende ikke �ndes andre steder. Men et spørgsmål står stadig tilbage: hvordan er

denne indre lære overlevet hele det romerske svindelnummer? Var Jesus en Yeshua, der levede langt

før (Joshua) og var en del af exodus’en?

Wallace Thornhill
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en klar og rolig stemme fra dendel af videnskaben, der er dens dårlige samvittighed, dens parallelle

univers så at sige, den underbevidsthed. Det er en tilbagevenden til et af mit tidligere forfulgte spor

med Det Elektriske Univers.

Lad os repetere – og tilføje.

Einstein ignorerede udsagn fra Maxwell, der kunne have bragt os et helt andet sted hen i forståelsen.

Rummet blev tømt for energi. Tyngdekraften mangler derfor i dag en egentlig forklaring – bla det

indlysende at den opererer ved en ‘hastighed’, der er nær-uendelig. Altså en planet ved i dette øjeblik,

hvor solen be�nder sig, den skal ikke først vente på lysets hastighed, for så ville solsystemet falde fra

hindanden. Lysets hastighed er låget for al hastighed. Solen er ikke forklaret. Dens primære væsen er

ikke en stor atombombe, for de egentlige stærke kræfter er elektromagnetisme.

Solen og solsystemet bliver ladet op af kræfter fra galaxen, der igen bliver ladet op fra metagalaxen

eller det intergalaktiske �lament. Filament er muligvis ikke det rigtige ord, da det betyder: de strenge

eller kanaler, via hvilke energien bevæger sig.

Elektromagnetisme kræver ‘noget’, den kan bevæge sig via. Det er en a�adning af energi. Plasma

kaldes det, og det er ioniseret gas. Vi kender det fra lysstofrør og lyn.

Det er ironisk, at det er folk, der be�nder sig så at sige lavt i hierarkiet, nemlig elektro-ingeniører, der

har fat i den lange ende. Superhjernerne, matematikerne, astrofysikerne, kosmologerne holder stadig

fast i deres Big-Bang, sort stof, sorte huller, sort energi. Man skulle tro, de var ‘sorte magikere’, hvilket

måske på sær vis ikke er helt ved siden af. Det har noget at gøre med det, Peter Taylor beretter om:

den mørklægning, der skete i oplysningstiden. Det er simpelthen et ‘ny-ord’ og orwellsk betydning.

Sært nok er ordet for oplysningdet samme som ordet for illusion. Her gik det galt over hele linien.

Newton og de andre var jo ‘magikere’, der var jo alkymister og astrologer. Den hårde teori går her på,

at de afmonterede virkeligheden og videnskaberne med vilje. Det virker sådan endnu i dag, hvor det

system, der skabte er hierarkisk. Dem i bunden af hierarkiet aner ikke, hvorfor de er der, dem i toppen

�ltrer og samler viden. For hele videnskaben lider af en afmonterings-sygdom. Viden er fragmenteret,

og man taler ikke sammen interdisciplinært længere.

Det plasmatiske eller elektriske univers er netop kommet i stand via interdisciplinære studier. Derfor

peger det også netop frem mod helt nye tider for menneskeheden. Alle sandheder bør være enkle og

til at forstå. Videnskaben har lavet et dybt mysti�cerende og uigennetrængeligt felt af esoterisk tåge.

Alt, ALT !! er kompliceret.

Wallace Thornhill siger, at det er med til at holde unge mennesker væk fra videnskaben, for de får at

vide, at alt arbejdet grundlæggende er gjort, der er bare lige et par små hjørner, der skal �kses, det

hele er røvkedeligt og superkompliceret, og man skal være et matematisk geni for at blive til noget for

alvor i den verden.

Det elektrisk univers har den fordel, at det er reproducerbart, direkte studerbart i lille skala. I alle

skalaer faktisk, for det er også et holegra�sk, skalerbart (forbindelse til Hartmut Müller og global
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skalering), fraktalt. Så vores område af skalaen er en ligeså god model for hele universet. Solen og

systemet kan mimes i et laboratorium. BigBang-teoretikerne kræver kæmpe virtuelle

computermodeller baseret på den vildeste matematik.

Verden er fuld af anomalier. Red-shift er ikke et udtryk for afstand men for alder. Universet er derfor

mindre end vi tror, og vi kan alligevel ikke se længere, so who cares? Thornhill kalder til større

ydmyghed. Der �ndes ikke bare videnskabelighed. De har visse kodeks, der burde arbejde efter mht.

teoridannelse, men de respekterer det ikke selv, for så ville vi ikke være, hvor vi er i dag. De er

højrøvede, arrogante, autoritetstro, dogmatiske. Og de kan ikke �nde ud af at lytte til hinanden. Alt er

så fragmenteret, at selv kolleger indenfor samme felt er nødt til at forklare sig overfor hinanden. Som

den kloge sagde: Den største forhindring for viden er ikke uvidenhed men illusionenom viden. Det er

essensen om oplysningstiden: illusion.

Det er interessant, at disse folk faktisk desavouerer Einstein. Hvis man skulle blive konspiratorisk, kan

man næsten se denne dominans af jødiske fysikere som et zionistisk komplot for at stjæle viden fra

menneskeheden mens man fodrede dem med uvidenhed. Det er nok er gå lidt vidt 😉  Men der er

noget (det hele, det vigtige, det essentielle), som vi ikke må få at vide. Men så enkelt er det ikke. Det er

hverken konspiratorisk eller evolutionært. Det er hverken ubevidst eller med fuldt overlæg. Det er

mangelaget. Det �ndes nogen, der er klar over, og altid har været klar over, hvad de gør, og hvad der

er sket. Og så �ndes der en hel masse, der kun aner noget, lidt eller intetsomhelst. JEG aner

intetsomhelst i princippet, før jeg beslutter mig til at gøre et mere end almindeligt stykke

hjemmearbejde. Men jeg har hørt tale om det zionistiske komplot i starten af forrige århundrede, der

ledte fysikken på vildspor. For der var jo en hel del jødiske top-videnskabsmænd, der deltog. Well…

Altså: der �ndes til alle tider folk, der ved mere end resten af menneskeheden. Men fordi energien er

så lav og mørk (Kali Yuga – stor afstand mellem de to sole i det binære system jf. Walter Cruttenden) og

har været det så længe (2000 år), har de let ved at operere og kontrollere. OG: de er selv formørkede i

dele af deres bevidsthed, fordi de bruger den mørke kraft. Som Peter Taylor har hørt dem selv sige

med egen mund, da han vovede sig ind i løvens hule: ‘We have no other option. We are stuck!’. Han så

dem derved lige pludselig som de var: ynkelige, fortabte, bedende om hjælp til misbrugs-afvænning.

Han hørte dem faktiske bede om hjælp. Og paradoksalt så han sine gamle allierede fra

miljøbevægelserne bevæge sig i kooperatisktisk retning (fascistoid). Der er sket et skift, dyret har �yttet

sig, det rører på sig, det er ikke trygt længere, det begynder at blive identi�ceret. Dyret kan ikke lide

det.

Se holoscience.com – Thornhills website

Thornhill konstaterer, at for år tilbage kunne strålende hjerne, der kom op med nye teorier på

baggrund af deres reelle præstationer blive medlemmer af The Royal Society, der er Videnskabernes

Selskab om en hals. Det var det første og det største. I dag kan disse mennesker ikke blive optaget.

Mainstream har lukket sig om sig selv. Det totalitære er på alle niveauer.

http://www.holoscience.com/
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Heraklit

En �losof, der er en outsider i �loso�en. Netop derfor er han interessant. Han står i modsætning til

mange andre for et forandringens univers. Det er ham, der er ophavsman til sætningen: ‘Man kan ikke

bade i den samme �od 2 gange’. Han konstaterede at: ‘Vejen op er ligeså lang som vejen ned’. Det går

hurtigt op for en, når man lærer ham at kende, at han i virkeligheden er: taoist ! Jeg har før

konstateret, at Platon har visse taoistiske træk i hans ideal for ledere af staten. Heraklit taler om Enhed

i modsætninger. Det er simpelthen: Lao Tsu, den gamle mester. De er også næsten samtidige, men

igen som Platon med ca. et par hundrede års forskydning, så der kan faktisk have været et skjult �ow

den vej.

Han stammede fra Efesos i Lillasien (Tyrkiet) og årstallene er 535-475, 60 år var stort dengang. Han var

ud af aristokrat-familie. Vores kilde er ‘manden i tønden’: Diogenes. Han betragtede sig som selvlært,

også interessant. Han er af eftertiden blevet kaldt ‘Den obskure’ eller ‘Den grædende �losof’ pga. af sin

ringe agt for menneskeheden. Hmm, han så vel blot, hvad vej vinden blæste, og man må sige, at han

�k ret.

Heraklit:

‘Alting er i overensstemmelse med Logos’. Det kunne uden at blinke oversættes til Lao Tsu’s: ‘Alting er i

overeenstemmelse med Tao’. Og det senere kristne: ‘I begyndelsen var Ordet’ er oprindeligt: ‘I begyndelsen

var Logos’ og derfor: ‘I begyndelsen var Tao’.

Beretningen om ham siger, at han plejede at spille spil med de unge i det berømte Artemis Tempel, et

af antikkens 7 vidundere. Nedbrændt af manden, der ville være berømt for enhver pris, Herostrat, i

øvrigt samme nat som Alexander den Store blev født. Senere sagde man for at forherlige ham, at

Artemis var så optaget af det, at hun glemte at beskytte templet. Senere genopbygget og til sidste

lukket af de kristne. Nogle af søjlerne er indbygge i Hagia Sophia, hmm.., den vidunderlige suppesten,

som kulte bliver kogt på…
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Når Heraklit og de unge diskutterede politik sagde han, at forfatningen var ‘forkert’ eller problematisk.

Han var i stærk opposition, for han så, at allerede det tidlige demokrati var i forfald. Det havde sin

egen ‘entellegi’, kunne man sige (med Aristoteles), altså indeholdende frøet til sin senere fulde

udvikling. Den ser vi så i dag, og hvor fantastisk har det vist sig at være? I sin bløde, humane udgave

beskytter det mod overgreb og despoti i en vis grad, i sin hårde inhumane udgave er det ‘amerikansk’,

dvs. quasi-fascistisk, manipuleret, koorporatiseret, syndikaliseret, militariseret, …

At Heraklit var selvlært, betvivles af en mand kaldet Sotion, der siger, at han var ’tilhører’ til Xenofan.

Artemis-templet var datidens visdoms-skole, kultsted, mysterie-center. Kult og videnskab var ikke

adskilt. Hmm … er den nogensinde blevet det? Senere kom den katolske kirkes kult + videnskab og i

dag har vi videnskabe … der er stivnet som en kult med dogmatik, jf. Thornhill, Taylor, og mange,

mange andre. Forskellen er, at de dengang vidste de det, senere blev det uklart, og i dag er det helt

skjult.

I det omfang Heraklit så forfaldet og så at sige fokuserede på det, isolerede han sig fra mennesker og

blev en misantrop. Han stod i opposition også til de andre �loso�er og tænkere. Han blev ensom og

vandrede rundt i bjergene og ‘åd græs’, sagde man. Han udviklede ødemer og døde af det – eller hvad

de nu var, han døde af, misantropi, eller som Theofrast sagde: melankolia.

Han beskrives som en af natur�loso�erne. Paradoksalt i så fald, at det var naturen, der �k ram på

ham. Han skrifter overlever kun som referater fra andre. Det kan skyldes, at han gav sine bøger til

Artemis-templet, og det blev jo nedbrændt (skal vi gætte på, at Herostrat var en agent for et

bestillingsarbejde, som vi nok aldrig får at vide om). Verdenshistorien er fuld af historier om galninge,

der er helt og ganske alene om deres dåd. Men det viser sig ved nærmere eftersyn, at der står andre

og mere magtfulde personer bag. Vi nævner i �æng: Rigsdagsbranden, Kennedy-mordet, Luther-King-

mordet, Palme-mordet, 9/11, …

Det var Demokrit, der kaldte ham ‘den grædende’ – selv blev han kaldt ‘den leende’. Sotion i det. 1. årh.

siger at de begge blev overtaget af henv. latter og gråd, altså hver sin arketype. Shakespeare bruger

disse to typer i ‘Købmanden i Venedig.

Logos: Logos er evig, men mennesker forstår det hverken før eller efter, de har hørt om det. Fordi vi

ikke har erfaring med det, ved vi ikke hvad vi skal stille op. Vi glemmer hvad vi har drømt, når vi er

vågne. Dette er en ret præcis beskrivelse af menneskets adskilte bevidsthed, det store skisma,

dualiteten, dagsbevidsthed (4%) og underbevidsthed (96%). Logos er fælles for alt, men mennesker

lever, som om de har en privat forståelse af det. Selv ordet Logos er privatiseret. Snart betyder det

Ord, Opregning, Plan, Formel, Opmåling, Proportion, Orden, Udregning. Eller fornuft. Eller System.

Eller …

Stoikerne forstod det senere som ‘den orden, der styrer alt. Hippolyt i det 3. årh. identi�cerer det som

de kristne: Guds Ord. På vedisk ville det være OM.

*Alting Flyder*, ΤαΠάνταῥεῖ(ta – panta rhei. Det er ikke hans eget ord, men Simplicius’ karakteristik af

ham. Denne �yden i opadgående og nedadgående strøm, mellem Himmel og Jord, er meget taoistisk

og meget alkymisk. Det er elementernes udveksling og transformation. Vi har også resterne af den
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ægyptiske viden, som Pythagoras efter sigende bragte hjem fra sit lange ophold (han sagde 25 år i

ægyptiske templer og mysterieskoler). Heraklit havde ikke så meget tilovers for Pythagoras (men han

havde ikke meget tilovers for ret mange…).

‘Ildens død er vandets fødsel, vandets død er luftens fødsel..’ – sådanne udsagen er meget alkymiske. Men

han får en skævhed, da han bekender, at ilden er det vigtigste, at vi består af ild og vand, og at vi skal

stræbe efter at blive til ild. Ild er mavens element i taoistisk alkymie / elementlære. Her skal alle 5

elementer afbalanceres. Heraklit døde jo også af fejlernæring og melankoli.

Taoismen er også tydelig i, at alt er er en vekselvirkning mellem at bygge op og bryde ned. Yang-Yin.

Platonismen er anderledes. Her er der uforanderlighed bag de foranderlige fænomener. Ideerne er

statiske, så på den måde er Platon bestemt ikke taoistisk. Tao er foranderlig … og dog uforanderlig.

Tao kan kun de�neres som både-og og hverken-eller – på samme tid. Som paradoks. Det lå Platon

fjernt. Han var en mand af orden (den statiske betydning af Logos).

Man kan sige, at Verden styres af to væsensforskellige principper samlet i et tredje. Det maskuline er

Logos: struktur, væren, orden, tilstand, mønster. Det feminine er skabelse, visdom, fødsel, proces. Det

samlende princip indeholder dem begge. Det er Tao, kærligheden. Alt er Tre-i-en. Senere

Treenigheden. Det er egentlig utrolig så lidt de kristne får ud af treenighedsprincippet, og det er

underligt, at det er overlevet og ikke blevet udraderet som i Islam.

Logos er for Heraklit en Zeus’isk kvalitet. Det er ‘tordenkilen’ den evige elektricitet, der styrer universet.

Så vi kan næsten ane en plasma-universel forståelse af Kosmos her. Et link til Wallace Thornhill og den

‘farlige’ gren af kosmologien, der trænger sig på i dag – farlig for mainstream, der har så mange

forklaringsproblemer. Og mindsanten om ikke kirkefædrene, Hippolyt fx. anklagede Heraklit for

kætteriets fader. Interessant. Romerne var interesserede i et statisk ‘univers’ = Pax Romanorum.

Ligesom romerkirken senere i et statisk, non heliocentrisk univers. Man ønsker selv at være Solen /

verdens omdrejningspunkt, og kejserne lader sig da også udråbe til gud – ligesom paven ‘guds søns

stedfortræder på jordj’. Og Paven elsker jo Big Bang og det lineære univers med fx. en masse Dark

Matter / mysterium – jf. hans hyldest i 1953 til fremkomsten af Big-Bang-teorien, der var ligesom ‘Fiat

Lux. Viden er magt – folkets uvidenhed, vor magt. Løgn og latin.
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Alan Wilson & Baram Blacket
– walisisk lokalhistorie med verdensformat

Verdenshistorien bliver skrevet om! I dette århundrede vil der være fast arbejde til en hær af

arkæologer og historikere – rigtige historikere, ikke bare skriverkarle, der udfører bestilt arbejde for

konger, regenter, paver og bankmænd.

Nu bliver det engelske imperiums historie, dvs. det tidlige historie, væltet. Og de to forfattere deres

research i orden, ingen letkøbte gætterier. De har arbejdet på det i 30 år.

Så Wilson og Blacket fortæller med klukkende walisisk humor, at det hele var nemt nok, for de

behøvede bare at tale med de lokale i Wales, de vidste det hele. De kloge herrer i Oxford og

Cambridge vidste ikke en dyt. Alt var nedfældet, markerne lå der, navnene var der, stenene stod der,

sporene var lagt ud. De næste 30 år var det, som de siger, bare at følge dem. Hårdt arbejde, men de

behøvede ikke at være i tvivl om, hvad arbejdet bestod i, for det stod ret hurtigt klart.

For at starte et sted: Kong Arthur. Myte og legende? Svaret er nej! Et problem, siger andre historikere –

ikke noget problem siger Forfatteren. Website: kingarthurslegacy.com Kong Arthur var deres

udgangspunkt i 1976, da de startede deres forskning.

Det hele er et sprogproblem

Det er skæbnens ironi, at der er Imperiets egen brutale undertrykkelse, der er med til at bevare

historien intakt midt i al denne historieforfalskning, der har fundet sted gennem århundrederne, og

som nu sllår revner. Ironien består i, at englænderne helt tilbage til Henrik d. Fjerde totalforbød det

walisiske sprog kaldet khumry og deres skriftsprog kaldet coelbren, der er streg- eller kilebaseret,

ligesom runer, ligesom etruskisk, ligesom assyrisk, ligesom sumerisk skrift. Forbudet kom i �ere

omgange. En senere engelsk konge fyrede alle skolelærere i Wales og ansatte englændere for at lave

etnisk udrensning i sproget. Når man udraderer sproget, udraderer man også historien og folks

kendskab til, hvem de er. Herved bliver de historieløse = kraftesløse gopler i tid og rum, der er villige

vasaller, slaver, undersåtter i Imperiet. En fuldendt romersk strategi. Man tramper på deres lig ved at

udradere både de dødes og de overlevendes sjæl oveni. Man kan kalde det folkemord på et mytologisk

plan.
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Men strategien har den bivirkning, at englænder heller ikke forstår walisisk, de kan ikke læse deres

gamle optegnelser, deres fortællinger, deres lokale historieskrivning. Og hvad værre er: de synes ikke,

de har noget behov for det. Fortællinger og legender ER historie, ikke skrøner, men vi er opdraget via

historikere og skolebøger og kristendommen til at tro, at alt, der ikke er blåstemplet fra

‘sejrherrernenes historie’ er skrøner, overtro, hedenskab og underholdende, uvidende folklore. Tyv

tror, at hvermand stjæler – it takes one to know one – det er nemt at få øje på splinten … osv. – altså:

en kulturel-ideologisk projektion. Dengang i 13-1400-tallet vidste man udemærket, at historien var

myrdet, i dag tror vi, at den enten ikke fandtes eller at fortællingerne var opdigtede. Det er sket et

glidende skit fra en oprindelig bevidst viden om en udåd til ubevidsthed og uvidenhed. OG: uvidenhed

er her ikke umælende uvidenhed, men stor-mælende, indbildsk og totalitær ILLUSION om viden.

Lidt mere i detaljer: I 1846 fyrede det engelske parlament alle skolelærere i Wales. Man kalder det ‘The

Traitury of The Blue Book’ – evt. TTBB-syndromet (forrædderiet om den blå bog). Walisisk kultur blev

myrdet – for tredje gang. Først gjorde romerne det, så gjorde de engelske konger (Richard d. 3 og

Henrik d. 4) det i 1400-tallet, og så gjorde man det igen i nyere tid. Kongerne i 1400-tallet gjorde det

forbudt at eje pen og papir i Wales ! Waliserne løste problemet, da deres sprog bestod af lige streger,

som man kunne skære ned i træ uden pen og papir. I 1474 ankom trykkekunsten til London, og med

det samme forbød parlamentet al trykning i Wales, hvilket lykkedes indtil 1692. Men da var der

allerede gjort stor skade. Folk, der talte med walisisk accent, blev fremover betragtet som

andenklasses mennesker.

Syrien og Troja

Der er altså en walisisk historie, der går tilbage til 1500 f.Kr. og angelsaxere, der invaderer 1500 e.Kr.,

som intet aner om fortiden. Walisernes fortid er langvejs fra. Disse keltiske stammer er fra Syrien, og

en princesse Albine ledte dem. Den syriske konge havde 33 provincer, som han satte sine døtre til at

bestyre.

Udgravning i Syrien i byen Ur (var det ikke Irak?) er gjort mellem 1922-34 og blotlægger et stort

bygningskompleks, et Nekropolis for det 3. dynasti i Ur, 2 etager over og to etager under jorden. En af

kongens fjender var hittiterkongen Labana og han hærgede territoriet. Et særlig rum med et bord i

midten og særlige artifakter, knælende tyre og lam, runde krystalkugler. Da man udgravede Lexton-

højen i Culchester, England fandt man artifakts mage til.

Khumry er det originale navn for Wales. Den anden invastionsbølge var via Brutus fra Troja, barnebarn

af Æneas (Æneiden) af Troja 500 f.Kr. Frankerne har en lignende stamtavle fra en anden trojansk

fyrste. Romerske matematikere, ikke historikere, stadfæster den trojanske krig til omkr. 100 år før.

Også her var historikeren Josefus Flavius aktiv (ham, der var ‘inde i’ Paulus). Han havde adgang til alle

arkiver i Rom, bla. dem, der var stjålet fra jøderne af Titus.

I Rom �ndes en etruskisk statue af Brutus af Troja. Der er en inskription rundt om �guren med

nøjagtig det samme streg/kile-alfabet, som britterne havde oprindelig. Cæsar beskriver britternes

alfabet som værende lig det græske. Tjojanerne > Etruskerne > Britterne. Sten i England, Skotland og

Wales bærer inskriptioner i dette alfabet.
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Tilbage til Kong Arthur. Man har erklæret ham for ‘umulig’, altså en legende. Det stammer fra Henrik d.

8’s historieskriver Virgil, der konstaterede, at Arthur kæmpede mod både romerne og senere saxerne.

Så må han være 250 år gammel og derfor en myte. Men det er meget simpelt, for der var to Kong

Arthur, kongen med to hjerter, og walisiske annaler beskriver begger personer. Disse folk var yderst

nørdede med genealogier / stamtavler. Der er en massiv bunke beskrivelser om disse konger, og de

fortæller endda, nøjagtig hvor de er begravet.

Man hører fra de o�cielle historikere, at ingen kan �nde bestemte slag, kaldet slaget ved Beaton og

slaget ved Camlan. Men de er nøjagtigt beskrevet i legenderne = historiebeskrivelserne, stederne

�ndes i dag med de samme navne, og de lokale folk ved alt om det. Bare ikke de �ne herrer fra Oxford

og Cambridge, for de har aldrig læst walisisk en overhovedet ikke talt med de lokale. I Wales og

Bretagne står gravsten for de navngivne deltagere i de arthuriske slag.

Det hannoveranske svindelnummer

Genomskrivningen = totale forfalskning af engelsk historie sker så sent som 1815. Der synes næsten

ikke at være nogen sammenhæng mellem historieskrivningen før og efter. Albine-indvandringen

forsvinder, Brutus af Troja forsvinder, man hævder ovenikøbet, at Troja aldrig har eksisteret, Kong

Arthur den første og den anden forsvinder helt (selv om de allerede var betvivlet af Henrik d. 8

historieskriver). Og man gør det udfra politiske og religiøse årsager. Og udrensningen blev fuldbragt i

walisiske skolebøger og undervisning, men så sent som 1920 kunne man stadig �nde rester enkelste

steder, hvor Kong Arthur bliver fremstillet som en virkelig person. Så forsvandt det fuldstændig.

Hanoveraneren George 4 var på tronen, revolution truer i Amerika. Alle nationalistisk rørelser skal

neddysses, fortiden skal sløres. Ud med Kong Arthur x 2, der jo bekæmpede romere og saxere (både

Hannoveranerne og Habsburgerne ser sig som arvinger til Det Hellige Romerske Rige). Historie er det

vigtigste af alle politiske våben. Det virker langsommere end at smide en bombe eller slagte en hær,

men det virker ligeså lammende, for det trænger ind under huden og demotiverer – og det er

langtidsholdbart, når det først har sat sig i sulet. Man udnævner en fundamentalistisk ex-biskop,

Stubbs, som rektor ved Oxford Universitetet. Alle jordens forlkeslag stammer lige pludselig fra Noa. I

Cambridge er der Edwin Guest, en fanatiker af fundamentalist-kristen, der bliver indsat som historie-

professor uden overhovedet at have søgt stillingen. Begge skal arbejde indædt på at genskrive

historien til at passe kongefamilien og kirken.

Men på sin vis mislykkedes det for dem, for Kong Arthur stod som en klippe i folkets bevidsthed. Man

dukkede nakken, man man glemte aldrig historien. Hannoveranerne på deres side har midt i deres

royale tro på egen udødelige fuldkommenhed og gudsgivne, evige ret til at herske over

menneskeheden en lurende rædsel for, at de skal blive afsløret som netop det, de er: pølsetyskere.

Derfor omdøbte de sig jo til The Windsors. Interessant på engelsk: germans – germs.

Historien om de barbariske britere, der mødte romerne, er en del af dette nonsens. De var

overhovedet ikke barbarer, men so�stikerede mennesker. De var også lærde. De havde fx. folk, der

talte �ydende græsk. De sendte druider ud, der var rådgivere for de græske �loso�er. De havde skibe,

der kunne udmanøvrere de romerske. De er også store taktikere. Da Cæsar går i land med sin enorme
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hær, har de luret ham. De giver ham lov til at rykke helt op til The Midlands. Hele tiden irriterer de den

tunge romerske hær med lynangreb, hele tiden sørger de for at alle forsyninger og dyr / afgrøder

bliver bragt ud af sigte. Den romerske hær går død som en anden napoleonsk eller hitlersk arme i

Rusland, og de må vende slukørede tilbage. Det er så ikke lige den historie, Cæsar vælger at skrive ned

i sine berømte ‘Gallerkrige’, som vi jo er en del, der har læst i latintimerne i skolen.I Amerika �ndes der

spor af en større immigration. Her var der indianere, der talte coelbren, skrev khumry på sten og gik i

tøj svarende til waliserne. Det nævnes tal som 70.000 mennesker, der emigrerede. De havde

efterkommere, da englænderne ankom mange år senere. Her har man måske yderligere en årsag, en

skjult og aldrig formuleret supplerende årsag til alle de myrderier, der skete af de amerikanske

indianere. Kong Arthurs efterkommere skulle udraderes. De har et helt andet udseende end andre

indianere, og kaldes noget i retning af Melongerne.

Et paradoks er, at Arthur-historien er en af de mest veldokumenterede i hele Europa, og alligevel er

den i dag fuldstændig fraværende i o�ciel historieskrivning. SÅ e�ektiv har englændernes kampagne

været.

Hvad kan så ikke være forfalsket, hvis dette kan lade sig gøre så gennemgribende? Svaret er jo

desværre, at ALT kan lade sig gøre. Kirken fx. Ingen har bemærket så venskabelige den engelske

dronning og paven var ved hans seneste besøg. Ingen kender de tætte bånd, der altid har eksisteret

mellem det engelske kongehus og pavestaten. The City of London kaldes dog ‘Det Andet Vatikan’, og

‘The Roman Square Mile’. Men ingen aner, hvor sandt det er.

Skriftsproget khumry �ndes i Tyrkiet, hos etruskerne, hos waliserne. De hed også khimererne (gad vist

om khumry / khimerer og kimbrer er det samme ord?) Men khumry er også af de engelske 1800-tals

historikere og frem til i dag blevet erklæret et falsum. Det må også lede til overvejelser om, hvordan

det er muligt for bevilgerne og arbejdsgiverne for alle disse universitetsforskere at styre forskningen

med benhård hånd. Royal Society bærer meget af svaret, for det peger blot ved navnet på det faktum,

at ‘kongen bestemmer, hvad der er videnskab’, altså hvad der er sandhed og virkelighed, og hvad

folket skal vide. Men der �ndes muligvis folk indkaplset i disse videnskabs-selskaber, der så at sige

‘skummer �øden’.

Khumry er et ægte skriftsprog. Cæsar bemærker det i år 55. Lwelling Shawn (15616) og John Williams

(1846) er to mænd, hvis arbejde har været med til at bevare det forklaret på skrift. Det minder om den

måde, man noterede græsk på Cæsars tid. En anden samtidig historiker, Marcelanus, sagde, at

grækerne har fået deres skriftsprog fra briterne. OK ! Man er vant til at tænke den anden vej.

Historikerne fortæller kun om en bølge, der skyller mod vest og ikke omvendt. Men det er også noget,

der hører med til den stor forfalskning. Tsarion kan også berette om det. Han skriver mest om irerne,

og her er det fønikerne og skyterne, der nævnes. Men vi må huske at assyrerne og fønikerne havde en

symbiotisk sameksistens, krigerstaten og handels- og arkitektur-staten, løven og hjorten levede side

om side. Fønikerne byggede huse og sejlede skibe for assyrerne. De ska�ede dem metaller og varer

fra overalt.



29.12.2022 15.19 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2271/3124

Der er beretninger om en druidisk rejseaktivitet til grækenland 500 f.Kr. Lærerne i hvidt linned. Merlin /

Taliesin var Arthurs lærermester. Han var den oplyste, manden med det høje intellekt.

En prins Madoc er en person, der med skibe sejlede til Amerika og vendte tilbage 10 år efter. Hvor har

du været så længe, for dine skibe kan ikke holde til 10 år på havet. Han fortæller om dette land og

angiver stjernepositionerne. Man beslutter sig til at sende en anden kaptajn ud for at at afprøve

påstanden, og han vender tilbage og bekræfter. Jo den er god nok! Vi er i 500-tallet e.Kr. her.

Arthurernes tid.

I 562 sker der en katastrofe. En komet slår ned og ødelægger kæmpe områder af England og Irland.

Noget af den rammer også Frankrig. Den impakt kan spores helt over på den anden side af Atlanten til

Bolivia, da den åbenbart har en sidelæns ind�yvning. I England omkommer omkr. 10 millioner

mennesker. I de såkaldte arthuriske legender, altså historiske beskrivelser, fortælles om dette øde

land, hvor der ikke kunne færdes mennesker i 10 år. Igen en historie, der er blevet henvist til

skrønerne og eventyrerne, og som vi ikke har læst om i historiebøgerne.

Arthur d. 2. emigrerer til Amerika. Her er hans legendariske sværd i øvrigt fundet med coelbrin-

inskriptioner. Her dør han og begraves.

Hvis vi skal sætte en navn på denne umådelige historieforfalskning er det ‘hannoveranerne’, altså den

nuværende kongefamilie. De er, om nogen, skyldige i dette bedrag. Hvis der er en og anden

englænder, skotte, irer og waliser eller cornwallenser, der bærer en vrede og et undertrykt – og nogle

gange åbenlyst – had til denne verdens mest magtfulde slægt, så er det ganske forståeligt.

Og så har vi ikke engang nævnt Wilson & Blackett’s vinkel om den særdeles royale familie, der slog sig

ned i England år 37 e.Kr – eller skulle man sige ‘under Kristus’. Da de romerske invasionsstyrker og de

kristne (missionærer har altid været en del af stormtropperne) ankom, var englænderne allerede

kristne !! Og det var i�g. Wilson & Blackett først efter mødet med disse urkristne, at man under

Constantin d. Store besluttede sig til at overgå til kristendommen. Det må siges at være noget af en

historie, men de mener i deres kommende bog at kunne lægge vægtig research på bordet til at

underbygge det. Den katolske kirke har naturligvis allerede meldt ud, at de ikke kan lide historien.
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Michael og Robin Mastro

Vastu er den gamle indiske videnskab om verdensenergierne og dit livsrum. Med andre ord, indisk

Feng Shui før denne blev opfundet.

Det stammer fra den del af vedaerne, der hedder Athar Veda. Rishierne, de gamle seere, observerede

hvordan miljøet påvirkede mennesket. I Athar Veda �ndes Ayur Veda, som er healing og medicin, Dana

Veda, som er selvforsvar og Jyothish, som er indisk astrologi, og yoga, meditation og Vastu Shastra

(viden om bygning). Det er viden om forandring af energien indenfor et rum. Menneskers rum er

bygninger.

Vastu er 8-10.000 år gammel og for 3.000 siden blev det taget over bjergene til Kina, hvor det

tilpassede sig forholdene der og blev til Feng Shui. Målet er begge steder at hæve livskraftens energi. I

Indien hedder der Prana og i Kina hedder det Qi. Og altin handler om at afballancere de fem

elementer: jord, vand, ild, luft og rum (æter). Og til jer, der ikke har opdaget, at man har rykket i

arkæologien: 10.000 år er ikke engang så gammel, som vedaerne og de vediske lærde i dag selv siger,

det er et forsigtigt kompromis af et bud. Men man har altså fundet Krishna’s by i havet vest for Indien

– et stort kompleks, der som minimum er 9.200 år, som det ligger der – hvilket så ikke siger, hvornår

det er bygget.

Der er en horisontal-vertikal kraft for mennesker på Jorden. Solens energi har at gøre med Jordens

spinn, den går øst-vest. Jordens energi er aksen, den går nord-syd. Der er en yang-kraft, der er

dynamisk, der er en yin-kraft, der er statisk. Solen er maskulin, dynamisk, vertikal, spinn. Jorden er

horisontal, statisk. Vastu tilpasser menneskets placering i en gunstig position i forhold til disse

energier, så man ikke arbejder imod dem. Naturen arbejder med dig, og stress opstår ikke. Over�od

og succes bliver mulig af sig selv. Bill Gates lod sit første Microsoft-hovedkvarter opbygge efter Vastu-

principper fra Michael og Robin Mastro, og han må siges at have haft en vis succes – hvadenten man

kan li’ manden eller ej. De har haft en stribe af ret store kunder undervejs.

Intention er ikke uvæsentlig. Man kan sige, at lykke og succes er afhænging af to sfærer: naturens

uforanderlighed og intentionens foranderlighed. Vi er også skabere. I Vastu gør man det primært ved
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at bygge sit hus fra starten, så det understøtter / ikke modarbejder naturkræfterne. Dernæst ved at

oprette ‘altre’ i rummene, steder hvor den menneskelige intention kan påkalde og møde den

universelle energi. Mantras – Yantras. Ord-lyde-frekvens-geometri-harmoni.

Joe Slate
– Psykisk vampyrisme, energi-rovdyr og sjælens energi

Joe Slate er psykolog med et CV, der er enormt. Universitetsprofessor, hypnotisør, professor emeritus i

Athens, æresprofessor i Motevallo. Hans reserarc unkluderer helse-�tness, helbred, livsforyngelse,

smertebehandeling, reinkarnation, astralprojektion og den menneskelige aura. Han har stiftet

selskaber og er medlem af de betydningsfulde indenfor sit felt. En af hans fonds-ydere har været den

amerikanske hær, hvilket jo er interessant, når man ved lidt om, hvad de har haft gang i. Man skal jo

leve af fondsmidler i USA, og meget kontrol kommer ind her. Men det kan også hænde, at en

fondsyder siger ‘haps’, det er lige noget, vi kan bruge – bagefter. Derom senere.

Hans interesse for dette brogede felt af psykiske og para-psykiske emner stammer fra en afdød tante,

der besad særlige psykiske evner. Hun var meget fokuseret i sit liv på livsforyngelse og mente, at hun

skulle leve for evigt. Hun havde lavet velgørenhedsarbejde i Indien og som tak fået en meget stor

smaragd af en lokal fyrste. Denne strøg hun altid med hånd, og hun levede til hun blev over 100. Hun

var også lidt skræmmende, og når hun var på besøg, var det, som om ildstedet ‘døde ud’. De lille Joe

spurgte hende en dag hvorfor, og hun sagde direkte, at hun trak energi ud af det! Hun var ligesom

Karen Blixen og besad en særlig kraft og især ind�ydelse over unge mænd. Hun hev også kraft ud af

dem.

Her startede Joe Slate’s interesse for at forstå, hvad psykisk vampyrisme er for noget. Vi kender det

allesammen, for alle har visse træk eller tendenser mod det. Derfor er det vigtigt at forstå, at det ikke

kun handler om egentlig misbrug. Der er tale om en psykisk udveksling af energi mellem personer-

helt generelt. Vi har alle oplevet situationer, hvor vi oplever at blive opfyldt af energi via en interessant

samtale med en person. Vi har også oplevet det modsatte, hvor vi ønsker at slippe ud af en

samtale/samvær med en person, men hvor vi kan mærke, at vedkommende ‘hager sig fast’. Det er

energi-overskud og underskud og udvekslingen af energie. Det misbrugeriske, det vampyriske,
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kommer ind, hvor der er et mål af ufrivillighed, en bøddel-o�er-relation eller skulle man sige: en

parasit-værtsdyr-relation. En vampyr spørger ikke om lov, den gør det bare, og dem, det går ud over,

bemærker det ikke før måske bagefter.

Folk har forskellig sensitivitet overfor den slags. Men vi har som mennesker, hvad psykologien har

kaldt ‘behov for social distance’. Vi har et felt, der kan overskrides af andre, og hvor vi føler et behov

for at ‘trække os tilbage’. Når man møder en vampyr, træk dig tilbage.

Vi taler her om 1-1-relationer, men det involverer ofte �ere mennesker. Det �ndes i den mindste skala

og helt op til den største skala. En verdensomspændende organisation, der udnytter andre, suger

deres ressourcer, efterlader folk som ofre udplyndrede, forgiftede, undertrykte ville man være nødt til

at kalde: organiseret vampyrisme. Interessant. Den amerikanske stat har været sådan en organisation

overfor resten af verden. Alle Imperier indeholder elementet.

Udtrykket vampyrer et hårdt ord. Der er intet formildende over det. Det skulle da lige være i den

underlige ungdomskult, der er opstået – især blandt anæmiske unge piger – der dyrker fænomenet.

Det har brug for en modi�cering, for det er svært at bruge i situationer, hvor der er en frivillighed over

det, og hvor der er en gensidig udveksling af positiv energi. Og alle gradbøjningerne mellem det og et

seriøst misbrug.

Men den organiserede vampyrisme, hvor man trækker ressourcer ud af planeten uden at give tilbage

er klart vampyrisme. Men her bliver det so�stikeret, for der er mange, der har fornemmet dette, og en

stigende frustration og indignation er opstået. Deri ligger der en kraftig energi. Det, der så er sket, er,

at de vampyriske organisationer har opsuget denne energi og kanaliseret den over i svindelnummeret

‘menneskabt global opvarmning og CO2-forurening’ for at twiste energien væk fra dem selv og over i

nye beskatninger og restriktioner = vampyriske udsugninger. Miljøbevægelsen er blevet vampyriseret

og er hoppet med samlede ben over i den – bla. ved at blive bestukket med rigelige fondsmidler, �ne

kontorbygninger og tilstedeværelse i de �ne selskaber. Alle taler nu om det som en selvfølge, ingen

anfægter selv præmissen. Usugningen er i fuld gang. Og hele verden er tilsyneladende hoppet på det.

Hvor bliver den dimension af, Lomborg? Du går imod strømmen her, men du nævner ikke så meget

om, hvem der kan have intessesse i den politisk korrekte agenda. Var det fordi Fogh Rasmussen

indsatte dig i eget institut for at lave rav i den – inden han havde snakket med Blair og Bush og selv lige

pludselig �k en sjov miljøhat på?

Her begynder man at ane en mekanisme, der, når den bliver håndteret på den seriøst udspekulerede

måde, kan stille enorme mængder af energi til rådighed for i virkeligheden en ganske lille gruppe

mennesker i denne verden i meget lang tid. De store revolutionære bevægelser har – lige siden man

for alvor systematisk begyndte at eksperimentere med iscenesættelsen af den slags i 1700-tallet – altid

drejet sig om kanaliseringen af energi, så den for det første ikke ramte en selv (magthaverne,

kontrollørerne, vampyrerne) og dernæst udløste ressourcer til gavn for en selv på andres bekostning.

De store krige i det 20 århundrede har været sådanne arrangementer i stor skala. Det militær-

industrielle kompleks efter 2. Verdenskrig. Organiseringen af verdensøkonomien, så der var sugerør i

olielednings-størrelse ned i folks og nationers lommer (Federal Reserve > den løbende �nanskrise, der
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startede som en øvelse med Argentina for år tilbage og som siden har lagt en række nationale

økonomier ned, fx. Island, Grækenland, Irland kommer nu, Spanien skulle ha været lagt ned, men så

vandt de EM, Portugal, … osv.). Det medicinal-industrielle kompleks, hvor man har millioner af

mennesker, der er medicinerede på livstid, det katolske svindelnummer, det oppiskede civilisations-

sammenstød med Islam, det olie-energi-industrielle kompleks, hvor vi er 100% afhængige af en

forældet teknologi, der barer giver så fantastisk et afkast osv., osv… Hele det 2000-år gamle (romerske

kan vi kalde det) paradigme bygger på dette misbrug og denne: vampyrisme i stor skala og på alle

niveauer.

Joe Slate taler om en 3. form for vampyrisme, som han kalder ‘parasitisk’. Den involverer interne

strukturer, der opleves som drænende for ens energi. Fobier, frygt, paranoia, mindreværd. Faktisk var

begrebet ‘parasitisk vampyrisme’ en term, der �gurerede i 1800-tallet-diagnosticering af bestemte

menneskelige tilstande. Den er så siden gledet ud. Hmm .. kan det mon skyldes, at selve psykiatrien er

en vampyrisk struktur (automatisk medicinering af mennesker uden at kurere dem, de kollosale beløb

medicinalindustrien skovler ind på diagnosticering, sygeliggørelse, medicinering og

afhængighedsskabelse). Altså kunne det skyldes at denne diagnose lidt for præcist ramte det, de selv

havde gang i?

En neurose er en form for vampyrisme. Det minder faktisk om tidligere tiders opfattelse af

menneskesjælen og ‘besættelse’. Eller om healer- og clairvoyance-verdenens opfattelse af væsener,

naturkræfter kaldet ‘elementaler’, der kan sætte sig som parasitter i ens energisystem og suge det.

Disse væsener er en del af en gammel af de kristne fejlagtig benævnt: overtro. Igen ligesom

psykiatrien: ud røg den viden / diagnose, for det mindede for meget om det, de selv havde gang i.

Religion er i allerhøjeste grad en parasitisk struktur, når den bliver institutionaliseret og parrer sig med

magtstrukturer. Det er Sjælens Imperium.

Joe Slate’s forskning er som bekendt fonderet (er det et ord?) af det amerikanske militær. Det siger han

uden at blinke. Han satte et laboratorium op, der brugte den teknologi, der var udviklet i Rusland

under navnet Kirlian-fotografering. Mange a�otograferinger af et menneskes energisystem over

længere tid viste, at mennesket har et unikt energi-�ngeraftryk, en elektromagnetisk struktur, der ikke

forandres over tid. Det er altså muligt at måle ‘sjælens energi’.

Næste skridt var at kortlægge, hvordan forskellige tilstande og psykiske-sociale input påvirkede

energisystemet: former for stress, sociale faktorer, interaktion med andre. Der dukkede hos nogle

mennesker et fænomen op, de ikke havde set før. Kirlian-fotografering er jo billedet af auraen /

energifeltet. Hos nogle mennesker var der ligesom mørke tentakler, der rakte ud af auraen, og disse

mennesker viste symptomer på psykisk vampyrisme. De dobbelt-tjekkede med folk, som var

anerkendte clairvoyante, og disse bekræftede deres målinger. Der var en skygge-e�ekt, der slørede

energien hos en person med disse træk.

Her bliver det uhyggeligt. I parterapi, hvor to personer er til konsultation pga. en seriøs stress-situation

i deres forhold, kan der måles en slags barriere mellem deres energifelter. Men så kan man se,

hvordan den ene person pludselig kan gøre et udfald og udsende en tentakel, der gennembryder
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barrierer og gennemtrænger den andens hjerteområde. Dette er et uhyggeligt billede på den magt-

manipuleringskamp, der foregår mellem dette par – for det er jo det, der foregår, og vi ved det rent

erfaringsmæssigt – vi har måske endda prøvet det. Som mand ved jeg af erfaring, hvordan kvinder kan

være expert-manipulatorer, og fornemmelsen af at ‘nu er hun inde og trykke på knapperne og dreje

på håndtagene’ og så skal man være på vagt og prøve at reparere sit eget system. Ofte klarer vi det

som mænd ikke, for kvinder kan være meget, meget dygtige til det – også uden overhovedet at være

fuldt bevidste om det selv. Det kan være strategier i afmagt. De er bare vokset op, har gået i livets

kyniske skole, har øvet sig og mestrer det til sidst. Der �ndes bestemt også mandlige mester-

manipulatorer, men de opererer ofte i gruppe-magtstrukturer: politik, virskomheder, organisationer,

hvor man smager magtens sødme, vampyren suger sit blod.

Strukturen i den omtalte parforholds-situation er en person der bliver o�er for en vampyrisering.

Slate’s laboratiorium begyndte at tilbyde forskellige energi-forstærkende foranstaltninger for hver

person. For at have et harmonisk forhold skal begge parter være stærke, ellers træder vampyrisme-

mekanismen ind. Slate er meget omhyggelig med ikke at være dømmende her, for, som han siger,

disse situationer optræder indimellem i alle parforhold. Særligt grelt i decideret misbruger-forhold,

hvor der er alkohol, sto�er, incest, vold osv. involveret. Men også i ganske normale forhold. I de

omtalte par-sceancer havde det overskredet grænsen for det normale, det typiske. Og de metoder til

at forbedre deres energisystemer gav udslag i dramatiske forbedringer af forholdet, samtidig med at

det var måleligt i kirlian-scanningerne.

Et pars skæve forhold er allerede fra starten kommet i stand via personernes eget indre forhold. I

forelskelsens stund øjner vampyren, som kan bo i dem begge, en mulighed for at hage sig fast. Der

skal to til et parforhold. Den ene part kan have ligeså stort behov for at overøse den anden med

energi, simpelthen for at blive accepteret og ‘elsket’. Der opnås bekræftelse via at stille sig til rådighed

som værtsdyr for en parasit. Man bliver med-misbruger, når man er så afhængig af bekræftelse.

Joe Slate er selv lidt forbeholden overfor ordet vampyrisme, og overvejede at �nde et andet ord netop

pga. det negative konnotationer. Spørgsmålet kommer ret hurtigt op: hvorfor er mennesker havnet så

massivt i en parasitisk kultur? Det er næsten som Mr. Smith i The Matrix, der siger om menneskene, at

de er en virus. Slate siger, at en forklaring kan være, at vi har a�otograferet de biologiske grund-

organismer, der danner vores sammensatte organisme. For disse organismer er der mulighed for at

leve i gunstige miljøer i en tilstand af vækst og høj kvalitet / fuldt potentiale, men også i et fjendtligt

miljø af frygt, �ugt, kamp eller stivnet forsvar.

Når naturen, økosystemet af organismer, funger perfekt, er der en gensidig udveksling af given og

modtagen, der ikke er destruktiv. Der er symbiose til alles fordel. Mennesket er den eneste organisme

på planeten, der synes at stille sig udenfor denne naturlov og har dannet et samfund, der fungerer i en

tilstand af udplyndring, tagen for sig af retterne på andres bekostning, ‘survival of the �ttest’.

Som energivæsener er vi her med to formål: at nå vores højeste potentiale i udvikling og at hjælpe

andre med det samme.
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Mht. de militære interesse udtaler Slate, at militæret dengang i 1977 var interesseret i muliheden for at

udvikle sikkerhedssystemer baseret på det unikke menneskelige energimønster. Han siger så også, at

efter han havde udført det job, er han klar over, at forskningen er fortsat under andre rammer … og

antyder hermed en udvikling indenfor militærets egen klassi�cerede status i dag kan have gået i

ekstreme retninger. Det er der meget, der tyder på, og andre beretter om disse ‘black projects’ og om,

at teknologien sammen med et utal af okkulte og esoteriske teknikker er fuldt implementeret og

bruges hele tiden. Ingen nævnt, ingen glemt her. Efter 1977 har Slate selv taget den i retning, som er

gavnlig for mennesket og som er beregnet på frigørelse af vores potentiale. Vi må så håbe, at folk med

hans agenda når at overhale de folk, der ønsker en forståelse af det vampyriske kompleks for egen

vindings skyld på vores allesammens bekostning. Slate nævner selv, at mulighederne for brug – og

dermed også for misbrug – er ubegrænsede, og at nogle retninger ville være ganske aldeles skadelige.

Men, som han rigtigt siger, det gælder for al viden. Hvis nogen har viden kombineret med en

psykopats og en forbryders tankesæt, så kan alt misbruges.

Viden er magt. Det der afgør udfaldet er sand eller falsk magt, konstruktiv eller destruktiv, sund eller

syg, ballanceret eller uballanceret, empatisk eller non-empatisk. Magt er ikke bare magt, magt har en

kvalitet bestemt af intention. Intention bestemmes af menneskets spirituelle udviklingsniveau og dets

grad af ansvarlighed for sig selv og andre. Traumatisering bliver ikke nævnt, men det spiller uden tvivl

en rolle her. Det er meget nemt at tage viden med et stort gavnligt potentiale og forurene det på alle

mulige måder. Men det bør aldrig, siger Slate, forstyrre vores søgen efter viden, der skal blot altid

akkompagnere denne aktivitet.

En af de retninger, som Slate og hans teams har forfulgt, er noget, der for mange vil være ude på

overdrevet. Det ligger lige til højrefoden, når man er gået i gang med at ‘fotografere sjælen’, nemlig

dens udødelighed. Og det vil så sige den reinkarnerede sjæl eller sjælens konstans på tværs af fysiske

eksistenser. Når kirlian-fotogra�et viser en uforanderlig grundstruktur, så er det – i hvert fald teoretisk

– muligt at lagre informationer om denne grundstruktur og dermed bevise, hvis man skal bruge det

ord, to ens aftryk. Det ene fra en lagret aftryk af en afdød person og det andet fra et nyt aftryk af en

ung levende person. Det er i virkeligheden det, tibetanerne gør, når de skal identi�cere en ny lama,

Dalai Lama fx., men det bruges også for andre højt udviklede lamaer. Men deres tests er ikke så hi-

tech som Slates, det består af prøvelser, hvor det lille barn skal genkende genstande, der har tilhørt

den afdøde.

Kirlian-teknikken blev opdateret via den mest avancerede teknologi på den tid. Russeren Kirlian selv

gjorde sine fund i 1939, og et kvali�ceret gæt er, at russerne selv har videreudviklet teknikken

sidenhen, men at vi ikke ved ret meget om forskning i Rusland, der stadig på mange måder er et lukket

land. Vi minder om den lukkethed, der var om Hartmut Müller, før han ‘blev frigivet’ til videre forskning

i Tyskland af global skalering. Vi har ingen anelse om, hvor avanceret og omfattende deres

forskningsprogrammer er, og i det komende årti vil det sikkert komme ganske meget frem. Men det

har vi heller ikke om de amerikanske, for en stor del af dem foregår i klassi�cerede, hermetisk lukkede

miljøer, som ingen medier får adgang til.
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Kommentar: Det forekommer lidt problematisk, at der ikke gradbøjes vha. terminologi. ‘Vampyrisme’

er et så stærkt og ladet ord, at det er svært at goutere, at det kan dække noget, der ikke er et seriøst,

patologisk misbrug. Det burde forbeholdes den ekstreme stadie af energetisk udveksling >

afhængighed > misbrug > vampyrisme. Joe Slate gør selv opmærksom på problemet, men har alligevel

valgt at beholde ordet. Det dækker hele spektret fra nærmest sunde, afballancerede, naturlige

personlige relationer, hvor to helstøbte personer har et forhold til dybt patologiske, musbrugeriske

relationer, hvor udnyttelse, udsugning, underskud er sagen. Det virker som en udvanding af ordet. Det

må og bør være muligt at skabe en terminologi, der skelner og gradbøjer. Energi er energi, den kan

være bundet og twistet, og den kan have et frit �ow.

Carl Munch – The Code

En amerikansk ingeniør og matematiker, der har arbejdet med hellige steder, proportioner, tallet π,

gematria, koordinater og proportioner for pyramidiske strukturer overalt på jorden.

Der �ndes pyramider de mærkeligste steder. På Sicilien, ved Monks Mound, Illinois lavet af forstærket

jord, Kina, Mexico, Peru, Bosnien, Japan under vandet. Munch gør opmærksom på et bestemt hint, der

giver et GV, en Giza-Vector. I udkanten af det tre store pyramider ligger der 2×3 små pyramider i

række. hvis man trækker en streg gennem dem 2 og 2 får man et retvinklet koordinat med et

skæringspunkt. Dette er Giza-Vector. Vha. tallet π opstår en række koordinater på jorden, der peger på

Stonehenge, Teotihuacan, Monks Mound, osv. Han når helt til Sedonia-sletten på Mars.

På trods af omfattende, langvarige undersøgelser af stedet gjort på kryds og tværs af alle slags

videnskabsfolk, mest arkæologer, betyder det endnu ikke, at vi i realiteten ved noget om

bygningskomplekset, hvem der byggede det og hvorfor. De aztekerne ankom, var det allerede en

ruinby. Videnskaben hævder og gisner og (bort)forklarer, de dænger deres viden op og stiller til skue,

men de ærligste blandt vil indrømme, at de faktisk ikke aner det.

Der henvises til Munch fra James Furia, der har en musikteoretisk indfaldsvinkel på det. Geomusic er

Furia’s concept, hans formel, der konverterer musik til formler. Det er i familie med gemmatria,

kabbalistisk (ægyptisk) tal-videnskab.
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Det er i�g. Munch og Furia på de gamle hellige steder, man �nder denne videnskab i komprimeret

form. Alle disse steder er der en tæthed i tal og proportioner, de er så uhyggeligt gennemtænkte. De er

alle efterladenskaber og tegn lagt af en avanceret civilisation, der fandtes på Jorden engang, og som på

mange måder har slettet – eller fået slettet – deres spor.

Furia’s system er både kabbalistisk og pythagoræisk. Senere blev det særdeles �ittigt studeret af

Kepler og …. lang liste af navne, hvoraf mange var forgængere til eller selv oplysningstids-personer.

Men her i 1700-tallet sker der så et stort brud med fortiden, og denne viden skyder sig ind under vores

egen tids viden som en understrøm, der ikke kan ses længere. Videnskaben blev skitzofren.

Hvis man i tallenes musikvidenskab skal genskabe de hellige tal og proportioner, skal man gå bort fra

stemning 440 og gå tilbage til 432. Disse talproportioner �ndes i alt fra Bibelen til Borobudour, der

største tempel i verden i Indonesien (i øvrigt også i pyradideform), i Ægypten og i Mexico, overalt.

Borobudour betyder i øvrigt ‘Templet med de talløse statuer’ – der ligger allerede et hint her, og hvis

man tæller dem, er der der: 432 statuer!

Furia anbefaler alle at lærer musik. Han henviser til undersøgelser, der viser, at folk, der er trænet i

musik, har en højere funktionalitet i hjernen generelt. Det er en viden, der i hvert fald har været kendt i

nyere tid i Ungarn, hvor musikundervisning har været systematiseret. Det har en gunstig ind�ydelse

også på matematik, sprog, osv.

Teori: kvintcirklen er standard i alm. musikteori. Furia giver den en drejning og transformerer den til

geometriske former. De 12 toner forbundet som kvinter giver en cirkel, dur giver trekantet geometri,

mol giver �rkantet geometri. Andre intervaller giver andre former. Emotioner får derved også en

geometri.

Geomusik er ikke en musikform, det er en neo-pythagoræisk teori, der sammenkæder musk / frekvens

med matematik / gematria og derved med alt muligt. Alt er tal, sagde pythagoræerne og dermed også

de ægyptiske skoler, han havde lært fra.

Pyramider synes at være bygget på steder, hvor der er naturlige kilder og undersøiske vandløb tæt ved

over�aden. Vand er naturlig bærer af elektromagnetisme og bygningerne på toppen af dem synes at

relatere og forstærke denne energi. Vi er ovre i discipline akæo-astrologi, eller som Munch siger:

arkæo-kryptogra�.

Indrømmet: dette er en anelse tyndt, for der gives ikke så meget ved dørene i den korte fremstilling.

Furia har lavet 2 DVD’er, der sælges sammen med Carl Munch’s 4 DVD’er som virker ret

bemærkelsesværdige, men man skal nok være til grundlæggende matematik. Furia har hæftet sig på

Munch, men hvorvidt hans ud-af-en-streng med matematikken i musik har substans, er ret usikkert.

Det må komme an på nærmere eftersyn.
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Peter Levenda

har i årtier haft handelsforbindelser med Kina. Han har samtidig interesseret sig for alkymi både i

Europa, hos araberne og den kinesiske. Interviewet her drejer sig egentlig mest om politik.

Han læser perfekt mandarin for at kunne læse de oversete alymiske skrifter. Der er et kontinuum af

viden i den form for litteratur.

Kina oplever i dag en uhørt kapitalisering. Det giver samtidig en åndelig krise. Men den havde man

allerede under Mao, hvor al religion blev udraderet. Især gik det ud over daoisterne, som var farlige

pga. af deres betoning af det individuelle fremfor det kollektive. I dag er templerne genåbnet, men

kineserne har mistet fornemmelsen for det. Det er mest turist-show-o�.

Under maoismen byggede man stalinistisk. Der var russiske ingeniører tilstede. I dag er arkitekturen

overvældende og fantasifuld. Ikke to bygninger er ens.

Og det er kinesiske penge, der bliver brugt. I det omfang, der er vestlige penge involveret, er det penge

vesten skylder dem. Amerikanerne især. Kina er i dag ikke længere den våde drøm, som fx. det

engelske imperium havde om det store ressourcefelt af villige slaver – forgiftet med opium. Ejheller er

det et logrende halehæng til Sovjet.

Alkymi: er næsten, hvad kineserne gør i dag: forvandler bly til guld. Men dette er i øvrigt en metafor,

hvilket de gamle kinesere forstod. Det var ikke det evige liv, men det lange og ophøjede liv, man

tilstræbte.

Karlsvognen og Nordstjernen er omdrejningspunktet for Himlen, da den er det eneste, der står stille.

Det er navet i Hamlets Mølle, det store himmelhjul, der drejer (ultimativt galaksen). Og dette koncept

�ndes i både jødisk, babylonisk, ægyptisk og vestlig alkymi – og kinesisk. Denne konstellation er

‘stairway to Heaven’.
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Kineserne har i øvrigt deres egen zodiak, da de læste stjernerne i andre grupper. Men karlsvognen er

også en vogn i Kina. Det er vognen, som Ezekiel omtaler. Han var i Babylonisk fangeskab, og hvert år

på et bestemt tidspunkt beskriver han synet af konstellationen, og han kalder det Merkabah. I

Merkabah-Kabbalisme er der 7 tronrum, 7 angeliske væsener og 7 trin, der leder til Gud.

Alle folk på den nordlige hemisfære har Nordstjernen tilfælles og som navigationspunkt var den

uomgængelig. I dag aner vi intet om den slags, vi ser ned og ikke op.

De gamle var ikke dumme. De var udmærket klar over, at Solen og Månen ikke var planeter som de

andre. De har et ritual, hvor de vandrer fra stjerne til stjerne i et karlsvogn-diagram, og nøjagtig det

samme ritual �ndes hos jødiske mystikere.

Alkymien døde ud i Europa undtagen måske hos visse frimurergrupper. Men daoismen bevarede en

ubrudt tradition indtil den blev smadret af Mao i 1949. Der er på papiret frihed for religion, men i

praksis var det umuligt. Medlemskabet af partiet stod på spil og derved deres liv.

Tibet

Kineserne var hele tiden opmærksom på fx. buddhismen. Da den 2.mest betydningsfulde lama,

Panchen Lama, skulle �ndes sidste gang, blev han kidnappet af kineserne og der blev placeret en

dummy i stedet. Det samme med mytologien om Tibet, hvor man hævder at det er en del af Kina

baseret på meget obskure historiske hændelser som fx. et ægteskab mellem en kinesisk princesse

med en tibetansk prins – som tibetanerne aldrig har hørt om – og en påstand om, at de ofrede og åd

mennesker, fordi der indgår hovedskaller og knogler i deres relikvier og ritualer (rester af bön-

kulturen). Seksuel udnyttelse og økonomisk ditto var også en del af kampagne-myten. De �este

kinesere er op�asket med at tro, at det er sådan, og at Kina kom og ‘reddede’ de vilde tibetanerne fra

deres onde styre. Tibet var et teokrati, men menneskeædere var de næppe !

Falun Gong-bevægelsen, der er en historiserende revival af taoisme, QiGong blandet med indisk yoga

blev anset for samfundsskadelig. Ikke på grund af, hvad de udøvede så meget som at deres

popularitet anfægtede styret. De rivaliserede om folkets gunst og blev derfor undertrykt.

Nazisterne var som bekendt i Tibet og var ‘ude efter noget’. Sikkert noget med deres Atlantis-myte og

Shambala, indgangen til den hule Jord fra Tibet. Mere interessant er det dog, hvad der blev af alle de

hellige skrifter fra de tibetanske templer. Kineserne har næppe brændt dem af, men hvor �ndes de i

dag?

Man tænker på Kina som én nation. Men ser man på sproget har fx. mandarin og kantonesisk intet

med hinanden at gøre. Andre regioner har det samme. Men det kinesiske kaligra� er lidt af en

genistreg, for vha. de samme tegn kan man skrive på helt forskellige sprog, sige forskellige ord, udtale

forskellig. Så hvis nogen skriver noget ned, kan det læses direkte af andre, der ikke forstår et ord = talt

ord.

Mao adapterede marxismen-leninismen, men han lavede sin egen version, alle kunne blive enige om.

Man kan sige, at han gjorde det samme som konstantin og kristendommen, der skabte enhed i

romerriget. Mao skabte enhed via maoismen, og folk købte den, fordi den udgjorde en garanti for
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beskyttelse mod de udenlandske indtrængende. Det var et forsvars- og identitets-projekt. Et af de

store kollektivistiske, sociale eksperimenter fra det 20. årh. Samtidig var det et massemord uden lige,

og Mao har 100 millioner døde kinesere på den samvittighed, han ikke ejede.

Vesten havde in�ltreret og korrumperet det kinesiske styre for Mao. Shang Kai Shek sås som en

forrædder, kejserinden ‘gik i seng med’ imperialisterne, billedligt talt, hun solgte ud.

Problemet med kommunismen var, at i�g. Marx var kommunismen ikke mulig i Kina, for de havde ikke

været igennem den industrielle fase. Det var i virkeligheden det samme i Rusland. I�g. Marx sker det af

sig selv, når staten har været igennem denne fase. Af samme grund lykkedes den ikke, hvis man skal

læse Marx, som han skrev det. På underlig vis, kan det tænkes, at kineserne ser den nuværende

udvikling med industrialisering og kapitalisme som en vej til ‘rigtig’ kommunisme. Det nuværende

kommunistparti er blot en pladsholder.

Man kan sige er, at kineserne modbeviste den vestlige myte om, at kapitalisme og demokrati er

forudsætninger for hinanden. De har kapitalisme i dag, men den er kontrolleret af staten.

Kineserne er ude over kopi-stadiet af teknologi. De har styr på det selv nu, de har både råd og folk

med intelligens til det. Det er råmaterialer, der er deres svage punkt. De køber op i hele verden for

tiden, Afrika for tiden. De er nødt til at skabe et industri og teknologi-mirakel, og dertil kræves der

råvarer. Det meste af Kina er faktisk ørken, og ret uegnet til landbrug.

Der vokser for tiden en middelklasse frem. De regner med, at sålænge de og folket har ‘brød og

skuespil’ vil de ikke kræve demokrati. Kineserne inkl. den nye middelklasse er tilbøjelige til at bøje sig

for staten. Et problem er de fattige, og dem er der mange af. ‘Jern-risbollens’ tid er slut. Det var den

garanti, man i mao-Kina havde for, at alle �k noget at spise, uanset hvor fattige – og uduelige – de var.

For et faktum var, at man så dem sidde på gaden og i fabrikkerne under Mao uden at lave en skid, for

de var inkompetente og dermed også fremtidsløse. I dag bliver de ikke længere forsørget på samme

måde, og de folk er nu vrede på udviklingen og regeringen. Der laves store sociale programmer for

dem.

Levenda har observeret dem i over 20 år, og han siger, at bortset fra Tien An Min-pladsen har

kineserne ikke rigtigt lavet store afgørende fejl i al den tid. Og hele den episode blev �ittigt brugt af

Vesten og vores propaganda. Men kommuniststyret og staten har faktisk gjort hele studenteroprøret

til skamme, der dengang gik ud fra som en højere sandhed, at kapitalisme fordrede demokrati. Eller

rettere: de ønskede egentlig ikke demokrati, men den fordel, de mente det kunne bringe dem:

kapitalisme. Men de var blot 5. kolonne for Vesten. Og så kan man så lide eller ikke lide kommunisme.

I dag er der mandarin som fællessprog ved siden af de lokale dialekter, der skulle nedtones – helst

udviskes, men det var ikke muligt, det vidste man. Og førhen blev man udsendt som færdiguddannet,

man kunne ikke selv vælge – for at blande befolkningen.

Landene omkring Kina har traditionelt været bange for kineserne. Men Kina har vist sig mere som en

ven end en trussel, så frygten er dæmpet en del i dag.
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Afrika bliver for tiden nærmest udviklet af Kina. De gør alt det, som den vestlige sen- og ny-

imperialisme nægtede. Og de har gjort de i årtier, uden at vi har opdaget det. Nu sker der en hovsa-

erkendelse i Vesten, for de har sovet i timerne. Europa har kun opmærksomhed på Afrika, fordi vi får

indvandrere derfra.

New World Order er en angel-saxisk-amerikansk op�ndelse. Kina køber den ikke. De behøver ikke

længere for at dele magt med nogen, der søger verdensdominans. De har muligvis deres egen orden i

tankerne, og det har måske at gøre med en ny verdenskommunisme. Men for tiden er de handelsfolk.

Meget ind�ydelsesrige cirkler i Vesten planlægger en større krig med Kina. Propagandaen lægger, helt

i�g. skemaet, allerede til medierne. Der varmes op. Hvis den plan – den angelssaksiske mission – med

Israel som medspiller og Iran og Pakistan som brikker, der skal falde – hvis det kommer igennem, har

vi helvede på jord. Kina skal, i�g. planen, forgiftes med en supervirus. Atomvåben og andre eksotiske

energivåben vil blive brugt. ‘Orden’ skal skabes via det enorme kaos, der opstår.

Rusland har uden tvivl også en rolle her – vendt mod Kina. Russere og kinesere kan ikke lide hinanden,

og de kredse, der har udtænkt denne diabolske plan har inkluderet dem også.

Kvantekommunikation

Quantum Communikation er en lang video med David B. Sereda som vært eller gennemgående lim på

fortællingen, der kommer vidt omkring i videnskaberne.

I 1920 mødtes videnskabsfolk indenfor kvantemekanik i Bruxelles til en konference. Her måtte man

foreslå sindets ind�ydelse på sto�et (mind over matter) for at kunne forklare de uforklarlige særheder

i kvantemekanikken. De største hoveder var tilstede: Einstein, Heissenberg, Bohr, Pauli, Durac, Perry,

Derogvic, Schrödinger (stavning af navne ?) for at nævne de mest kendte. Emnet ‘bevidsthed’ i

atomfysikken var oppe og vende. Heissenberg og Bohr forelagde Einstein en ny teori: at forskernes

bevidsthed, der sind, påvirkede resultatet.

Albert Einstein

kunne ikke acceptere det, da det stred imod hans matematiske modeller. Senere måtte han

indrømme, at det fandt sted. Han sagde:

‘Enhver, der bliver seriøst involveret i dette videnskabelige felt, bliver overbevist om, at der er en spirituel

kraft, der manifesterer sig i universets love, og som er mennnesket overlegent.’

Denne spirituelle kraft er ikke en naturlov ligesom tyngdekraften, elektromagnetismen eller den svage

og den stærke kraft i atomet. Denne kraft er bevidsthed.

Hvorfor er det budskab, der kom frem ved denne konference, ikke bragt videre? Hvorfor er det ikke

almindelig kendt i dag som en af de helt store milepæle i videnskaben. Hvorfor er det kun en lille

pudseløjerlig �nurlighed, en underholdende paradoks ved kvantefysikken – og hurtigt videre til det

såkaldt vigtige? Hvorfor fremgår det ikke af den �ltrerede og formidlede viden, vi allesammen burde

have haft? Kunne det tænkes, at det hele handlede om kontrol, og at – hvis menneskene �k at vide, at
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der bevidsthed tilstede – at ‘de’, altså videnskabsmændene – de ny præster – og deres sponsorer – de

nye konger, dem med magt og penge – ikke længere ville kunne regere over menneskene?

Max Planck – kvantefysikkens ophavsmand, dens ‘far’ sagde:

‘Alt stof udspringer og opretholdes ved hjælp af en kraft. Vi må formode, at der bag denne kraft �ndes et

bevidst og intelligent sind. Dette sind er matricen for alt stof.’

Claude Swanson, fysiker fra M.I.T.:

‘Kvantefysikken kan ikke håndtere bevidsthed, for den får bølgefunktionen til at kollapse. Betragteren

destruerer information. Kvantefysikken er et sæt ligninger, der beskriver denne bølge. Fysikken i øjeblikket er

ukomplet, da den ikke kan håndtere en bevidsthed, der påvirker andre fysiske objekter i et eksperiment. Man

prøver så meget som muligt at holde observanten ‘udenfor kassen’, da han ødelægger det hele ‘som en tyr i

en porcelænsforretning’.

Denne �lm linker fysik, biologi, bevidsthed, psykologi og energi sammen. Videnskabens store stupiditet

består i dens fragmentering. Der linkes til cellebiologen

Bruce Lipton:

‘Der �ndes en stak meget magtfulde mennesker i dag. Og så �ndes der en hel masse mennesker, der

overhovedet ingen magt har. Set udfra et biologisk synspunkt er det en unaturlig situation. De har kun

denne magt, fordi den er frataget alle andre, ikke fordi de har ska�et sig den i sig selv. De lever af andres

energi, de er en parasitisk struktur. Det, der sker i dag er, at menneskene er ved at tage denne magt tilbage,

og betingelserne for en ny måde af skabe et samfund på uden dette enorme misbrug og ubalance med

destruktive følger for hele kloden er langt større med en jævn magtfordeling end ved en elitær. Det betyder

en tilbagevenden og omprogrammering af vores trossystem, så vi igen kan forstå, hvor magtfulde vi hver for

sig er’

Eliten kan ikke håndtere deres magt længere. De tror det muligvis, og de prøver at fortælle os, at det

kan de, men virkeligheden fortæller en anden historie. De forsøger konstant at omdøbe virkeligheden,

at skrive og udsige historier, bortforklaringer, afgive løfter og hensigtserklæringer, manifester,

kontrakter, der siger: ‘kan vi ikke blive enige om, at virkeligheden ser sådan her ud? …’ Men i det lange

løb – og vi er for enden af det lange løb af kanonen lige nu – er det kun selve resultaterne, der tæller,

ikke de fortællinger, der ønsker at omdøbe og tilsløre dem.

Professor i psykologi ved University of London, Hans Eysensech, skrev et brev til kolleger

internationalt, hvori han insinuerede, at der foregik en gigantisk sammensværgelse, der involverede

ca. 30 større universiteter og 100-vis af respekterede videnskabsmænd overalt i verden, og som havde

til formål at tilsløre menneskets egentlige potentiale. Eysenck var ikke en hr. Hvemsomhelst med en af

de mest citerede og velanskrevne i sit felt.

Efter at Kongressen i USA havde fået adgang til Stanford Instituttets forskning og lignende data fra

resten af verden, blev de meget betænkelige over, hvad der ville ske, hvis mennesker blev klar over
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det. Det stod bla. klart, at ‘remote-viewing’ var muligt, mennesket kunne se ind i fortiden og fremtiden.

Dette og en stribe af muligheder og potentielle evner. Medierne blev involveret i en smædekampagne

til at miskreditere disse opdagelser – der jo stammede fra regeringens/statens egen forskning om

sindets og bevidshedens sande muligheder. Hvis mennesket blev ‘self-empowered’ måtte de ‘the

empowered by other people’ afgive deres magt.

Hvad er kvante-kommunikation?

Foregår der hele tiden en kommunikation på et kvanteniveau på tværs af systemer, stjerner, galakser,

planeter på et bevidstheds- og energifelt, som vi som mennesker kan tappe ind i? Altså en direkte

adgang til information, der ikke er afhængig af, at vi som små ugleunger skal æde for-fordøjetk

opgylpet mad, eller gode kristne-jøder-muslimer, whatever, skal tro blindt på dogmatikken, eller som

gode skoleelever skal tro blindt på videnskabens �ltrering af deres dogmer ned i vores skolebøger. Og

hvad nu, hvis vi kendte hemmeligheden om, hvordan man gjorde det – åh, nej, så ville vi jo tale direkte

med Skaberen, naturen, vidensfeltet – og ikke mindst: hinanden. Vi ville også blive en interstellar

civilisation. Og vi ville ikke have brug for ‘oversættere’, formidlere, �ltre.

Kommunikerer vi inden vi mødes? Hvordan �nder vi vores livsretning, vores partnere, vores lærere,

vores udfordringer – vores Gud? Bliver vi hørt af Universet?

Michael Chaikin, hjertelæge og forsker:

‘Hjertet er ikke blot en blodpumpe og en seperat enhed uden forbindelse med de andre organer. Organerne

kører ikke bare deres eget mekaniske løb. Der er en mind-body-interaktion, der i negative tilfælde har meget

at gøre med udviklingen af sygdomme. Stress på hjerne forårsager et output til kroppen i form af energi, der

påvirker alle organerne.

Når hjernen bliver stresset = overladet, er den nødt til at a�ade. Det gør den ved at smide ladning overpå

som regel et enkelt organ eller område i kroppen. Nogen får hjerteproblemer, nogle får maveproblemer,

nogle får ondt i hovedet eller nakken, nogle bliver ramt i ryggen. Hjernen har kun kapacitet til en vis portion

stress. Adrenalinen er det stykke kemi, der skaber tilstanden. Hvert år dør der 7 millioner mennesker af

hjerteproblemer.’

Howard Martin, The Heartmath Institute:

‘Hjertet er et elektrisk organ. Det er det organ, der producer mest elektricitet overhovedet – 40-60 gange

mere end det næstmest elektricitetsproducerende organ: hjernen. Den elektriske energi, der produceres er

så stærk, at den kan måles langt udenfor kroppen, nogle målinger viser op til 3 meter i cirkulær radius. Og

det er ikke subtil energi, men meget konkret.

Et almindeligt voltmeter kan måle en grund-strøm i kroppen. Det �este mennesker har langt mindre end 1

volt spænding afhængig af, hvor man måler på kroppen og afhængig af forskellige tidspunkter og

situationer i vores liv. Børn har i gennemsnit har vi omkr. 250 mv, millivolt = en kvart volt. og voksne har alt

imellem 0.05 og 3.5 volt, altså svagere end barnets naturlige niveau til væsentlig stærkere.’
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David Sereda har udført en række målinger på mennesker, børn, voksne, gamle, alle typer.

Nervesystemet kører positive og negative ioner gennem kroppen. Der tilføres energi gennem

nervesystemet og det autonome nervesystem. Folk med forstyrrelser nervøse lidelser måles til mellem

50-90 mv. Topatleter træner på at få kroppen op til omkr. 2 volt. Hvad sker der med vores evne til at

kommunikere med kvantefeltet, når vi hæver vores niveau? Det kan sammenlignes med et

radioapparat. Når systemet hos modtagerenheden, dets antenne, dets transistorer-transformatorer er

svage, kommer det ydre signal svagt igennem.

Alle, der har prøvet at røre ved en radio- eller tv-antenne og se, at man selv virker som en antenne, har

på en måde oplevet fænomenet. Hvis man ikke kan høre signalet fra sin fremtidige soulmate, kan man

enten have brug for mere styrke i signalet eller en �ntuning.

Kan sten og krystaller indeholde hukommelse? Ved Stanford og California Universiteterne var

videnskabsmænd i 1993 i stand til at lagre en 3D-�lm af en kolibri og et �lm med billedet af Mona Lisa i

en krystal – altså en stenform, en mineralsk forekomst måske hugget ud af et bjerg af særlig velordnet

struktur. Hvis det synes umuligt, så behøver man blot at tænke på en DVD, der er en plastikskive med

en spejl-coating på bagsiden. Man kan lagre hvadsomhelst i digital for her. Der er lavet forsøg med at

præparere en sten-torus for kvanteenergi i tachyon-hastighed (hurtigere end lyset) og de frekvenser,

NASA har målt som værende solens egne frekvenser. Når folk holdt denne torus mellem hænderne,

steg deres personlige elektriske grundniveau til et væsentligt højere stade.

Superatleter, psykiske medier og healere har meget højere volt-energi en almindelige mennesker.

Edwin Tiller gennemførte forsøg på folk, der var healere eller QiGong-mestre og fandt, at deres niveau

var meget højere end andre menneskers. 50-100 mv er normalt, hvis man måler det ved fx. ørerne.

Ved forsøg med healere, satte man dem ind i rum med kobbervægge og fandt, at healerne kunne

forøge deres volt op helt op til 250 v ! Det er jo ellers nok til at slå en kat ihjel … Der var placeret vægge

underneden, foroven og ved siderne af healeren og man kunne derved lokalisere det sted på

healerens krop, hvor energien var særlig udtalt og koncentreret. Dette sted var lige under navlen i det

punkt, som i QiGong-terminologien kalder TanTien, hjemstedet for Qi-energien, livskraften.

Dr. Lynn Sereda, PhD i psykologi:

‘Forestil dig, at du er bygget som den mest avancerede kvanteniveau-computerprocessor/løsningsgenerator

på planeten Jorden. Problemet for de �este af os er, at vi har in�ceret styresystemet med en række

computerviruser, 100 af de større arter, der jammer, sløver og forhindrer denne computer i at fungere på

sin mest fuldendte niveau. Forestil dig på den anden side, at du applikerede et antivirusprogram, der

rensede ud og tillod dette niveau at blive genetableret.’

Howard Martin:

‘Når vi føler vrede, fx. skabes der en kaotisk, inkoherent spektrum i det elektromagnetiske felt, en mængde

frekvenser, der kæmper om at komme frem, samme mønster som en jordskælv. Følelsen af kærlighed

derimod giver et mønster, der er meget koherrent og harmonisk. Frekvenserne understøtter hinanden, de

kæmper ikke om at komme frem. Via det elektromagnetisk felt, der omgiver os påvirker vi hinanden ved
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vores blotte tilstedeværelse. Hermed bevæger man sig fra biologien over i fysikken og videre i kvantefysikken.

Hvordan interagerer større systemer rent elektrisk.’

Det er interessant, at videnskaben om menneskets indre elektricitet og videnskaben om det elektriske

univers har været tilsidesat / undertrykt i lige høj grad gennem over 100 år. Man skal meget længere

tilbage, før man i mennesker havde en viden og en intuitiv fornemmelse af, at disse ting hang

sammen, at vi var en del af et kosmisk kommunikationsfelt. Denne viden blev skubbet væk,

latterliggjort, endda bandlyst og forfulgt og erklæret noget, der var enten hedensk eller kættersk, eller i

videnskabens tidsalder underlødigt, barnagtigt, overtroisk og uvidenskabeligt = usandt. Fysisk

målbarhed blev kriteriet i en tid, da måleapparaterne selv var særdeles primitive. De var kriteriet for at

måle også det ikke-fysiske og det dermed ikke-målbare, da apparaterne selv var fysiske i deres natur

og dermed begrænsede.

I Heartmath instituttet, siger Howard Martin, måler man energier af en ret stor densitet, og han er

overbevist om, at det er en række af langt mere subtile energier, der er endnu kraftigere og mere

interessante og som rækker meget længere end et par meter. Han mener, at alt dette vil blive opdaget

i løbet af de næste få år. Han antyder dermed, kan man klart fornemme, at de allerede er opdaget,

men at man arbejder på at konsolidere ‘beviset’.

Elina Frost:

‘Hvor stærke er tanker og følelser? For at kunne tiltrække sig, hvad man kalder en ‘soulmate’ er der brug for

at klare sit sjæleliv, at lave sjælearbejde. Det nytter fx. ikke at udsende signaler, der har at gøre med

halvhjertede forhold med det en ben inde og det andet ude eller dating-sex-signaler. Det kan tiltrække de

forkerte folk, som man kan forveksle med den rette sjæl. Vi taler om kommunikation og signalgivning, der er

afklaret.’

John Grey

(PhD, konsulent, healer, forsker og forfatter):

‘Når vores 7 energicentre udsender lys og frekvenser (lys er bare et frekvensområde ligesom lyd eller

mikrobølger eller frekvenser på den anden side af lyset). Ethvert mennesker har et unikt frekvenssignatur,

som ikke forandrer sig + frekvenser, der skifter. Nogle dele af vores energisystem kan være de-aktiveret, og

når man er sammen med andre, kan kombinationen af disse frekvenser matche, forstærke, hæmme, trigge,

kon�ikte med andres. To mennesker kan få hinanden til at føle sig mere intelligente, fordi de tilsammen har

det fulde ‘kredsløb’. Et mandligt kredsløb kan komplettere det kvindelige og omvendt. Man kan være en

‘muse’ for hinanden, vi kalder det forskelligt: inspiration, ‘turning-on’, synergiske.’

En soulmate er den person, der får os til at åbne vores hjerte og kompletterer dette felt. Det er

muligvis ikke personen, der åbner vores intellekt. De kan åbne 2 niveauer, eller de kan åbne alle 7

niveauer. Sammen med denne person bliver jeg selv en bedre person.

Folk, vi møder i vores liv, er sandsynligvis ikke tilfældigheder, men resultatet af vores personlige

‘broadcasting’ af energier.
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Bruce Lipton:

‘I biologien hedder det et interferens-konstrukt. Når energier med de samme frekvenser interfererer,

forstærker de hinanden. Udtrykket kendes også i musikken, og det har givet det meget sigende udtryk om, at

‘mennesker mødes, og sød musik opståri sjælen’. Det er faktisk mere konkret og ‘fysisk’ end som så, musik er

frekvens, frekvens er fysik, fysik er konkret. Fysik kan være konkret på et direkte fysisk og et mindre direkte

subtilt niveau, det er stadig konkret.’

I menneskelige relationer er der stærk resonnans, interferens mellem mor og barn. De har begge de

samme cellestrukturer, der er de samme proteinforbindelser, de resonnerer, for de har de samme

receptorfrekvenser. Barnet har celler fra moderen, men man glemmer faktisk, at moderen har

stamceller i sin krop fra barnet også efter fødslen.

Der er eksempler på mødre, der ved, når der er noget galt med deres barn, uanset hvor de be�nder

sig henne i Verden. Det tyder på, at der �ndes disse subtile energier med næsten uendelig rækkevidde,

i kvantefeltet af information. Der foregår hele tiden kommunikation på mindst to niveauer: det fysiske,

såkaldt konkrete, via kroppen, sproget, gestikken, handlingerne, symbolerne – og: via ‘feltet’. To

mennesker i et parforhold, der været sammen i lang tid, har udviklet en sikker kommunikation i feltet.

ofte er udenforstående ikke i stand til at forstå, hvad de siger til hinanden pga. indforståetheden. De

har henlagt større og større del af deres kommunikation til ‘feltet’.

Frekvenser kan omsættes til tal, til digital information. På det sæt er numerologien både en oldgammel

videnskab og en meget moderne ditto. Vi ser her bort fra over�adisk �irt på ugebladsniveau med dette

fænomen. Vi taler om gematri, som også gen�ndes som totalt gennemsyrende den ny fysik og

matematik: Hartmut Müller og Marco Rodin fx. Ligeledes astrologi. Vi taler om et ‘blueprint’, der er

efterladt i vores cellestruktur og dna fra fødslen af. Hvis vi regner muligheden for et aftryk fra det

større kosmos ind i det mindre, er det ikke længere ugeblads-overtro.

Der udsendes bio-fotoner fra vores dna. Men Bruce Lipton har påvist, at det ikke er dna’et, der er

cellens ‘hjerne’. Det er membranen. Den modtager signaler fra hjernen (formidlet fra hjertet) og

genskriver dna’et. Genomet er kun ‘biblioteket’, reservedelslageret. Cellen kan leve uden cellekernen,

den kan bare ikke forny sig selv og genskrive koden. Membranen er en halvleder af �ydende krystal

med porte og kanaler. Da Bruce Lipton opdagede det i 1985 blev han fornøjet, for han havde hørt den

di�nition et andet sted før. Det viste sig at være i en bog om at bruge computere. Det er nemlig

de�nitionen af en computerchip. Cellekerne representerer, for at blive i billedet, en harddisk, der kan

omde�neres, programmeres og lagre.

Celler er enheder, der afkoder/læser bevidsthed. Via impulser fra kontrolcentret kan de de�neres som

muskelceller, nerveceller, o.a. Den genetisk identiske celle vil i et andet lokalt miljø de�nere sig selv

som en knoglecelle. Sunde celler placeret i et forkert eller sygt miljø vil langsomt dø. De samme celler

genplaceret i i et sundt miljø (forsøg med petridiske) vil gendannes og opblomstre igen. Overført på

mennesket er vi en enhed, en slags kæmpe petridisk. Placeret i usunde, uharmoniske omgivelse, bliver

vi syge, vi skrumper, vi går i stok, vi stagnerer. Omvendt blomstrer vi i et sundt miljø.
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Buddha

‘Vi er alle et resultat af, hvad vi har tænkt.’

Hvis det, som Bruce Lipton siger, er muligt for os SELV at omprogrammere vores dna, er der et helt nyt

felt af muligheder – nogen vil sige uendelige – åben for os. Det kan fuldstændig forklare, hvorfor denne

åbning kan føles som en stor trussel for grupper af mennesker, der traditionelt har haft adgang til at

forhindre denne åbning og derved styre vores muligheder og udnytte os som deres ressourcer. En

misbrugskultur er truet.

Ikke blot er hjertet den kraftigste signalmodtager og sender, det er også det mest intelligente organ,

for det kan danne ‘pre-cognition’, det har adgang til information om hændelser udenfor tid og rum.

Der blev lavet et studie, det var omfattende og komplekst og involverede mange tests. En række

personer blev ‘wired’, så man kunne måle respons i hjerne og i hjerte. En person sad ved en computer

og udløste en knap, der med en forsinkelse frembragte billeder, nogle behagelige, andre stærkt

ubehagelige. Hjernen reagerede, når billedet var fremkommet på skærmen, hjertet var i stand til at

reagere FØR billedet var fremkommet. Computeren havde valgt billedet random / tilfældigt nogle

sekunder i forvejen. Hjertet var i stand til at føle det og viste signi�kante tegn på en respons i

behagelig eller ubehagelig retning.

Der er meget stor forskel på vores evne til at træ�e beslutninger og til at fungere mentalt og fysisk

optimalt, når vi er i en tilstand af angst/frygt/stress/selvforsvar og når vi er i en tilstand af

tillid/kærlighed/vækst. Alt for mange beslutninger på ganske højt niveau bliver tru�et i en tilstand af

stress og frygt, alt for mange folkelige meningsdannelser bliver tru�et udfra den samme frygt. Mellem

disse to grupperinger �ndes en uhellig alliance, et frygtens imperium af herskere og slaver, og frygten

er det giftstof, der styrer virkeligheden på totalitær vis. I den forstand er Verden ekstremt forgiftet i

disse tider, mere end nogensinde. Men der har også sat en afgiftning ind, som vinder terræn dag for

dag – en aftotalisering.

I 1992 opdagede prof. Walter Schemp, at atomkerner ved en højere frekvens afgav fotoner med

intelligent inforamation, lys. Ved en lavere frekvens modtog de fotoner med intelligent inforamation.

De opfører sig som cellerne i kroppen. De kan kommunikere med hinanden uden hensyn til afstand

via ‘feltet’.

Fotoner opfører sig på visse måder, der minder om menneskelig bevidsthed. I forsøg på at kvantisere

deres passage gennem lag af glas, udviser de tilfældig og uforudsigelig adfærd. De opførte sig

forskelligt afhængig af, hvilken person, der udførte forsøget. Spørgsmålet er, om menneskelig

intention er stå stærk, at den kan få partikler til at opføre sig derefter?

PhD Stanislaw O’Jack, psykolog, har været i stand til at frembringe lysfænomener, der ikke ellers

eksisterer på fotos. Disse fotos er analyseret af Kodak, og er betegnet som virkelige. Nogle af disse

lysfænomener antager humanoide former. Ud af 5.000 billeder taget over en årrække, udviser 22% af

dem anomaliteter i den retning. Intention? Og endnu vildere: han tog billeder med linsekapslen på !

Michale Chaikin:
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‘Quarker er subatomare partikler. Der �ndes ‘mærkelige quarker’, der har den evne at forsvinde og dernæst

dukke op igen. Hvor forsvinder de hen, siden de ikke bliver til intet, men dukker op igen? Der er brug for en

�erdimensional tanke. Der må �nde en synkronisering sted mellem �ere dimensioner. Det fremgår ikke, om

Chaikin mener, at det er parellelle universer eller blot parallelle dimensioner. Dette vil også kunne forklare

paranormale fænomener i det menneskelige univers: levitation, simultan tilstedeværelse, remote viewing.

Sidstnævnte er desværre end som militariseret = misbrugt paranormal teknologi. Der er hele tiden blevet

argumenteret med, at ‘vi’ er nødt til at have de kørende, for hvad nu, hvis ‘de’ kom først – dengang var det

russerne. Remote viewers trængte ind i russiske laboratorier for at spionere. Et nedstyrtet forsvundet russisk

�y blev præcist lokaliseret i en afrikansk jungle. Man så, at russerne havde opfundet særlige svejseteknikker

til meget store objekter i underjordiske faciliteter. Disse programmer startede i starten af 70’erne. Russerne

har haft ligende programmer. De bruges i dag mest til civile formål, hvorimod de amerikanske militære

projekter er aktive som aldrig før.’

Konstantin Korotkov

fra Sct. Petersburg Universitetet har opfundet det første kamera, der kan se dybt ind i det

menneskelige energifelt. De kan se energicentre, hakker i auraen pga. skader på organer og højere

bevidsthedstilstande, telepati og clairvoyance kan ‘ses’ og måles som energi. Mennesker, der er meget

�nt tunet til hinanden kan udveksle tanker. Der blev lavet en masse forsøg, resultaterne blev

beskrevet, rapporterne var hemmelige og blev aldrig udgivet.

Bio-foton-emission kan fotograferes. Indiske forskere har taget billeder af en healer, der sender energi

og en person, der modtager. Der var to bygninger imellem dem. Det ser ud som en fugl, der �yver ud

af den ene og ind i den anden.

Korotkov har målt omgående e�ekt i tankeoverførsel på store afstande, fx. Moskva-Himalaya.

Meddelelsen foregår direkte i kvantefeltet, i rum-tids-kontinuet. Selv meget store afstande synes ikke

at være en begræning. Edgar Mitchell lavede et forsøg 200.000 kilometer fra Jorden med to medier,

der viste, at det kunne lade sig gøre.

Korotkov fortæller endvidere ganske overraskende, at det ikke er specielt svært at gøre det. Det

kræver blot noget træning. Personligt synes han, at det er trivielt at skulle ringe folk op, vente på

optaget, personen tager ikke telefonen osv. Han har vænnet sig til mentalt at kontakte personen og

bede vedkommende ved tankeoverførsel at ringe ham op – og det virker!

William Tiller:

‘Subtile energier bevæger sig hurtigere end lyset. Og de kan ikke blokkeres af noget kendt materiale.’

Bevidsthed må være af højere frekvens en gamma-bølge-spektret for at kunne passere igennem alle

subatomare barrierer. Bevidsthed bevæger sig fra Solen til Jorden på 1/372’del af et sekund. Og det er

bevidsthed (2. chackra). Hvis man går til det næste niveau, det emotionelle (4. chackra) er hastigheden

64.64 kvadrillioner mps. – altså herfra og til Playaderne på 1/4 sekund.

Lipton:
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Hvis man fjerne en gruppe levende celler fra en krop 40 km. og udsætter personen for en emotionel

påvirkning, kan denne påvirkning spores i cellerne simultant. Så cellers identitet �ndes ikke i dem selv,

men i et ‘felt’.

Chaikin:

‘Den nuværende fysik-model er ukomplet. Den tager de 4 kræfter og forklarer til dels, hvordan de 3 af dem

interagerer. Den studerer partikler, der kolliderer ved høj hastighed og siger, at det var så det. Men fysikken

har udelukket bevidsthed. Den er forstyrrende og må fortfarende lukkes ude af forsøgslokalet.’

Tom Campbell

fysiker, regner bevidstheden som the missing link i kosmologien. Se ‘Av min storetå’, hvor TOE er

Theori of Everything. Bevidstheden kan ikke udelukkes, hvis man oprigtigt ønsker et Uni�ed Field.

Subtil energi gennemtrænger alle barrierer uden kvalitetstab af signalet. Radiobølger kan forstyrres og

blokeres. På Princeton Paralab har man studeret og bevist, at sindet har evne til at påvirke objekter på

afstand. Med en ‘random event generetor’ genereres digitale 0’er og 1’er baseret på et kvantekredsløb,

og det er derefter muligt at påvise, at man kan påvirke udfaldet af sekvensen uanset afstand (rundt

om Jorden…).

Denne kraft, som gennemtrænger barrierer og påvirker objekter kalder russerne for ‘torsion’. Det er

muligvis det samme, som kineserne kalder Qi. Den påvirker rum og tid og derved alle de andre

kræfter. Det kalder på en genvurdering af fysikken. Chaikin henviser til Tiller, der har påvist, at

menneskelig intention kan påvirke vands ph-værdi over hvilkensomhelst afstand og gennem

hvilkensomhelst barriere. Det fastslår det kartesianske verdensbillede, vores nuværende

standardfysisk grundpille, ikke er muligt. Tiller nævner, at det kun var muligt for ham at gennemføre

forsøgene pga., som han siger: ‘en vigtigt fondering fra en privat kilde’. Her er vi ved et af

hovedbarrierne for videnskaben: fondering. AL fondering går til videnskab og videnskabsfolk, der i

forvejen kan dokumentere, at de ikke vil overskride ‘visse normer’ for forskning. Kontrollen ligger i en

vekselvirkning mellem økonomiske, ideologiske og kollegialt-konservative kræfter. Der står livsværk,

prestige og magt på spil i og udenfor videnskaben.

Tiller lavede forsøg med vand i et strengt kontrollet miljø. Noget befandt sig i Milano, noget i USA i et

underjordisk anlæg. Ikke desto mindre var det muligt ved blot intention fra en gruppe personer at

både hæve og sænke vandet ph-værdi med +- 1.7 ph-enhed.

Dr. Gary Schwartz

psykolog, har udført forsøg med fotografering af bla. planter med et stærkt nedkølet specialkamera

kaldet bio-foton-fotografering. Oprindelig var de konstrueret til at fotografere i dybden i rummet og på

denne måde fange galakser, der ikke sås på anden vis. Planter er levende, de forholder sig stille i lang

tid også i mørke rum, og de udsender lysfotoner. Planter har ligesom mennesker en aura – et

energifelt – usynlig for det blotte øje. Derfor fandtes den slags ikke i�g. positivistisk videnskab, men

denne strenge metode er der for så vidt ikke noget i vejen med. Man skal bare have nogle bedre

måleapparater, så auraer og energifelter generelt BLIVER synlige for de blotte øje. Det er ikke

virkeligheden og i dag heller ikke måleapparaterne, der er et problem. De er på plads. Det er
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menneskelig forstokkethed og vægren fra videnskabens side rent mainstream ved at tage deres egen

etik og essensen af den EGENTLIGE videnskabelige metode seriøst, den, de burde have lært om på 1.

år af deres grundstudium (faktisk allerede i gymnasiet), men som går i glemmebogen, når systemet

ruller og bordet fanger.

Vha. bio-fotos kan man se planternes energifelt og hvordan de interagerer med hinanden og

omgivelserne. Dernæst kan man bede en healer, en person der er trænet i at sende og modtage

energi, om at få bladet på en plante til at lyse op, at forstærke dets energifelt. Man kan gå et skridt

videre og gøre det fra meget lang afstand. En plante be�nder sig i et lab i Tuscon, Arizona. Der er

kameraer placeret på forskellige blade. En computer udvælger random et blad og sender via

internettet billedet til en grupper mennesker i London, der bliver bedt om via intention af få bladet til

at gløde, at lyse op. Folkene i lab’et ved ikke, hvilket billede, der sendes. Bagefter kan det ses på

�lmene, at de projicerede blade lyser op. Forsøget er altså opstillet for at udelukke anden påvirkning

end intention fra afstand. Og det virker.

Hvis Universet et underbygget af ‘feltet’ og vi er underbygget af ‘feltet’, er dialog mulig. Dialogen må

være hologra�sk for at lykkes. Universel information er ikke lineær eller polariseret / dualistisk. Den er

holistisk. Det kræver et tankesæt, hvor man tænker sig inde i en ide, et billede, et problem og ikke ved

siden af, udenom og videre. Ideen har uendelige muligheder med udgange i alle retninger på én gang.

Sproget halter lidt her, kan man fornemme. Det er intuitiv tænkning og ikke deduktiv tænkning. Det er

som Einstein, da han ‘så’ relativitetsteorien og dernæst brugte to år på at �nde ud af, hvad det var, han

så.

Hvori består den universelle samtale, det universelle sprog? Vand er påvist af kunne påvirkes af

bevidsthed, at kunne huske og lagre information. Hydrogen har hukommelse. Solen er gjort af det

samme stof som mennesket: mest hydrogen og oxygen og mineraler. Hydrogen er det mest

gennemgående byggemateriale i de galaktiske arme: 75% af den synlige masse. Kan dette kontinuum

af hydrogen tænkes at være den universelle hukommelse for ‘feltet’, det, der i det teoso�ske sprog

kaldes ‘den akashiske hukommelse’? Er det her, vi kan hente al nødvendig information, vi nogensinde

får brug for?

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 15.20 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2293/3124

Ordet

Hvis menneskets adfærd i hele sin kompleksitet som historiske valg kunne koges ned til én eneste

suppeterning af et sminkeløst, nådesløst og kompromisløst udsagn i form af ét eneste ord, ville det

muligvis være: IDIOT!

Ord er magiske – både på den fede og på den lede måde.

Med ord kan vi beskrive, bekræfte, berømme, berige, begave, besynge

Med ord kan vi befamle, bebrejde, bekrige, bedrage, beordre, bebyrde

Der var engang en vismand, der sagde:

Det er mindre vigtigt, hvad du putter i din mund

end hvad der kommer ud af den.

Hvis du kommer til at fylde noget forkert i munden,

så klarer din fordøjelse og en tur på tønden det for dig.

Vi antager selvfølgelig, at du ikke har slugt stryknin eller arsenik …

Hvis du derimod kommer til at smide noget forkert i hovedet på et andet menneske,

så hænger det måske i luften resten af jeres dage.

Vi antager selvfølgelig, at der ikke er tale om en samvittighedsløs massemorder, for hvem det vil være

passende at have begge ord hængende i luften resten af sine dage.

Ordet
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Et ord er et ord, turde vi engang sige.

Det var en tid med ære, hæder, stolthed, retfærdighed, sandhed, nationer, folk, familier – selv Gud.

Ikke alle talte sandt, men ordet var endnu ikke afska�et som noget man bare ikke kan sige, da alt jo,

som bekendt er relativt …

Et løfte var et ord, der skulle holdes.

Nu siges det, at det er vigtigt at få ordet, tage ordet, bruge ordet og smide ordet væk.

Det en en tid med brudte løfter, falske løfter, forførende løfter.

Vi lever i den nye tids ord og de nye ords tid.

I de nye ords tid er en spade en teske og en skovl et stykke glanspapir.

I de nye ords tid hænger ord på hovedet og staves bagfra.

I de nye ords tid bruger man ord som:

Humanitær indsats med ansvar for at beskytte de svage mod deres onde diktator og indføre folkestyre

som i det retskafne Vesterland

mens der rent faktisk menes:

Inhuman og uansvarlig intervention på de svage udkantsbefolkningers bekostning for at nakke deres

ulydige statsledere og indføre globaliseret, korporatistisk despoti og kaos vha af terrorisme ifølge

Vesterlandets våde drøm om Den Globale Landsby.

Med andre ord:

De nye ord er vandret, lodret og ordret løgn.

Ordet er magt for den stærke og den snu.

Men også for den, der tager ordet i sin magt og siger NEJ!

Lad os igen kalde et ord for ord, og en idiot for en idiot.
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Tømmermænd

Vi lever i bagskidens tidsalder.

Når vi vågner om morgenen sidder der en hjelm og trykker.

Den passer ikke til hovedets facon, den gnaver, og den er ikke indstillet ordentligt.

Der var en masse idioter, der lavede revolution, der var en masse stakler, der faldt i skyttegrave, døde

af sult og tyfus, og endnu �ere idioter, der drak CocaCola og mente at det var sådan en god ide, at de

abbonnerede på ideologier, der masseproducerede skyttegrave, sult og tyfus.

Det er som at vågne op med sko, jakke og hat på i en seng, der ikke er vores med en underlig

fornemmelse af, at der er sket noget pinligt, vi ikke kan huske, og som vi måske skal stå til regnskab

for. Hvad er det for et sted, hvad laver vi her, hvad er klokken, og hvad er der med den hovedpine?

Måske banker det på døren, og en piccolo i abekostume præsenterer os for regningen for noget, vi

ikke anede, vi havde bestilt.

Der var nogen, der holdt en ordentlig fest for nylig, dernede i det 20. århundrede. It Was Fucking

Great!

Der var fest efter de store, gammeldags krige.

Der var forbrugsfest, grisefest, gadefest, nytårsfest og fest i sjove kostumer.

Der var glemselsfest på �immerskærmene, party på balkonerne og fyrværkeri i det fjerne.

Der var fest over de nye krige med de nye festtaler og deraf følgende nye hurra-råb.

Der var fest hele vejen hen til banken og ligtog hele vejen tilbage.

Der var fest og børnefødselsdag – men lillesøster gik lige pludselig i stå og ville have et svar på, hvorfor

Tredje Verdenskrig absolut behøvede at �nde sted, inden hun var fyldt 7 år og havde nået at få en

rigtig kæreste.

Skyld

Skyld og skyld er to ting. Fejl og fejl er to ting. De to meninger bliver for det meste blandet i samme

pærevælling. Og det er synd, for synd og synd er to ting.

Det er din skyld, sagde han. Det er ikke min skyld sagde hun. Det er de andres skyld sagde de. Det er i

hvert fald ikke min skyld, pev jeg, hvorefter jeg fyrede en stak dårlige undskyldninger af (for mig selv) –

de startede ikke overraskende alle sammen med ‘jamen, det er også fordi at’ (det hedder ikke ‘fordi at’,

lille skat, det hedder ‘fordi’!) – hvorefter jeg stak halen mellem benene.

Muligheden er selvfølgelig til stede, at jeg er helt uskyldig, altså at jeg ikke skylder at gøre eller sige

noget som helst, og at bolden helt og holdent ligger på anden banehalvdel. Men muligheden er reelt

større for, at der er noget om snakken i tider, hvor uansvarlighed er gået mainstream på højeste

niveau som en gennemgående dårlig stil med at løbe fra regningen. Far og mor, læreren, staten,

kommunen eller rengøringskonen fra Thailand kommer nok og rydder op efter mig. Til gengæld er vi
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nu kommet dertil, hvor vi er nødt til at rydde op efter staten og kommunen og far og mors udeladelser

og hængepartier – altså alle dem der er løbet fra regningen.

Anyway: hvis der er noget om snakken, hvad så med at se på skyld som en gave? Hvis det er min fejl og

min skyld, og det er menneskeligt både at fejle og skylde, så bør jeg juble højt og sige: Endelig! Nu kan

jeg gøre noget ved det, nu får jeg chancen for en ommer, nu har jeg stjålet �aget og kan løbe med det,

nu kan jeg få lov til at overtage ansvaret. Og tak for, at jeg ikke længere behøver at klynke mig igennem

en manipulerende o�errolle og spæne efter bussen, der kører et andet sted hen med en hund af skyld

i røven. Haleluja!

Ægte skyld er totalt befriende – og ganske uskyldig. Falsk skyld er den, andre prøver at smøre af på dig,

når DE er i gang med at løbe fra regningen. Fuck dem, og tag ansvar! Eller vær sød og venlig og hjælp

dem til at forstå, at de har et problem, som du sagtens kan hjælpe dem lidt med. Fuck deres forlorne

skyld, skam, frygt og dårlig samvittighed – som de ikke selv er i besiddelse af. Fuck politisk korrekthed

og andre hjernevaskerier.

Og undskyld venligt min facon, som skyldes, at jeg bliver svar skyldig.

Demokraten

Jeg går ind for demokrati og ytringsfrihed.

Jeg kan godt li’ tanken om, at det er folket der styrer.

Folket, det er mig, det kan jeg godt li’ at sige. Det har selvfølgelig ikke noget med Solkongen at gøre 🙂

Jeg kan godt li’ tanken om, at jeg må sige, hvad jeg vil.

Jeg bliver euforisk ved tanken.

Jeg synes på den anden side ikke, at jeg har mod på at styre, for jeg kan godt fornemme, hvor det

bærer hen.

For så skal jeg tage stilling, kvali�cere mine meninger, sætte mig ind i sagerne, gøre mit

hjemmearbejde, påtage mig ansvar og bekymre mig for andre end mig selv.

Jeg synes ikke, at jeg har det fornødne overblik over styresystemet, så jeg vil helst overlade til de

teknisk kyndige og professionelt trænede at være folkelige og styrende.

Jeg synes ikke, at alle skal ha’ lov til at sige lige, hvad de har lyst til, for der er altså nogle af dem

derude, der siger ting, jeg ikke bryder mig om, og som jeg bestemt ikke er enig i. De skal ikke ytre sig

mere end højst nødvendigt.

Det er godt, at visse institutioner indenfor folkestyret har udviklet metoder till at forhindre disse typer

at ytre sig.

Jeg kan godt li’ en gang imellem at gå ned og putte en seddel ned i urnen. Jeg synes, det er hyggeligt.

Bare der ikke var sådan nogle lange køer, for jeg skal nå hjem og se valgudsendelser. Jeg kan godt li’ at

se på demokratiet. Det er enormt demokratisk selv at kunne bestemme, hvilken TV-kanal, jeg vil

overvære demokratiet på.
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Jeg har en god sofa, og der er �re år til næste valg, hvor jeg ikke behøver at bekymre mig om politik.

Men de dér sofavælgere, der ikke gider at stemme: dem har jeg ikke en skid tilovers for! Det vil jeg

bare lige sige!

Antagelser

Jeg bliver ved med at løbe ind i dem. Folk der antager.

Forstå mig ret. Vi slipper ikke uden om at antage, for vi kan ikke vide alt. Derfor er vi nødt til at antage,

indtil vi ved. Her opstår problemet, for bag den udbredte hang til udelukkende at antage ligger en stor

uudsagt uvilje mod at vide. Vi kommer aldrig længere end til at antage.

For mange antagelser kendetegner en dårlig teori, siger de i videnskaben. De siger i øvrigt så meget,

som de ikke selv følger og overholder. Eksempel: Hvis du kalder dig darwinist, abbonerer du på en

usædvanlig dårlig teori med en umådelig bunke antagelser. Det er bare lykkedes darwinisterne at

glemme, at det er en teori, så de antager, at det er en højere videnskabelig sandhed. Der er ikke i

biologien beskrevet én eneste mutation, der er velgørende for organismen. Alligevel �ndes der en

antagelse, et ikke underbygget udsagn om, at der �ndes en eller anden mystisk mekanisme, der

udvælger de evolutionsfremmende mutationer og skaber myriader at biologisk velgørenhed.

Antagelsernes højborg: Kend din venstre-liberalist på mængden af antagelser. En venstre-liberalist –

førhen kendt som en socialist – når at fyre et nærmest utal af antagelser på blot �re minutter i enhvert

forsøg på at etablere en samtale om emner, som det er lykkedes ham at befænge med politisk korrekt

skyld og skam og vi-ved-jo-allesammen-at … Kend ligeledes din højreliberalist på mængden af

antagelser om, hvor ansvarlig og velgørende rovdyrkapitalisme er for det menneskelige samfund, og

hvor gode intentioner bankvæsenet og Bjarne Corydon havde, da han forærede DONG-Energy til

Goldman-Sachs, og hvor uansvarligt og samfundsskadeligt det vil være at sige nej til den

transatlantiske megafascisme.

En af de mest katastrofale antagelser i vor tid er, at vi får sand og pålidelig information ved at smække

vore røvballer ned i en sofa, befamle remoten og tage frontalt bad i journalistisk nonsens. Sagt på en

anden måde: at antage, at medierne kan, tør og især: vil det godt for os.

Hvorfor er mennesker så bange for at vide, og hvorfor er de så glade for at antage? Fordi viden

forpligter for alle, der er udstyret med menneskelig samvittig og empati. Fordi viden kan tænkes at

være ubehagelig, og fordi ubehaget nødvendigvis får konsekvenser og må føre til handling. Det er

simpelthen bekvemt at antage. Den dovne slipper for at gøre sit hjemmearbejde. Den dumme slipper

for at prøve at tænke. Og den feje slipper for at se ubehaget i øjnene.

For sæt nu, hvis den grundlæggende antagelse om et stort, vigtigt og gennemgribende emne ikke

holder stik. Hvilke andre antagelser holder så heller ikke stik. Sagt på en anden måde: hvis det, der

blev regnet for sikkert og vist, uundgåeligt, nødvendig, naturgivent, det vi jo alle ved, den store hellige

konsensus, … altså hvis det vedtagne verdensbillede, når det kommer til stykket, blot er en stak
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forlorne antagelser købt hos en slimet sælger, der ringede på døren engang i tidernes morgen? Hvad

så?

Journalisten

Journalisten kan godt li at høre sig selv spørge.

Journalisten satser på forudsigelige og redigerbare svar.

Journalisten synes, det er vigtigt at vinkle.

At vinkle betyder: at udradere det, der ikke er i vinkel.

Journalisten har det godt bag et skrivebord.

Journalisten er god til at tage hensyn til sin redaktør og sin karriere.

Journalisten anser sig selv for repræsentant for den Fjerde Statsmagt.

Journalisten kalder dem for interviewofre. Bare sig navnet!

Journalisten stiller nærgående spørgsmål til sine ofre, og hø�ige spørgsmål til sine opdragsgivere, der

har været så venlige at fortælle ham, hvilken god eller dårlig historie, der skal fortælles.

Journalisten mener ikke, at virkelighed, sandhed, paradokser, kompleksitet og systemisk ondskab er

salgbare størrelser i dagens medievirkelighed.

Journalisten kalder ikke selv sine historier for �ktioner.

Journalisten mener, at det er vigtigt at underholde og mindre vigtigt at oplyse.

Journalisten kan godt li dårlige nyheder, kon�ikter, skænderier, katastrofer og skandaler.

Journalisten anser det for professionelt at hjælpe de dårlige nyheder lidt på vej, hvis de ikke selv kan

�nde ud af det.

Journalisten mener, at blodbade og folkemord har en vis salgsfremmende e�ekt.

Journalisten føler sig ikke forpligtet til at dementere eventuelle unøjagtigheder.

Journalisten færdes med erotisk opstemthed i Magtens Korriderer.

Journalisten deler soveværelse, lagner og mundvand med indbyggerne i Magtens Korridorer.

Journalisten har glemt, hvad det hele skulle til for.

Journalisten får stådreng (M/K) hvis der tilbydes en plads i et militærkøretøj, der ruller sejrssikkert ind

ondskabens akse.Journalisten er ikke så meget for at berette om de stakler, der overlevede – eller ikke

overlevede indrulningen.

Journalisten har denne gang glemt, at han havde glemt, hvad det var, det hele skulle til for.Journalisten

kan godt lide soundbites og one-liners og er ikke meget for komplekse 565-liners.

Journalisten kan godt lide at afbryde, så han kan høre sig selv.

Journalisten kan godt li at høre sig selv spørge.
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Rumi – Ghazal 838 (1207-73)

hvis du ikke kan falde i søvn

min kære sjæl i nat

hvad tror du der ville ske

hvis du tilbringer natten

og blander den med morgenen

for hjertets skyld

hvad tror du der ville ske

hvis hele verden

var dækket med blomster

du møjsommeligt havde plantet

hvad tror du der ville ske

hvis livets eliksir

der var skjult i mørket

fyldte ødemarker og byer

hvad tror du der ville ske

hvis nu

ved din gavmildhed og din kærlighed

et par mennesker fandt deres liv

hvad tror du der ville ske

hvis du hældte en hel krukke

fyldt med herlig vin

i hovedet på de, der allerede var berusede

hvad tror du der ville ske

gå min ven

hæld din kærlighed – endog i hovedet på dine fjender

hvis du rører deres hjerter

hvad tror du der vil ske

Behovssøjlen

Sådan noget kan du ikke sige, sagde relativisten

Du kan ikke bruge den slags udtryk længere

Fremskridtet har sørget for, at alt storladent sludder er blevet skyllet ud i kummen

Se det som en fordel:



29.12.2022 15.20 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2300/3124

Du behøver ikke sandhed, for vi har relativisme

Du behøver ikke moral, for vi har det, vi slipper afsted med

Du behøver ikke dyd, for vi har snyd

Du behøver ikke ære, for vi har hære

Du behøver ikke medlidenhed, for vi har nedladenhed

Du behøver ikke ridderlighed, for vi har liderlighed

Du behøver ikke troværdighed, for vi har uværdighed

Du behøver ikke bekymring, for vi har kummer

Du behøver ikke medfølelse, for vi har følelsesporno og føleri

Du behøver ikke værdier, for vi har kopier

Du behøver ikke Himmerige, for vi har stenrige, nyrige og superrige

Du behøver ikke Helvede, for vi har Distortion-festivaller

Du behøver ikke helligdom, for vi har Hollywood

Du behøver ikke samvittighed, for vi har masser af vittigheder

Du behøver ikke ansvar, for vi har svar på det hele

Du behøver ikke Gud, for vi har OMG!

Du behøver ikke skønhed, for vi kører ikke det shit længere

Du behøver ikke ren snak, for vi har dirty talk, fucking luder!

Du behøver ikke modersmål, for vi har motherfucking

Du behøver ikke ærbarhed, for vi elsker barer, barhed og barberede genitalier

Du behøver ikke at danse, for vi har twerking

Du behøver ikke pligt, for vi har svigt

Du behøver ikke kundskab, for vi har fuldskab, galskab og dårskab

Du behøver ikke kvali�kationer, for vi har kompetencer

Du behøver ikke venskab, for vi har dårligt selskab

Du behøver ikke sjæl og sorg, for vi har blå piller

Du behøver ikke tænkning, for vi har tænketanke

Du behøver ikke visdom, for vi har snedighed som ind i helvede

Du behøver ikke helbred, for vi har rød-gule piller af mærkerne Hellbreed og Selmorsil

Du behøver ikke omsorg, for vi har forsorg

Du behøver ikke hensyn, for vi har tilsyn

Du behøver ikke nationer, for vi har korporationer

Du behøver ikke familie og frænder, for vi har Facebook

Du behøver ikke frihed, for vi har frihandel, fri taletid, og fri sex

Du behøver ikke mådehold med midler, for vi har middelmådighed

Du behøver ikke kvalitet, for vi har kvantitet i kvalmende mængder

Du behøver ikke ledelse, for vi har lede ved ledelse

Du behøver ikke voksne, for curling-sociopater når aldrig så langt

Du behøver ikke økonomi, for vi har Usura, Mammon og George Soros

Du behøver ikke lykke, for vi har lykkepiller, lottospil og Linse Kessler

Du behøver ikke transcendens, for vi har transhumanisme og transvestitter
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Du behøver ikke essens, for vi har essenser (smagen af al muligt)

Du behøver ikke væren, for vi har det, der er værre

Du behøver ikke natur, for den ødelægger landbrugsmaskinerne

Du behøver ikke studier, for vi har stupidier

Du behøver ikke hjemmearbejde, for vi har �adskærme

Du behøver ikke historie, for vi har glemsel

Du behøver ikke mod, for vi har fjernstyrede droner

Du behøver ikke kærlighed, for vi har raveparties, røvpuling og Ritalin

Du behøver ikke ærlighed, for vi har journalistik og politik

Du behøver ikke respekt, for vi har terror

Du behøver ikke opmærksomhed, for vi ‘hører, hvad du siger’

Du behøver ikke samtale, for vi har soundbites, sms’er og symbolpolitik

Du behøver ikke liv, for vi har en samlet pakke fra livmoder til losseplads

Jeg ser

Jeg ser på hvide skyer om natten

Efter de lyse nætter kommer de hvide skyer

Tror du ikke på, hvad jeg siger?

Alt hvad jeg siger er virkeligt og kommer et sted fra

Lad være med at tro på det, tjek det ud

Tro er for svagpissere, duknakker og troskyldigheder

Troskyldighed er, når nogen mener, du skylder at tro på godnathistorier

Tro og skyld er komponenter til et styresystem for paver og pantelånere

Troværdighed indeholder ordet værdighed, husk lige det!

Den trolovede, hed det i en ikke så fjern fortid, hvor trofasthed var en besungen dyd

Jeg ser de bøgelyse øer udover havet spredt

Hvordan turde de skrive sådan noget fucking … smukt pis?

Jeg indrømmer det: fækaliesprog er blank indrømmelse af æstetisk og moralsk fejhed (fucking siger

ikke noget, mens du siger det)

Hvornår blev det moderne at være uskøn?

Alt godt er også smukt, er også skønt, er også kendetegn på godt

Det skønne var ikke i høj kurs efter Sarajevo, Vinterpaladset, Armenien, Jekyll Island, Titanic, Lucitania

og Wall Street -29

Det skønne blev a�øst af forvredne kroppe, krampagtige ansigter og køer af vrede mænd med

kasketter

Det skønne ved skyttegrave, gule skyer af sennepsgas og kvalte kadavre i uniform kræver en særlig

elitær form for skønhed

Det uskønne blev derfor besunget med ordet Great, Kvantitetens forherligelse
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Det skønne gled ud af kurs og blev til kældermennesker, kapitallogik, kitch, journalistik, bar røv og

moderne kunst

Jeg ser på hammeren, kniven og øksen

Jeg ser på skålen, skeen og skaftet – glem ikke glasset

Jeg ser hånden, der griber og øjet der ser hånden, der griber

Billedet på perfektion �ndes endnu, det er virkeligt

Det kommer fra et sted, der ikke er et sted men er tilstede, før det ankommer

Tiden og stedets enhed, siger manden med kameraet, ellers forstår de ikke fortællingen

At være tilstede tager sin tid, her og nu

Afsted, afsted før du tilstedes for retten eller stedes til hvile

Tilstedeværelse er tidens ankommen til stedet

Hvis du tror, du har fattet tiden med et ur, er du en spade

Jeg hører årernes tag i vandskorpen, tyngdepunktet er er lige under

Så kommer tunnelsynet, der er ingen begyndelse og ingen slutning

Tiden er ikke gået i stå, for den har lige indfundet sig

Det er rummet, der er gået i stå, og tiden skal bare ingen steder hen

Måske jeg dematerialiserer jeg mig og kommer tilbage efter �odbølgen

I byen er der alle lyde undtagen ørenlyd

Tiden er så fast, at man kan skære i den

De �yver helikoptere midt om natten, selv en kost er motoriseret

Du går i seng til lyden af autotunes og pulserende dunk kun afbrudt af bøvede skrål af territoriepisning

Du vågner til lyden af skraldemænd og et accelerando af køretøjer med én person i hver

Jeg ser æbletræer, gæs i �okke, �agermus og hvide skyer igen

Efter rabarber, kirsebær, brombær, blommer, hyben, hyldebær – så kommer æblerne

Tror du ikke længere, at jorden og træerne har gaver, der kan modtages?

Jeg siger dig, rødbeden og grønkålen bringer dig i ekstase!

Jeg nævner ikke engang hestebønnen ..

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Hvad er leg? 

Leg er menneskets naturlige måde at lære og at skabe på.

Modi�cering af overskriften: LEG KAN LÆRE 

Leg kan ikke læres, leg kan a�æres
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Er det menneskeligt at lege? 

Det er først og fremmest naturligt, dernæst menneskeligt.

Hele naturen leger. Prøv at lege med et dyr, og du ved det.  

Er det ikke spild af tid at lege? 

Naturen spilder aldrig tiden. 

Der �ndes kun det dynamiske øjeblik, som vi kalder momentum.

Hvad så, når legen ikke er god længere? 

Du siger det selv. Der er opstået et element af tvang og ufrivillighed.

Du kan godt selv høre det: Leg for helvede, eller jeg skyder hovedet af dig! 

Er leg ikke uproduktiv? 

Leg er præproduktiv og reproduktiv, før og efter. 

Al produktion i hallen bygger på, at nogen har leget hjemme i garagen.  

Er leg ikke det samme som barnagtig pjat? 

Du glemmer at betragte barnet. Det leger ofte i dyb alvor og altid uden ironi. 

Et barn pjatter ikke med sig egen leg. Dets latter er frigivelsen af glæde i succes.

Hvorfor leger vi?

Det gør vi, fordi vi ikke kan lade være, med mindre nogen eller noget stopper os.

Det gør vi, fordi vi fra fødslen af er naturlige og dermed skabende væsener.

Hvorfor holder vi så op med at lege?

Det gør vi, fordi nogen ikke så menneskets natur som værende i deres interesse.

Det gør vi på trods af, at leg kun trives i frihed, og frihed kun opstår ved leg.

Hvad sker der med os, når holder op med at lege? 

Når vi ikke længere er i stand til at lege, dør vi langsomt. 

Når bevægelsen stopper og vi stagnerer, bliver vi til klumper af is.

Kan vi helt glemme at lege? 

En hollænder siger ikke: Jeg kan ikke huske det. Han siger: Jeg ved det ikke mere.

Man kan ikke glemme noget man aldrig har vidst, og man kan aldrig helt glemme.

Glemme rimer på gemme. Rimer rimer på rimfrost. Alt frossent kan tøs op.

Hvordan bærer de sig ad med at stjæle evnen til at lege? 

Det gør de ved at sende børn i et sted hen, der kaldes en skole. 

Det gør de ved at skemalægge al den tid, der kunne være skabende leg.  

Hvad får dem til at stjæle børns bedste evner? 

Det skyldes, at de selv �k fjernet deres bedste evner og ikke under andre dem.

De anser ikke andre for mennesker, fordi de selv mangler menneskelighed.
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Hvordan kan vi så motivere børn til at lege? 

Du kan godt høre det selv? 

Du hverken kan eller skal motivere. Du kan holde op med at demotivere.  

Siger du, at alt i Naturen er leg. Hvad med døde ting? 

Spørgsmålet er forkert stillet. I Naturen �ndes ikke døde ting. 

Døde ting er kunstigheder skabt af mennesker uden leg.  

Siger du, at en sten er en levende ting? 

Jeg siger, at der ikke �ndes materie uden ånd, ej heller ånd uden materie. 

En sten er en organisme, der er så langsom, at du ikke når at opleve det.  

Siger du så også, at en sten er i stand til at lege? 

Jeg siger, at stenen er et sandskorn på bunden af havet, der deltager i en leg.

Der er ikke to sten i havet, der er ens, og hver sten har sin historie.  

Men stenen kan jo ikke lege tilbage?

Har du prøvet at samle sten på stranden, lægge dem i en skål og hælde vand på? 

Se dem skifte farve og spil og komme til live. Er det ikke leg?

Kan du give eksempler på natur, der leger? 

Krager og del�ner, bølger ved stranden, blade på træer, snefnug i vinden. 

Skyer på himlen, planeter og måner, myriaders �lamenter, mennesker om natten.  

Siger du, at vi aldrig skal blive voksne og altid lege som små børn? 

Jeg siger noget andet.

Jeg siger, at vi skal bringe barnet helskindet over som voksen. 

Selvom voksne har regler, abstraktioner og struktur, så bør det stadig være leg.

Siger du, at det er nyttesløst at lære børn noget? 

Du kan tro, at du lærer barnet noget, men det er altid barnet, der lærer. 

Hvis ikke barnet legede med ord, ville det ikke lære �re nye ord om dagen.

Hvis det ikke lærte �re nye ord om dag mellem 4-10, ville det aldrig får et sprog.

Hvad gør jeg så, hvis jeg har glemt, hvad det vil sige at lege? 

Så begynder du at huske, hvad det vil sige at lege igen. 

Hvis du kan stille det spørgsmål, er du allerede begyndt at huske.  

Hvordan bliver jeg god til at lege igen? 

Du bliver kun god til noget, ved at gøre det igen og igen. 

Den eneste betingelse er, at du har hoved og hjerte med.  

Når du bliver bedstefar og ikke længere kan løbe efter bolden, 

så glæd dig fra din rokkestol over dine børnebørn, der kan.  
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Hvis du ikke mener, at du som voksen stadig ejer legens gave, 

så lad som minimum være med at forhindre andre i at eje den.  

Hvis du som arbejdsgiver fratager dine ansatte al mulighed for produktiv leg, 

så lad være med at brokke dig over, at de ikke yder deres bedste.  

Hvis du som politiker forlanger, at skolerne skemalægger børns sidste frie timer,

så vær rede til at stå til ansvar for de skader, det forvolder, og de penge det koster.  

Hvis du som forælder overlader dit forældreansvar til underholdningsindustrien, reklamebranchen,

pornoma�aen, Fætter BR, Ronald McDonald, social media pedophilia, skolesystemets hjernedød,

BUBL’s regler for død-sikre, røvsyge legepladser, vaccineindustriens kviksølv-alluminium-komponenter

samt FN’s program om det globaliserede barn og menneskehedens nært forestående hjernedød, så

lad være med på forhånd at brokke dig over:  

1. at de allerede i dit liv ender som sociopatiske brain-zombies 

2. at de overlever zombi�ceringen og posthumt vil pisse på dit gravsted, fordi du et eller andet sted

godt vidste, at du vidste noget og derfor burde have gjort noget ved det 

Download en pdf, der sammenføjer to relevante blogs til én artikel: The Play Book (engelsk)

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF
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Slavernes kor

Det startede som en sagte mumlen den sidste onsdag i måneden efter lukketid.

Den var ingen, der bemærkede det, det kunne have været vindens susen i piletræerne 

eller nogen, der havde glemt at slukke for fryseren, mens den afrimede. 

Så var den der, så var den der ikke. Hvad skal man mene? Verden er fuld af susen. 

Man kan vende sig til alt, når man lever sit liv med støjreducerende høretelefoner i en boble af

syntetisk akustik i et ekkokammer af selvforstærkende mavelyde. 

Slavernes kor og andre mumlekvad
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Problemet var, at selv metertykke lag af rockwool og æggebakker ikke længere kunne skjule, at den

sagte mumlen i mellemtiden havde bredt sig før lukketid til op ad formiddagen om både mandagen og

tirsdagen, og at der i midten af mumleriet kunne identi�ceres menneskelignende

meningstilkendegivelser, der på uanstændig vis var ude af sync med den selvsvingende

sofakarto�elsuppedas i det støjreducerende felt. 

Løsningen syntes i første omgang at øge den interne bort�ltrering af udefra kommende frekvenser,

hvorefter det viste sig, at den sagte mumlen havde bredt sig i døgndrift til torsdag og fredag og nu

omfattede det beskyttede kuvøseværksted hørende til hørebø�ernes hovedsæde. 

Her var det så, at visse lydfølsomme individer slog til lyd for, at denne mumlen kunne antyde andet og

mere end vindens susen i piletræerne eller glemsomhed i forhold til fryseren, mens den afrimede. De

mente endog lørdag og søndag at kunne identi�cere menneskestemmer og menneskelige ytringer i

form af beklagelser, bebrejdelser og beskyldninger og desuden beføjelser og befalinger, hvilket vakte

en vis bekymring i et toneangivende segment, der mente at besidde et hævdvundet monopol på den

slags i fuld forvisning om egen fuldkommenhed og ufejlbarlighed. 

Her var det så til sidst, at mumleriet onsdag aften efter lukketid havde bredt sig i døgndrift på årsbasis,

og lydniveauet havde nået +12 db, og stemmeføringen havde nået en tydelig grad af tydelighed, og

mumleriet efter lukketid i døgndrift nu lød som koordineret korsang i det fjerne og til højeste irritation

for monopolsegmentet også syntes at udstrømme fra undergrunden ved metrostationer i

nærområderne. 

Det havde indtil videre været muligt at bagatellisere SKRIGET fra den underfrankerede, udrangerede

udkantsverden til en ambient mumlen, men når lyden nu forplantede sig og ankom gennem

kloakdæksler, ventilationsskakte, sidegader, baggårde og tilfældige vindtunneler, så var benægtelse af

mumleriets mening reduceret til påstået meningsløshed ikke længere muligt.

Den uartikulerede, uformidlede mumlen i krogene af udkanten var i mellemtiden rykket ind i

midterfeltet og havde antaget karakter af artikuleret og formidlet stemmeføring, hvis insisterende

indsigelser ikke længere kunne ignoreres. De før spredte, lejlighedsvise røster havde samlet sig til først

ugentligt og dernæst dagligt tilbagevendende begivenheder. 

Et rygte sagde, at gladiatoren Spartacus, den bortløbne slave, de underkuedes hærfører og håb var

genopstået fra de slagne døde, og at det nye oprør ankom fra udkanten af den civiliseret-dresserede

Verden med det herlige og højt besungne folkestyre, hvor folk ikke længere styrede noget som helst. 

Det var nu på tide for folkene at overveje, om de sang i det rigtige kor.

12 års fængsel

Pålidelig kilde viderebringer et rygte. Og da min kilde er tæt på 100% pålidelig, regner jeg det for et

ikke-rygte. Ikke-rygtet siger følgende:
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Omsat til pålideligt dansk vil det sige, at alle, der nægter at deltage som korsanger i den optrapning af

krigspropaganda, der påbyder alle at være enige om at hade Rusland, russerne og især den russiske

præsident vil blive anset som kriminelle. Ligeledes vil alle, der nægter at elske og lovprise kilden til

hadets retorik, NATO og dets opdragsgiver, Pentagon og Pentagons opdragsgiver, US Deep State +

Skyggeregering med speciel overvægt af US Aeropspace Industry ligeledes vil blive anset som

kriminelle. 

Så vi deltager og lovpriser selvfølgelig over en kam på paradigmet.blogspot.com og mener, at det er en

knaldhamrende god ide at hade og elske på samme tid, for vi kunne da ikke drømme om at påstå:

at NATO har deltaget og fortsat deltager i et omfattende globalistisk terrornetværk – for det ville

være ond bagvaskelse

at NATO er en krigs- og kon�iktskabende organisation og en angrebspagt – ikke en ikke-

angrebspagt – for det ville være ganske i modstrid med NATO’s formidlede selvforståelse, der er

helt i pagt med virkeligheden

at NATO har begået en stribe krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og har

medvirket til perverse folkemord via brugen af masseødelæggelsesvåben som hvid fosfor og

afberiget uran – for det er som bekendt kun onde fjender, der gør den slags

at NATO er en af hovedaktørerne i drug-tra�cking fra de områder langt udenfor de

operationszoner, der står i deres formålsparagra�er fx. Afghanistan – for det ville være utilstedelig

bagvaskelse

at NATO supporterer terroristorganisationer som ISIS, der grundet fejhed agerer som støvler på

jorden, så NATO-soldater ikke skal få blod på hænderne og risikere at blive �øjet hjem i body bags

med prædikatet: terrorist og folkemorder – for det ville være ondsindet, samfundsskadelig OG

DERMED STRAFBAR propaganda !

Ligeledes kunne vi ikke drømme om at påstå:

at russere er mennesker som du og jeg, der har ret til en egen mening om Verden og Virkeligheden

– de er selvfølgelig en hord af udyr, hvilket enhver ved

at Rusland og dens befolkning har ret til at råde over deres egne ressourcer i den russertro, at disse

ressourcer er det russiske folks og den russiske nations ejendom – deres landmasse kaldet The

Heartland tilhører selvfølgelig de såkaldt demokratiske og frihandelssøgende men på samme tid

kanonbådsdiplomatiske og armvridende tilrejsende fra den civiliserede Verden

at russerne har ret til at vælge deres egen præsident på deres egne præmisser, og at denne

præsident har ret til at forsvare Ruslands og russernes interesser mod – skal vi sige ‘ihærdige’

udenlandske interesser og agenturer – når vi alle er enige om, at de bør dukke nakken og

underkaste sig, som de blev underkastet under den godartede Russiske Revolution

Det danske Udenrigsministerium arbejder lige nu på et lovforslag, der skal gøre det strafbart med
op til 12 års fængsel at udtrykke sig i kritiske vendinger i forhold til NATO og/eller i sympatiske
vendinger overfor NATO’s erklærede hovedfjende, Rusland.
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at den russiske stat har ret til at netværke og danne konstruktive alliancer med folkeslag og

nationer/stater i hverken UdkantsVerden eller IndkantsVerden, der som de er trætte af gennem

århundreder at blive skambidt af opdragsgiverne til agenturer som fx NATO – hvilket selvfølgelig er

totalt nonsens, da de er terrorister alle til hobe

Der kan kun være ÉN årsag til det velgørende lovforslag, der nu er i støbeskeen:

At skabe et psyko-mentalt-socialt-politisk-ideologisk-religiøst grundlag for at starte en global

krigshandling, som vi fra NederstEtage er de mest dybtfølte tilhængere af. 

Vi er ligeledes dybtfølt tilhængere af at fremme en krigsskabende hadproces ved at hjælpe eventuelle

tvivlere via udsigten til 12 års fængsel. Vi mener, at det er en helt rigtig beslutning og ønsker det

danske Udenrigsministerium held og lykke med forslaget.

YouTubes dumme grin

Du har selvfølgelig prøvet at åbne YouTube uden at logge ind på din konto, hvor du i det mindste kan

�ltrere og abonnere. Så har du også set alle de dumme fjæs, de smider i hovedet på dig og ved, at der

ingen grænser er for lavpandetheder, datama�aen mener er velegnet til menneskeføde, og som de

mener vil være godt for … ja for hvad og for hvem? Godt for dem selv via folks fornedring i det

medielort, de indtager. Jo mere lort folk labber i sig, jo bedre – og helst frivilligt by-demand, da deres

bevidsthed er så forurenet, at de kræver mere og mere giftigt, latterligt, ligegyldigt og forløjet-

iscenesat lort. 

Her er ALT, hvad denne verdens bimboer m/k kan begære. 

Her er kvindelige TV-værtinder, der ved et uheld – yeah-right – er ved at tabe kjolen. 

Her er børn og dyr, der kommer til skade, så vi kan grine dumt af det. 

Her er selvoptagede bloggere/vloggere, der absolut NADA har på sinde eller mellem ørerne, hvis

eneste formål er at udstille deres bimbo-liv i et minuts opmærksomhed. 

Her er reklamevideoer og trailers for den seneste semi-porn-popstar og hendes twerk. 

Her er tranny-ex-�rst-lady’ens Car Pool Karaoke. 

Her er engelske Peppa Pig episoder beregnet på at lære børn, at deres far er et latterligt svin og deres

familie er noget dysfunktionelt gylle. 

Her er fucked-up multimillionær og globalist-agent-hangout Bono, der fortæller om, hvorfor han altid

bærer solbriller, og har vi ikke i årtier ønsket at høre om netop det? 

Her er 15 amerikanske kendisser, der kan fake, at de kan tale fremmedsprog, hvilket er piece of cake,

da deres amerikanske publikum er totalt fremmedsprogs-analfabeter. 

Her er video-road-snu� om, hvordan man ikke skal køre bil, og vi vil se det ske.

Her er top 10 af stakler, der får en dødsdom og �ipper ud, og vi vil se dem gøre det.

Dacha dagbog

Brændets kvalitet og graden af tørhed 

Kan du sætte din mund til den ene ende, blæse og mærke luften i den anden 

Et passende udvalg af kløvede stykker, ikke for store, nogle for små
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Opbygningen af brændestablen, løftet over jorden, luft fra begge sider

skrånende ind mod midten, gerne med et tag i toppen, den runde stabel – hvilket fryd! 

Selvfølgelig kan man være vinbonde på tempererede breddegrader – 

det hedder æblebonde, blommebonde eller blot blandet landhandel frugtbonde

Den sydende lyd af massegæring, den forjættende lyd af luftbobler gennem vandlås 

Den stigende grad af gennemsigtighed, når bundfaldet lægger sig 

Smagen af sensommerens høst efterfulgt af en lille plim 

Lad os starte traktoren og gøre livet surt for muldvarpen 

Lad os gå løs med leen i krattet – vi sparer den marokkanske mynte 

Der er hemmeligheder bag bøgehækken, og bag skurene stod en bemalet skatkiste 

Discoveryæblet eksploderer i din mund, og bidet har et skær af rødme 

Hvad kan være mere dacha end et hvidmalet plankeværk? 

Valnødens kæmpekrone er behængt, og egernet er på spring 

I timen før solopgang er der kun nymånens knivskarpe sejl til at forstyrre mælkevejen 

Mosekonen ryger sin vandpibe og udsender silkelagener i slowmotion 

Solen har ikke to ens måder at stå op og gå ned på 

Det er på dette sted befængt med liv, jeg ønsker at dø, når den dag kommer.

Under isen

Dybt under isen den forsvundne by i det forsvundne land fra en forsvunden tid

Du vil vide hvornår, men der �ndes ikke et svar, der er er tilrettelagt for skolebøger 

Du vil vide hvor, men de vil ikke ud med sproget, for heller ikke de kender svaret 

Du vil vide, hvem de var, men deres ophav fortaber sig i stjernerne 

Du vil vide, hvad de søgte, og hvorfor de aldrig nåede at tage af sted igen, 

og hvorfor deres land ligger under kilometertyk iskappe 

og hvorfor denne korrupte og dekadente Verdens ledere pludselig synes, 

at den dybfrosne nedfrosne civilisation er dybt relevant som turistmål,

mens de bedyrende benægter dens eksistens og relevans. 

Dette er en ny videnskab ved navn glaciologisk-kulturhistorisk palæo-arkæologi

med et stænk af højteknologisk dybdepsykologi iblandet esoterisk geopolitik 

Og lad nu være med at sige, at du er dybt terminologiforvirret … 

Dybt under isen ligger frosne og forstenede træstammer, skeletter af kæmper,

fartøjer på størrelse med landskaber, apparaturer værdige for Prometheus’ attrå

Og stadigvæk vil du gerne vide og udspørge hvad, hvem, hvor og hvornår 

Men Prometheus’ efterkommere ønsker ikke at svare på dine spørgsmål og dele viden, 

som de mellem linjerne lader ane, at de besidder uden at redegøre for, 

og som de skinsygt og sindsygt vogter over som Misundelsens Imperium. 
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Spørg løs, min ven. Misundelsens dage er talte, og den udøvere vil være nødt til

at se sig om efter et andet sted i solsystemet at udøve deres gerninger.

Rogan Josh

Alkanna Tinctoria (Ratan) er en plante med ganske særlige rødder. Hvis man hælder kogende vand på

det tørrede, let �ækkede rod, så vil man se den mest fantastiske røde farve sive ud. Dette er en af de

få farvesto�er, der har fundet anvendelse i både farvning af tøj og madlavning. 

En klassisk indisk curry, nærmere bestemt en kashmiri-ret fra den nordlige delstat hedder Rogan Josh.

Kashmir er den provins med grænse til Indien og Pakistan, hvor sammenstødet mellem hinduer og

muslimer har været voldsomst. Men denne ret fra Kongernes Køkken – og med kongerne menes her

moghulerne – burde være et stykke kultur, som begge parter kunne enes om at værdsætte. 

Moghulerne, Indiens islamiske herskere mellem starten af 1500-tallet og starten af 1700-tallet –

moghul eller mughal betyder mongol – medbragte retten fra Persien. Rogan eller Rougan betyder olie,

der også kan hentyde til ghee, klaret smør, og Josh eller Ghost betyder lam. Det er altså en

lammecurry. Ikke overraskende for kulturer, hvis landskaber består af enorme sparsomt bevoksede

vidder, hvor især nøjsomme husdyr som får og geder og et par kameler er i stand til at trives. Det er

hyrdekulturer, og dyrene er værdsat for en række generøsiteter. Deres pels er uvurderlig til tæpper,

tøj, tovværk, sko og tekstiler. Deres skind giver det �neste læder. Deres mælk giver ost og yoghurt, der

er faste ingredienser i deres køkken. Lammetarm er ultratynde og bruges til pølser (mest kendt i

Nordafrika). Kødet er til festlige og særlige lejligheder, og når vi i den såkaldt civiliserede Verden nyder

deres udsøgte retter på en tilfældig hverdag, så er det noget, der i deres kulturer kræver et bryllup, en

årstidsfest eller et besøg af særlige gæster. 

At slagte et lam eller en ged i en landsby- og hyrdekultur er en event for fællesskabet. Et lam, der et et

år gammelt, giver en kødvægt på ml 12-18 kg – og det er uden hoved. Jeg hentede i går en kasse med

netop et lam på 18 kg, som jeg købte af min nabo. Det har græsset på fede danske enge, mens et lam

fra Centralasiens og Indiens golde bjergskråninger næppe når den størrelse. Det er altså 12 kg

kostbart kød, der bliver brugt til fulde, inkl. knogler og hoved.

Rogan Josh er netop en kombination af to af lammets/fårets generøsiteter: yoghurt og kød. Bestemt

ikke kosher. Det udskårne stykker marineres i op til et døgn i yoghurt, der vha sine

mælkesyrebakterier går ind og mørner alle �bre. Yoghurten indeholder allerede en række krydderier:

kardemomme, ingefær og i den dyre udgave safran. Herefter hældes kødet i varm olie eller ghee og

‘lukkes’, hvorefter det tages op af gryden / den indiske wok kaldet en karai – bemærk, at det ligner

ordet curry. Karry er altså ikke gult pulver fra dåse men en ret, en sovs lavet i en tynd, smedet pande

med to håndtag. 

Herefter smides tyndt skårne løg i karai’en, og når de er bløde uden at være brændte, så lægges kødet

tilbage sammen med endnu en stak krydderier. Disse er ‘åbnet’ ved at smide dem ned i en varm

pande: spidskommen, kardemomme, nelliker, korianderfrø, kanel, lauerbær, hvidløg, gurkemeje, rød

chilli, mere ingefær – eller bare nogle af delene. De kan smides i hele eller kværnes i en morter, hvilket
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kaldes en massala. Det er her, der skulle tilføjes den røde olie fra ratan-roden. Tilføj mere yoghurt og

væske og lad det simre ved lavest mulige varme i 1 1/2 time under omrøring hvert 10. minut. 

Server med �ntskårne stænger af ingefær og frisk koriander sammen med ris og evt. naanbrød. Lidt

blomme- eller mangochutney vil være passende. Drik øl og ikke vin til, da selv en kraftig vin bliver

overdøvet af den intenst krydrede smag. Velbekomme!

Trussel?

Jeg har et par spørgsmål, der trænger til at blive besvaret. Måske du vil sige, at jeg har svaret på det

hele for længst, men det er ikke helt rigtigt, for svaret er så komplekst og fænomenet er så

ubegribeligt, at folk som du og jeg må vride vores hjerner af led for at forstå det tankesæt og den logik,

der ligger bag.

Hvordan kan et Imperium, et storrige, en supermagt føle sig truet af andre nationer, blot fordi de ikke

spiller deres boldspil? 

Har Imperiet aldrig hørt om synergetisk sameksistens, win-win-situationer og etisk handelskultur til

alles fordel? Der er jo ikke tale om egentlige trusler, for Imperiet er aldrig reelt blevet angrebet.

Imperiet har iscenesat events, der er udråbt til trusler, for at få påskud til selv at være en trussel. Men

det er ikke det samme, tværtimod, det er det stik modsatte. Og da folk forståeligt nok ikke har forstået

deres totalt uforståelige og bagvendte tankesæt, så er de sluppet afsted med det. 

Hvis vi som jeg ser det Britiske Imperium og stormagten USA som et kontinuum og altså betrager

USA’s gøren og laden overfor Jordens befolkninger i som minimum 100 år som den britiske

globalkolonialismes forlængede instrument, så er det denne besynderlige trussel, vi ser. Imperiet føler

sig truet af alt og alle i Verden, der har noget, som de ikke selv har, og som ikke frivilligt smider sig om

på ryggen og a�everer hele deres ejendom. Lider Imperiet af et megalomant, narcissistisk

mindreværdskompleks?

Narcissist er i øvrigt det nye kliniske begreb for en psykopat, well …

Jeg kunne også spørge, om det at eje alt i hele Verden er det egentlige formål? Det ville være

grådighed. Hvorfor også misundelse og sadisme oveni grådighed?

Jeg kunne også spørge, hvad det er, der får den globale elite til hele tiden at skabe krig og kaos, og

hvorfor de helt konkret for tiden er ved at gå i totalt selvsving i deres karaktermord af Rusland,

russerne og den russiske præsident? Der må være en tamp, der brænder her. Vi kan starte her som et

afsæt. 

I en samtale mellem to af de mest kompetente kommentatorer, �nanseksperten Catherine Austin Fitts

og eksperten i sikkerhedspolitik, efterretning og geopolitik, The Saker lægges en lidt anden vinkel på

krig, kon�ikt og karaktermord. Det handler om distraktion. Der mangler 21 trilliarder $ i den

amerikanske nationaløkonomi! Nogen har i en årrække pumpet penge ud af nationaløkonomien og

ned i et dybt hul, som ikke har været synligt. Pengene har gået til projekter, der har været lige så
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usynlige, og som bla. handler om udvikling af nye måder at udøve misundelig grådighed på og nye

teknologier til at føre krig med. 

Den globale elite har længe haft et fast greb om USA som deres foretrukne magtinstrument siden 2.

Verdenskrig. Situationen er i dag, at kinesisk økonomi og russisk militærmagt + dimplomatisk

intelligens* for alvor har skabt selvstændige strukturer, der ikke kontrolleres af kliken i Washington og

klanen i Pentagon eller som Catherine Austin Fitts spøgefuldt-ironisk udtrykker det: The United States

of Lockheed. Det skyldes, at hun allerede i sin tid som boligminister under Reagan-administrationen

bemærkede, at den tunge del af militærindustrien havde deres beskidte �ngre i alle hjørner af

amerikansk administration. Igen et hint om, hvor alle de manglende $$ er forsvundet hen. 

* Diplomatisk intelligens �ndes ikke længere i det amerikanske diplomati, da det har været muligt at

købe sig til en post som diplomat ved at donere et større beløb til fx Clinton’ernes eller Obamas

valgkamp. Den slags ville være utænkeligt i fx russisk eller kinesisk diplomati, hvor begrebet

‘karrierediplomat’ stadig er gældende. Det kaldes også meritokrati = man skal have fortjent en

magtfuld position ogl have en årtier lang erfaring indenfor diplomatiet for at opnå en topstilling.

Amerikanske diplomater er i dag forkælede fars drenge, der ligesom George Bush Junior �k

eksamenspapirer og senere en stilling som præsident, blot fordi han var fars dreng. Dette forklarer,

hvordan amerikansk udenrigspolitik er blevet mere og mere stupid, simpelthen fordi dets udøvere er

en stak inkompetente undermålere uden evne til at vurdere endsige matche deres modspillere. 

Eksemplet 9/11 illustrerer mekanikken og sammenhængen mellem krig og �nanssvindel. 9/10 2001

stillede neocon-slynglen, daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld sig op og trak på skuldrene

ved at indrømme, at Pentagon ikke kunne �nde sådan cirka 2.3 trilliarder $. De manglede, de var

forsvundet! Men inden folk havde nået at fatte, at manden sagde trilliarder og ikke ‘bare’ milliarder, var

der gået et døgn, og medierne havde travlt med at pumpe løs om 9/11, mens baglandet havde travlt

med at udrulle planen om at overfalde og smadre 7 lande i Mellemøsten og Centralasien de

kommende 5 år – endnu en oplysning, som vi har fra Donald Rumsfeld. 

NÅR KRIGEN FØRST KØRER, GLEMMER FOLK ALT OM AT STILLE DERES LEDERE TIL ANSVAR FOR DERES

ØKONOMISKE KRIMINALITET! 

Kliken i Washington, den globalistiske neocon-ma�a – eller hvad vi nu kalder dem i dagens anledning –

er hunderædde for at blive blæst op på storskærm og afsløret som det, de er og altid har været:

simple mordere, ågerkarle, svindlere og tyveknægte. Det gælder baglandet og inderkredsen, men det

gælder også alle deres hang-arounds, folk som Clinton-banden og Bush-banden, hajerne på Wall

Street, hvis historik for svindel og overgreb går tilbage til nationens fødsel, slænget og netværket

omkring �nansterroristen George Soros, pædo�listerne i Hollywood og Washington, Fake News-

medierne, Tech-parasitterne i Silicon Valley, gestapoerne i CIA og NSA – kort sagt alle de lag af det

ma�a-korrupte USA der ved sidste valg havde satset al deres snedighed og kæmpe ressourcer på, at

hundjævelen Hillary skulle vinde valget, så de kunne skrue op for hele deres Cirkus Maximus, inklusive

3. Verdenskrig. 
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Så hvor kommer russerne ind i billedet? Hvis vi skal tro svindelmedierne, så er det russernes skyld det

hele, hvilket for folk med hjerneceller selvfølgelig er til grin. Altså kællingen tabte valgkampen, fordi

Putin pillede ved den! Men svindlerne røber sig her. Ikke alene afslører de deres mangel på fantasi, når

de kommer op med medieskrøner, der så let falder fra hinanden. Det er igen mærkeligt, for hvordan

kan de tro, at de kan blive ved med at satse ensidigt på den kortsigtede e�ekt, indtil folk har lugtet

lunten? De må virkelig være bagud med deres projekt. 

De begynder at forstå, at russerne har out-smarted dem. Ikke ved at hacke og manipulere, som de

påstår, men ved at vide alt om deres svindelnumre. Russerne sidder inde med fuld viden om, hvad der

skete ved 9/11. De ved, at USA er et korrupt regime, der er ædt op indefra af et parasitisk skadedyr. Og

ikke nok med det, de ved, hvem, hvad, hvor og hvornår det fandt sted. Russerne kender og

gennemskuer USA’s knibtangsmanøvrer på udebanerne og har vist sig at være i stand til at dæmme op

for det. De kender og forstår, hvad NATO er for en størrelse, og at alle løfter og udsagn, der kommer

fra amerikanerne er utroværdige. De siger et og gør noget andet nøjagtig på samme måde, som det

Britiske Imperium, som ingen kunne stole på. 

Det er på det seneste blevet klart for kliken, at de er gennemskuet, og hvad værre er, at der er hul i

den dæmning af fortielse, de hidtil har kunne skabe omkring sig selv og deres forehavender. Viden er

magt, så længe det kun er én selv, der ejer denne viden. Når andre er i besiddelse af den, er den en

trussel. For hvis andre har den, har ALLE den potentielt, og når ALLE har den, begynder at forstå og

fordøje den, vil der opstå en enorm vrede. Der vil blive stillet krav om guilliotineringer med

efterfølgende hovedrulning. Som George H. W. Bush sagde engang: Hvis folk vidste, hvad vi havde

gjort mod dem, ville de klynge os op i den nærmeste lygtepæl. Det sagde han rent faktisk i sikker

forvisning om, at det ikke blev så længe, han levede, fordi han tilhørte kliken, fordi han hang ud med

de store, fordi deres magt var fuldkommen og fordi de var hævet over al moral og lov. Næsten

fuldkommen, for de manglede bare lige det og det, før den Nye Verdensorden var på plads, som han

talte om 9/11 i 1990 – hvad er der med den dato? 

Hvis vi skal tro David Icke, der plejer at researche, før han kommer med så den slags markante

udtalelser, så er George H. W. Bush en satanistisk pædo�list af den værste sku�e. At udsætte børn for

den slags bringer os ind i et mørkt område i eftersøgningen af et svar på, hvorfor de gør, som det gør,

og hvorfor de føler, at de er nødt til at ødelægge menneskeliv for at føle sig rigtigt tilpas. De er

vampyrer, der lever af andres blod. Der svæver en hørm af pædo�li over de to mest magtfulde

herskerfamilier i USA, Bush- og Clinton-ma�aen. 

Som sataniske sadister fodrer de sig ved at opleve mennesker lide og blive ødelagt. Det er et erotisk

anliggende for dem. Med den vinkel begynder den misundelseskult, der er så fremherskende indenfor

det anglo-amerikanske estalishment at give en egen pervers mening. De er nødt til hele tiden at

overvære menneskeliv gå til grunde. Deres lange liste af syge folkemord på deres ikke-samvittighed

giver kun mening med en lige så syg forklaring. Ikke at det bliver mere spiseligt for folk af den grund,

tværtimod, for folk vender sig bort, når emnet kommer på bordet. De vil hellere tro det bedste om

magtens misfostre end at tænke tanken til ende. En sådan hengivenhed blandt ofre for deres bødler,

gidseltagere eller misbrugere er blevet kaldt for Stockholmsyndrom. 
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Folk er blevet til Magtens medløbende medmisbrugere. Et favoritscenarium for Magten, da dens

undersåtter er kompromitteret medskyldige i misbruget. Vi kan med andre ord ikke længere kritisere

Magten eller drage Magten til ansvar, for vi sad på vores fede røve i sofaerne foran fjernsynet og

klappede i vores små fedtede hænder i erotisk opstemt begejstring, da de transmitterede deres

seneste overgreb på endnu en nation og et folkeslag, der stod i vejen for deres ongoing-never-ending

plyndringstogt. De fortalte i deres propagandamedier, hvem vi skulle hade på deres vegne, og vi

gjorde det. Vi ikke blot tiede, dukkede nakken i frygt og samtykkede – vi fucking heppede på dem! 

Undskyld hvis jeg i et forsøg på at diplomatisk inkludere siger ‘vi’, hvis du i mellemtiden har distanceret

dig fra dette ‘vi’. Men hånden på hjertet husker jeg personligt med ægte skam, hvordan jeg for 26 år

siden sang med i det medieskabte konsensus-kor om ødelæggelsen af Jugoslavien baseret på et falsk,

propagandistisk narrativ. Alle forudsætninger for denne krig er sidenhen blevet sønderskudt, uden at

de egentlige krigsforbrydere = NATO og Pentagon er blevet stillet for en domstol. Og er det ikke sjovt,

hvordan navnet Clinton dukker op her igen? Igen-igen.

Asiatisk bue

Buefolket hader udtrykket rytterbue (horse bow). Som om den kun kan betjenes fra en hesteryg. På den

anden side er det ikke forkert, for buen er skabt til hurtigskydning i bevægelse. Man er ikke i tvivl om

den sag, når man ser den ungarske mesterskytte, rytter og buemager Lajos Kassai a�yre 12 pile på 18

sekunder fra hesteryg:

https://www.youtube.com/watch?v=NOpOqgotJZc

https://www.youtube.com/watch?v=2yorHswhzrU

Når vi ser Kassai performe, aner vi samtidigt, hvordan den mongolske invasion af først de asiatiske

stepper, Kina og senere Øst- og Sydeuropa blev bragt i stand. Mongolernes hovedvåben var sammen

med deres dynamiske strategi i angrebssituationer deres hesterygge og buer. Nærmere bestemt de

færdigheder, som rytteren/bueskytten besad – og som Kassai demonstrerer. Han er ungarer og

dermed efterkommer af det rytterfolk, der gav navn til Ungarn, hunnerne (Hun-gary).

Hunnerne er blot en enkelt stammebetegnelse. En mere overordnet betegnelse ville være tatarerne.

Gamle kort viser, at det meste af Asien på et tidspunkt blev kaldt Tataria / Tartaria. 

Den asiatiske bue �ndes i variationer i Japan, Kina, Korea, Mongoliet, Persien, Tyrkiet, Skytia (Ukraine),

Krim, Tyrkiet, Syrien, Bulgarien, Ungarn og hele det arabiske og saracenske område. Der �ndes et utal

af varianter, men fælles for dem alle er deres grundlæggende form og funktionalitet. De buer forlæns,

når de ikke er opspændt, og de buer baglæns, når de er spændt. I modsætning til den europæiske

langbue, er de slanke, hurtige og leverer et dobbelt afkast via deres form. De kræver ikke monstrøse

muskelmænd for at a�yres, de kræver til gengæld teknik. Man tager ikke sigte med en asiatisk bue,

man skyder intuitivt. Skuddet falder i samme sekund som trækket.

Hvorfor taler jeg om dette? Det gør jeg for det første, fordi jeg synes, det er dybt facinerende. Dernæst

https://www.youtube.com/watch?v=NOpOqgotJZc
https://www.youtube.com/watch?v=2yorHswhzrU
https://www.youtube.com/watch?v=NOpOqgotJZc
https://www.youtube.com/watch?v=2yorHswhzrU
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fordi jeg i dag med posten modtog en tatarbue + 30 pile. Bue�rmaet hedder Alibow og er kinesisk.

Deres produkter får generelt topanmeldelser. Leverancen i sig selv var interessant, og jeg troede, at

jeg havde mistet den, men det viste sig, at de kinesiske toldmyndigheder havde returneret pakken ‘af

sikkerhedsårsager’, så den måtte genforsendes. Jeg modtog et telefonopkald fra �rmaet, der hø�igt

beklagede, og vi udvekslede et par morsomheder om, at de kinesiske myndigheder i disse tider måtte

have mere alvorlige trusler at se til, og at de som handelsfolk nok ikke burde lægge hindringer i vejen

for kinesisk producerede varer. 

Men ja, bue og pil er et potentielt dødelig våben. Det �k jeg forvisning om, da jeg a�yrede de første 10

pile. Jeg havde et målfelt med blødt skum, og bagved et gammel rundt bøgetræsbord. Som

nybegynder-sigte-spade ramte jeg kun 7/10 pile i målfeltet. De tre, der ramte ved siden af, smadrede

plankerne i bøgetræsbordet totalt, så pilene måtte skæres fri!! Det vil altså sige, at de samme pile ville

have gennemboret en menneske- eller dyrekrop ved et præcist skud.

—– o —–
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På vejen til Helvedes Port mødte jeg Møghunden i al sin mølædte gespensthed

Med lus i skindpelsen og halen mellem benene skuede jeg den på hårene

mens den genbeskulede mig med dens rødskudte øjenhuller

Hundehovedet Anubis, den genmodi�cerede Kerberos, Pluto som Hades,

Plutokratiets køter, satanikernes støver, teknokratiets tæve, Helvedes halelogrer.

Ad Helvede til
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Og jeg så: Hendes Møghed køteren i følgeskab med en gustengul hest

Og han, der sad på øget, havde en bog med dobbelt bogføring for veludført åger

Det guds slam, der bærer alverdens velstand i sine kloakdybe bukselommer

Når det sjette segl brydes, og Solen bliver en sort sæk og Månen fyldes med blod

Og Jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere

skider deres røve i laser i panik over deres egen panik.

Og jeg så kilometervis af afhuggede hoveder på spid, afbrændte kroppe på stager, endnu levende

kroppe på hjul og stejle som kødspyd i en obskøn grillfest for Kejseren.

Foran Helvedes Port mødte jeg kødannelser af wannabes og hangarounds

Til Helvedes Engle, og husk at den første er gratis, men den næste tager hele armen

Og husk endog, at ingen gustengule, røvpulede eller transhumant genmodi�cerede kan overskride din

dørtærskel, med mindre du selv har inviteret dem

Hvem hører dine beklagelser den dag, nihilisterne er inviteret til pisse på dit gulvtæppe?

Derefter så jeg stak basunkindede lurblæsere udtrutte deres evige forbandelser

og anklager om slyngelstatslig virksomhed imod selve ofrene for slyngelstatslighed

Jeg så en våd drøm om Et Nyt Jerusalem med en Ny Verdensorden efter et nyt Armageddon

Våd som inderlårene på den Babyloniske Hore for det udvalgte folk,

der skærer i otte dage gamle børn blandet med blodet med blodet fra de til ritualet henhørende og

ifølge kalenderen og tallenes magiske love forefaldende blodofre.

I Helvedes Port mødte jeg Portvagterne, og om det var en forsamling af de, der frivilligt havde meldt

sig til jobbet og/eller en iblanding af de, der var tvangsindlagt eller forført, vides ikke med sikkerhed,

ligesom det ikke stod helt klart, om de skulle forhindre sjælene i at indtræde i eller udtræde fra

Helvedes Domæne eller begge dele. På samme vis som det ikke stod helt klart, hvorvidt

Helvedeshunden var stukket af gennem Porten, eller om den var sendt op ad vejen til menneskenes

verden for at æde deres kød.

Og jeg så en uskøn forsamling af �loso�stiske fjolser, fallerede frihedshyklere, korrumperede

korrektheder, ideologiske nytteidioter og globalistiske gulvvaskere.

Der var et dødlignende leben af ansøgere til diverse livs- eller snarere dødsstillinger som tjenende

ånder for den omvendte oligarki, De Værstes Vælde, Hundehovedernes Hierarki.

I Porten bevidnede jeg en obskøn traktørvirksomhed, hvor de forbipasserende blev tilbudt lunser fra

de levendes land med menutitler som: Kannibalens Natmad, pædo�l børnemenu, farceret placenta,

marineret abort, organdoneret indmad, halal-style afhuggede hænder og anden full pro�t, non-soul-

food from Hell.

Bag Helvedes Port mødte jeg så’en i forbifarten gymnasierektoren, der godt ku’ li at rave på yngre

kvindelige lærere og ældre pigelige elever – måske havde han fået lov til at gå i gården – i selskab med

John Dewey i en passiar om, hvorvidt det var ideologisk nypædagogik, pragmatisk lærerværelse-politik

eller omskabelsen af skolevæsen til fængselsvæsen og et Sodoma for politiseret, fordummende

hjernevask, der havde gjort mest skade for omkommende generationer.
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I det andet hjørne så jeg Mother Theresa i snak med en nonne fra et irsk børnehjem om den

velsignede virkning af børnemishandling i Guds navn. Ingen af dem syntes at være klar over, at de var

havnet i Helvede, for det lignede jo det sted, de kom fra.

Og jeg så de, der var indehavere af bekvemmeligt dobbelt statsborgerskab. Jeg tænker ikke her på de

sædvanlige typer med US-Zionist-passerseddel, så de kunne slippe for retsforfølgelse for

terrorvirksomhed, landsforrædderi og medvirken til forbrydelser mod menneskeheden vha

masseødelæggelsesvåben og folkemord – og pædo�l forlystelse efter arbejdstid. Jeg tænker på

dobbelt adgang til både de levendes og de udødes land. Det var så her, jeg løb ind i Bush, Blair og

Fogh-Rasmussen og repræsentanter for den albanske ma�a, Vatikanbanken og CIA, der via VIP-bagdør

til Helvedes Haller, de bonede gulve i Magtens Korridorer, Liderlighedens Loge, kunne mødes i det

ultimative Rogues Resort – Bohemian Grove beyound grasp.

Og jeg så horder af hyklere, sværme af sadister, �okke af formastelige formidlere og formøblere af en

formue i bestikkelse for at formalisere journalistik og historie til en formuldet gang formalinsk

formummelse af menneskenes virkelighed. Dette er jo ikke engang Apokalypse, tænkte jeg, dette er

Anti-Åbenbaring, Apo-kollapsis, sammenfaldet af påståede tilfældigheder. Intet er tilfældigt på trods af

tilkaldte tilfældigheds-teoretikere, der prædiker om, at ALT er tilfældigt, hvilket betyder, at INTET er

forklarligt, og skulle du foreslå blot at foreslå, hvorvidt noget andet måske kunne være tilfældet i lyset

af opdukkede facts, facts og atter facts, så er du dømt ude med rødt kort i panden for evigt.

Jeg havde forventet Helvedes �ammer, men jeg så lys, lys og atter lys i uendelige rækker i et luciferisk

orgie af gadelamper, billygter, vindueslys, reklamelys i skyskraberfacedestørrelse, displaylamper,

lasergejl, standbylamper, advarselsblink, levende og døde lys – og der var ingen stjerner på Himlen, for

der var intet mørke.

Og jeg så en evig transmission af glitrende mediesild udførende meningsløs gestik, kopulerende

transkønsligheder, perverterede barnagtigheder, et Absurdium af iscenesatte skænderier om latterlige

uvedkommeligheder, et Gomorrha af sadismer iblandet prime-time indslag af folkemord forklædt som

frihedskamp, et Hollywood af selvfedmer, et CNN af skinbarlige fake-news løgnagtigheder, et Disney af

sodomistisk-virtuelle realityshows – med Jimmy Saville som studievært.

Og jeg hørte lyd, lyd og atter lyd fra motorer og maskiner, en Distorsionfest af opmærksomhedssyge

jingles fra højttalere og skærme, et Tivoli af helvedes hundeglam og krageskrål, og en kakafoni af

knævren af menneskelignende og ikke-lignende stemmer tilsammen resulterende i umuliggørelsen af

forståelighed meddelsomhed og egentlig tankevirksomhed – og stilhed fandtes ingen steder på intet

tidspunkt.

Den, som har øre, han høre, hvad medierne mumler for menighederne.

Og jeg kom til sidst til pladsen i midten af Helvede, langt bag dens porte og murværker, der igen lå

milevidt bag dens tilsodede indfalds- og a�aldsveje, tilstoppede afkørsler og tilkørsler, ringveje, udveje

og bagveje med endeløse tra�kkøer og -får og trækheste, sorte, grå og gustengule – og glem ikke

æslerne og kamelerne – hvor jeg så en strøm af sorte limousiner med røgfarvede glas ankomme til

konferencecentret.
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Og ud af de skudsikre køretøjer beregnet på personager med urent mel i posen, skjulte agendaer,

lommen fuld af bestikkelsespenge, der frygter for at blive antastet af det bundfald og a�ald i det Store

Darwinistiske Spil, som de har betrådt på deres vej til toppen, udtrådte en velvillig og snarlig

forsamling af teknokrater, bankmænd og -koner, mediemoguler, Silicon Valley-misforstre,

støvleslikkende toppolitikere, giftblandende medicinaldirektører, elendighedsimperiets

efterretningsagenter, ildelugtende illuminister, edderkoppespindoktorer, militær-industrielle møgdyr

med samt en skudsikker kødrand af mænd i sort med dobbelt røgfarvede glas.

Så var det, jeg �k den tanke, at hvorfor Fanden i Helvede de var så hunderædde for indbyggerne på

netop dette sted eller ikke-sted, som jo bestod udelukkende af loyaliteter for deres skumle

virksomhed, hvilket var selve grunden til, at alle imperiale pikslikkere var havnet her? Svaret måtte

være, at selv bag Helvedes Porte følte disse typer sig ikke sikre men var grundnervøse for, at typer som

mig med midlertidigt turistvisum til Helvede (mit fornavn er Alighieri) – jeg holder i hvert fald af at

tænke på det som sådan 😉 – ville være wiretaped eller udstyret med en beskidt bombe indopereret i

blindtarmen. Var de så paranoide overfor russisk hacking, selvom de havde hacket alt russisk siden før

revolutionen? Var de bange for, at Karmas Lov ikke kunne hackes og twerkes, og at de ikke kunne

slippe for regningen?

Med andre ord: mødet tegnede til at blive en sammenstimling af alle topklovnene i det Store Slutspil

om det Beskidte Verdensherredømme, hvor de bygger et bjerg. De havde allerede på forhånd hyret syv

engle med syv basuner til at sprede død og ødelæggelse på en helt ny gammeltestamentlig måde i

deres blueprint for Armageddon 2.0, the Great War 3.0. De skulle bare liiiige have kon�rmeret, at alle

deres såkaldt allierede (læs: underkuede-korrumperede-buttfuckede) var indforstået, så de ikke faldt

fra, defekterede, �k kolde fødder. Så de havde indkaldt de toptyper, den Trans-nationale Femte

Kolonne, som de anså for tilpas røvpulede til ikke at forhindre implementeringen af endnu en Great

War.

OG SÅ VAR DET, at jeg vågnede fra mareridtet edderspændt anspændt, stadig rystende over hele min

uudsovede krop og på ingen måde åndede lettet op, men måtte konstatere, at det ikke var Helvede,

jeg havde drømt om.

Det var den Verden, jeg levede i!

—– o —–
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Hvor meget kender vi til Østasiens historie? Kender vi for eksempel Japans historie? Eller et endnu

bedre spørgsmål: Kender vi den historie, der blev sønderskudt, da efterkrigs-mytologierne blev

pumpet ud af de allierede sejrherrer som giftige, tykke tåger over vores info-landskaber? Var der

overhovedet tale om en sejr? Dette og mange andre spørgsmål er dagens emne. Vi kommer vidt

omkring.

Vi kunne selvfølgelig starte med at spørge os selv, hvad Østasiens historie overhovedet rager os? Men

hvis du kommer igennem denne blog-artikel, vil du ikke længere stille dig selv det spørgsmål.

Vi nøjes ikke med Japan-historie. Vi kan ikke forstå deres historie, uden at forstå en hel del yderligere

og hvordan, det hele er sammenvævet på tværs af Øst og Vest. Afsættet er dog en japansk forståelse

af verden, og den står i markant modsætning til fx britisk og amerikansk forståelse af verden – eller vi

burde måske sige: Vesten ikke-forståelse af verden og dermed af os selv.

Som hovedkilder er valgt Joshua Blakeney: Japan Strikes Back og en stribe interviews på sammenlagt 10

timer med tidlige militær forsknings-bibliotekar og nuværende militærhistoriker, Douglas Dietriech.

Imperiet og Østasien

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss/180-8637191-0454514?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Blakeney+Japan+Strikes+Back


29.12.2022 15.20 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2323/3124

Kejseren som ung

USA – Saudiarabiens luder

Vi starter beretningen i San Francisco, Californien.

Presidio Military Base var Western Command Center og hovedkvarter for US Military 6th Army. Alle

amerikanske krige i Stillehavet blev styret herfra. Det gælder den Spansk-Amerikanske Krig og den

Filippinske Krig, der var USA’s ‘Første Vietnamkrig’. Ligeledes den Chilensk-Peruvianske krig i 1979, hvor

USA bogstavelig talt gik i krig på grund af fuglelort! Videre til WW2, Korea og Vietnam. Alle blev styret

fra militærbasen.
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Tre dage efter Pearl Harbor, 1 januar 1942, blev De Forenede Nationer skabt på Presidio Military Base.

Ukendt for de �este var WW2 en kon�ikt skabt af De Forenede Stater. Du læser rigtigt: FN var fra

starten et krigsorgan ansvarlig for USA’s deltagelse i Anden Verdenskrig! Det kan læses i FN-Artikel no.

42. Det vil sige, at alle nationer fra Danmark til Filippinerne var under overkommando fra PMB. Da FN

�yttede til New York i 1945, blev alle organisationens dokumenter stadig opbevaret i PMB. Disse

dokumenter blev militærbibliotekar Douglas Dietriech sat til at destruere for således at fjerne et stykke

belastende historie for USA. Det gjorde han i 10 år, og grunden mandens næsten autistiske

hukommelse kunne han lynlæse alle dokumenter for at være sikker på, at det var de rigtige, destruere

dem som beordret og dernæst gå hjem og skrive ned, hvad han havde læst.

Hvem styrer USA? Ved siden af Israel er det House of Saud, der dikterer USA’s udenrigspolitik. Der er i

øvrigt en hemmelige forbindelse mellem disse tilsyneladende umage par. Wahabierne er en gammel

jødisk slægt. Det er grunden til, at englænderne gav dem kontrollen med halvøen.

I 1945 mødtes Roosevelt med den saudiske konge på USS Quincey på The Great Bitter Lake. Han

implementerede Bretton-Woods-aftalen skabt i 40’erne, der etablerede dollaren som reserve-valuta.

Hans geofysikere havde fortalt ham, at han havde brugt alle USA’s oliereserver til at føre krig for. Før

havde USA været en større olieproducent en Saudiarabien. USA forsynede før krigen hele verden med

olie: Europa, Rusland, England. England alene var et Imperium med en milliard mennesker. England

havde ikke udviklet sin Nordsø-olie og Rusland ikke sine naturgas. Så amerikanerne kan takke

Roosevelt for deres oliemangel og afhængighed af fremmede magter.

Oliesheikerne slog sig på låret af grin

Han mødtes altså med kongen for at købe ham ud af kløerne på briterne. Der udspillede sig en

besynderlig og grotesk scene, da kongen og hans stab havde medbragt en �ok får. Disse får, sagde

kongen, er til dine mænd til at kopulere med, så de ikke forgriber sig på vore rene muslimske kvinder!
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Roosevelt bed denne

udsøgte hån og nedladenhed

i sig, og hermed skabtes

petrodollaren. Så det var

Roosevelt, der fjernede

guldstandarden allerede i

1933, da han kom til magten

og ikke Nixon i 70’erne, som

økonomerne hævder. Nixon

ønskede derimod at fjerne

Bretton-Woods og genskabe

amerikansk suverænitet. Derfor blev han framet med Watergate – ikke fordi han stjal et par sølle

papirer fra demokraternes kontor i Washington. I dag er han portrætteret som en af de største skurke,

selvom han i virkeligheden kunne være en helt. Og han startede ikke, som folk ofte tror,

Vietnamkrigen. Det var Lyndon B. Johnson, manden, hvis �ngeraftryk blandt andres �ndes på

Kennedy-mordet. Folk som Roosevelt og Churchill, derimod, har formået at blive portrætteret som

helte.

I dag får USA ingen olie fra Saudi, men fra Venezuela, Mexico, Canada, Nigeria, osv. Saudi sælger til

Europa, Kina og Japan men har kvælertag på verden takket være alle de amerikanske krige. Da USA gik

i krig i Irak, udøvede de S.A.D – and how sad isn’t that? Strategic Area Denial. De dumpede afberiget

uran i form af beskidte bomber i et omfang, der svarer til 44 Hiroshima-bomber! De irakiske olieanlæg

er så dybt forurenede, at ingen længere kan udnytte dem. Irak er funtionelt ude af markedet for altid –

altsammen for Saudiarabiens skyld.
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En dynge skrot klar til ophugning – eller til et Falsk Flag i Golfen

Det er DERFOR, Israel-Saudi-USA ønsker at lukke Hormuzstrædet (Armuz på arabisk) med et

atomangreb på Iran. USS Enterprise har 6-8 atomreaktorer ombord. Det er gammelt og usikkert og

be�nder sig som et �ydende Fukushima konstant i området. Der er uden tvivl planer om et falsk �ag,

hvor det bliver bombet. En øvelse ved navn Millennium Challenge er allerede afholdt. Man bad en

pensioneret admiral om at agere fjenden og kun bruge våben fra den tredje verden. Han brugte

speedbåde, lystyachter og kinesiske silkeorm-missiler. De er designet af en kinesiske amerikaner, der

efter at være blevet anklaget for racisme afhoppede til kommunist-Kina. I krigsspillet tog pensionisten

admiral van Ripper USS Enterprise og 16 andre skibe ned med disse missiler. Hvis man lukker strædet,

hvilket altså let kan gøres, så lukker man for næsten al olietransport i verden, for det skal igennem her.

Verdensøkonomien kan lukkes ned på 24 timer, hvis saudierne beslutter sig for det. Det eneste, der

afholder dem fra det, er frygten for et knusende modangreb, hvis det bliver gennemskuet, at de står

bag. Lige nu lader det til, at Vladimir Putin har fat i nakken på dem, men det er en anden historie.

Det amerikanske militærkup – her startede det hele

Hele mega-miseren om det aggressive USA starter efter Borgerkrigen. I 1866, blot måneder efter

krigen mellem Nord- og Sydstaterne – der i øvrigt er Nordstaternes aggression overfor Sydstaterne –

angreb et amerikansk skib ved navn USS General Sherman Korea, beskød civile og tog andre civile som

gidsler. Til sidst blev skibet omringet og lukket inde ved Kay Dong-�oden og hele besætningen a�ivet. I

1871 vendte amerikanerne tilbage og invaderede Korea med 100 skibe. De stormede slottet, fjernede

kongen og tvang Korea til status som protektorat, altså en koloni. Ingen kender til historien i dag, fordi

myndigheder og historikere har fortiet den.

USS General Sherman i brand

Årsagen var af

jernbanelinier. Man ønskede

at bygge en linie, der

forbandt Tokyo med Korea,

Manchuriet og videre med

den transsibiriske linie til

Moskva og videre til Europa.

Derudover ville man skabe

en linie opad til

Beringsstrædet og bygge en

bro til Alaska og ned

gennem Canada til USA. Det

ville altså være den nye Amerikanske Silkerute, hvor de kunne kontrollere verdenshandlen.

Det handler om jernbaner. Hele den Amerikanske Borgerkrig var en jernbanekrig. Alle de vigtigste slag

fandt sted mindre end 20 kilometer fra en jernbanelinie. Ligesom det senere blev olie-baronerne, der
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kørte de amerikanske krige, var det kul-baronerne på den tid. I 1873 kom den første store depression i

USA. Magtens mænd ønskede at få folk ud af byerne og vestpå. Præsidenten, Ulysses S. Grant satte

derfor projektet i gang med Amerika-rundt-om-verden-jernbanen. Hver 4. mand i USA havde ikke

noget arbejde, og ved mørkets frembrud i New York ankom der 80.000 hjemløse til politistationerne

for at overnatte i fængslerne. Homeland-projektet, der skulle bringe dem vestpå blev udnyttet af

jernbane-syndikaterne til at rage land til sig for en slik. Her begyndte Amerikas Forenede Stater at

bære pirat�ag, og hvad der startede i 1776 med Land of Hope And Glory døde allerede med general

Rutherford B. Hayes statskup i 1876.

Samuel Tilden

Samuel Tilden var den politiske løsgænger, en Ralph Nader for sin tid. Han var sydstats-demokrat,

bekæmpede indædt korruptionen, og blev valgt til præsident med en kvart million stemmer i

november 1876 over den republikanske general, der repræsenterede det militær-industrielle

kompleks. Ved systematisk valgsvindel og manipuleret stemme-�ytning blev Tilden imidlertid frataget

sin valgsejr. Her startede den parodi af et korrupt valgsystem, vi kender i dag, hvor valgkamp ikke er

andet end en form for wrestling, og hvor vinderen er afgjort på forhånd, mens folk hujer og hepper,

som om det var en virkelig kamp. Amerikanerne vidste allerede i 1876, at der var svindlet. Der var

oprør i luften, men på grund af depressionen havde folk ikke overskud til at sætte sig op imod deres

statskups-føderalregering. Ligner det noget, vi kender fra i dag? Dengang startede den tradition for

valgsvindel, vi var vidne til, da George W. Bush 120 år senere blev valgt, og som vi sikkert kommer til at

se, når Jebb Bush eller Hillary Clinton skal bringes på plads som præsident.

Statskupperen, der lagde det amerikanske demokrati i graven

Efter svindlen var præsident-generalen, statskupperen Hayes klar til at bygge sin Paci�c Railroad som

pendant til Cecil Rhodes Cape-to-Cairo-projekt. Det blev regnet for så prestigiøst et projekt, at

præsident Grant nedlog sig til som den første at besøge Japan.

I 1883 havde en diplomat ved navn Durham White Stephens sagt sin post op som amerikansk

delegeret i Tokyo og blev medlem af det japanske diplomati-korps, hvorved han kom til at
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repræsentere en fremmed nation i sit eget land. Han var

imidlertid en muldvarp med ordre til at facilitere

jernbanen gennem Korea.

Det Filippinske Holocaust og Korea

I 1889 startede præsident Harriman den Spansk-Amerikanske krig samtidig med at amerikanerne

invaderede de 7100 Filippinske Øer. Øverstbefaldende general Smith beordrede til ikke at tage fanger

men at myrde alle potentielle våbenføre. Det blev fortolket til at betyde mænd, kvinder og børn over

10 år. På nogle af øerne boede der japanere, der havde boet der i hundreder af år. De begyndte at

melde tilbage til Tokyo om et folkemord, der overgik det armenske.

De, der udførte massakrerne, var en illegal o�-the-record hærenhed i stil med The Flying Tigers, der

bekæmpede japanerne fra 1937 til efter krigen. Den amerikanske forfatning har alle dage klart forbudt

amerikanere at lade sig hyre som lejesoldater og kæmpe for nogen fremmed stat eller virksomhed. I

dag er man totalt ligeglade med den slags, men dengang opfandt man måder at omgås loven og

forfatningen på. Ikke alene var disse enheder kriminelle under amerikanske lov men også under

international lov ifølge det FN, som USA var medstifter af. De Flyvende Tigre var i øvrigt ikke hyret til at

hjælpe kineserne mod japanerne men til at at hjælpe opiumshandlen, hvor ladninger af drugs blev

�øjet ud via Douglas DC-maskiner, nøjagtig som CIA’s America Airlines senere gjorde. Tigrene skulle

eskortere disse �ydende piratskibe og beskytte mod japanerne, der prøvede at forhindre dem.
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Drugkartellets foretrukne eskorte

Det Filippinske Holocaust var derfor USA’s første Vietnamkrig. The Filippino Scouts var ikke �lippinere

men amerikanere, der blev udbetalt en højere løn for at medvirke til udryddelsen af de muslimske

�lippinere på øerne. Man omringede hele landsbyer og pumpede dem i jorden med kanoner. Så gik

man ind og a�ivede alle overlevende, tog alle de døde kroppe og smed dem i et hul og hældte dem

over med læsket kalk. Det �lippinske Holocaust kostede tre millioner muslimske øboere livet. Og

100.000’er ikke-muslimske �lippinere plus 2 millioner hjemløse i Luzon.

Den ene medvirkende til The Oklahoma City Bombing – ikke Timothy MacVeigh, der blev skudt med

det samme – Terry Nichols sidder i livslang isolation. Ingen får lov til at interviewe ham, selvom han

ønsker det. Hans kone var �lippino-muslim, og han fandt ud af alt om historien, som amerikanerne

ikke ønsker skal blive kendt. En anden kendis, skakgeniet Bobby Fisher, kommenterede 9/11 med

‘America deserves it’. Det kan så diskuteres, hvorvidt han havde forstået den dybere mening her, men

han var også gift med en �lippino-muslim og kendte til historien.

Den �lippinske hævner

Den 11 september, 1901 – ring a bell? – blev den amerikanske præsident, William McKinley myrdet af

en muslimsk �lippiner, Leon Czolgosz. Teddy Roosevelt gjorde sit yderste for at a�ede

opmærksomheden ved at lyve om historien og sagde, at det var en polsk kommunist, en bolsjevik.

Ironisk nok var hans søn og senere præsident kommunist og beundrer af Stalin. Czolgosz blev

henrettet omgående, så han ikke kunne snakke over sig. Da koreanerne senere myrdede muldvarpen

Durham White Stephens i San Francisco havde de studeret metoden og kopierede den.

I 1904 fandt den Japansk-Russiske Krig sted og japanerne bestatte Manchuriet. Teddy Roosevelt �k

Nobels Fredspris for at ende krigen. Men i 1905 fandt en hemmelig aftale sted, Taft-Katsuro-aftalen,
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om en

amerikansk-

japansk

fællesadministration af Korea og landets svækkede dynasti. Det var selvfølgelig med jernbaneprojektet

i tankerne. Durham White Stephens blev indsat som den koreanske konges Grima Ormetunge og blev

kendt under navnet ‘den hvide koreanske diktator’.

Find 5 fejl: en koreansk diktator med bowlerhat

I 1908 fandt der et stort jordskælv sted i San Francisco,

der gjorde masser af folk hjemløse. Men Roosevelt

udbredte den løgn, at det var en storbrand, for ellers

ville ingen �ytte til San Francisco. Byen var på det

tidspunkt 20 gange større end Los Angeles og var

virkelig The Golden Gate, porten til Stillehavet.

Japanerne, selvom de lige havde overstået en

udmattende krig med Rusland, gav penge til

genopbygningen af byen. Som pænt tak for det, indførte amerikanerne racistiske segregeringsregler

for at holde japane ude af skolerne i Californien.

I 1908 opstod The Righteous Army Rebellion i Korea bestående af tidlige koreanske soldater trænet af

japanerne. De skød deres vej ud af Seoul, indtil de blev stoppet af japanerne. Durham Stephens

erklærede i et interview, at koreanerne ville lide den samme skæbne som �lippinerne, altså

masseudslettelse. Kort tid efter blev Stephens myrdet i San Francisco af to koreanske snigskytter.

Taktikken var pistoler skjult i bandager. Begge mænd var fængslet, men den ene slap ud samme år, og

den anden blev løsladt senere og vendte tilbage til Korea, hvor han blev fejret som en folkehelt.

I 1909 blev Hirobine Ito, bonde-samuraien, der havde skrevet Japans moderne forfatning og udformet

den pan-asiatiske mod-aggressive politik til at bryde den amerikanske omringelse af Asien, skudt ned i
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et tog i Manchuriet af koreanske snigskytter. Det var med til at skabe det uheldige fjendskab, der siden

har eksisteret mellem det to nabolande.

Pan-asianismen

Japanerne formåede i lang tid at lukke sig om sig selv, men på et tidspunkt i slutningen af 1800-tallet

indså de, at de måtte orientere sig i, hvad der skete udenfor. De begyndte at sende studerende ud for

at uddanne sig, og det var ikke svært for dem at suge til sig, da japanere har den højeste IQ i verden.

Interessant i øvrigt at IQ falder med multikulturalisme, hvilket ikke fandtes i Japan på det tidspunkt.

Samtidig så de, hvad der var sket i Indien og Kina, når briterne og andre imperialister ankom. De

vidste, at de svage landbrugslande i Østen ville blive overtaget af de fremmede, hvis ikke de selv trådte

til. Så hvorfor ikke selv gøre det, for de havde fælles kultur og religion, konfucianisme og buddhisme?

Det var starten på den pan-asiatiske bevægelse, og intentionen var at hjælpe med at opbygge Asien

kollektivt for at smide de fremmede ud. Efter den Japansk-Russiske Krig overtog japanerne de russiske

privilegier på kontinentet, hvorefter Vesten �k ondt i bagdelen og begyndte at gøre krav på dem.

Mr. Pan-Asia

Shumei Okawa var den mest prominente pan-asiat. Han

blev senere slæbt for retten i Tokyo-processen, den

imperialistiske kænguru-rettergang, der var en pendent

til den retslige karrikatur, vi kender som Nürnberg-

processen. Han havde været i Indien og set, hvordan

briterne opførte sig der. I 1926 fandt der en panasiatisk

konference sted, hvor medierne gjorde grin med det.

Men frem til 1943, hvor Tokyo selv var vært ved en sådan

konference, var pan-asianisme på det nærmeste o�ciel

regeringspolitik.

Englændere og amerikanere havde tvunget japanerne til

forskellige ulidelige traktater, hvor de for eksempel kun

måtte bygge et vist ringe antal skibe i forhold til Vesten,

og vi taler om deres eget farvand! Det var ganske

fremmende for den pan-asiatiske bevægelse.

Sovjetunionen under Stalin var klart en trussel overfor japanerne – såvel som for resten af verden.

Japanerne med deres Shinto og Buddhisme var traditionalister og utilbøjelige til at falde for

kommunisme. De begyndte derudover at linke op med pan-islamisterne, der også havde en aversion

mod kommunisme (marxisme = zionistisk ateisme). Indonesien, hvor der var mange muslimer

(verdens største muslimske land), blev frigjort fra Hollandsk imperiekontrol og samarbejdede med

Japan. Okawa lavede den første oversættelse af Koranen til japansk. Der var en ærlighed over

interessen, i modsætning til når CIA støttede (og støtter) muslimske grupper, hvilket er den gamle
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britiske stil med at skabe splittelse i den islamiske enhedskultur vha fanatisme og blodsudgydelse

blandt muslimer.

Se David Livingstone:

Black Terror White Soldiers: Islam,Fascism and The New Age

Så Japan bliver stadig i dag blandt �ere lande i området anset som venligsindet (dog ikke af kineserne

og koreanerne), da de dengang modsatte sig vestlig imperialisme og kommunisme (same-same bag

røgsløret).

FDR og Pearl Harbor – et falsk �ag

FDR-regimet var dybt in�ltreret af sovjetkommunister som Harry Dexter White. Folk tænker mest på

USA i koldkrigstermer som antikommunister, men i 30’erne og 40’erne var det omvendt. Der var

genklange af det under JFK. Dexter White arrangerede en række provokationer i form af blokader og

embargoer af Japan, der førte frem til Pearl Harbor. De stigmatiseringsteknikker, vi så i de årtier, er

siden blevet genbrugt af de zionistiske neo-cons. Zionisme = neotrotskisme = neocons. White

samarbejdede med zionister som Henry Morgenthaler (Morgenthaler-planen). I McCollum-planen står

der eksplicit, at det ville være ønskværdigt, at Japan angreb USA først – med andre ord: at krig med

Japan er ønskværdig!

Isuroku Yamamoto, manden der startede Pearl Harbor-angrebet, havde studeret ved Harward. Han

var proamerikansk / vestlig orienteret. Han var meget udskældt af pan-asiaterne, der mente, at det

værst tænkelige ville være en Stillehavskrig. Så pan-asiaterne var på ingen måde USA’s fjender. USA

derimod var fjendtlige overfor dem, for det angelsaksiske styresystem i verden er splittelse, hvorfor

enhver tendens til samling anses som fjendtlig for deres verdensorden.

Krigshelt eller højforrædder?

http://www.amazon.com/Black-Terror-White-Soldiers-Fascism/dp/1481226509?tag=duckduckgo-ffsb-20
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Den vest-o-�le Yamamoto startede altså angrebet på Pearl Harbor og mistede senere Slaget ved

Midway for Japan. Det ligner mest et stykke landsforrædderi. FDR beordrede ham personligt henrettet

i slutningen af krigen, hvilket er nøjagtig, hvad man gør med agenter, der ved for meget. Vi taler om

indicier, påfaldenhed og mønstre, ikke beviser.

Tokyo-tribunalet – Japans Nürnbergproces

Ved Tokyo-tribunalet var der en dommer ved navn Radhabinod Pal fra Indien, der fandt samtlige

japanske anklagede for ikke-skyldige. Han skrev en domsafsigelse på 2000 sider. Tribunalet var sat op

af Douglas MacArthur efter et Far East Charter. Det indeholdt den samme paragraf som nr. 19 i

charteret for Nürnberg-processen, hvor det står følgende stykke poesi: ‘Dette tribunal vil ikke være

bundet af tekniske regler for bevisførelse’. Det stod der simpelthen!

I sidste øjeblik blev der indhentet en indisk og en �lippinsk dommer – tribunalet skulle have udseende

af at hele Asien dømte japanerne – men man kom til at fortryde det. Radhabinod Pal begyndte at

studere international lov, og anfægtede som følge deraf både den faktuelle og juridiske basis for

tribunalet. Da han fremsagde sin domsafsigelse, blev han stoppet og �k ikke lov til at læse den.

Ligesom ved Nürnberg-processen var det bagefter forbudt at tale om domfældelserne.

Den ubestikkelige dommer fra Bengalen

Pal udtalte i sin afsigelse – hvis han havde haft lov – at

det kan være passende for sejrherrerne at holde et

tribunal, men at der ikke var basis i international lov

til at afsige domfældelser. Det var bekvemmeligheds-

jura, der blev opfundet med tilbagevirkende kraft.

Faktisk var der ingen international lov mod at starte

krige. Japan gik i krig mod Kina og Rusland. Men

amerikanerne var allerede i gang med at levere våben

til Shang Kai Shek (senere til maoisterne før Nanking),

hollænderne havde kolonier, hvor der var brugt

våben – kolonisering er besættelse og derfor en

krigshandling – russerne ekspanderede ved at kreere

kommuniststater med krigsmagt. Var den japanske

ekspansion en akt i selvforsvar? Det var den reelt, for

de var jo blevet angrebet af handelskrig, ubådskrig og

embargo for udsultning – altsammen krigshandlinger. Phal de-legitimiserede fundamentet for

tribunalet, samtidig med at han pillede den faktuelle bevisførelse fra hinanden.

En hændelse, man var meget �kseret på, var Mukden-hændelsen i Manchuriet i 1931, hvor en

konspiration blev afsløret – hævdede man. Det blev påstået, at japanerne havde kreeret et falsk �ag,

hvor jernbanen ved Mukden blev bombet, for at indsætte deres dukke-regering i Manchuriet. Masser

af falske dokumenter �orerede under krigen fabrikeret af både britere, amerikanere og russere. En
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anden forfalskning var Tenaka-memorandummet, der skulle dokumentere, at japanske intellektuelle

havde konspireret om Japansk underlæggelse af Hele Verden, intet mindre! Phal gjorde opmærksom

på, at ideen om, at konspiration som forbrydelse er unik for anglo-amerikansk retspraksis. Der er ikke

andre steder i verden, hvor man kan sidde og aftale at røve en bank og så blive dømt for ikke at gøre

det alligevel.

Ideen om Japansk verdensherredømme var i det hele taget absurd og må mest af alt betragtes som en

imperial psykologisk projektion. Ligesom zionister – hør blot på psykopaten Netanyahu – konsekvent

beskylder andre for netop det, han/de selv har gang i, på samme måde vender britere og amerikanere

altid fakts på hovedet for at retfærdiggøre sig selv, og derfor er det falske �ag som påskud til

aggression så �ittigt brugt af dem. Japanerne gjorde netop ikke som amerikanerne. Når de ankom,

tillod de altid de lokale at regere for dem selv, da deres formål var at stabilisere Asien i selvforsvar.

Amerikanske-britisk-zionistisk imperial strategi derimod har altid handlet om de-stabilisering, ‘orden

via kaos’ altså deres orden, del-og-hersk – de deler sig, vi hersker. Fuldstændig u-japansk og altså intet

andet end en mental projektion.

Japanerne tænkte som sådan: Vi er nu et udviklet land, de �este østasiatiske lande er agrare ikke-

udviklede. Vi kan eksportere vores udviklede produkter til dem og købe deres landbrugsprodukter og

de kan betale med deres natur-ressourcer til gavn for vores industri. Amerikanerne og briterne som de

efterkommere af pirater, slavehandlere og opiums-baroner de er, har altid tænkt på ressourcer som

noget, de blot ragede til sig med kanonbådsdiplomati uden at betale for det. En win-win situation er

meget u-angelsaksisk.

Pan-asiaterne forslog The Greater Asia Co-Prosperity Sphere, en sfære for gensidig velstand i Asien.

Det ville blive en organisk version af EU baseret på frivillighed i modsætning til EU’s autoritære og

uorganiske konstruktion. Her skulle forarbejdningen af råvarerne foregå lokalt, ikke som når briterne

udskibede al den indiske bomuld til at blive spundet ved bomuldsmøllerne i Manchester. Pan-

asiaterne ønskede uafhængighed fra det koloni-industrielle kompleks.

En parallel i dag til pan-asianisme er den måde, hvorpå Iran forsøger at samle sine nabolande for at

styrke deres immunforsvar mod Vestens magtovergreb. Vesten er hunderædde for, at deres ofre skal

�nde sammen og organisere sig. Lige nu skælver de i bukserne overfor initiativer som BRICS, ASEAN,

EEU, Shanghai Corporation Organisation og en ny eurasianisme i stil med �losof og politisk analytiker

Alexandr Dugin’s efterspurgte Fjerde Politiske Teori. De forsøger allerede at æde sig vej ind i den nye

asiatiske Development Bank og Putins initiativ til en ny international institution for pengeoverførsel

som alternativ til Swift er alt andet end velset. Misundelsens Imperium hedder ikke

Monopolkapitalisme som mellemnavn for ingen ting.

Civilisationernes sammenstød

Det højt besungne Clash of Civilisations, den aktuelle betegnelse for den 150 år gamle

hensigtserklæring / designer-profeti for Tredje Verdenskrig, er blot en big-scale del-og-hersk-taktik.

Uanset om det dokument er ægte, hvor Albert Pike i 1871 beskriver i et brev til Giuseppe Mazzini,
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hvordan 3. Verdenskrig vil være en krig mellem Islam og Politisk Zionisme, hvor de gensidigt vil

ødelægge hinanden (for at Lucifer kan regere verden …), så er det rent faktisk det, der udspiller sig lige

nu. Brevet uanset dets autencitet stammer fra den tid. Læg dertil at dokumentets beskrivelse af både

1. og 2. Verdenskrig er ganske præcise. Læg yderligere dertil, at det ikke blot er politisk zionisme, der

åbenbart skal destruere sig selv, men hele Vesten, da zionismen bor som en vidt forgrenet, metasteret

cancer overalt i vestlig kultur og væver sig ind i al �nans- kultur- og militærstrategisk tænkning og

handling – jf zionisme og marxisme/socialisme same-same.

The Pike, gedden, der forudsagde tre verdenskrige i 1871

Hvis man som modgift mod den syge tanke, der �ndes bag The Clash tænker i pan-asiatiske termer, så

ville en alliance mellem Vesten og Islam være det eneste rigtige, altså det rigtige Vesten og ikke det

dukkeførte Vesten manipuleret af zionister. Det er det, der er problemet med de nuværende

alternativer til kulturmarxismen, de nye højrebevægelser. Ganske vidst adresserer de relevante

mærkesager, men de strander i en stigmatisering af muslimer, der gør dem til problemet uden at

erkende det selvmodsigende i deres attitude: at de medvirker til The Clash, hvorved de ikke er en

løsning på men en del af problemet. Der burde være en kristen-muslimsk alliance i stedet.

Spørgsmålet er, om den vej er så forgiftet, at den er uladsiggørlig. Vi kunne lære hvordan ved at
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studere, hvor pan-asiaterne og pan-muslimerne fandt sammen i starten af forrige århundrede på

trods at over�adisk og tilsyneladende inkompatibilitet men grundlæggende fælles interesse.

Pan-asianismen var reelt anti-zionistisk. Den støttede den palæstinensisk-muslimske befolkning mod

dannelsen af den zionistiske etno-udrenser-stat, Israel, bestående af jøder for hvem kommunismen

var best-show-in-town på den tid. Det er her at den japanske forbindelse med nationalsocialisterne

blev skabt. Husk: begge verdenskrige bærer zionistiske �ngeraftryk all-over og stod på ønskelisten som

redskaber til at opnå og danne en jødisk stat i Palæstina. Så japanerne ska�ede sig visse fjender

dengang.

Behøver vi yderligere at analysere Pearl Harbor? Er det ikke efterhånden nærmest mainstream, at

koderne var knækket, og at den amerikanske hærledelse vidste alt om, at angrebet var på vej?

Jævnføre det omtalte memorandum om ønskværdigheden af, at Japan angreb først. General Kimmel

på Hawaii blev ladt i stikken som syndebuk og døde i vanære, og Verden �k narrativet proppet ned om

de onde japanere, der brutalt og selvmorderisk-manisk angreb de uanende og uskyldige men

godhjertede og heltemodige amerikanere. Vi kender alle klicheerne. Pearl Harbor havde ét speci�kt

formål: at vende de 68% amerikanere, der var modstandere af krig til at acceptere, ja forlange krig

både i Stillehavet og senere i Europa. Vi taler om de amerikanere, der på det tidspunkt (og stadig i dag)

ikke anede, hvorfor de egentlig var med i Første Verdenskrig, hvor der intet angreb fandt sted.

Overraskelsangrebet, der ikke overraskede
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Det mest forblø�ende er, når man gør sig klart, at de personer, der iværksatte alle de provokationer,

der fandt sted før Pearl Harbor, var sovjet-agenter indlejret i FDR-regeringen. Nogle vil endog gå så

langt som til at sige, at FDR selv var en sovjettisk agent, men han var nok snarere en mentalforstyrret

megaloman, der var påvirkelig overfor manipulatorisk indpakning. Men er det ikke de�nitionen af en

agent? Den historiske parallel til alle provokationerne af Iran står klart, når vi ser, hvordan de er

organiseret af zionisterne – zionist = kommunist.

Da de allierede efter krigen skulle skrive deres historie og skulle adskille krigsdrab begået af

Aksemagterne fra deres egne for dermed frikende sig selv, var de nødt til at fremstille et narrativ om

uhørte, umenneskelige og bestialske grusomheder som fx Nanking-massakren, Holocaust, osv. Når

man reviderer historieskrivning – er det ikke det, al historieskrivning burde handle om: konstant

revision baseret på oplysninger, der kommer for dagen? – er det ofte hændelser i selve krigsforløbet,

der revideres. Men selv hvis man beskæftigede sig med en revision (re-vision, gensyn) af årsagerne til

krigene, så kommer det til at stå klart, at der også her fandt et intenderet narrativ sted. Sandheden er

med andre ord ofret under, efter men allerede før krigen.

Et eksempel på forfalsket årsagsforklaring er det påståede tyske falske �ag kaldet Gleiwitz-hændelsen,

der angiveligt skulle have startet WW2. For ikke at nævne Rigsdagsbranden. I begge tilfælde blev de

tillagt tyskerne, og i ingen af tilfældene stemte det. Man kan næsten tale om et dobbelt-falsk �ag (åh

nej, nu har vi lige lært at udtale ordet et falsk �ag, skal vi nu også …?). Det samme var tilfældet med

den omtalte Mukden-hændelse, hvor Japan blev beskyldt for at have arrangeret en terrorhandling for

at okkupere Manchuriet og danne Manchu Kuo, den manchuriske løsrivelse fra Kina, hvilket heller ikke

stemte.

Mukden – et falsk �ag i Manchuriet

Hvad der skete var, at japanerne blev beskyldt for at sprænge den manchuriske jernbane i luften ved

Mukden, nuværende Shenyang.

Japanerne havde kun lov til at opholde sig i en radius af 20 km fra selve jernbanen gennem

Manchuriet, og der måtte ikke �nde militære operationer sted. Det blev straks påstået, at det var

japanerne der selv gjorde det, men det var en kineser, og der var kun en lille hul i sporet, hvorefter

toget kørte over nærmest 10 minutter senere. The League of Nations, FN’s forgænger, foranstaltede

en undersøgelse kaldet Lytton-rapporten, og japanerne trak sig ud af LON, da rapporten blev misbrugt

til falske konklusioner – rapporten selv fandt, at der ikke var tilstrækkelig med beviser for et falsk �ag.

Man kan kende falske �ag – i dette tilfælde et dobbelt – på sagens ubetydelighed i forhold til den

opblæste og tendentiøse omtale, den får.



29.12.2022 15.21 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2338/3124

Inspektionen betragter de ‘umådelige skader’, der fremgår af billedet

I alle de tre nævnte dobbelte falske �ag synes det, som om årsagen til en krig bevidst er blevet

misfortolket. Nanking-massakren er et favorit-emne for japansk historisk revisionisme. Joshua

Blakeney skriver på side 26 i sin bog Japan Bites Back:

It was highly stimulating and somewhat amusing observing the responses to the 2014 book ‘Falsehoods of

the Allied Nations Victorious Views of History – As Seen by a British Journalist’, authored by the former Tokyo

bureau chief of the Times, The New York Times and the Financial Times, Henry Stokes, in which he

questioned the notions that a massacre took place in Nanking i 1937-38. The English language media falsely

claimed that he had recanted his controversial statements. In other words they resorted to disinformation

which compelled Stokes and his publisher to rea�rm the statement of the author that the Nanking

Massacre never took place, since the word massacre is not right to indicate what happened.

Japan og zionismen

Japansk historisk revisionisme har udløst et markant fænomen, der åbenbart dukker frem alle de

steder, hvor der udøves historisk revisionisme. Personer og kommentatorer med tilsyneladende

jødiske navne indrykker dagligt kommentarer i japanske aviser, hvor der efterlyses ‘hate speech laws’,

et begreb der følger direkte i halen på den kulturmarxistiske politiske korrekthed. Først skal man føle

skyld og skam, og så skal man udøve masochistisk selvcensur eller underkaste sig blåstemplet

korrekthed fra lovgivende myndigheder, fordi man ved at efterspørge sandheden forbryder sig mod

løgnen og dens designere. Politisk korrekthed er så ledt skruet sammen, at stat og myndigheder kan

træde til side og overlade til folk selv at udøve censur mod hinanden. Det var det sammen man gjorde

i de socialistiske stater, fx Østtyskland under Den Kolde Krig. Man kunne aldrig stole på sin nabo, for

kommissærerne lyttede med, og din nabo kunne angive dig, hvis du udtalte dig politisk ukorrekt.
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Et politiske ukorrekt mindesmærke

Hvorfor Tokyo? Fordi Tokyo og Teheran lige nu er de to eneste steder i verden, hvor man kan stille

spørgsmålstegn ved sejrherrernes version af WW2 uden at blive smidt i fængsel. Yazukuni-templet i

Tokyo er kontroversielt som mindested med indgraverede navne på de japanske soldater, der

kæmpede for at befri Asien i WW2. Japanske ministre og politikere besøger ofte mindesmærket, og

vestlige medier og zionister kammer som regel over i hysteri, når det sker. Ikke nok med det, for lige

overfor Yazukuni �ndes Yushukan krigsmuseet, et meget vel-funderet og smukt museum der

præsenterer den revisionistiske udlægning af WW2. Så ikke alene �ndes der politikere og

universitetsprofessorer, der betvivler det allierede narrativ om krigen, men der eksisterer et museum,

der formidler revisionistisk forskning direkte til befolkningen. Forestil dig et lignende i Berlin, (hvad

med lige skråt overfor det åh-så-lovpriste og selvforherligende Jødiske Museum 😉  … ganske

utænkeligt, for tyskere har ikke lov til at spørge om deres egen historie. Kuratorerne for et tysk

museum, der havde til formål at præsentere ucensureret tysk historie, ville blive brændt på bålet og

smidt i et hul i jorden i vilkårlig rækkefølge. Vi lever i en modernistisk middelalder i disse tider.
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Yushukan-krigsmuseet – et museum, der fortæller krigshistorier og ikke blot imperiale godnathistorier

Zionisterne er i panik ved tanken. De ved, at før eller siden vil andre nationaliteter begynde at stille de

samme krav om historisk vederhæftighed, så derfor har de iværksat en intens kampagne lige nu for at

lukke munden på japanerne. De ved, at hvis deres Holocaust-narrativ falder fra hinanden, så er det

slut for dem. ALT bygger på denne mytologi. At den selvfølgelig falder sammen er ganske vist, og det

er kun et spørgsmål om tid, for enhver løgn uanset omfang har kun en vis levetid – afhængig af

omfang. Der sker lige nu med accelererende hastighed, og zionisterne frygter det gode eksempel og

prøver i Japan at gennemføre deres koncept om tankekriminalitet (thought crime laws).

En ting er anno 1945, hvor man lige har besejret et land (hvilket så i øvrigt også er usandt), men syv

årtier senere må man ikke gense sin egen fortid og hø�igt bede abbonenterne af de påstande, der

danner sejrherrernes narrativ, om i anstændigt omfang at dokumentere deres påstande. Det må i så

fald betyde, at vi stadig lever i en ufuldendt WW2. Påstandene er udokumenterbare, så påstandernes

sidste skanse er at forbyde alt andet end deres påstande.

Det kan måske være lidt svært for japanere at forstå, i hvilket omfang og på hvilken måde det er

lykkedes zionisterne i Vesten af gøre mytologien om WW2 sakrosant / helliggjort, hvorved kritik bliver

blasfemisk. Kritik er blevet et juridisk anliggende og ikke et anliggende for universitesprofessorer. Er

der nogen, der kommer til at tænke på Den Spanske Inkvisition?

Det er ikke specielt svært at de-bunke, at Vestens historie om Japan og Østen er forfalsket, så springet

til at efterspørge, hvad der SÅ er sandt eller falsk er ikke særlig langt. Det er en tikkende bombe under

The Grand Fraudulant Narrative, der nærmer sig digi-tallet NUL.
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Japan og Det Tredje Rige

Hvordan fandt alliancen mellem Japan og Det Tredje Rige Sted? Det skyldes deres fælles forhold til

kommunismen. I modsætning til amerikanerne, der senere hyklede anti-kommunisme, så var

japanerne anti-kommunister. Amerikanerne havde skabt kommunismen (læs prof. Anthony Sutton) og

i 30’erne og halvdelen af 40’er var USA reelt ledet af kommunister – reelt og faktuelt versus selvforstået

og narrativt. Tyskland var det ledende bolværk mod kommunismen i Europa, Japan var det samme i

Asien. Amerikanerne og Englænderne dyrkede politisk sex med kommunisterne (in bed with).

Schi� – en �nansmand bag folkemord. Manden uden hvilket Lenin, Trotskij og Stalin ville være utænkelige.

Der havde dannet sig �ere skoler i Japan, efter at man var begyndt at studere europæisk kultur. Nogle

havde studere angelsaksisk lov og kultur, andre havde studeret tysk ditto. De �este har hørt om Jacob

Schi�, den jødiske bankmogul, som var med�nancier af Den Russiske Revolution. Han forsynede Japan

med ubegrænsede lån (gæld = binding), så de kunne �nansiere den russo-japanske krig. Bankfolk

�nansierer som bekendt altid begge parter i en krig.

Man skal have en god plan, hvis man skal spise verdens giftigste �sk

Japanerne udtænkte herefter noget, de kaldte Fugu-planen for at deale med jødiske individer og

bankfolk. Fugu-�sken er som bekendt den giftige ballon�sk, der, hvis man ikke tilbereder den meget

nøje, er særdeles giftig. Hvis man derimod kender metoden, regnes �sken som spiselig og oven i købet

delikat. Japanerne havde studeret, hvordan der gennem historien har eksisteret to måder at håndtere

jøder på. Den ene var eksklusions-metoden. Den anden var indkapslings-metoden. Muslimerne bruget

den sidste metode til at holde jøder indenfor afgrænsede områder, hvor de ikke havde de fulde

rettigheder.
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Så japanerne inviterede

zionister/jøder til

Manchuriet udfra �loso�en,

at man holder sig tæt til sine

venner men endnu tættere

til sine fjender. Der �ndes i

dag et stort jødisk samfund i

den såkaldte Autonome

Jødiske Oblast i Manchuriet.

Der bor stadig i dag

millioner af jøder her, deres

sprog er Jiddish (Askhenazi-

jødisk = ikke-semitisk), men

ingen kender til det, for det

er nærmest usynligt på

landkortet.

En anden årsag til den japansk-tyske alliance var en ide eller forhåbning om at kunne fjerne

Sovjetunionen, dette monstrøse væsen, dette Behemoth fra to sider. Altså hvis Sovjetunionen kunne

angribes fra to sider, kunne det måske udslettes.

Yamamoto, manden der gjorde amerikanerne en stor tjeneste ved at starte Pearl Harbor-angrebet, gik

fuldstændig bersærk, da Japan underskrev Tre-Parts-Pagten og blev en del af Aksemagterne, en pagt,

der var en gensidig forsvarspagt.

Japanerne indså, at hvis de ikke skabte enhed i Østasien, så ville delkontinentet bliver �ået i

småstykker af vest-kapitalisme på den ene side og kommunisme på den anden side. Eksemplerne

Vietnam og Korea taler for sig selv. Man kan have en vis sympati for Nordkorea, fordi de er blevet så

stigmatiseret af Vesten, men det er indiskutabelt, at det var en syg konstruktion, for kommunismen og

den østasiatiske kultur, historie og mentalitet var inkompatible. Den kollektivisme, som kommunismen

repræsenterede (manipuleret kollektivisme), var en helt anden end den non-individualisme, som

fandtes i det østasiatiske tankesæt. Mange forveksler de to, og Maoismen pro�tterede på

forvekslingen.

Mens de stadig var i live

Som følge af en eksport af marxisme-leninisme / kommunisme til Kina blev der massemyrdet 65

millioner kinesere under kulturrevolutionen (konservativt anslået, det er snarere 100 millioner). Læg

dertil den indonesiske borgerkrig. Ville Vietnamkrigen have fundet sted, hvis Japan for alvor og med

gennemslagskraft havde vundet WW2? Næppe! Hele konceptet bag denne beskidte krig er ærke-

amerikansk. Ville Koreakrigen have fundet sted? Næppe igen, for det var endnu et produkt af den

monopolkapitalistisk-kommuniske �å-alting-i-stykker-mellem-jer-politik og -strategi. Del-og-hersk
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indfandt sig i det 20

århundrede på alle

menneskeligt tænkelige

niveauer, og globalt fandt det i

Den Kolde Krig sted mellem

disse antitetiske poler.

Amerikanerne havde fremført

Monroe-doktrinen, der sagde,

at ingen fremmed magt kunne

træde ind i den amerikanske

ind�ydelsessfære. Men når det

kom til Kina, der blev regnet for

amerikanske ind�ydelsessfære,

så galt doktrinen åbenbart ikke, for alle blev inviteret ind til at undergrave Kina. Amerikanerne støttede

Mao, hvilket sås ved Nanking-hændelsen. Doktriner skulle altså forstås efter behov …

I Kina dengang var det som i Mellemøsten i dag. Eller i Afghanistan. En hord af krigsherrer blev

inviteret og sluppet løs, så de kunne bekrige og udslette hinanden, hvorefter Imperiet kunne træde ind

på scenen – eller ikke træde ind på scenen, blive i baglokalet og trække i håndtagene.

Mr. Moon og Mr. Bush

Tid til en anekdote.

George H. W. Bush aftjente værnepligt som torpedopilot i Anden Verdenskrig. Et krævende job, i øvrigt,

så meget må man give manden. Men krævende på en anden måde end kamppiloter, der skal bekrige

hinanden, torpedo-piloter sænker skibe. Man siger at kamppiloter skaber �lm, mens torpedopiloter

skaber historie. En topedopilot skal derimod kunne lande på et hangarskib i sidevind, hvilket ingen

andre kan gøre.

Anyway: Forinden havde man brugt ubådsbelejring til at udsulte Japan. Størstedelen af de japanske

stillehavsøer blev aldrig invaderet i modsætning til, hvad amerikanerne lod verden forstå. Så man

sænkede handelsskibe, civile skibe med andre ord.

På det tidspunkt var de aller�este japanere vegetarer, der allerhøjst spiste �sk. Men fordi øboerne blev

udsultet, var de tvunget til kannibalisme for at overleve. De endte med at æde en del amerikanske

krigsfanger. Japanerne havde radar, hvilet amerikanerne ikke var klar over. På en ø med radarstation,

blev piloter fra nedskudte amerikanske �y bragt ind og smidt i et hul. Så skar de lemmerne af et af

gangen for at holde dem ‘friske’ så længe som muligt. Ved det fjerde lem, blev resten af manden

slagtet!

George Bush Senior blev skudt ned og vidste straks, hvad der ventede ham. Japanerne roede ud for at

samle ham op, da der dukkede en ubåd op. Amerikanerne havde råd til at have en �åde, der ikke

bestilte andet end at samle nedskudte piloter op. Mange år senere, da han var præsident, spiser han
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middag med den japanske premierminister, da en eller anden japaner udbryder i en frisk tone: ‘Hey, vi

var jo ellers på vej ud for at samle dig op dengang!’ Bush vender sig om og brækker sig ud over stolen,

hvorefter premierministeren griner højlydt. Hele seancen blev �lmet og udsendt på internationalt TV,

men ingen fortalte forhistorien.

Under Koreakrigen var han CIA-o�cier, og han åbnede et kontor i Korea. Det hedder simpelthen KCIA,

Koreansk CIA. Og Korea har altså været besat af amerikanerne siden den Amerikanske Borgerkrig!

Bush løb på det tidspunkt ind i en ung kommunisk og præst ved navn Yong Sun Moon, mr. Moon

himself. Han konverterede George Bush til moonie. Alle i Asien ved det, de vil bare sige ‘nå ja, Bush,

moonie-præsidenten’. Men amerikanerne ved det ikke.

Neil Bush går i sin fars fodspor.

Forbrydersyndikaternes smag med hensyn til billedkunst synes at lad noget tilbage at ønske.

Nord- og Sydkorea er stadig o�cielt i krig, for Koreakrigen sluttede aldrig. Det foregår stadig

forhandlinger, for de har kun forlænget våbenhvile. Der foregår hele tiden kamphandlinger, hvor

amerikanere bliver skudt. Hver gang bliver de �øjet hjem i kister dækket med FN-�ag, for det er stadig

en FN-fredsbevarelses-aktion, så de er FN-tab. Derfor hører amerikanerne aldrig om det som døde

amerikanere. Men fordi der stadig foregår krig mellem Korea’erne med USA på den ene side, er det

påbudt for alle virksomheder at fremstille våben. Og fordi mr. Moons kirke er registreret som en

virksomhed, fremstiller den altså våben. Han ejede en række virksomheder. Bla ejede han Washington

Post i over 10 år. Han var dermed medvirkende til, at George Bush blev præsident.
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Bush var i øvrigt lukket om det, og erklærede villigt Sun Yong Moon som Guds stedfortræder på

jorden. Han valfartede årligt til Korea for at kysse mr. Moons sko. Han holdt åbningstalen, da Moon

åbnede en slags Moonie-Georgetown i Sydamerika. Man skulle måske tro, at demokraterne ville bruge

det imod ham. Men det viser, at amerikanske politik er fuldt ud koordineret med kontrolleret

opposition. En deep state styrer landet bag demokratiets røgslør.

Det indianske Holocaust

Bush-familien har en særlig vinkel på det Indianske Holocaust, som vi om lidt skal se. I perioden fra

1877, hvor staten begyndte at sejle under pirat�ag frem til 1. Verdenskrig, blev der udryddet omkr.

100.000 indianere. Amerikanerne læste dødstallene hver dag i omkring 40 år. På den måde blev der

skabt en befolkning, der efterhånden blev immun overfor dødstal. Da tallene væltede ind i både 1.

Verdenskrig, 2. Verdenskrig, Koreakrigen, Vietnamkrigen osv., var det bare tal, man trak på skuldrene

over. Altså så længe det ikke var amerikanere. De var jo bare skævøjede gooks ligesom indianerne.

Amerikanerne er blevet de mest de-sensitiverede mennesker på jorden. Det er en befolkning, der ikke

har oplevet andet end det ene folkemord på det ene folkeslag efter det andet i hele sin levetid.

To generationer indenfor gangstervirksomhed på statsniveau

Prescott Bush Senior, der var kavalleri-o�cier, var med til at ombringe indbegrebet af indiansk

modstand, Geronimo. Han gik til hans telt og skar hovedet af ham (han var allerede død), hvorefter

han hjembragte kraniet til Skull & Bones-klubben ved Yaleuniversitetet.

Måden, hvorpå general Rutherford Hayes startede det indianske genocide, var særdeles bedragerisk.

Han gav alle indianere amerikansk statsborgerskab. Det kunne lyde som en god ting i bedste

demokratiske ånd, men det var en katastrofal ting! For samtidig blev alle de indgåede traktater, som
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de hvide havde indgået med de indianske nationer, ophævet. Det betød, at de var på lige fod med alle

settlere, der kunne tænke sig at slå sig ned. Det hele handlede om fratagelse/indlemmelse af land.

Indianerne havde derefter værnepligt. De blev til Indian Scouts, altså indianere, der var agenter. De var

med til at slagte indianere, som regel andre stammer end deres egen. Britisk-stil igen-igen.

Krigeren der blev dekapiteret og endte i kælderen hos en stak psykopatiske spejderdrenge på Yale og

Princeton. 100.000 af hans folk blev slagtet.

Men hvad der bør tilføjes her er, at den britiske Kong George rent faktisk befalede briterne at stoppe

ved Appalacherne. Hertil og ikke længere, sagde han, for der skal også være land til indianerne.

Rutherford Hayes var af en anden mening, så det var altså de højt besungne Founding Fathers of

America og deres håndlangere, der var de egentlige folkemordere. Det var de samme Founding

Fathers, der startede krigen mod Sydstaterne under foregivende af medfølelse med de stakkels slaver.

Og da de / Lincoln ikke havde brug for slaverne længere – slaveriet fortsatte i Nordstaterne efter

frigivelse i Sydstaterne – deporterede han et par millioner af dem og dumpede dem i Vestafrika i det

område, der i dag hedder Liberia som en bunke ‘human waste’. Så meget for den type, som zionisten

Spielberg i sin �lm beskriver som slavernes sande ven! Men det er ikke første gang, at Spielberg

bedriver historieforfalskning.

Så tog illusionisten igen røven på virkeligheden

De to 100-års-spænd mellem skelsættende begivenheder, der er omtalt i det ovenstående, vækker til

en vis eftertanke. 1776, den amerikanske revolution > 1876 statskuppet og det stjålne valg. 1901 det

muslimsk-indonesiske attentat på præsident McKinley > 2001 karaktermordet på muslimer ved at

smøre inside-jobbet og Mossad-operationen 9/11 af på muslimske terrorister. Vel vidende hvor

�kserede, kabbalister/sabbatæere, satanikere/frimurer-inderkredsen er på talmagi og datoer, så er

disse spænd næppe tilfældige.



29.12.2022 15.21 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2347/3124

Men der var

russere før den

anti-russiske

operation kaldet

Sovjetunionen, og

der er stadig er

russere i dag. På

samme måde var

der amerikanere

før den

forfatningsmæssige konstruktion / misrøgt af forfatningen, der hedder USA, og der vil stadig være

amerikanere, efter at konstruktionen er brudt sammen. Der var endog amerikanere 10.000’er år før

bølgen af asiater, vi i dag kender som indianerne. Så at kalde indianerne for den oprindelige første

nation er historisk-antropologisk-geogra�sk ukorrekt, selvom det muligvis er politisk korrekt.

Kennewick-mennesket var klart en kaukasisk type, der sikkert har fulgt iskanten under istiden. Det er

den samme kultur, som malede hulemalerierne i Sydfrankrig for 40.000 år siden.

Rekonstruktion af de

egentlig første indfødte i

Nordamerika.

Med al respekt for

Geronimo og hans folk –

det var ikke dem.

Det virker som

indlysende, at USA

støttede Taiwan mod

Hovedlandet Kina.

Hvad man ikke er så

klar over er, at USA

kraftigt støttede det

maoistiske Kina. De to generaler, Claire Chennault og Evans Carlsson, den sidste erklæret kommunist

støttede sammen med kommunisten Roosevelt maoisterne fuldt ud. Nationalisterne og maoisterne

endte med at myrde �ere af hinanden, end der blev myrdet af japanerne under WW2, og japanerne

slog omkring 100 millioner kinesere ihjel. Det fortæller om, at borgerkrige altid er mere ondskabsfulde

end internationale krige.

Den japansk-amerikanske fredstraktat blev tilsyneladende skabt i 1946. Det er blot ikke rigtigt, for de

japanere, der var ombord på skibet bar ikke samuraisværd, hvilket er uomgængeligt for japanere, der



29.12.2022 15.21 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2348/3124

overgiver sig. Så de overgav sig altså ikke, det var blot et skuespil. Der blev kæmpet videre helt frem til

september 1951. USA var altså både i krig med Japan før Pearl Harbor og efter 1946. Fænomenet med

ikke afsluttede krige gælder for Nord- og Sydkorea og for Kina og Taiwan. Taiwan anser sig selv for at

være den legitime regering også for hovedlandet, altså det rigtige Kina. De var et af de oprindelige

medlemmer af FN’s sikkerhedsråd. I dag er de ikke engang anerkendt som en nation i sig selv, men

kaldes en udbryderprovins fra Kina. Der �ndes ikke ambassader i Taiwan, der �ndes ‘good-will-o�ces’.

Det taiwanesiske �ag har større

lighed med det japanske �ag end det

kinesiske

Det kan komme som overraskelse

for nogle og måske støde andre, at

for Taiwan-kineserne står Hitler og

nationalsocialisterne som the-good-

guys. De bruger stadig swastikaet,

de bruger den romerske hilsen.

Hvis man ser WW2-

propaganda�lmen ‘Why We Fight’

og billeder af de kinesiske allierede,

så bærer de naziuniform og Stahlhelm. Shang Kai Sheks søn gik på nationalsocialistisk militærakademi.

De har skabt et yderst velfungerende samfund efter inspiration fra det nationalsocialistiske i 30’erne.

De var den eneste økonomi, der ikke gik i boble-eksplosion under den store recession ligesom den

japanske, den indonesiske og de asiatiske tiger-økonomier, for Taiwan er totalt immune overfor den

slags. De har et fuldstændig andet system.

Taiwan kan ikke inspiceres af FN, der jo ikke anerkender dem. Ikke desto mindre har de et af det

største nuklear-arsenaler i verden, hvilket er grunden til, at Kina ikke tør røre dem. Det er et af de

meste velstående (ikke-)lande i verden med en økonomi fuldstændig over, hvad befolkningens

størrelse lægger op til. De producerer fx det meste computer hardware i verden. Men de eksisterer

altså ikke. Kan det have noget at gøre med, at de har formået at skabe en økonomi, der ikke spiller

bold med monopolkapitalisterne og centralbanksterne og deres bubble-gum-økonomiske pumpeværk

af in�ation og de�ation?

Hvad med de andre aksemagter fra WW2? Har de eksilregeringer? Selvfølgelig har de det, men ingen

kender dem. Nazityskland og fascist-Italien har stadig eksilregeringer. Hvad mere overraskende er, at

Japan ikke tabte krigen, men vandt den! Surprise!

Militær-in�uenzaen

Der tales meget om anti-semitisme. Vi burde tale mere om anti-sinetisme, altså anti-østasiatere, der

mere eller mindre ligner kinesere. Det er en isme, der er høj-praktiseret af britere og amerikanere.

Den engelske forfatter Jack London anbefalede i 1910 i en af sine noveller den TOTALE udslettelse af
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den kinesiske eller østasiatiske race = 25% af verdens befolkning ved hjælp af et biologisk våben!

Herefter kunne anglo-amerikanerne �ytte ind og etablere deres demokrati. I 1910 oplevede Østasien

den store manchuriske pest. Manchuriet var hovedstedet for Ching-dynastiet, der havde regeret Kina i

hundredevis af år. Manchurierne begyndte at dø i hobetal, og i dag er der kun ganske få tilbage, der

taler det manchuriske sprog.

Som ung mand erkendte den japanske kejser Hirohito årsagen til denne dødelige og kunstigt skabte

pest. Pesten blev indjiceret under Durham White i Korea. Hirohito besluttede sig til at blive

marinebiolog, da 60.000 manchurier døde på blot et år. Hans tilskyndelse var at beskytte Asien fra

amerikansk biologisk masseødelæggelse. Alle in�uenzaer herefter og til i dag er dannet i Asien og er

a�øbere af denne biologiske krigsførelse, der eskalerede under WW1 og gjorde, at USA/England vandt

krigen.

Hvordan blev den opfundet? Sorte amerikanske slaver kunne et-og-andet med sygdommen kopper.

De vidste, hvordan man udførte biologisk krigsførelse med den smitsomme sygdom, så de serverede

mad for deres herrer, der indeholdt kopper. De var jo ankommet fra Afrika, The White Mans Grave,

hvor der er �ere dødelige sygdomme end nogen andre steder, så derfor bor de traditionelt i isolerede

landsbyer. George Washington lærte tricket og åbnede lig fra faldne soldater in�ceret med kopper,

som han vaccinerede sine soldater med. Dengang blev det ikke kaldt vaccination men varialering. Den

erfaring, man gjorde her, vandt 1. Verdenskrig.

Hvad man ikke vidste: The Founding Father bedrev nekro�li

William Henry Welsh, den mest magtfulde person i amerikansk medicinsk historie, blev kontaktet af

general Gorges, der sagde: ‘Der �ndes en krig i Europa, og præsident Woodrow Wilson ville vældig

gerne ind i den krig, men han ved, at han ikke skal vinde den.’ Det var rigtigt, for på det tidspunkt

havde tyskerne vundet krigen – hvilket ikke står i historiebøgerne.
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Brest-Litovsk-traktaten modi�cerede det bolsjevikiske magtovertag og udraderingen af det russiske

dynasti og Czardømme via en borgerkrig. De etablerede et regime, der var for svagt til at bekæmpe

den tyske kejser. Så de overgav af en tredjedel af den russiske befolkning, 1/4 af det russiske

territorium og 1/2 af den russiske industri til tyskerne. Kejseren var større end Hitler-Tyskland på det

tidspunkt.

Woodrow Wilson var i et dilemma. Så kan kontaktede John D. Rockefeller, der igen kontaktede Welsh

og Gorges og svarede tilbage, at han kunne fabrikere en særdeles smitsom sygdom, der kunne få

Woodrow Wilson ind i den krig, så han kunne tegne hvilket som helst Europakort, han ønskede. De

ville ske via Rockefeller Research Institute i dag kendt som Rockefeller University. Wilson sagde: Go For

It!! Vi er i tiden før 1. Verdenskrig.

Manden der blev berygtet for mere end sit charmerende smil

De tog indsatte ud af San Quentin-fængslet og placerede dem på Letterman Research Center – i dag

George Lucas’ Industrial Light & Magic Company, der dengang destruerede alle papirer om det sted,

der før havde ansat 25% af alle militær-ansatte læger i USA. Som militærlæge var man fritaget fra den

hykleriske edsa�æggelse, som andre læger afgav: at gøre folk raske, ikke syge. Hykleriet var dobbelt,

for selvom man som ikke-militærlæge a�agde ed, var man reelt bundet af medicinalindustrien, der

pålagde en at gøre folk syge, mens man hævdede at gøre folk raske. Hvad var i grunden værst?

Altså: som soldat var man under kommando af en general, der ikke var underlagt det almene og

internationale lægeløfte om redde menneskeliv, men som frit havde lov til at ødelægge menneskeliv.

Gorges hentede fanger fra San Quentin til Fort Levenworth og Fort Lewis og skabte, hvad der hed The

American Army Flue. Alle in�uenzaer er �yvende in�uenzaer – deraf navnet in-�u: �yvende ind – altså

asiatiske. Fugle-infuenza, svine-in�uenza, alle kommer fra Asien. Hvorfor? Fordi i Asien lever folk lokalt,
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landligt med deres fugle og svin. Når fuglene ankommer, fanger de in�uenzaen, der ikke skader dem

ligesom maverne på dinosaurer for millioner af år siden. Vi er alle ofre for efterkommerne af

dinosaurerne: fuglene. Når fugle-�uen springer over til svin, har mennesker et problem, for svin er

‘menneskelige’ i deres fysiologi/anatomi. Vi bruger fx svine-organer til menneskelige transplantationer,

og vi får altså de samme sygdomme som svin. Asien har pleiader af fugle og svin, så derfor bukker

asiater for hinanden. De giver ikke hånd, når de hilser på hinanden, for ikke at give �uen videre.

Så amerikanerne sendte altså lastbilfulde af fanger fra San Quentin til Kansas sammen med kyllinger,

som de �k at vide, at de skulle spise. Sandheden var, at de skulle in�ceres af en sygdom, som verden

aldrig havde set før, for den var kunstig skabt. Da de ankom til Kansas var alle fanger in�ceret med

H1N1, fugle-svine-in�uenzaen, alle in�uenzaers moder! In�uenzaen blev herfra injiceret i den

amerikanske hær, og en afdeling blev sendt til Spanien. Herfra spredte den sig sammen med den

amerikanske hær til resten af verden. Den spanske �ue dræbte �ere mennesker på 24 timer, end AIDS

dræbte på 24 år, og de dræbte �ere mennesker på et år, end Den Sorte Pest i middelalderen dræbte

på 100 år. På verdensbasis dræbte de 100 millioner mennesker! Sådan vandt Amerika WW1.

Det var helt klart, at in�uenzaen var asiatisk. Den Sorte Pest i middelalderen, der dræbte 2/3 af den

europæiske befolkning, kom fra Mongoliet. Den blev ikke spredt af den sorte europæiske rotte, men

via fugle. Alle videnskabsfolk og alle regeringer under og efter 1. Verdenskrig vidste, at amerikanerne

havde gjort det, men de fortalte ikke befolkningerne om det. Det var som ved en atomkrig, hvor man

kalkulerede med First Strike og dets Blowback. 20 millioner amerikanere døde, 80 millioner ikke-

amerikanere døde. Historiebøgerne er tavse om det, for krigs-imperiet var også et disinfo-imperium.

Det var nemt i mellemkrigstidens Europa og USA for depressionen var ankommet, og alt overskud blev

brugt til at holde hovedet ovenvande.

20 millioner amerikanere – 80

millioner ikke-amerikanere

– de efterladte har ingen

anelse om årsagen

Hastigheden for døde ved

fronten under 1.

Verdenskrig var så stor, at

man allerede løb tør for

kister den første uge. Der

�ndes grave mange steder,

for der ligger op til 10.000

begravet i det samme hul.

Man måtte bruge

bulldozere, for der var ikke

folk nok tilbage til at begrave de døde. Sådan vandt man Første Verdenskrig, og sådan planlagde man

at vinde Anden Verdenskrig, men det slog fejl, fordi japanerne var bedre til at udvikle biovåben.
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Fort Dietrick, Maryland blev sat op med den højest mulige grad af clearance, højere end Manhattan

projektet. Sikkerhedsvagterne med maskinguns havde ordre til at skyde folk på stedet, hvis de havde

glemt deres ID-kort. Stedet blev kørt af George Merke, manden der skrev den farmaceutiske manual,

man bruger i hele USA, og altså en mand, der skabte sig en formue på at fremstille biovåben. Her

fremstillede man fx botulin, det mest giftige stof, der �ndes. En dråbe kan slå storbyer ihjel, et pund –

og det var, hvad man fremstillede her – kan dræbe en milliard mennesker. Men japanerne kom altså

først, og amerikanerne måtte bede om fred. Men folk ved det ikke, for de har fået at vide, at WW2

endte med en atombombe-orgasme.

Dresden – Tokyo – 100.000

Hiroshima og Nagasaki og brandbombningen af Tokyo, hvor der alene blev slået 100.000 kvinder og

børn ihjel i en japansk Dresden-parallel, myrdede tilsammen 220.000 civile. Men den japanske

krigsmaskine var intakt, for den befandt sig på det tidspunkt på fastlandet. Til gengæld var det

amerikanske tropper, der blev sendt ind i byerne, der var blevet nuked for at rydde op, og kun få af

dem overlevede. Resten døde af bestrålingscancer. USA havde og har et fænomen hos deres soldater,

der hedder atom-veteraner. Folk der har overlevet bestråling – indtil de døde.

En anden slags biovåben kommer fra Afrika. In�uenzaer er asiatisk, blødnings-feber er fra Afrika. Ebola

er en sådan. Den slår folk ihjel så hurtigt, at den ikke spredes. Den skaber varme zoner, eller

brændende zoner. De bliver ikke spredt via fugle med via primater. Aber er langt mere interaktive med

mennesker i Afrika end fx Kina. Ligesom med AIDS er der meget lidt tvivl om, at det er den føderale

regering i USA, hvis �ngeraftryk sidder på den epidemiske spredning, der fandt sted.

Den amerikanske regering var ikke valgt under Anden Verdenskrig, det var en militærregering. Det var

et duopol bestående af hæren og �åden, der styrede landet, ikke forskelligt fra hvilket som helst

militærdiktatur i en bananrepublik efter et militærkup – bortset fra at folk troede, at det var et
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demokrati. FDR var en døende mand i slutningen af krigen. Så lederne af landet hed general Marshall

og admiral King. De havde tilsammen 27 millioner mænd i uniform. Til sammenligning har den

kinesiske hær i dag med fuld mobilisering tre millioner mænd. Denne enorme hær kunne have

marcheret over hele planeten, men det gjorde de ikke, for USA havde i al hemmelighed tabt krigen – til

japanerne. Havde man måttet indrømme det, ville mega-maskinen ikke have kunnet blive ved med at

hive penge ud af de amerikanske skatteydere og efter krigen opretholde sig selv i en størrelse, der var

helt ude af proportion med hvad noget land havde brug for. Det militær-industrielle kompleks havde

bidt sig fast for alvor. Det er den komplekse organisation, der har fremstillet alle disse sygdomme, og

det er den, der stadig styrer USA.

Militærbasen med højere grad af sikkerheds-clearing en Manhattan-projektet.

Ikke uden grund

Afdelingen for ‘sjove’ våben hedder Darpa, og alle amerikanske hospitaler har underkontrakter for

militær-forskning. Akademia har militære underkontrakter. Den journaliske verden er indkapslet

miliært. Underholdningsindustrien har militære subkontrakter, og når man ser Hollywood-

produktioner, hvor der medvirker �y, helikoptere og andre krigsmaskiner er det ikke CGI-gra�k, det

militæret og �åden, der stiller op med op til hele divisioner. De bruger Hollywood til en rekrutterings-

kampagne, når de fremstiller sig selv med lækkerhedse�ekt og glorie af heltemod.

AIDS er ikke en naturlig virus, som vi kender den. Det er meget simpel og enstrenget struktur, der er

meget ældre end den dobbeltstrengede struktur, der danner DNA. DNA, ribo-dia-nuklearsyre har

oprindelig udviklet sig i verdenshavene. AIDS stammer fra en tør ørkenverden, for den kan ikke

eksistere i vand. Det er en alien livsform, der er blevet til et biologisk våben. Spredningen forgår

heteroseksuelt, men pludselig begynder det at sprede sig vi homoseksuelle i Nordamerika. Hvordan

kunne det lade sig gøre? Kun via injektion i vacciner på samme måde som blødningsfeber i Afrika.

Ebolaen – eller som den egentlig hedder Zebola, Zaire Ebola, spreder sig så hurtigt, at den brænder ud,

inden den kan blive pandemisk. Den kan brænde en landsby ud, men udvikler sig ikke i byerne.
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Landsbyer er holdt adskilt i Afrika netop for at beskytte mod sygdomme. Derfor er Afrika også The

White Mans Grave, for kontinentet er fuld af sygdomme, som hvide ingen naturlig immunitet har

overfor.

http://indiaopines.com/ebola-virus-man-made-labs/

Derfor er den Ebola, der pludselig brød ud i Vestafrika, et laboratorieprodukt. Den �ndes kun i det

varme tropisk-fugtige regnskovsmiljø i Zaire/Congo, den spreder sig ikke til tørrere eller mere

tempererede områder som Elfenbenkysten, Sierra Leone og Liberia. Så hvad er der i det område, der

kan motivere en spredning? Her er Amerikas tidligere slaver. Da briterne afska�ede slaveriet dumpede

de alle deres slaver i Sierra Leone, så her taler de The Kings English. Da Lincoln generøst frigav alle

slaverne, deporterede og dumpede han millioner i Liberia, hvor de taler The Yankee English. Liberia

har altid betragtet sig selv som USA 51′ stat. De bruger et amerikansk �ag med tretten linier og en

enkelt stjerne. De har den amerikanske dollar som valuta som det eneste sted i verden udenfor USA.

Da Liberia faldt fra hinanden og udviklede anarkistiske tilstande, begyndte de at stille krav om at blive

anerkendt som den 51′ stat. Som respons �k de … Ebola! Udfor Liberia �ndes der en ø, der hedder

Monkey Island. Her �ndes der laboratorier, hvor der blev dyrket alle mulige slags dødelige vira,

deriblandt Ebola. Som bivirkning ødelagde de chokoladeindustrien, for hovedparten af verdens

chokolade kommer fra Elfenbenskysten.

Rusland – Sovjetunionen – Rusland

Vladimir Putin gør i dag som præsident det bedste han kan. Og hans kompetence og viden om

virkelighedens verden er større end hans politiske modstandere i vesten, hvis eneste kvali�kation er

deres liderlighed efter magt og deres evne til albue sig op i systemet for at få den. For Putin er magt et

http://indiaopines.com/ebola-virus-man-made-labs/
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redskab med et formål, og hans regeringsførelse er væsensforskellig fra Sovjettidens ledere. Han

agerer i virkeligheden med folkets godkendelse som en slags ny czar.

Men han har mange odds imod sig, for det system, han har arvet, er næsten umuligt at arbejde med.

Hvad der er værre end det dysfunktionelle sovjetsystem er den traumatisering, som det russiske folk

blev udsat for under kommunisterne. Som følge deraf var alkoholisme som problem så massivt i

Rusland, at de får irere og skotter til at ligne tetrillere. Under Gorbatjef var man nødt til at starte

menneskelig-fysiologisk studier i hvordan man lavede kunstig befrugtning, for faderen var ofte så

alkoholforgiftet i undfangelsesøjeblikket, at det gav retarderede børn. De var den eneste nation på

jorden, der nogensinde havde brug for det. Længden på mænds liv i Rusland er kraftigt forkortet.

Unge fædre dør, for de drikker sig ihjel. Vi kan tale om en kollektiv depression af ufattelige

dimensioner. Russiske kvinder har en rekordhøj abort-rate, og statssponsoreret abort er sikkert og

lovlig.

Eskapisme for en traumatiseret nation

Så Putin har et demogra�sk kollaps imod sig, for Rusland mangler simpelthen arbejdskraft til at kunne

udnytte deres enorme ressourcer. På øerne Sakhalinsk og Mechurovsk, som Rusland stjal fra Japan –

som igen stjal dem oprindelig fra manchurerne/kineserne under det manchuriske Ching-dynasti – er

der mere olie end i De forenede Arabiske Emirater, men der er ikke russere i området, der kan udvikle

stedet, så de har været nødt til at hyre sydkoreanere til det. Der bor stort set ingen russere i Sibirien

undtagen i koncentrerede by-ekklaver. Tundraen og taigaen er ødeland.

Så Ruslands styrke overfor sine modstandere i Vesten er ikke væsensforskellig fra den taktik, man

brugte under kommunisterne – der er en del blu� og og laden-som-om involveret. I den kolde krig i

USA var der en sær blanding af kommunister på den ene side og konservative på den anden, der alle

fra hver deres synspunt forsøgte at fremstille Rusland som stor og farlig. Folk taler hele tiden om det
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Sovjet, der vandt Anden Verdenskrig og som kunne have overrendt hele Europa. Men fra 1017 op til

1945, hvor de kom væltende indover et stærkt svækket Tyskland, var de så plaget at pest, sult og

borgerkrige, at de mistede 130 millioner indbyggere. Hele den slaviske-russiske befolkning faldt

voldsomt i antal siden det store baby-bump under krigen. Under Stalins terrorregime døde yderlige

100 millioner, så tilbage i 1945 efter alle krigstabene var der 107 millioner tilbage. Og i en folketælling

er der ekskluderet samtlige minoriteter: tjetjenere, jøder, kazarer, �nner, polakker alle de imperiale

indlemmelser på Kaukasus og i Mongoliet.

Det svarer til befolkningen i Japan på det tidspunkt! Japanerne på deres side havde det modsatte

problem, for Japan var overbefolket og kunne under pres ikke ernære sin befolkning. Så amerikanere

har to former for selvbedrag (mindst) angående de to nationer: At Rusland var stor og mægtig, og at

de selv slog alle japanere ihjel og ødelagde deres infrastruktur med invasion og atombomber. Men der

skete større skade på japanske faciliteter vha lokale jordskælv i samme periode. At russerne skulle

have vundet ved at gøre så stort et menneskeo�er er nonsens, for man kan ikke vinde ved at miste sin

befolkning. De var i 1945 totalt svækkede, så en general Patton skønnede, at han kunne have rullet

hele vejen til Moskva og elimineret kommunistregimet. Og han var ingen urealistisk galning.

Man spørger sig selv: hvad skulle tyskerne her?

Havde de ikke hørt om Napoleon?

Russerne vandt ikke over nazisterne. Den russiske vinter gjorde det. Russerne havde i sovjettiden intet,

som de selv var kommet op med – bortset fra Vodka. Al deres udstyr, industrielt, transportmæssig,

teknisk, militært – alt stammede fra Vesten, som havde investeret interesse i, at Rusland var

opretholdt som internt dysfunktionelt. Hele skræmmebilledet om bjørnen var et kæmpe

propagandastunt, for at det militær-industrielle kompleks kunne blive ved med at hive penge op af

lommen på de amerikanske skatteydere. Det er det stadigvæk, og nu har de amerikanske deep state-

svindlere opfundet nye �ktive fjender eller fjender, de selv har skabt som supplement til Rusland.
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Ukraine-krisen er blandt andet skabt for endnu-endnu engang at udløse budgetter for vor tids

Behemoth, det amerikanske militær.

Det russiske vejsystem var forfærdeligt før og under krigen. 1/3 af de tyske transportkøretøjer brød

sammen allerede den første uge under invasionen. Ruslands kystlinie ville have været svær at forsvare

eller ubrugelig for dem selv, da det meste af den er indkapslet i is og resten er eksponeret (Baltikum

og Sortehavet). En krig med Vesten på det tidspunkt ville have været katastrofal for dem. Deres �åde

var på ingen måde i kategorien som USA’s. USA’s tab under krigen var ubetydelige i forhold til de

russiske. Slaget om Berlin blev tilsyneladende vundet af bla russerne, men i virkeligheden ødelagde

det dem.

Heller ikke 1. Verdenskrig vandt russerne, jf Brest-Litovsk-traktaten. Tyskerne vandt den – indtil de blev

stukket ned bagfra, og USA entrede krigen. Østrig-Ungarn og Tyrkiet vandt krigen i forhold til Rusland

for Tyrkiet indlemmede som medlem af aksemagterne Georgien, Armenien, Azerbaijian, og var de ikke

også blevet ramt af det biologiske masseødelæggelsesvåben, den oprindelige H1N1, The American

Army Flue udviklet på Fort Dietrick, Maryland i 1918, ville de have været en stormagt uden lige i dag,

for olieressourcerne i Georgien og Azerbaijian er enorme.

De allierede vandt altså 2 Verdenskrig – eller gjorde de? Russerne vandt ikke, som vi har set og

forstået. Amerikanerne vandt heller ikke, men måtte fake en sejr over Japan og lyve for deres

befolkning. Tyrkerne vandt heller ikke i sidste ende, for de døde af The Flue og måtte opgive deres

indlemmelser. Tyskland vandt ikke, for de var blevet smadret. Og hvad med England, de vandt da,

gjorde de ikke? England tabte hele sin status som The British Empire og måtte opgive deres

koloniherredømme, og tilbage var en skal kaldet Commonwealth. Det britiske økonomi lå i ruiner, for

Churchill havde udpint landet totalt via sit krigsprojekt, for at deres konkurrenter kunne ødelægge sig

selv. Så England ødelagde også sig selv. Man spekulerer på, hvem der egentlig vandt Første og Anden

Verdenskrig? Retrospektivt er der kun én nation, der reelt har pro�teret på disse forbandede krige, og

de var ikke engang en nation før 1948. Rigtig gættet: Israel. Eller rettere: Israel og det zionistiske

verdensnetværk.

Halvamerikaneren, der ikke �k lov til at gøre sit arbejde færdigt.

Hvad var egentlig hans arbejde, og hvem var hans opdragsgivere?

Men England vandt ikke. Englænderne stemte Churchill ud som premierminister allerede i krigstid,

men ingen husker det inklusive englænderne selv. Han havde lovet dem blood-sweat-and-tears, han

havde kun mere krig og endnu mere krig i tasken. Han ævlede om, at nu skulle englænderne tage alle

deres skibe og tropper og invadere Kina via HongKong mens japanerne forsøgte at invadere Japan. Exit

Churchill!
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Okinawa

Så invaderede amerikanerne Japan. De invaderede Okinawa, en lillebitte ø, som ikke engang er en

japansk ø, men et helt andet område med en hel anden befolkning mere lig Taiwan. De ligner ikke

japanere, de er ikke vegetarer for de spiser svin, de er sinetisk i etnicitet. De har et andet �ag end

Japan. Amerikanerne invaderer altså et helt andet land og fortæller deres egne og resten af verden, at

de har invaderet Japan!

Amerikanerne opførte sig perverst på Okinawa. Der var �ere okinawaer, der begik selvmord end der

døde for amerikansk hånd, og der døde �ere okinawaer, end der omkom i Hiroshima/Nagasaki. De tog

deres eget liv for at slippe for at blive brændt ihjel, torturet eller massevoldtaget af amerikanerne!

Amerikanerne udviste den samme attitude overfor denne helt uvedkommende øbefolkning, som de

havde udvist ved det Filippinske Holocaust i 1889, hvilket var total og perverteret menneskeforagt.

Øboerne havde ikke deltaget i nogen krig, og nu blev de massemyrdet og torturet for at USA kunne få

aggressionsudløsning!

En styrke større end D-dag/Normandiet skulle til for at overvinde en ø på størrelse med … Lolland.

Selv i dag forsøger japanerne at hjælpe okinawaerne af med amerikanerne. En del af formålet med at

besætte denne ø var permanent at skabe sig en �ådebase, og den �ndes stadigvæk. Den ligger

strategisk mellem Japan, Korea, Taiwan og Kina.

En måde, hvorpå amerikanerne bedrev deres folkemord var, at slagte samtlige svin på øen. Selv

smovsede de for en stund i �æskesteg, men øboerne ville fremover dø af underernæring, når vinteren

satte ind. Som et krav efter ikke-kapitulationen forlangte japanerne, at de skulle genetablere øens
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population af svin, og amerikanerne måtte sejle skibsladninger af svin over Stillehavet. Alle svin på øen

i dag er amerikanske!

Hvordan invaderede amerikanerne så den lillebitte ø Okinawa 4 april 1945? Den styrke, de brugte, var

større end ved D-Dag og hermed den største invasions�åde samlet i Verden nogensinde! Alligevel

mistede man hele marinekorpset ved invasionen. Harry Truman sagde derefter: Vi bruger nu alt, hvad

vi har. Det betød atombomber. Hvis en lillebitte ubetydlig ikke-japansk ø kunne yde så stor modstand

mod en kæmpe �åde, hvordan ville det så ikke være at invadere selve Japan?

Hvordan kan et så lille land være så modstandsdygtigt? Fordi de havde set amerikanere, der

indfangede gamle mennesker for at afbrænde dem for sjov. De havde set dem indfange børn, riste

dem på spid og æde dem! De vidste, hvor modbydeligt amerikanerne opførte sig, og hele verden

vidste det nu. Japanerne vidste, hvad der ville ske med dem, så no-way! ville de dø uden at gøre

modstand til det yderste. Og det vidste de feje amerikanere.

Pigen med det hvide �ag …

Ifølge det asiatiske koncept karma, der ikke er et �u�y

religiøst kuriosum men en spirituel-fysisk naturlov, kan ingen

skaber af karma nogensinde undslippe dens lov. Derfor vil

hendes bødler brænde op i det helvede, de selv har skabt,

indtil de har forstået til fulde, hvad de skabte.

Okinawa er hovedøen på Ryukus-økæden og hørte før til

Kina. Ligesom Taiwan. Japan tog Taiwan fra Kina i 1895.

Amerikanerne overvejede at invadere Taiwan, fordi det

japanske luftvåben var installeret her. Men det ville have

været ligesom at invadere de japanske hovedøer. I 1945,

derimod, begyndte den kinesiske nationalistiske regering at

re-allokere sig til Taiwan. USA tog altså Okinawa, mens

japanerne før havde brugt 72 timer på at besætte

Indonesien, HongKong, Singapore, Vietnam, Taiwan, og alle

øerne i det Sydvestlige Stillehav. Intet af alt dette land blev

taget tilbage i et halv årtis krig med USA og Rusland, men blot et par bittesmå øer, hvilket ikke krøllede

så meget som et hår på den japanske krigsmaskine.

Hvad med russerne da, vandt de ikke krigen mod øst?

En lille omvej til forståelse: Det russisk støttede regime i Den Demokratiske Rebublik Vietnam

(demokrati betyder her ‘folkets’ i den marxistske betydning, hvilket selvfølgelig intet har med

demokrati at gøre) havde et fremragende luftvåben. De scorede fx 20 esser (nedskudte �y) i

modsætning til amerikanernes 2 esser under hele Vietnamkrigen. Nordvietnameserne havde ligeledes

en kæmpe panservåben-enhed. Hvorfor mødte amerikanerne aldrig dem? Fordi vietnameserne holdt

dem mod nord imod Kina. Så da krigen ophørte, pløjede nordvietnameserne gennem Saigon i 1975
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med hele ni panserdivisioner og amerikanerne måtte i hast arrangere Operation Frequent Wind, der

største helikopter-evakuering i historien. Amerikanerne spurgte sig selv om, hvor alle disse tanks kom

fra.

Den japanske atombombe

Det samme oplevede russerne i Manchuriet. Hirohito �yttede alle sine tank-divisioner i nærheden af

Tokyo for det tilfælde, at amerikanerne var sindsyge nok til at invadere selve Japan. De divisionerne var

forsvundet, mente Stalin, at han kunne rykke ind med … kavaleri! Her mødte han manchuriansk

kavalleri, der var blevet tilbage, Quang Tong-hæren. Den russiske hær bestod af ældre og gamle

mænd, for alle de unge var døde mod vest. Stalin lod hæren bevæge sig ned over den koreanske halvø

for at gå imod Japan. Korea og Japan her en direkte fysisk grænse mellem hinanden i form at et smalt

stykke hav. Hvis Stalin havde nået dertil, kunne han have gået direkte i land i Japan.

Retræte af en smadret hær

Men japanerne stoppede ham. Det største japanske industrikompleks var ikke i selve Japan men i

Korea kaldet Conan, eller på koreansk Hungnam. Her fandtes tre opdæmmede �oder og et kraftværk,

der genererede så meget elektricitet, at næsten hele Japan kunne være forsynet. Men stedet blev

brugt til noget andet: at producere atombomber! Totalt ukendt for mainstream historieskrivning.

Nordkorea er fuld af uran, så det brugte de.

En demilitariseret tiger

Mellem Nord- og Sydkorea har man i dag verdens største de-militariserede zone. Hvordan blev den

skabt? Ingen synes at vide det! Det blev skabt af japanerne, da sovjethæren væltede ned gennem

landet på vej mod Japan. Japanerne havde placeret dusinvis af sprænghoveder, som blev brugt som
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nukleare landminer, hvorved de desintegrerede den

sovjettiske hær i området. Zonen er i dag så bred, at

den kan ses fra månen. Det er et ubeboet område,

hvor der i dag �ndes �ere typer af sibiriske tigre og

tranearter, hellige fugle for de gamle dynastier fra

Ching til Yamado. Typen af nukleare sprænghoveder

var af en anden type (little boy) end de, der blev brugt

i Hiroshima/Nagasaki (big boy), og radioaktiviteten

forsvandt i løbet af et par måneder. Dyrelivet �yttede

ind, da der ingen mennesker var tilbage.

Nogle vil indevende, at de ikke mener, de kan få øje

på området fra et �y. Det skyldes udelukkende

forureningen, for regionen er så industriforurenet i

dag, at smoggen �yver hele vejen mod øst og gør, at

på en slem dag kan man dårligt trække vejret i Navada. Derfor skjuler zonen sig. Men det er noget af

det eneste, man kan se fra månen sammen med Den Store Mur. Og det er ikke selv muren, man kan

se, for den er jordfarvet og kan heller ikke ses fra �y. Men fra månen ser man dens skygge.

Da Stalin fejlede i Korea, prøvede han fra den anden vej via Hokkaido, den nordligste ø i Japan. Her

annekterede han Sakhalinsk og to andre øer og forsøgte at gå i land der, men da blev han blæst ud i

vandet af japanske ‘naval tanks’, der var holdt i reserve. Hvis man tager dertil i dag, �ndes der stadig

dynger af skeletter fra mennesker og heste, skrot fra sovjettiske landgangsfartøjer, osv. Det er altså

efter, at Japan ifølge amerikanerne havde kapituleret, men amerikanerne nævner ikke et ord om det!

De så, at japanerne smadrede sovjetterne uden kamikaze eller lignende, bare kontant artilleri. Stalin

�k aldrig Nordjapan, hvilket Truman havde tryglet ham om.

Russisk skrot på Hokkaido

Da Churchill ønskede at deltage i

det cirkus, sagde briterne NEJ! De

havde fået nok af slagterier og

den ‘gode krig’, de var blevet

tudet ørerne fulde om. Da der

var valg 5 juli 1945 blev der

skrålet: Vote For Churchill! Men

de britiske soldater var også

stemmeberettigede, og

stemmerne fra krigsveteranerne,

som de nu var, kom først i land

�ere uger senere. Udfaldet var

thumbs town – exit Churchill. De

engelske soldater havde fået nok
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af hans krigsliderlighed. Den engelske befolkning ligeså, for de havde været i krig siden 1939. Herefter

mente alle, at krigen var forbi og glemte fuldstændig, at den stadig var i fuld gang i Stillehavet og i

Asien. Ingen husker det i dag. Og da ‘krigen’ begyndte at dukke op som forskellige krige i Østen, så folk

ingen sammenhæng til WW2, for den havde de lissom fået på plads.

Stalin �k en røvfuld i Østasien. Amerikanerne ligeså. Og alligevel fastholder de via et stykke mytologi,

at de vandt krigen! Der fandt et underligt og latterligt ritual sted på USS Missouri, hvor den japanske

kapitulation skulle have fundet sted. Men kejseren var der ikke. En stak japanere kom tilsyneladende

ombord på skibet, men ingen af dem medbragte samuraisværd foreskrevet til formel japansk

overgivelse. Japanere springer aldrig den slags formaliteter over. Ceremonien varede 18 minutter. Det

amerikanske �ag var kunstigt og illegalt. Der var kun 31 stjerner på, bagvendt og med omvendte

stjerner (sataniske Baphomet-pentagrammer). De 31 er en kabbalistisk omvending af tallet 13 som i 13

kolonier. General MacArthur ska�ede sig bagefter af med mange af dem, der havde medvirket.

Hvorfor? Fordi også den amerikanske befolkning var dødtrætte af krig og ønskede bare at høre, at

japserne havde overgivet sig. Det bekendtgjorde Truman så i en fjernsynsudsendelse. Han løj op i

hovedet på amerikanerne.

Lt Sutherland korrigerer ikke det japanske overgivelsesredskab, som der stod i teksten.

Lt Sutherland deltager i en fake ceremoni med et fake dokument for en fake kapitulation.

12 september 1990 – det blev sat op i 1989 ved Berlinmurens fald – fandt der en underskrivelse af fred

sted i Berlin mellem Sovjetunionen, USA, Storbritanien og Frankrig og de to Tysklande, der nu blev til

ét Tyskland. Men ingen af de to Tysklande fandtes før Anden Verdenskrig, det var Hitlers Tredje Rige,

man gik i krig mod. Man underskrev en fred med to lande, man aldrig havde været i krig med. Og

hvorfor var det nødt til at underskrive fred så lang tid efter? Man havde brug for et samlet Tyskland til

at oversvømme EU med deres Deutschmark-Euroer, for de var de eneste, der kunne gøre det. Den

simulerede ‘fred’ var altså udelukkende for at skabe et økonomisk boost via det mest velstående land i
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Europa. Det skal så nævnes, at denne rigdom ikke kom den menige tysker tilgode, især ikke efter

genforeningen. Den menige tysker reddede sin egen økonomi via sin traditionelle sparsommelighed.

Men nationaløkonomisk blev Tyskland det rigeste land i EU.

Med denne såkaldte fred endte amerikanerne, briterne, russerne og franskmændene formelt al

okkupation af Tyskland, for husk, at okkupation/besættelse i sig selv er en krigstilstand. Sovjetterne

efterlod sig en stak atom-missiler, som ikke nemt kunne �yttes. Det var SRBM og MRBM –

Short/Medium Rocket Based Missiles – så nu kunne tyskerne altså ramme alt fra Moskva til London

uden problemer. Russerne havde installeret disse missiler i fald USA og NATO skulle �nde på at gøre

det, de nu gør i Ukraine.

Man kan spørge, hvor Nationalist-Kina / Taiwan var ved underskrivelsen i Berlin, for de var et af det

oprindelige stiftende medlemmer af De Forenede Nationer og daværende medlem af

sikkerhedsrådet? Fordi de joinede Aksen og modsatte sig det Allierede Imperium, så de blev til et ikke-

land, der ikke var anderkendt af FN. Kommunist-Kina, derimod, var mod Aksen, så de kom ind fra

kulden i den kolde krig. Hele ceremonien var en stor joke, men man �k euroen ud af startklodserne

med tysk kapital i ryggen.

Amerikanerne og resten af verden har troet på alt det crap, de �k fortalt, fordi verden lider af

informations-fornægtelse. Det har ført til en mental retardering, så folk i Vesten, selv veluddannede,

ikke længere kan læse indenad og udøve egentlig tænkning.

Title 38 i den amerikanske forfatning siger, at Anden Verdenskrig gik i våbenhvile 24 december 1946.

Det siges via CFR, der her betyder Code of Federal Regulation, at krigsveteraner har ret til

krigsskadeserstatning. Men når man kan skrive sådan i en Title 38, betyder det samtidig, at USA’s

regering indrømmer, at hvad der fandt sted i de 18 minutter på Missouri ikke var gældende! USA og

Japan var altså stadig i krig under våbenhvile-omstændigheder indtil 28 august 1952.

Den demente præsident, der blev styret bagfra af George Bush, var vågen 3 timer den dag. B-skuepilleren

Reagan deltog her i et andet af historiens Hollywood-produktioner. At muren skulle ned kunne der ikke være

tvivl om. Alt andet i omstændighederne er der grunde til at betvivle.

Men det er endnu mere grotesk. Den ligeså latterlige og ugyldige ceremoni i Berlin i 1990 stiftede altså

ikke fred med det Tyskland, de havde erklæret krig. Så den dag i dag, er de stadig i krig med Det Tredje

Rige i eksil. Fænomenet Daylight Savings (sommertid) er et krigsfænomen. Efter 1. Verdenskrig blev det

fjernet, indtil Roosevelt genindførte det. Siden er det aldrig blevet fjernet, for Anden Verdenskrig endte

aldrig. Det samme med telefonafgifter. Det blev indført som en undtagelsesforanstaltning for, at

telefondamerne ikke skulle blive overskyllet af forældre eller ægtefæller, der skulle høre, om deres

familie var i live. Den er aldrig siden fjernet. Det sammel gælder for indkomstskat. Det er et

krigsfænomen, der burde være fjernet efter afslutningen på en krig. Det blev den aldrig.
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The Highjump

Amerikanerne kunne ikke fortælle deres befolkning, at den stadig var i krig med Japan. Hvad værre var,

at de ikke kunne fortælle befolkningen, at de stadig var i krig med Det Tredje Rige i eksil, så i stedet for

pumpede de hele mytologien op om den sovjettiske trussel og Den Kolde Krig. På grund af den ikke

afsluttede krig kunne de aldrig erklære krig i Korea eller Vietnam. For man kan krigsteknisk set ikke

erklære den samme krig to gange.

Her bliver det for alvor eksotisk, men følgende er nødvendigt for forståelsen af hele efterspillet af

WW2 og hvad der skete med Nazityskland, da det tilsyneladende forsvandt. Vi kender forskellige af de

udveje, som Riget tog. Operation Paperclip er mainstream efterhånden. Det Argentinske

settlersamfund er kendt. Folk har hørt om Neuschwabenland, men historien fortåger sig som regel.

Patagonien i Sydargentina er ikke langt fra Antarktis relativt set. Her ligger i øvrigt også en engelsk

øgruppe, Falklandsøerne. Interessant emne til en anden dag.
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Det er måske ikke tilfældigt, at fru Thatcher lader sig rituelt portrættere i Anden Verdenskrig-stil som en

anden Vera Lynn syngende ‘We’ll meet again …’ Og hvad laver England på de øer?

Visse folk har undret sig over, at nazisterne var så e�ektive i slagmarken, mens de næsten hver dag

forberedte sig på en retræte og re-allokering. De vidste åbenbart, at de kun kunne holde ud på det

europæiske subkontinent så og så længe. Historien om Taiwan er en parallel i den henseende. De re-

lokerede sig selv og �yttede det traditionelle Kina og dets regering til et andet sted. Og med succes.

De allierede havde forlangt betingelsesløs overgivelse, hvilket udelukkede nogen form for forhandling

og dermed reelt nogen form for overgivelse. Det er noget, som folk ikke helt forstår, men en

overgivelse kræver to parter, og her var der kun én. Det Tyskland, der skulle have overgivet sig, fandtes

ikke længere, dets regering fandtes ikke længere, landets enhed fandtes ikke længere. Det tyske folk

fandtes næsten ikke længere, for de var blevet brændt levende i 75 tyske byer – ikke kun i Dresden.

Endnu et teaterstykker. Man kan

godt blive lidt træt af at høre på så

meget ceremoniel britisk

selvforherligelse. Den ene tog pillen,

der anden rådnede op i fængslet.

Eller var det ham, der rådnede op?

Ved Nürnberg-processen var der

ingen civile ledere, kun militære.

Disse ledere havde i Riget haft

hver deres imperium, hver deres

hær. Hermann Göring var fx

øversbefalende for die Luftwa�e,
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der ikke kun bestod af �y, men også antiluftskytset, faldskærmsenhederne + 20 feltdivisioner inklusive

parserstyrker. Det var en hel hær i sig selv, og han behøvede ikke at henvende sig til die Wehrmacht

for at operere.

Det samme med admiral Dönitz, der var i stand til at afslutte våbenstilstanden med USA. Altså ikke-

kapitulationen. Dönitz tilbragte 20 år i Spandau. Sammen med Hess, som er en helt anden historie. I

begge tilfælde var det primært for, at ingen af dem skulle fortælle om, hvordan krigen aldrig endte.

Det samme med Göbbels. Det er her, det bliver det eksotisk. SS havde også luftenheder, og mange af

de raketter, der blev brugt i krigens sidste måneder var SS’s og ikke Luftwa�es. SS styrede også de

såkaldte Foo-Fighters, der var mangehovedede, magnesiumbaserede, radiostyrede lyskugler beregnet

på at forvirre fjendens radarsystemer og få piloter til at gå i panik. De lignede en slags �yvende

landminer med pigge stikkende ud til alle sider. Fænomenet er ligesom Rosswell-fænomenet endt op

som kultisk alien-mytologi. Den drejning skyldes Goebbels, der udtalte, at tyskerne var de første i

verden, der var i stand til at bruge televisions-teknologi til statspropaganda, og at deres signaler var

interciperet af en alien kultur, der anerkendte dem som den eneste legitme regering på planeten

Jorden. Hvilket selvfølgelig var blu�.

Der var ikke tid til at tage billeder. Så vi har

malet et.

Der udspandt sig et skænderi mellem

britere og amerikanere om disse ‘alien’

lyskugler. Amerikanerne bebrejdede

englænderne, at de hoppede på den

skrøne med aliens, mens de hævdede at

være mere skeptiske. Alligevel blev de nødt

til at tillade den tyske regering at re-

allokere sig selv, for hvis disse aliens

landede, havde man brug for tyskerne til at

forhandle med dem. Amerikanerne

hoppede altså også på den, selvom de ikke

indrømmede det direkte. Så e�ektivt var

Goebbels blu�nummer.

Spindoktoren

Inden vi kører videre ud af den streng, skal det siges, at der ikke her tages stilling til, hvorvidt

nazisterne rent faktisk havde alien-kontakt, og hvorvidt der overhovedet �ndes aliens på Jorden og i

Universet. Hvad der fremføres er udelukkende, at der foregik reelle manøvrer, der intet havde at gøre

med udenjordiske aliens, som blev tildækket og spundet som alien-mytologi, for at der kunne

opereres udenom o�entligheden. Så da amerikanerne senere ønskede at bedrage deres egen

befolkning mht Rosswell-hændelsen, hvilket senere vil fremgå, så brugte de samme tricks som mester-

spinneren Joseph Goebbels.
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Der blev set Foo-Fighters eller crop balls allerede i 1940-41

under The Battle of Britain, så hvor kom teknologien fra?

Det er anvendt fysik. Allerede efter den nationalsocialistiske

magtovertagelse i starten af 30’erne var der folk, der kom op

med vigtige opdagelser. En sådan var en indisk

videnskabsmand ved navn Subrahmanyam Chandrasekhar,

der var den første der bevidste matematisk, at sorte huller

�ndes, og at stjerner med en masse på 4xSolen på et

tidspunkt vil kollapse til et sådant. Han gjorde hermed

astrofysikkens grand old man Sir Arthur Eddington rasende,

og Eddington gjorde tykt racistisk grin med Chadrashakar og

kaldte for en ‘gul nigger’. Men inderen tog sine ligninger til

japanerne og tyskerne, for tyskerne regnede dette for arisk

videnskab, da de havde læst de vediske beskrivelser om

vimana’er. De regnede også sig selv for at være beslægtet

med inderne via en arisk immigration i en fjern fortid. Deres

svaskika var en indisk-arisk symbol, men det var samtidig et esoterisk symbol for den galaktiske

energi, de begyndte at studere.

Chandrasekhar – Briterne lo først, tyskerne lo sidst

De applikerede hurtigt denne viden via den første computer udviklet af Konrad Süss, hvor der blev

brugt magnetisk tape udviklet af I.G Farben i 1935. Martin Bormann styrede det private �rma

Henschel, der var Det Tredje Riges Area 51. Via computerudregninger kom de frem til, at der ikke blot

var sorte huller ude i universet, men at selve galaksens centrum var et sådan, som de refererede til

som Die Schwartze Sonne, den Sorte Sol, heraf betegnelse Den Sorte Sols Rige. På den måde �k de et

forspring på et halvt århundrede fremfor alle andre, for i USA og England begyndte man først at
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arbejde med Chandrasekkars ligninger i 1980’erne – grundet en racistisk gammel idiot ved navn

Eddington.

Bormann, den mest eftersøgte tysker nogensinde

Bormann var den mest eftersøgte mand i årtier, for han

undslap sidst på WW2. Han brugte altså computere i Det

Tredje Rige, hvilket var blot en af hans forcer. Hans tæft som

organisator og �nanciér blev legio. Historikeren Joseph P.

Farrell nævner ham nærmest med ærefrygt. Han er ret

overset i forhold til de andre topledere i Nazityskland, men

hans betydning bør ikke overses. Computere var medvirkende

til at toge gik til tiden i Det Tredje Rige. Selvom de dengang var

simpelt hulkortsbaserede, kunne en maskine alligevel udføre

på en uge, hvad 300 kontorfolk skulle bruge en måned til. De

var også medansvarlige for Rigets økonomiske succes i

30’erne indenfor en totalitær ramme. Da Hitler sagde til

Bormann: Disse maskiner er så sårbare. Hvor kan vi placere

dem? svarede Bormann: I Neuschwabenland (Antarktis), hvor

vi kan opbevare dem i et afkølet og dog opvarmet miljø, og

hvor ingen kan bombe dem. Det var her, at tyskerne begyndte at re-allokere.

Englænderne var klar over, hvad der foregik, så de prøvede at slå igen med The Royal Navy og SAS, og

mellem 1943-45 kørte de en operation ved navn Taberen (det lyder næsten dansk, hvem

vinder/taber?) under dække af geologiske undersøgelser på Antarktis. Amerikanerne var meget

irriterede over, at englænderne holdt det hemmeligt for dem. Men det lykkedes ikke at holde tyskerne

fra Antarktis.

The Father of Rocket science

I mellemtiden var der nye udviklinger i

Europa. Amerikanerne havde problemer med

Franco og det fasciststyre, der var sat op ved

hjælp af Hitler. Der var problemer med nazi-

videnskabsmænd, der var �yttet til Egypten

og i gang i Fabrik 333 nær Heliopolis. The

Godfather of raketteknologi, Eugen Sänger,

udviklede her sin DynaSoar, en tidlig militær

rumfærge, sammen med over 400 tyske

videnskabfolk. Så amerikanerne var meget

opsat på at sørge for, at nazisterne ikke kom

videre, dvs ud i rummet, hvor de ikke længere

kunne rammes. Her laver vi så et spring, et højt spring. Operation Highjump blev iværksat 1946-47.
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Det hele blev organiseret i største hast, da det blev klassi�ceret som undtagelsestilstand. Den

luftbårne Taskforce 68 �øj 3500 marinesoldater fra New Zealand. Disse blev aldrig siden regnet med

blandt de omkomne, for vi hører kun om �ådekorpset og marinesoldaterne, der omkom. Fraregnet

graden af klassi�cering var alene denne �asko årsag nok til, at det ikke er omtalt i o�ciel krigshistorie.

Listen over skibe, �y, materiel og mandskab var enorm. 100vis af �y, nyeste teknologi inklusive

�yvende skiver (hurtige men konventionelle) fra USA’s black programme, lynhurtige køretøjer, masser

af mandskab.

For en total liste se: Rosswell, OperationHighjump and the Opium War

Dette imponerende opbud blev blæst ud af området ved hjælp af tyskernes ikke-kendte Schlubbewart

(?). Her skal man forstille sig et helikopterfartøj bygget udenom bladene i stedet for bladene ovenpå.

De havde mulighed for at lande uden landingsbane og var hurtige. De var påmonteret den mest

avancerede tyske raketteknologi, og husk at tyskerne på det tidspunkt stadig var langt foran

amerikanerne.

Hvordan får man sådan en til at �yve uden eksotisk teknologi?

Admiral Byrd, der ledte operation, blev hængt ud som syndebuk. Regeringen desavouerede �åden og

deres infanteri og beordrede hæren til at overtage. De undersøgte muligheden for at smide en

atombombe over nazi-befæstningen i Antarktis.

Byrd gav et uo�cielt interview til Levan Atta fra International New Service ombord på USS Mount

Olympic. Det var kort før, Byrd røg ud i kulden. Interviewet blev kun bragt i den chilenske avis El

Mercurio. Her advarer Byrd om en nært forestående trussel mod USA og nødvendigheden af at være

på vagt overfor en luftinvasion. Hans sagde, at han ikke ønskede at skræmme nogen, men den bitre

virkelighed var, at USA sandsynligvis ville blive angrebet af fartøjer fra enten Antarktis eller begge

poler. Han tilføjede, at tiden var forbi, hvor USA kunne regne med sikkerhed som følge af afstanden

https://www.youtube.com/watch?v=yI9EkqZqTVU
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over verdenshavene fra polerne. Ligesom en anden nøgleperson i operationen, James Forestal, blev

han tvangsindlagt på et militærhospital, for at han ikke skulle udtale sig længere.

Nazisterne havde et forskningsprojekt i Polen

kaldet ‘Die Glocke’

Byrd skrev en dagbog, hvor han beskriver

mødet med aliens, der fortæller ham, at de

er utilfredse med, at hans folk har brugt

atomvåben, og at han skal tage beskeden

med tilbage. The usual alien-stu�. Selv

med et udvidet perspektiv, der inkluderer

hi-tech og et Tredje Rige, der ikke

forsvandt, virker alt i dagbogen ulogisk og konstrueret. Den slags passer ind i et skema, der skal få

ham til at ligne en nutcase samtidig med, at det a�eder opmærksomheden fra realiteter, der er tabu

for o�entligheden.

Nazisterne slog igen i 1951-56 i hvad amerikanerne refererede til som ‘en luftmassakre’. Uidenti�cere

�yvende skiver angreb �y, nogle civile, mest militære. 229 større af identi�cerede nedskudte �y blev

rapporteret, og 109 blev rapporteret forsvundet. 2000 piloter døde i denne ikke-erklærede luftkrig.

Den blev også kaldt ‘The Disc War’.

General MacArthur kom tilbage fra Stillehavet i 50’erne og udtalte, at Tredje Verdenskrig ville blive en

interplanetær krig.

Når man har fået et dårligt rygte, kan man i det mindste pynte på det med

et billede af sig selv som polarhelt
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Tyskerne var o�ensive og aggressive med det formål at holde amerikanerne fangen med lavere

teknologi, end de selv havde, for deres næste skridt var – og her ryger vi helt udenfor for konventionel

historieskrivning (som om vi ikke allerede var det …) – at re-allokere deres gear til Månen med en

teknologi kaldet Hanebu, der er tyskernes bud på Tesla-tech. Vi skal senere se, hvordan Tesla spiller

ind i hele scenariet. Amerikanerne ville forhindre det for enhver pris og i 1958 bragte de tre H-bomber

i anvendelse i Operation Argus.

Det var hverken russerne eller amerikanerne, der var de første i rummet. Det var tyskerne. Rummet er

et virkelig ondt landskab. Blot 5 km over havoverladen er man nødt til at bruge alle mulige former for

livsbeskyttende systemer. I bunden af troposfæren har de �este mennesker brug for supplerende ilt.

Ved 12 km kan man ikke længere udånde CO2 og begynder at koge uden maske og

temperaturregulerende heldragt. Over 30 km nægter turbojets at fungere. Og så videre.

Alt det gælder for konventionel teknologi, som vi kender. Tyskerne havde ikke brug for alt det, da

Hanebu-teknologien gør noget af det over�ødigt – men kun til en vis grænse. Amerikanerne var så

foruroligede over det, at de kontaktede en halvgalning/halvgeni ved navn Nicholas Christofolio (kan

ikke googles), der selvlært og uden at have grader i fysik alligevel arbejdede ved Lawrence Livermore

Radiation Lab. Han mente, at jordens magnetfelt ville reagere på samme måde som de magnetfelter,

han genererede i sit laboratorie, hvilket i så fald kunne transformeres til et rumvåben. Han skrev i et

papir, at hvis atomvåben blev sprængt i rummet, ville radioaktiviteten blive fanget i jordens

magnetfelt. På den måde kunne man skabe et strålingsbælte, et kunstigt Van Allen-bælte, der ville

ødelægge Det Tredje Riges evne til at gå ud i rummet. Da han sagde det, �k han samtlige fondsmidler,

han havde brug for.

Det største stykke miljøsvineri

udført på den korteste tid i

verdenshistorien

Så amerikanerne bragte tre

store atomvåben til

eksplosion over Antarktis.

Styrken, der skulle udføre

en sådan eksplosion hed

Taskforce 88 og var meget

stor. Igen: for detaljer

angående enkeltdelene i

styrken se , men der

medvirkede 5000 mand + en mindre armada af �y og skibe. Den var under kommando af

Departement of Defence og Arpa, i dag kendt som Darpa, Defence Advanced Research Projects

Agency, under admiral Edward Parker.

Operationens første trin var Operation Hard Tack, der var en afprøvning af e�ekten. Det startede 800

km sydvest for Cape Town 1. august 1958, og der blev bragt en megaton brintbombe til udløsning 48
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miles over Johnston Island i det sydlige Stillehav. Eksplosionen var så kraftig, at den lammede al

radiotransmission fra Tokyo til Californien. Så galningen Christofolio havde altså ret. Om morgenen 27.

august blev den første af de tre Argus-eksplosioner udløst. De var så kraftig, at der blev skabt kunstig

aurora. Tilsammen skabte de tre eksplosioner – den anden d. 30. august og den tredje d. 6. september

– et kunstigt Van Allen-bælte, et kraftigt ioniseret felt, der fuldstændig ødelagte militære rumsystemer.

Alle objekter, der ville forsøge at �yve igennem, ville blive gennemtrængt af X-Rays, da der ikke ville

være andet, der kunne absorere dem. De ville ødelægge elektroniske kredsløb og

computerhukommelse. Der var ikke mange satelitter i rummet i de dage, og de �este var tyske. Alle

blev ødelagt. Al evne til at operere med radar var væk.

Det kører et rygte blandt ufologer og alternative opensource researchere, at amerikanerne prøvede

det modsatte: at nuke et hul i Val Allen-bæltet, da de havde svært ved at slippe ud og komme til Månen

eller Mars. Det hænger sammen med alle de forlydender, der har været om, at de overhovedet ikke

har været på månen, at det hele var Stanley Kubrick, der lavede numre i en �lm-garage i London – osv.

Men hvad der skete på det omtalte tidspunkt var altså det stik modsatte: at amerikanerne selv skabte

et ioniseret radioaktivt bestrålings-fængsel i jordens atmosfære – som de selvfølgelig heller ikke selv

kunne slippe ud af. Hvordan det ser ud 50 år senere, er muligvis en anden sag. Og historien om

Kubrick kan derfor meget vel være sand. Goebbels har ikke levet forgæves.

Det var et major blowback for Det Tredje Rige i eksil, der havde brugt enorme midler på rumstationer.

Kort tid efter 5. oktober 1958 begyndte USA og Sovjetunionen et moratorium om afprøvning af

atomvåben. I 1961 underskrev de også en kontrakt om, at Antarktis skulle være 100% neutralt

område. Med den baggrundsviden, vi har fra ovenstående, giver det et andet perspektiv end

stormagternes bekymrede omsorg for uberørt ødemark og pingviner. Det var ikke en miljøaktion, det

var en mørkelægning. Samtidig danner Josip Bros Tito og Abdel Gamal Nasser sammen med en række

lande sammenslutningen af Ikke-Allierede Lande. De bryder sig ikke om uhellige alliancer.
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Nasser i Mansoura 1960. Den højest elskede egyptiske præsident nogensinde byggede altså raketter og

havde atomvåben. En af årsagerne til, at Israelerne under 6-dageskrigen forsøgte at få amerikanerne til at

indlede en atomkrig ved at bombe USS Liberty i Middelhavet.

USA kunne altså ikke annektere Antarktis, men det lykkedes dem at forhindre Det Tredje Rige i eksil i at gå ud

i rummet til Månen og Mars. Der fandtes imidlertid en tysk rumstation, der forinden var etableret ved

Månens sydpol, hvis mandskab døde af sult på grund af mangel på forsyninger.

Rosswell afmytologiseret

Vi springer her over til et beslægtet emne. Slægtskabet består i, at dets kerne er tilsløret af et lag af

spin og disinformation. En e�ektiv metode til den slags er udviklet af bla CIA og består i at fodre

o�entligheden med et tohovedet psyop-meme. Det ene hoved vender sig mod den simple o�entlighed

(der inkluderer politikere), det andet vender sig mod den skeptiske undergrund. G.I-generationen efter

WW2 (Government Issue) �k bare regeringsversionen, for de troede på alt, den sagde. På et tidspunkt i

slut-50’erne og 60’erne blev løgnen dog en anelse tyndslidt og der begyndte at stikke snavs ud af

revnerne. Vi så her, hvordan CIA transmogri�ede en tænkende, følende og protesterende anti-

krigsbevægelse under Vietnamkrigen til en potrygende, LSD/heroin-junkende sex-drugs-&-Rock’n’Roll-

�ipper-non-kultur suppleret af diverse NewAge udvandinger af spiritualitet. Det skete på blot et par år.

Undskyld, hvis jeg fornærmer en og anden, der kørte trippet og måske stadig godt kan li en joint, for

det er ikke det, der er pointen.

Peace, pot og patter. Bortset fra peace, for hippie-drug-kulturen var en psyop, der fjernede al seriøs

modstand mod krig. Hvor ironisk, hvor neo-linguistisk.

Pointen er, at hvis man får stukket en kult i hænderne, så holder man op med at efterspørge

virkeligheden. Så holder man op med at tænke rationelt og logisk. En kult, en religion og en ideologi –
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same-same. Når man først abonnerer på den slags, er løbet kørt. Det er i det psykologiske felt, at en

militær psyop �nder sted.

Folk har fået et bestemt billede af hændelsen ved Rosswell. Baggrund: USA er den eneste stat i verden,

der har anerkendt noget så weird som en satanisk kapellan. Hans navn var løjtnant Michael Aquino.

Han var en ekspert i militær-psykologiske operationer, psyops, og havde at gøre med de såkaldte

‘super-soldater’, folk med særlige psykiske evner, mange på grund af kemisk og psykologiske

hjernevask og personlighedsforandringer via programmer som MK-Ultra og Projekt Monarch. USA

havde før krigen ikke en egentlig Air Force. De havde hærens luftværn og søværnet. Det samme med

Japan.

Den sataniske løjtnant og nogle af ofrene for de spejderlege, der fandt sted på militærbasen

Aquino havde bla beføjelse til at bestille Grimoire’s – ældgamle magiske skrifter fra museer og

biblioteker. Disse skrifter blev hevet op af fryserne og bragt til ham per hurtigpost. De var

håndskrevne, nogle med blod og indbundet i menneskehud. Disse kunne ikke bringes udenfor

biblioteket, men Aquino udførte blot sataniske ritualer på Presidio Military Base, hvor Douglas Dietrich

var bibliotekar. Satanisk magi er nemt at skyde til side som ikke-eksisterende (probable deniability),

men det er en del af skjoldet af disinfo omkring det. Folk trak og trækker på smilebåndet af det, men

det blev taget dybt alvorligt i militæret. Scenen fra Apocalyse Now, hvor de �yver indover en Vietkong-

landsby i kamphelikoptere med Wagner’s Valkyrieridt på mega-højttalere er i virkeligheden en

omskrivning af det, Michal Aquino var hyret til i Vietnam: satanisk-magisk krigsførelse, hvor han via

sine Grimoires skabte, hvad han kaldte ‘dæmoniske skrig’ broadcastet indover fjendens område.

Vietnameserne vidste udmærket, hvad der skete og gjorde alt for at skyde helikopterne ned. Folk i

Østen har en ubrudt tradition for forståelse af magi, hvorimod den er totalt forsvundet – fra

over�aden, altså – i det materialistiske Vesten. Det skete i to bølger. Den første var kirkens

monopolisering af magi. Nu havde de patent på det, og alt andet var overtro. Dernæst i 1600-tallet

med dannelsen af den nyere europæiske videnskabstradition, hvor alt ‘overtroisk’ blev �ltreret fra til

brug for den inderkreds, der vidste, hvad man kunne med den slags. Det er også derfor, der �ndes en
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slags ‘dark side’ til nazismen, som man ikke gerne taler om, hverken blandt mainstream historikere

eller revisionister.

Det senere Area 51 hed Tonopah-lufthavnen. Her var man i stand til at udvikle blot �re jetmaskiner

under krigen i modsætning til de �ere hundrede, som tyskene byggede og de �ere tusinde, som

japanerne byggede. Japanerne vidste, at denne lufthavn var amerikanernes højeste militære niveau for

udvikling af �y.

Tonopah Test Range Airport før det blev omdøbt til Area 51

Efter bomningen af Hiroshima og Nagasaki beordrede kejser Hirohito �re såkaldte ‘super derigables’,

kæmpe ballonfartøjer indsat. De blev oprindelig brugt til at transportere militærkøretøjer ind over

Kina. Kejseren var det første statsoverhovede nogensinde, der havde en fuld videnskabelig

uddannelse. Han var marinebiolog, og fartøjerne bar også biologiske våben.

Havstrømmen Korosjoen og jetstrømmen går fra Japan og østpå mod USA. Derfor udviklede Hirohito

bio-momentane �yvende fartøjer, der efterlignede formen på forskellige �yvende dyr. De, der så dem,

fandt dem meget biologiske i deres udseende, nærmest alien-agtige. Derfor blev de fortolket som et

udenjordisk fænomen. Amerikanerne reagerede som primitive på en stillehavsø, der aldrig havde set

en �yvemaskine før, og som troede at det var guder fra himlen. Det hjalp heller ikke, at o�cielle

dokumenter refererede til japanere og andre asiater som fjendtlige fremmede – enemy aliens. Det

blev stadig udlagt som grå marsmænd. Der opstod en slags cargo-kult kaldet ufologi.

Væsen fra det ydre rum eller død japaner?

Det var det, som Michael Aquino udnyttede til at skabe en psyop om Rosswell. Der var ingen, der talte

om det dengang. Det skete efter de første månelandinger i 1969, hvor en person, der havde arbejdet
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på stedet, begyndte at plapre om om et væsen, han

havde set på et crash site, der var helt gråt og havde

skæve øjne.

Hirohito udnyttede den kraftige jetstrøm til at sende

ballonbomber mod USA. Senere kom hans super-

derigables. Han havde en biologisk spion ved navn

Hideo Niguchi. Han var Michiu Kaku for sine dage, en

etnisk celebritet af en videnskabsmand, der sagde, at

han havde isoleret polio, rabies, sy�lis og gul feber.

Han blu�ede sig til fuld adgang til de biologiske

laboratorier og stjal prøver, som han hjembragte til

Japan. Han døde af gul feber kort tid efter.

Amerikanerne vidste, at japanerne afprøvede de

biologiske våben, de skabte på slagmarken i Kina. I

slaget ved Hong Kow, der varede i �ere måneder,

overvandt en lille japansk hær en 200.000 mand stor

kinesisk hær, fordi 60% af kineserne blev dødelig syge af bombardementer fra granater med

porcelænskal. Når de krakkelerede væltede der biologi ud. Det skete også i de kinesiske byer. Den

eneste grund til, at hele Kina ikke uddøde var, at på den tid boede og levede størstedelen af alle

kinesere på et område på 20 kilometer, som de aldrig bevægede sig ud af. Derfor spredte

sygdommene sig ikke men brændte ud i hot-zones, hvor folk selvfølgelig døde, men tog sygdommen

med sig i graven.

Japanerne havde rigeligt af det giftige stads, men det tog Hirohito 4 1/2 års forberedelse. Det var ikke

ønskeligt, at det skulle sprede sig, for så ville det give bagslag for dem selv. De våben, han udviklede,

var lokalt næsten 100% dødelige og hurtigvirkende som Ebola. Ikke som The Army Flue, der ‘kun’ slog

kun 10% af dets ofre ud, men på grund af den enorme pandemiske spredning slog den 100 millioner

mennesker ihjel på verdensbasis.

Amerikanerne, altså militæret, vidste godt, hvad de var oppe imod – it takes one to know one. De

vidste, at Niguchi var død af gul feber, og at der blev brugt biologi i Kina. Så da der dukkede luftbårne

fartøjer op over Los Angeles d. 24-25 februar 1942, blev de meget foruroliget. Folk, der så 25 svævende

fartøjer og en stor ballon med rød lanterne beskrev dem som smukke kinesiske balloner. De var

kæmpe �yvende gasbårne platforme i 4-5 kilometers højde, der var moderskibe for såkaldte ‘parasite

�ghters’ svæve- eller drage�yvere. Amerikanerne havde selv udviklet tre enorme af slagsen, som de

kunne sende ud over Stillehavet, men de blev alle saboteret af japanerne og gik ned i bedste

Hindenburg-stil.



29.12.2022 15.21 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2377/3124

The �ying hamburger – or hindenburger

Amerikanerne kaldte dem for �yvende hamburgers. Deres bæreevne var formidabel. De kunne løfte

op til 300 tons. De kunne transportere tanks og andet tungt militært udstyr. Japanerne kunne løfte

tanks og dumpe dem i Kina bag fjendens linier. De kunne have en rund container i midten med

tropper – 300 tons tropper er en hel del – og de kunne endog udstyres med kanoner. Intet af det blev

brugt mod amerikanerne, for her var hovedformålet biologisk.

Der blev skudt en del parasitter og balloner ned i The Battle of Los Angeles men d. 26 februar var alle

ballonerne væk. Selvom de mistede 3-4 af de balloner, der sad i en krans omkring den centrale

gastank, så var der rigelig tilbage til at �yve hele vejen hjem. Folk fandt stof fra skærmene af

gummibeklædt silke. Alle resterne blev indsamlet og bragt til Mind�eld, California, hvor de blev gemt

væk. Herefter startede hele mytologien omkring hændelsen, altså at det skulle være alien invasion.

Militæret hævdede, at intet af det havde fundet sted, grotesk nok, selvom om millioner af mennesker

havde set det.

Der bredte sig en undertrykt rædsel hos militæret. Da der ikke var blevet smidt bomber, gik de ud fra,

at japanerne havde dumpet gul feber, så for at folk ikke skulle gå i panik, løj de om det. De omringede

Los Angeles med vaccinerede tropper, så ingen kunne komme bort fra området og sprede feberen.

Byen på den tid var ikke som det vokseværk, vi kender i dag, så de kunne gøre de. Vaccinen, de brugte,

var ikke engang testet og godkendt, så soldaterne var samtidig forsøgsdyr. De begyndte omgående at

dø. 50.000 soldater døde efterfølgende af hepatitis, der skyldes den forurenede vaccine (vaccine i sig

selv er en grel form for forurening, da den er lavet af fostre og døde dyr + meget andet godt …).
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Det stoppede amerikanerne fra yderligere Stillehavskrig i �ere år. Pearl Harbor blev som bekendt ikke

brugt som påskud til at slå igen overfor japanerne, men at involvere sig i Europa mod tyskerne. Kun

15% af de amerikanske ressourcer blev i starten brugt i Stillehavet, da alt blev allokeret til Europa. I

mellemtiden havde Japanerne okkuperet de Eleutiske Øer, der danner et over 2000 km langt bælte, et

kæmpe springbræt til Alaska. I det crashede super-derigable, der faldt ned ved Roswell, fandt man

tilstrækkelig ikke-frigivet biocidal til at udrydde store områder af kontingentet. Det var en kæmpe ‘war-

breaker’.

Piloterne var kun omkring 1.20 meter høje, specielt udvalgte til at navigere disse drage- og ballon�y.

Den normale soldat var gennemsnitlig 1.50 meter. Japan var et vegetarisk, shinto-buddhistisk land. De

amerikanske soldater i fangenskab døde 7x så ofte som i tysk fangenskab, fordi de �k ca halvdelen af,

hvad en japansk soldat �k, så de blev udsultet. På den anden side, døde samtlige af de 15.000

japanske, koreanske og taiwanesiske krigsfanger i amerikanske fangelejre – ingen af dem vendte hjem.

No surprise i øvrigt, når man tænker på de 1.2 millioner tyske krigsfanger, mange af dem civile

(hvordan kan civile være krigsfanger?), der blev sultet og frosset ihjel i Eisenhowers dødslejre i

Rhinlandet (‘Oh God, how I hate these Germans!’) i 1945 eftet Berlins fald.
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Der var en �nger med i spillet

Svæve- og ballon-piloterne var rekrutteret fra de fattigste japanske familier, Yakuza’en, den japanske

ma�a. Deres troskabsritual bestod i at hugge deres lille�ngre af, så de fuldbyrdede medlemmer havde

kun �re �ngre. En normal kaukasier kunne ikke manøvrere disse fartøjer, fordi de ikke passede i dem.

De ville heller ikke have kunnet manøvrere dem, hvis de havde. Dernæst havde alle piloterne barberet

alle hår væk fra kroppen undtagen deres øjenbryn. Blot en af disse væsener efter at dødsstivheden og

den grå farve har indfundet sig på en båre var tilsyneladende nok til at sprede rygtet om grey aliens.

Der tages ikke her stilling til, hvorvidt grey aliens fra de ydre rum �ndes eller ej, blot at Roswell-

mytologien var en psyop, og at New Age UFO-kulten labbede det i sig. Vi ved i dag, hvordan CIA skabte

hele drugkulturen for at afmontere antikrigs-bevægelsen under Vietnamkrigen, hvilket lykkedes til

fulde. Rosswell var en lignende operation, en psykologisk a�edningsmanøvre.
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En psykologisk-operativ turistattraktion

Personalet på jorden tævede mange af disse overlevende ihjel. Det ville man ikke have gjort med

aliens, der ville blive behandlet som en sjælden dyreart, man lige havde fanget. Det gjorde man med

krigsfanger, hvis man var af det humør og den moralitet. Husk at østasiaterne over en kam blev

benævnt ‘enimy aliens’. Bagefter terroriserede militæret civilbefolkningen i området omkring Rosswell

til ikke at fortælle sandheden. Til børnene sagde man: hvis I taler, slår vi jeres forældre ihjel. Til

forældrene sagde man: hvis I taler, slår vi jeres børn ihjel. Og ingen talte et ord om det før 1969, da

sergant Melvin Brown fortalte sin familie, at han arbejdet med ‘enemy aliens’, hvorefter folk i militæret

greb muligheden fo at spinne historien, så USA ikke blev anklaget for at være skyldige i

krigsforbrydelser, hvilket de i allerhøjeste grad var.

De tilfangetagne piloter blev torturet for at give en demonstration af �yve-teknikkerne. Flere af dem

stak af og forsvandt i landskabet. Gallup, kendt for sine Gallup-undersøgelser, er en by i New Mexico

nær Rosswell. Efter hændelserne foretog instituttet en undersøgelse, hvor de konkluderede, at 90% af

amerikanerne havde hørt om �yvende tallerkener. Det var den største ‘awareness pole’ nogen

amerikansk undersøgelse nogensinde har vist. Da Melvin Brown begyndte at tale, hentede man

løjtnant Michael Aquino hjem fra Vietnam. Han var adept af Anton Szandor LaVey, der havde startet

Church of Satan i Californien i 1966, og Aquino var som nævnt o�ciel og anerkendt satanisk kapellan

for den amerikanske hær (how weird isn’t that?). Han har o�-the-record indrømmet hele psyop’en bag

Rosswell til bibliotekar ved Presidio Military Base, hans højre hånd (liaison) gennem 10 år på basen,

Douglas Dietrich. Aquino har fortalt detaljeret om sit opdrag fra The Army Departement til at vildlede

amerikanerne, for at militæret kunne undgå anklager for krigsforbrydelser.
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Opium

De anglo-kinesiske opiumskrige fra 1839-60 etablerede den lukrative opiumshandel. Fra den tid og til i

dag er det primært indtjening fra nakotikahandel, der styrer verden via det ubeskrivelige sorte budget,

der gemmer sig under over�aden og som selv top-økonomer som regel ingen anelse har om, eller

måske netop kun ‘anelse’ og ikke reel indsigt.

Briterne producerede kanonkugle-store opiumskugler i deres farmakopeer Indien. De blev indskibet

ad de kinesiske �oder. Ching-dynastiets regering blev korrumperet og dets befolkning blev mentalt

undermineret af denne aktion, der på alle måder var militær i sit (u)væsen. Alle klasser fra aristokratiet

til bønderne blev afhængige af opium.

Da opium begyndte at oversvømme det britiske samfund også, blev det gjort ulovligt, hvilket kun

gjorde det endnu mere indbringende. Fænomenet og dets oprindelse forsvandt samtidig fra

historiebøgerne. Som da USA i forbudstiden masseproducerede millionærer på sortbørs med alkohol –

bootlegging booz gansters – skete det samme med narko i England. Hvor der er narko, er der

stinkende rige, ryggesløse mennesker, der som narkoen selv parasitterer på samfundet.

Galningen Franklin D. Roosevelt kom til magten i 1933, samme år som Hitler. Som Churchill havde han

en fortid i det militær-industriel-�nansielle kompleks og som sådan deres mand. Vi minder om, at det

USA, vi har i dag, er dannet af det oprindelige militærkompleks’ statskup i 1876, da demokratiet blev

stjålet af general Hayes og aldrig leveret tilbage siden.

Den kommunistiske magtgalning

i Det Hvide Hus

Roosevelt besluttede, at gå i krig

med … England! Du læser rigtigt.

Som �ådeminister mellem 1913-

20 havde han udtænkt planen for,

hvordan det skulle �nde sted. Den

gav han videre til hærledelsen i

1935. Hallifax, England og

Montreal, Canada, dengang

britisk, skulle ødelægges i et

lynangreb, før briterne kunne

intervenere. Han vidste, at briterne som sømagt ville modsætte sig amerikansk imperialisme i

Filippinerne, Alaska, Hawaii, Guam, Samoa, Cuba, Puerto Rico og Panamakanalen. Selv uden hjælp fra

det japanske monarki – monarker er mest allieret med monarker – ville de være en fjende. USA har

promoveret demokrati, altså anti-monarki, på samme måde som Sovjet promoverede kommunisme:

ved rå magt og massemord. Anslaget mod England var blot en del af en regnbueplan til yderligere

anslag mod hele verden, kaldet Code Red eller Warplan Red. Det ville blive Den Anden Verdenskrig i

den amerikanske vision. Canada som start skulle være testområde for giftgas.
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Briterne, der havde deres egen vision om Anden Verdenskrig, kendte planerne og responderede med

en stor militær opbygning i The Great Lakes, der var et veritabelt indlands-hav. Amerikarne for deres

part kendte til de britiske planer om et anslag mod Tyskland, deres koncept om Anden Verdenskrig. De

vidste, at briterne, altså den britiske krone, havde brug for Canada som eksil, hvis tyskerne krydsede

Den Engelske kanal, og amerikanske tropper blokerede for opbygningen i søerne.

På det tidspunkt overgav briterne opiumshandlen til USA. CNAC, China National Airforce Corporation,

lyder som et standard luftfartselskab, men var en organisation udelukkende bygget til at ud�yve

opium med Douglas DC3- og DC4 transkportmaskiner fra Østasien. Det blev forløberen for CIA-

luftfartselskabet Air America, der blev sat op af general Claire Lee Chennault. Under Vietnamkrigen

blev der �øjet i pendulfart mellem Laos og USA, opium ud og ris ind, så landmændene ikke behøvede

at dyrke ris, men kunne dyrke opium 100%. Risen blev �øjet til NordLaos, hvor opiumsmarkerne lå.

Herefter �øj man til hovedstaden i SydLaos, VienTien, hvor der var en forladt Pepsi Cola-fabrik. Her lå

ra�naderiet for hi-grade heroin. Så blev der �øjet til USA, vor en enkelt last var milliarder af dollars

værd.

Er dette et tilfældigt passager�y, eller er det lastet med heroin fra Laos på vej til at oversvømme sidegaderne

i en ikke navngivet storby et sted i Vesten? Coming to a town near you.

Husk scenen fra Pulp Fiction, hvor Vincent/Travolta er hos pusheren Lance for at købe dope. Lance: ‘…

Now, my shit, I’ll take the Pepsi Challenge with that Amsterdam shit, any day of the fuckin’ week …

Coke is fuckin’ dead as .. dead. Heroin, it’s coming back in a big fcking way’. Historien om Pepsi-

fabrikken var kendt streetwise.

Drugpengene blev vasket og kanaliseret via et australsk �nansorgan (Nugan Hand), der var BCCI i den

tid (Bank of Credit and Commerce). Operationen var så lukrativ, at Air America var større end samtlige
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�yselskaber i verden tilsammen! Roosevelt insisterede på, at japanerne skulle holdes ude af Indokina,

for det var hans hovedindgang til Den Gyldne Trekant og dermed BigDrugBusiness.

Den engelske krone og den kongelige britiske familie er langt mere end konstitutionel, som fx den

danske, den ejer England og dets establishment den dag i dag (spørgsmålet om hvorvidt Rothschild-

dynastiet ejer Kronen eller Kronen har hyret dynastiet som bankmænd bør besvares med et JA i begge

tilfælde) – kunne have valgt Australien eller New Zealand til eksil, hvis WW2-planen slog fejl, men de

foretrak Canada. Halvamerikanen Churchill var et produkt af det, som en del fra det britiske

establishment gjorde for at få en indsprøjtning af kapital: at gifte sig med en rig amerikaner. Hans mor

Jenny Churchill havde gjort det. Deraf hans senere så bekostelige vaner, der gjorde ham dybt

forgældet og dermed et manipulerbart bytte for særlige interesser.

Den britiske deep state, eksempli�ceret med gruppen Focus, der �nansierede Churchill og reddede

ham fra bankerot bestod af primært jødiske, liberale/venstreorienterede �nans- og businessfolk. De

havde brug for en mand med fast etablerede forbindelser til USA for at kunne spille op imod galningen

Roosevelt og hans syge planer. For deres planer var mindst lige så syge selv. Heri bestod Churchills

evner som leder under krigen. Han kanaliserede USA aggressionsplaner ind i en alliance og doing-the-

dirty-work for briterne! Roosevelts planer om at nakke briterne var hermed afvæbnet. Amerikanerne

var måske yankee-smarte, men briterne var britisk smarte – which is something completely di�erent.

Nanking-massakren

I stedet for gerådede amerikanerne i aggressiv kon�ikt med japanerne. Da Japan og Kina prøvede at

forhandle og underskrive en fredstraktat i 1937, saboterede amerikanerne forhandlingerne, der

foregik i Nanking, Kinas hovedstad i krigstid. Så længe de to lande og konkurrerende imperier

bekrigede hinanden, havde de ikke overskud til at forhindre det amerikanske drug-imperium. En

kinesisk-japansk fred ville have smidt amerikanerne ud af Østen og dermed ødelagt deres statsdrevne

drug-gangsterkartel. De brugte Carlssons radar. Han var en fanatisk kommunist, der arbejdede med

Mao Tse Dong. Han og Mao’s rebeller angreb Shang Kai Shek, mens han arbejde på fred med

japanerne.
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Massakren der fandt sted. Men det, der fandt sted, var ikke Nanking-massakren.

Japanerne troede, at de blev bedraget af Shang Kai Shek, og det var grunden til Nanking massakren.

Da de opdagede, at en stak kaukasere i kommunist-uniformer var blevet spottet mellem terror-

angriberne, svarede de igen ved at angribe de amerikanske krigsskibe USS Ladybird og USS Pan A. Det

blev på en måde Tomkinbugt-hændelsen i USA-Kina-kon�ikten. Japan befandt sig altså ifølge

amerikansk forfatning i en illegal og uerklæret krig med USA og England, et mønster, der har

kendetegnet de �este britiske og amerikanske aggressioner i over 100 år, hvor besynderligt nok

sunkne skibe og falske �ag er en del af mønstret.

Japanerne var nødt til at gøre modstand. Intet land kan fungere med en narkotiseret befolkning. Og

den næste bølge af ondskab og ødelæggelse af Kina var ikke narkotika, men kommunisme. Linket til

narko var imidlertid, at kommunisterne blev �nansieret af det sorte budget, som altid klæber til narko.

Nøjagtig som amerikanere og britere havde skabt den russiske revolution for at sønderbryde det

russiske czardømme, således lå maoismens Kina i lige-linje-forlængelse af det sønderbrud af Kina, som

opiumskrigene udgjorde. Opium var en fysio-kemisk forgiftning, kommunisme var en fysio-mental

forgiftning. Biologisk krigsførelse er simpel fysisk forgiftning, med mindre man inkluderer hele det

kæmpe mentale apparat af disinformation, der følger med for at skjule, hvad der egentlig foregår.
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Sådan ser et forgiftet folk ud

Tesla og geopolitik

Det fører os til Nicola Tesla. Hvad der skete med ham var et direkte resultat af, hvad der skete mellem

aksemagterne og USA. Tesla var blevet brugt og misbrugt af røverbaroner som J.P Morgan og

manipulerende rovdyr som Thomas Edison, der var en slags Bill Gates, altså en blanding af en

ryggesløs bureaukrat og en tyv. Edison tog æren for mange af Teslas op�ndelser. Tesla døde midt

under et eksperiment, der byggede på udnyttelsen af hans teknologi, Philadelphia Eksperimentet.

Jugoslavien var som bekendt en forening af Serbien, Kroatien og Slovenien, tre tidligere

kongedømmer. Tesla anså både Serbien og Kroatien at være sit fædreland, han var erklæret

serbokroat. Eller måske var det sådan, at både Serbien og Kroatian påstod, at han var deres

nationalitet, der er modstridende oplysninger her.
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En aldrende Nicola Tesla et par år før, han tog sit eget liv.

Han nægtede at være videnskabs-slave for Imperiet.

Problemet var, hvis man kan sige det – for ham var det ikke et problem – at han så sig selv som pan-

slavisk. Han gav alle sine originale dokumenter til sin nevø, der var jugoslavisk diplomat, så de efter

hans ønske kunne blive hele menneskehedens ejendom. Han havde oplevet på sin egen krop, hvordan

røverbaronerne og røverstaten havde forsøgt at monopolisere og gøre teknologien til deres eksklusive

ejendom. Han havde set Misundelsens Imperium direkte i øjnene.

Kroatien var under Vatikanets ind�ydelse og dermed også under ind�ydelse af Det Tredje Rige.

Vatikanet var blandt de første til at anerkende Det Tredje Rige. Vatikanet betalte store beløb i

beskyttelsespenge til gangsterstaten USA for aldrig at bombe Kroatien. Så i stedet bombede USA deres

egen allierede, Serbien. Den senere jugoslaviske regering under Tito bevarede en stor del af Teslas

dokumentation. Resten var blevet givet til Det Tredje Rige af aksestaten Kroatien. Da russerne overtog

Serbien, endte en del i Sovjetunionen. Så Teslas teknologi blev brugt at både Tyskland og Sovjet, og på

sær vis var det, hvad Tesla ønskede, så der ikke ville dannes en unipolær verden i form af et Global-

USA, men så der ville være rivaler til at give modspil. Geniet Tesla havde åbenbart stor indsigt i basal

geopolitik, og han var i højeste grad et menneske med en etik og en samvittighed. Amerikanerne var

så vrede over at blive snydt for deres rov, at de på fornærmet, barnagtig vis fratog Tesla hans

statsborgerskab og svinede hans eftermæle til som den til alle tider mest betydningsfulde op�nder-

videnskabsmand. Det var i de år, hvor 1000’er af amerikanere arbejdende og bosiddende udenfor USA

pludselig blev statsløse, fordi de over en kam blev udråbt til statens potentielle fjender. De turde ikke

vende hjem af frygt for at blive fængslet, frarøvet deres ejendomme eller henrettet.

Men hvad har så helt konkret den japansk-amerikanske kon�ikt at gøre med Tesla? Fordi

amerikanerne fratog alle japanere i USA deres statsborgerskab, rettigheder og ejendomme, så kunne

de altså gøre det mod ETHVERT INDIVID, de ønskede. De hentede Tesla ind og fortalte ham, at hans
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statsborgerskab var ophævet, og at han ville blive placeret i en arbejdslejr, hvor han havde at

samarbejde med dem for at udvikle deres krigsteknologi. Så tog han livet af sig selv. Det skete i 1943.

Samme år bombede amerikanerne Ploesti-oliefeltet i Rumænien. Serberne, deres daværende

allierede, var så �inke at redde 500 faldskærmspiloter fra at omkomme ved angrebet. Som ‘tak’ blev 2

millioner serbere ombragt i koncentrationslejre i Kroatien på grund af den aftale, Vatikanet havde

ska�et sig. Disse var de eneste lejre i aksen, der ikke var styret af SS. Endnu mere grotesk bliver, at

disse koncentrationslejre blev kørt af franciskanske præster og nonner, og de indbragte var børn. 2

millioner omkom! Ifølge Vatikanets eugenikplan for et Større Kroation ville de konvertere 1/3 af

befolkningen, deportere 2/3 og udrydde 2/3.

Da amerikanerne trak sig ud af Vietnam mellem 1973-75, trængte de ind i Afghanistan, hvor de

oversvømmede Sovjetunionen med heroin. De skabte millioner af heroinvrag i det tidligere Sovjet. I

dag bruger russerne det forladte område omkring Tjernobyl til at dyrke deres eget opium. Det giver

radioaktiv heroin kaldet Hot Shot, og brugerne af det har bogstaveligt talt selvlysende blodårer. Vi

havde ikke længere Den Anden Verden, da Sovjetunionen faldt fra hinanden, kun Den Første Verden

og Den Tredje Verden. Efter EU’s opståen blev Europa det primære mål for amerikanske drugs.

Der passes godt på landbrugsprodukterne i Afghanistan

Det meste opium dyrkes i Afghanistan, men for tiden kommer det meste heroin fra Pakistan.

Transportruterne går via Iran, Irak, Tyrkiet og videre til Europa. Derfor, for at gøre en lang historie kort,

var det så magtpåliggende for USA at nedlægge den tredjestørste hær i Europa, den serbiske.

Jugoslavien var uafhængig både af NATO og Warshavapagten, og Serbien regnedes for en seriøs

trussel på grund af netop Tesla-teknologien og deres enorme underjordiske faciliteter, hvor der også

var rumteknologi. Her kunne der skrives et helt separat afsnit om amerikanernes hemmelige
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rumprogram, der intet havde at gøre med forstørrede nytårsraketter, hvilke blot var frontdæksler og

røgskærme for noget langt mere eksotisk: Tesla-tech rumteknologi.

Serberne og: surprise – egypterne var med på vognen. Gamal Abdel Nasser havde et rumprogram!

Egypten var aftagere af nazi-videnskabsfolk efter krigen. Det var derfor han var i stand til at true

Storbritanien og Frankrig, da han nationaliserede Suezkanalen. Som modangreb slog Frankrig og Israel

sig sammen for at invadere Egypten. De gav pludselig op ved Heliopolis. Det skyldtes, at Nasser havde

truet dem med raketbårne atomvåben, MRBM (Medium Range Ballistic Missiles). Det betød, at Egypten

kunne bevare kontrollen med Suezkanalen og genforene Egypten med Sinaihalvøen.

Så Egypten og Jugoslavien var en trussel på grund af deres ikke-duknakkethed overfor Imperiet. Begge

vidste det og anerkendte hinanden, så i 1961 dannede de foreningen Non Allied Nations Movement.

De udfordrede herved det amerikansk styrede Forenede Nationer. At FN er en verdensforsamling af

selvstændige nationer er noget ævl, FN er er instrument for de, der undfangede ideen, USA, England

og Frankrig til at gøre andre nationer uselvstændige / afhængige / kontrollerbare. De ikke-allieredes

klub havde deres eget sikkerhedsråd. Josip Bros Tito var den første generalsekretær. Andre lande, der

tilsluttede sig, var Indien, Ghana, Indonesien, og til sidst var der 2/3 af FN’s medlemmer, der også var

medlemmer af NANM. Det er et kæmpe projekt, men de �este mennesker har aldrig hørt om det.

Projektet var en yderligere grund til udover at bane vejen for uhindret drughandel, at USA var

tilskyndet til at ødelægge Jugoslavien. Tyrkiet er EU’s Mexico i den forstand. Mexico har en enorm

økonomi, men den er en narko-økonomi. Den tyrkiske økonomi er baseret på smugleri, og enorme

mængder af opium og forarbejdet heroin bliver pumpet ind i EU, der nu er det primære marked for

the shit.

Jugoslavien stod i vejen. Tito døde samme år, som Jimmi Carter blev smidt ud, og den senile B-

skuespiller Ronald Reagan blev udvalgt som præsident (alle præsidenter i dette land er siden 1876

udvalgt og ikke valgt) og CIA-direktør George Bush Senior overtog reelt regeringsmagten i tre

valgperioder: to perioder hvor seniliteten Reagan, der sov 18 timer i døgnet og læste op fra Bush’s

manuskripter printet på papskilte resten af tiden og én valgperiode, hvor han selv var på. Da Tito var

død, satte de �nansielle amerikanske hærenheder, WTO og IMF ind overfor Jugoslavien og dumpede

31 milliarder $ gæld over dem som en slags �nansiel atombombe, hvorefter Serbien ikke længere

kunne betale for sin hær. Har vi set noget lignende for nylig i forhold til visse sydeuropæiske lande?
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Bosnien, 1992

Serbien var ikke ganske ødelagt endnu. Det næste trin var i 90’erne at drive en muslimsk kile ind via

Bosnien organiseret via den albanske ma�a, nu den største ma�a i Europa. Folk tror i dag, at Bosnien-

kon�ikten i 90’erne handlede om de gode og de onde, ligesom de tror, at WW2 var de godes krig mod

de onde. Bosnien handlede om noget så banalt og trivielt som drugs. Hvem var aktiv under sit US-

præsidentskab i kon�ikten? Bill Clinton. Hvad er Bill Clinton kendt for af folk, der kender til

virkeligheden bag de geopolitiske hændelser? Drug-tra�kkering! Hans fedtede �ngeraftryk er afsat på

alt, der foregik med base i Mena, Arkansas, hvor CIA-�y �øj sydpå med våben til subversive grupper i

Mellemamerika og tilbage igen med kokain. Ind imellem �k han selvfølgelig suttet pik af en af de

hundredevis af kvinder, der senere har anlagt sag mod ham og hans magtmisbrug og direkte

voldtægter. Må vi sige: uden større held, da han har råd til bedre advokater end dem. Hvilken

bedre/værre front�gur end Bill C for en beskidt krig på Balkan til at cleare transportvejene for BigDrug

ind i Europa?

Ved hjælp af albanerne, blev muslimske terrorister bragt i stilling i Bosnien for at skabe kaos og

påskud for intervention. Ring-a-bell? Al Quaeda og Isis agerer på samme måde. Der er tale om et

mønster og en strategi. Der er tale om psykologisk krigsførelse, der tager højde for de standard

reaktionsmønstre, der opstår, når mennesker bliver viftet om næsen med standard signaler.

_______________

Således endte beretningen om et land på den anden side af Jorden i vores egen forhave. Det er en

lang historie om en beskidt verden, om drugs, krig og imperiale overgreb, om løgnens magt og

magtens akt. Undervejs kom vi indover nærmest uudforsket land og gik oven i købet In Orbit. Det var

samtidig en historie om et land, vi mente vi kendte noget til, men hvis historie er ligeså kryptiseret som

historien om krigene, og intimt vævet sammen. Men mest af alt er det en historie om, at Imperiet har

modspil, og at mennesker er ukuelige, når de erkender deres situation.
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Og således endte historien ikke alligevel, for den er jo ikke fortalt færdig.

—– o —–
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Sovjetstaten det 20. århundredes nye Imperium ødelagde det russiske Zardømme. Det var dets

formål. Det er sjældent at man kan sige, at et imperium har et hovedformål, men dette havde. Det var

udtænkt og skabt til at udføre en opgave for nogen. Det skulle hjælpe med destruktionen af det Østrig-

Ungarske og det Tyske Kejserrige. Det var på mange måder det grimmeste og det ondeste, Verden har

set. Ikke desto mindre blev det af dets skabere betragtet som smukt og godt og velskabt. Det giver kun

mening i en verden, hvor alting vender på hovedet. Intet er dog så ondt, at det ikke er godt for noget,

for det har kureret det russiske folk for den totalitære gift for evigt.

Sovjetstaten det 20. århundredes nye Imperium ødelagde det russiske Zardømme. Det var dets

formål. Det er sjældent at man kan sige, at et imperium har et hovedformål, men dette havde. Det var

udtænkt og skabt til at udføre en opgave for nogen. Det skulle hjælpe med destruktionen af det Østrig-

Ungarske og det Tyske Kejserrige. Det var på mange måder det grimmeste og det ondeste, Verden har

set. Ikke desto mindre blev det af dets skabere betragtet som smukt og godt og velskabt. Det giver kun

mening i en verden, hvor alting vender på hovedet. Intet er dog så ondt, at det ikke er godt for noget,

for det har kureret det russiske folk for den totalitære gift for evigt.

Den russiske revolution
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Til gengæld var Sovjet med til under kommunismen og den kolde krig at eksportere deres system for

undertrykkelse via de snedigste former for subversion. Vesten blev ligesom Sovjet. Deres medier blev

fulde af løgn og propaganda, deres unge og deres intelligentsia blev korrumperet af marxisme, deres

ledende organisationer og institutioner blev til so�stikerede kloner af de, der var udviklet i

sovjetstaten. Censur og angiveri blev dagens orden i Vesten som man oplevede det under Stalin.

Staten og samfundet blev militariseret. Vestens ledere løj skamløst op i hovedet på folk, og Vestens

medier blev værre end den gule presse i Sovjet, for sovjetborgerne vidste trods alt dengang, at der

blev løjet, hvorimod vestens borgerer ikke anede det, før det var gået alt for vidt.

Det såkaldte Tredje Rige var det mest kortvarige. Egentlig er det en tilsnigelse, for det var aldrig tænkt

som et imperium, men fordi det havde selve IMPERIET som dets hovedfjende, blev det nødt til at

træde i karakter og efterligne det. Briterne beskrev dets ekspansion, dets ‘Lebensraum’ som aggressiv,

men det var reelt defensivt, da det selv blev angrebet, næsten destrueret og angrebet for anden gang

og derefter totalt destrueret indenfor et par årtier. Det havde ikke andet valg. Det er det til dato mest

misforståede ikke-imperium. At de til gengæld blev tillagt samtlige imperiets dårligste egenskaber i

anden potens skyldes det, der i psykologien hedder en projektion. Tyskland blev den store syndebuk i

det 20. århundrede, så ingen skulle få øje på de egentlige syndere.

Den amerikanske unilateralisme er det sidste trin før slutstadiet af alle imperier. Det er på næsten alle

måder et sørgeligt fænomen. Så meget god vilje og intention brugt på så destruktiv vis! Dette

imperium blev et totalt paradoks. Dets selvopfattelse var, at det var retfærdighedens forkæmper,

mens det smadrede løs på al tænkelig retfærdighed. Da dets indbyggere opdagede det efter mange

års selvforgiftelse, selvbedrag, selvforherligelse og TV-kiggeri, brød helvede løs. Det var her,
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amerikanerne opdagede, hvad der i sin tid skabte en nation, hvor frihed var menneskers håb og

drivkraft.

Globalimperiet er en ældgammel tanke, det har altid har ligget latent i den imperiale drøm. Alle

foregående imperier var set i bakspejlet blot forstudier. Det var som en drage med mange hoveder.

Det var knusende, morderisk og krigsførende på alle livets områder, og hvis noget ikke i forvejen var et

masseødelæggelsesvåben, så blev det et sådant. De tanker du tænkte, de ord du sagde og hørte, den

luft du indåndede, det vand du drak, den føde du indtog, den viden der blev givet videre – alt var nu et

våben mod dig. Din nabo og din familie var nu dine potentielle fjender. Alt sundt og naturligt var nu

perverteret af Imperiet, for selve Naturen var dets erklærede fjende. Naturen er af natur

ukontollerbar, upatenterbar og ususpenderbar, men kontrol, patentering og suspendering var netop,

hvad imperiets hovedprojekt bestod i.

Et ganske e�ektiv sindbillede på Verdenssyndikatet. Bemærk syntaksen i det visuelle udsagn: Sataniske horn,

krybdyrøje, sort Babelstårn, vejrmodi�cering, hi-tech-overvågningsudstyr, hære af supersoldater frembragt

ved genmodi�cering, �yvende droner, hjernevask og Hollywood (illusionens tryllestav).

Globalsyndikatet – eller Teknokratiet er alt det, som Sovjetstaten aldrig opnåede i en global skala, for det

havde endnu ikke alle midlerne til det. Sent i det 20. århundrede var teknologien og teknikkerne

imidlertid på plads til at kontrollere mennesker på alle livets områder, uden at de selv var klar over

det. Vi var nogle, der var klar over det allerede dengang, men det overvældende �ertal var langsomt

blevet ledt frem til et punkt, en tilstand, hvor de havde glemt, hvad det vil sige at være mennesker med

en vilje og en frihed. De havde vænnet sig til deres livslange fængselsophold, og hvis nogen havde

tilbudt dem blot en prøveløsladelse, havde de nægtet at tage imod den.
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Da Globalimperiet indledte angrebet på

Rusland i det andet årti, gik de efter Kiev. De

vidste, hvilken symbolsk betydning, stedet

havde for den russiske folkesjæl. Det er selve

Ruslands fødested, Kievan Rus’, landet mellem

Det Hvide Hav og Det Sorte Hav. Her løb alle

handelsruterne, de store �oder mellem de

store søer og have. Det blev et storrige med

Prins Oleg år 882, indtil det blev overrendt af

den mongolske invasion i det trettende

århundrede.

Det fortælles, at Kievan Rus’ blev startet af Rurik

og hans brødre, varangiske høvdinge, folk vi i

dag ville kalde vikinger. Varangierne kom fra

Danmark, fra den halvø, der kaldes Jylland.

Noget siger fra Sverige. Varangier er blot en titel som professionel kriger, og ret beset var de sørøvere.

Ruriks hovedstad var Novgorod, men Prins Oleg, Ruriks efterfølger, �yttede hovedstaden mod syd til

Kiev. I 907 sejlede Oleg med 80.000 mand og 2000 skibe til Konstantinopel og overmandede

byzantinerne, og herefter startede den gyldne tid for Kievan Rus’. Jeg er sikker på, at folk fra den

vestlige gruppe kan fortælle mere om, hvordan skibene også blev brugt mod Imperiet i vest.

Den Store Port i Kiev – i dag blot et Udstillingsbillede
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Kiev blev i nyere tid hovedstaden i det underlige land, Ukraine. Det var altid en del af Rusland, men

ukraineren, præsident Nkita Krusjtjov mente, at han skulle øge sin popularitet ved at forærede

området væk. Ukraine er et rigt område. Det sorte jord er meget frugtbar, og på et tidspunkt var det

hele Europas brødkurv. På de enorme sletter groede korn som ingen andre steder. Det er et

landområde, der ligger mellem øst og vest, mellem Europa og Rusland. Så da amerikanerne i dette

årtusind angreb landet med deres statskups-revolution og indsatte ny-fascister og ny-nazister, var det

for at destabilisere det landområde, der både skilte øst fra vest men også kunne samle det, altså skilte-

samlede Rusland og Tyskland. Den stribe af lande, der består af Polen, Ukraine, Belarus og Baltikum

skulle være den kile, der blev drevet ind i den naturlig-geogra�ske sammenhæng mellem folkene og

kulturene på den ene og den anden side. Det var det store del-og-hersk. Første og Anden Verdenskrig

handlede om det samme: at forhindre Rusland og Tyskland i at forene sig ved at gøre dem til fjender

og drive en kile ind mellem dem.

Stalinist, demagog og landsforræder – selv med sovjetisk målestok.

Det kaldte ham Stalins slagter for hans medvirken til folkemordet på ukrainerne.

Zarens Rusland blev udpeget som en stor-fjende for Det Britiske Imperium. Så de måtte for enhver

pris ødelægges ligesom både det Østrig-Ungarske og Det Tyske Kejserrige. Derfor �k vi revolutionen.

Der er intet som en revolution, der er i stand til at ødelægge et land. Jamen det er jo folket, der ønsker

revolutionerne, siger de. Nonsens! Folket ønsker at leve i fred, frihed og fordragelighed. Det gælder

også frihed for slaveri. Det er, når folket gør oprør mod slaveriet, at revolutionerne opstår. Men

revolutionerne er ikke oprøret – heri består det store misforståelse. Revolutionerne er den måde, den

oprørske energi ruller tilbage på – re-volo: tilbage-ruller. Nogen har for længst set oprøret komme og

kupper førerhuset. Herefter ruller køretøjet tilbage i garagen igen. Det næste styre og dets despoter

bliver altid værre end det, der var før, og oprør mod påtvunget menneskelig lidelse gør altid det

beskidte arbejde for dem. De kommende despoter klapper altid i deres fedtede hænder, når de

tusinde fødder kommer væltende og tramper ihjel. Nævn mig en revolution, hvor det var folket, der
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klappede i hænderne i sidste ende! Nævn mig et eneste socialistisk regime, der har bragt land og folk

lykke! Hører jeg en stor og larmende tavshed?

March mod døden

Den russiske revolution indefrøs den russiske sjæl i 100 år. Vi har altid haft en indre varme til at

modvirke den ydre kulde, når Kong Vinter ankom. Ved I, hvordan vi udryddede skadelige husdyr om

vinteren? Vi slukkede simpelthen for varmen og �yttede over til naboen en uges tid. Når vi kom tilbage,

var lus og lopper og alt med både �re og seks ben kreperet. Men da revolutionen havde gjort sit dystre

arbejde, �k vi også den indre kulde. Den ødelagde vores kultur, vores traditioner, vores tro, vores

velstand, vores sunde fornuft og vores menneskelighed. Kommunismen afstumpede os. Unge mænd

drak sig ihjel af vodka og kvinderne aborterede for at undgå fosterskader på grund af alkoholskadet

genetik. Nå, har I ikke hørt om det før? Nej, men i Rusland var det værre end noget andet sted i

verden.

I Vesten blev Sovjetrusland blæst op til at være denne frygtelige trussel mod hele verden. Men de

fattede ikke, hvori truslen bestod. De �k at vide, at den bestod i en frygtelig militærmagt og et frygtelig

atomarsenal. Russerne kommer, blev der råbt hele tiden. Sovjetlederne spillede med på den, for de

ville vældig gerne fremstå som frygtelige og uovervindelige. De amerikanske ledere spillede med på

den, for militærindustrien kunne ikke bevare deres megapro�t og den kunstigt oppustede tilstand, den

havde antaget før-under-og-efter Anden Verdenskrig, uden en frygtelig fjende.
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Fantasi eller virkelighed? Hvad synes du?

Sandheden var, at Sovjetrusland var totalt i knæ. Intet fungerede. De var totalt afhængige af penge fra

Vesten for at overleve. Allerede før Anden Verdenskrig var den russiske befolkning reduceret med 100

millioner, nogle som følge af nedslagtning under Revolutionen, andre via deportering og de folke-

for�yttelser, som Stalin iværksatte. En hel masse døde, fordi bønderne blev det nye proletariat, der var

blevet frarøvet deres ejendom og kollektiviseret. De måtte a�evere alt til sovjetstaten og sultede ihjel.

En hel masse døde af pest, deriblandt den amerikanske Army Flue, der slog 100 millioner

verdensborgere ihjel ihjel under og efter Første Verdenskrig. Den var et biologisk våben, der var

kunstigt skabt, så måske vi hører om den en anden aften? I løbet af det 20. århundrede blev den

russiske befolkning reduceret til halvdelen. Størstedelen af Rusland er så tyndt befolket, at der ikke var

folk til at udvinde de enorme rigdomme og ressourcer, der fandtes.

Den egentlige trussel mod Vesten var, at vi blev så gode til at eksportere kommunismen til Vesten. De

kommunistiske partier i alle lande i Vesten fra styret fra Moskva, selvom mange af deres naive,

idealistiske medlemmer ikke anede det. Stalin kunne give ordre til at lukke en fabrik i USA, der

fabrikerede �y, som blev brugt mod russerne. Studerende og akademikere i Vesten blev in�ceret og

subverteret af marxisme. Men ingen af de, der hyldede kommunismen i Vesten, anede noget om, hvad

kommunisme var, og hvorfor den var ankommet. De vidste intet om designer-ideologi. De blev en del

af designet, og designet blev en del af dem, designet blev dem. Da kommunismen havde in�cerede

Vesten i alle dens fordækte former forklædt som velgørenhed, gik det så småt op for folk. Men da var

det for sent, for kommunismen havde transformeret sig selv til Globalimperiet.
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Hvis man spurgte en kommunist i Vesten – eller i Rusland for den sags skyld – om, hvordan og hvorfor

revolutionen fandt sted, �k man man den forudsigelige smøre om de tapre bolsjevikker, den stakkels

arbejderklasse, som de tapre bolsjevikker ville frelse og den onde Tsar, der kom ned med nakken for

at de ligeså onde kapitalister skulle ned med samme nakke. Men det var den sande russiske kultur,

der skulle ned med nakken ligesom alle sande kulturer i og udenfor Rusland. Russerne blev påtvunget

projektet med blodig vold, så de lærte det hurtigst og på den hårde måde. Der skulle gå endnu et

århundrede, før Vesten opdagede, hvad der havde ramt dem og deres sande kulturer på den bløde

måde, for de var blevet forført, fordummet og forgiftet.

Lad os gå i detaljer.

Den store løgn om revolutionen

Vi blev fortalt en løgnagtig historie om den Russiske Revolution. Alle sammen overalt i verden, selv de,

der var imod kommunismen, for de �k ikke at vide, at deres egne ledere var medskyldige. At fortælle

så stor en løgn er i sig selv en krigsforbrydelse. Så alt hvad vi har at fortælle hinanden på denne rejse

er i virkeligheden historien om den store løgn, den store tankeforbrydelse mod menneskeheden. Kun

ved at fortælle alt det, der ikke måtte fortælles, kan de ubegribelige skader mod mennesker i

generationer gøre sig håb om at heles.

Er det ikke sært, at de alle sammen gik under dæknavne? Hvorfor denne fordækthed?

Hvorfor sagde de ikke, hvem de var, hvor de kom fra, og hvem der havde betalt for deres ferieophold?

Det vil blive forstået under videre læsning.

Det Russiske Revolution var en frimurer-aktion. Det var den anden store frimurer-aktion indenfor tre

år, og begge aktioner var nøje planlagt årtier forinden. Det første aktion var selve Første Verdenskrig,

der blev udkogt via det netværk, som den engelske konge Edward VII ledede før og under sin 11 år
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lange tid som konge. Den skotske frimurer-rite havde på det tidspunkt sat sig på al kontrol af frimureri

i Vesten. De var efterkommerne af de samme subversive grupper, der ved navn af Jacobinerne havde

fremprovokeret den Franske Revolution med dens terror og guilotineringer. Om vi kalder dem

jesuitter, frimurere, zionister eller sabbatæiske kabbalister er ligegyldigt. Frimureriets egentlige formål

var, at placere egne betroede og indviede og loyale medlemmer som ledere af samfundene for at

kunne styre og manipulere al o�entlig opinion. Loyalitet blev opnået ved hjælp af hjernevaskende

rituelle processer, hvor medlemmerne i deres opstigen i grader gennemgik en serie traumatiserende

og kompromiterende points of no return. Med kompromiterende menes hele spektret af

perversiteter, som vi ikke skal udpensle nærmere her. Der foregik alt fra pædo�li, sodomi, rituelle

mord, alt det, vi normalt .. hvis man kan bruge det ord .. forbinder med satanisme. Et rigtigere navn er

sabbatæisk kabbalisme, og det stammer fra Babylon og fra en kult, som kan kaldes de falske

zoroastrere, og som på besynderlig vis har formået at overleve og udøvere deres magt i et �ere

tusindårigt tidsspænd. Men det er der kun ganske få frimurere, der er klar over på grund af den

hermetisk lukkede og stærkt hierarkiske �lter-struktur. Heller ikke alle loger er i lige høj grad befolket

af disse kabbalister. Grand Orleans i Paris var.

Jacobinernes Gulag

Leo Tolstoy så og beskrev Første Verdenskrigs komme 20 år forinden. Den tyske kansler Bismarck

beskrev den. Bismarck sagde: Jeg ved ikke, hvem der starter Den Store Krig, men jeg ved, hvor den

kommer til at starte. Det bliver et sted på Balkan. Hans efterretningsvæsen havde rapporteret om de

anarkistgrupper – den tids fascister eller islamister, den tids Operation-Gladio-celler – der blev

organiseret af den franske frimurerloge Grand Orient de France, der stod direkte under Edward VII’s

stormesterskab. Det var dem, der donerede det okkulte stykke symbolik i New York, vi kender som
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Frihedsgudinden. At hun/han intet har med frihed at gøre, vidste amerikanerne ikke. Sammen med

Tolstoy så den anden store russiske forfatter Dostojevsky, hvad der var ankommet. I sin roman

Dæmoner beskriver han det forskruede og perverterede tankesæt hos de bolsjevikkiske,

revolutionære celler af intellektuelt forstyrrede sociopater. Den tredje store forfatter, Alexander

Solzenitsyn beskrev senere sovjetsamfundet i fuld dysfunktion. Én lang tre-trinsraket af

begrædelighed!

Manden, der forudsagde Første Verdenskrig 20 år forinden

I december 1916 rejste jøden Leiba Bronstein med hele sin familie til New York. Han rejste på 1. klasse

og ikke på 3. som han fejlagtigt angav i sine memoirer. Hans frimurerbroder, den jødiske �nansmand

Jacob Schi� havde inviteret ham og betalt for rejsen. Bronstein blev senere kendt under navnet Leo

Trotsky. Schi�, der var chef for den jødiske Kuhn-Loeb & co, bank�rmaet på Wall Street, hadede

russerne. Han svarer til senere tiders oligarker, der �nansierede og undergravede Rusland efter

Sovjets fald. Han organiserede celler af revolutionære hvor den zionistiske loge, B’nai B’rith,

Forbundets Sønner, stod for den ideologiske preparering og omvæltningens forstudie, den mislykkede

revolution, der fandt sted i 1905. Ikke mange kender til den. Men 10.000’er af revolutionære blev

uddannet og sendt til Rusland i disse år, og deres formål var at omstyrte Tsarens Rusland.

Old School Neocon. De �este – især på den hjernedøde venstre�øj tror, at de amerikanske NeoCons er ‘ny-

konservative’, blot fordi, der taget ophold i det republikanske lejr. Intet kan være mere forkert. De er ny-

trotskister. Hovedparten af dem er zionister, �ere har dobbelt israelsk-amerikansk statsborgerskab, de
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hader allesammen

russere og Rusland,

de kan ikke få nok af

krig og

menneskeofringer, de

lyver så vandet driver

(Neo = ny, Con =

bedrag). Så når vi

knækker den

kabbalistiske kode er

de altså: ny-

bedragere.

Leiba Bronstein var

forinden blevet

medlem af den

franske frimurerloge

l’Art et Travail, som også Lenin tilhørte. Winston Churchill bekræftede senere, at Trotsky var et

ærværdigt medlem af ‘de oplystes klub’, hvilket forklarer et og andet om tankesættet bag

verdenskrigene og revolutionen. I teksterne, der akkompagnerer den 33. grad af indvielse i frimureriet

kan man læse, at frimureri intet andet er end en fortløbende revolutionær konspiration. Leiba havde

allerede i slutningen af 1800-tallet studeret frimureri og havde siddet fængslet i Odessa, det jødiske

koncentrationspunkt i Rusland. Han ønskede at vide, hvad der havde drevet frimurere siden 1600-

tallet og Oplysningstiden til revolutionær virksomhed. Jeg minder om, at neo-trotskisterne, de

amerikanske NeoCons, i 2014 foranstaltede en brand-massakre i Odessa ved hjælp af deres fascistiske

stormtropper og in�ltratorer som en del af det nye overfald på Ukraine og Rusland.

Trotsky kendte til Adam Weishaupt og hans 1700-tals Oplysningstids-Illuminati-subversions-teser –

den jesuittiske metodik til at underminere et samfund, en regering og et folk. Han vidste, at det var

afprøvet i Den Franske Revolution. Han vidste, at traditionerne, nationerne og de stabiliserende royale

slægter stod i vejen for det subversive projekt. Som jøde og zionist så Leiba, hvorledes frimureriet intet

andet var end okkult sabbatæisk, kabbalistisk zionisme. Deres guddom var ingen anden end Molok,

Mammon, Lucifer og Nihil, den store intethed. Han var fascineret og stærkt tiltrukket.
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Bolsjevismens �nansielle Godfather

Trotsky blev først indlogeret på det luksuriøse Hotel Astor på Time Square. Jacob Schi� betalte

dernæst for den ligeså luksuriøse bolig på 1522 Vyse Avenu, Bronx med tre måneder forudbetaling.

Der var elektricitet, elevator, varmt vand, skraldeskakt og andet, der måske kan synes standard i dag,

men som dengang var ubetalelig luksus. Og der var gratis limousine-chau�ør til familien!

I årene 1905-06 myrdede de

revolutionære celler i Rusland

50.000 mennesker. Tsaren

udnævnte som modtræk Pyotr

Stolypin til udenrigsminister, og

det lykkedes ham foreløbig at

bekæmpe terroristerne ved hjælp

af standretter, altså omgående

henrettelser. Han havde intet

andet valg. 35.000 terrorister

�ygtede udenlands, især til USA,

der blev deres fristat. Parvus –

�nansieret af Japan, der forinden havde bekriget Rusland i Østasien – og Trotsky måtte �ygte med

dem. Stolypins hus blev bombet i 1906 af bolsjevikkiske terrorister, og hans datter blev vansiret af

bombardementet. Men hans reformer var omfattende og meget progressive for den tid. Alle politiske

partier blev for eksempel tilladt. Perioden 1907-14 blev den mest fremgangsrige i hele den russiske

historie. Det minder meget om 7-års-perioden i Tysklands historie mellem 1933-1940, hvor en uhørt

nationaløkonomisk fremgang fandt sted. Rusland blev dernæst og derfor ramt af en revolution.
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Tyskland, der allerede havde gennemført en nationalsocialistisk revolution, blev dernæst og derfor

ramt af et angreb fra Sovjetunionen og dernæst endnu en verdenskrig. Jeg tror, at vores pilgrim fra

Tyskland kan forklare mere om det.

I Stolypin-perioden �k bønderne 3/4 af deres jord tilbage fra det feudale Rusland. Russiske bønder

producerede nu mere korn end USA, Canada og Argentina tilsammen. Bemærk at Ukraine var en

naturlig del af det gamle Rusland og ikke det rivegilde mellem stormagter, det blev senere. 40% af

verdens korn kom fra dette Rusland.

Frimurer-komplotmagerne i Moskva var blevet urolige. Den 14 september 1911 kl. 21 myrdede

Mordekai Bogrov, en jødisk-bolsjevikkisk frimurer-agent, Stolypin under en operaforestilling af Rimskij-

Korsakovs Tsar Saltan i Kiev. Tsar Nikolaev II var tilstede. Det var det ellevte mordforsøg på Stolypin, og

det lykkedes. Herefter var vejen banet for revolutionen.

Frimurer-lakajen myrder den

progressive reformist

Det blev en brød-revolution den 12

marts 1917, kaldet Februar-

revolutionen. I virkeligheden var der

masser af brød, men frimurerne

iscenesatte brødmangel og dermed

et folkeligt pres. Dette tvang Tsar

Nicolai til at abdicere, og han overlod

tsardømmet til sin yngste bror

Michael II, men frimurerne tvang

ham fra tronen efter blot to dage.

Frimurerlederen Pavel Milyukov, der blev udenrigsminister i overgangsregeringen indrømmede direkte

i sine memoirer, at Februar-revolutionen var et frimurer-komplot. Der var en vis folkelig begejstring

hos folk, da de troede, der sket et magtovertag til deres fordel, og at de nu �k brød på bordet. Men da

den nye provisoriske regering indledte en terrorkampagne mod sine modstandere, forsvandt

begejstringen.

Ville du købe en brugt forloren

overgangsregering af en mand,

der ligner et reptil med sammenknebne

øjne?

Alexander Kerenski, leder af det

russiske frimureris øverste råd og

Grand Orient i Rusland, lod først 4000

politifolk henrette og ligene blev smidt i

gaderne til skræk og advarsel. O�cerer
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blev henrettet. Monumenter blev ødelagt. Virkelige forbrydere fra fængslerne blev løsladt i 10.000-vis

med det resultat, at et forventet anarki opstod. Folk blev bestjålet og myrdet, for terroren var nu rettet

mod alle.

Grand Orient havde hovedkvarter i Paris. Ligesom Tolstoy havde set i begyndelsen af 1890’erne,

hvordan disse franskmænd var ankommet og indsmigrede sig hos tsaren for at drage Rusland ind i

deres planlagte verdenskrig, således var det nu denne loge, der overtog magten. Den provisoriske

regering �k 1 million dollar fra Schi�’s Kuhn Loeb Bank – beløbet skal tilføjes tre nuller, hvis vi skal

forstå størrelsen i dag. Herefter sørgede Schi� via den infamøse oberst Mandell House, manden der

var inde i Woodrow Wilson, at præsidenten udstedte et provisorisk pas udenom forfatningen og

lovbefalet procedure til Trotsky, så denne kunne rejse til Rusland og organisere magtovertaget. Herfra

blev en anden infamøs �nanstyfon, Paul Warburg, Trotskys beskytter. Rusland skulle ifølge Warburg

ødelægges, og et kommunistisk slaveregime skulle indføres, og det på trods af, at Rusland ikke var

USA’s fjende. Bankfolk er en regering indeni regeringen, og deres politik er deres egen. Trotskys

opdrag var bankmændenes opdrag til ham. At den russiske revolution havde noget som helst at gøre

med det russiske folks velfærd er så langt fra sandheden overhovedet muligt. Den russiske revolution

var en zionistisk revolution �nansieret af medlemmerne af B’nai B’rith-logen, Jacob Shi� og Paul

Warburg sammen med Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schi� og Isaac Seligman.

Godfathers of The American Misery

Hvor kommer det indædte had fra

mod tsaren og Rusland, som disse

mænd var besat af? Vi har lært, at

det var et teselskab vendt mod

briterne, der skabte Amerikas

Forenede Stater. Men USA blev

skabt af frimurere, der ønskede en

ny base for fremtidig kriminel

virksomhed. Frimurervæsenet var

gennem 17-1800-tallet hjemsted og

cover-up for opiumshandel, sørøveri og slavehandel, alt det som netop havde skabt det Britiske

Imperium, der er 100% frimurerstyret. Deres metoder var at bedrage almenheden og omskrive

historien. De store familier i USA, Roosevelt og Morgan har alle deres fortid i opiumssmugling og

pirateri. Starten på slavehandlen var i starten hvide mænd, der blev kidnappet i Storbritanien og sejlet

til Amerika.

USA blev altså på ingen måde grundlagt på demokrati. Benjamin Franklin, medlem af Grand Orient-

logen Les Neufs Seurs, de Ni Søstre, fremlagde et ultimatum for de dengang 13 kolonier: Tilslut jer,

eller dø! Dannelsen af føderalstaten var altså med en ladt pistol for panden. Sætningen er malet på

væggen i The Library of Congress akkompagneret af en slange. Meget sigende. Det var det samme

slogan, som blev brugt i Den Franske Revolution: Vær min broder, eller jeg slår dig ihjel!
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De Ni Søstre havde tæt forbindelse til den

gruppe, som senere blev blæst op til

vældige proportioner, Illuminati, som

under revolutionen bar navnet

Jacobinerne. De bar røde frygiske huer

ligesom de romerske frigivne slaver som

markering af deres revolutionære sindelag.

De Bayerske Illuminati var dannet af Adam

Weisshaupt i 1776 i München, og hans

formål var udraderingen af den

europæiske adel og Europas

nationalstater. Adel, konge og stat var synonyme på den tid. Han havde samme grundformål som sine

lærermestre, jesuitterne. Illuminaternes ind�ydelse skal hverken over- eller undervurderes. Deres

�ngeraftryk er sat på statens monumenter, og deres nissehue stikker frem overalt. George

Washington forsøgte af modvirke deres ind�ydelse, men forgæves.

Årsagen til den amerikanske borgerkrig var, at frimurerne med den infamøse Albert Pike i spidsen ville

grundlægge verdens største slaverige fra den Canadiske grænse til Mexico og Cuba. Hovedstaden

skulle have være Richmond, Virginia, og alle de loger, der var spredt ud over landskabet, arbejdede på

sagen. Ikke-frimureren Lincoln blev valgt til frimurernes største irritation. De iværksatte mordforsøg på

ham, og hans egen minister, frimureren Edward Stanton, var indblandet. Da det ikke lykkedes,

indledte Albert Pike, borgerkrigen i 1861. Lincoln var presset af oppositionen til at danne en

centralbank. Vi er i dag fuldtud klar over, hvad den slags indebærer og behøver blot at sige The Federal

Reserve. Altså et privat foretagende styret af folk som Schi�, Warburg, Morgan, Rockefeller, Rothschild

og den slags, der suger penge ud af lommen på staten. Lincoln modsatte sig, og henvendte sig til

Rusland for at få hjælp. Tsar Alexander II sendte sin �åde til støtte for Lincoln.
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En historisk parallel

1863: Den russiske �åde intervenerede på opfordring af den amerikanske præsident.

2015: Det russiske luftvåben intervenerede på opfordring af den syriske præsident.

Begge hændelser skete fuldt lovlig under heftig fordømmelse fra de elementer i Deep State, der har

interveneret uopfordret og illegalt i omtrent samtlige stater og regimer i Verden.

Så den amerikanske borgerkrig handlede altså om slaveri, men på en lidt anden måde, end

historieskrivning har fremlagt det. Det var en krig mellem frimurere og bankfolk på den ene side og de

menige amerikanere på den anden side. Og frimurerne hadede Lincoln og tsaren for det. Så d. 9. april

1865 blev Lincoln skudt af frimureren John Wilkis Booth i Ford Theatre. Året efter var der et

mordforsøg på Alexander II.

Pike blev smidt i fængsel for forræderi. Frimurerne henvendte sig til præsidenten, Andrew Johnson,

også frimurer, og i 1866 blev Pike benådet og løsladt, og dagen efter var han allerede inviteret som

gæst i Det Hvide Hus. Som tak steg Johnson fra usle 4. grad til næsthøjeste 32. grad i den Skotske Rite.
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Albert Pike – en megaloman,

der fremstillede sig selv som Yahweh/Moses/Dionysos.

På baggrund af den rolle, som Pike spillede i forhold til den amerikanske borgerkrig, på baggrund af

sine tætte forbindelser til de loger i Frankrig og England, der startede 1. Verdenskrig og Den Russiske

Revolution mener jeg ikke, at der kan være tvivl om autenciteten af det brev til Mazzini, hvor han

kortlægger indholdet og formålet med tre verdenskrige. Og vi har set dem alle tre �nde sted, nøjagtig

som han beskrev dem. Pike var ikke profet, han var mesteringeniør for den slags selvopfyldende

profetier, der kaldes konspirationer, og hans brev var enten en utilsigtet lækage eller et af de

sædvanlige bevidste udslip, som disse hemmelige samfund i deres arrogance morer sig med at gøre.

Der er også de, der hævder, at det er et satanisk ritual, der lader dem undslippe deres egen karma. For

når folk ved det, så har de påtaget sig ansvaret for deres egen ulykke, og forbryderne er frikendt.

Ligesom der der dem, der hævder, at syndsforladelse ikke er skabt for den menige katolik men for at

de gustne kardinaler og deres P2-loger og malteser-ordener samt deres hord af pædo�le præster kan

slippe gennem kamelens nåleøjet og ind i Himlen. Hvis I spørger mig, så tager disse folk grusomt fejl.

Men disse ting kan vi ikke vide med absolut sikkerhed. Vi kan kun se mønstre, og at disse mønstre er

lidt for påfaldende.
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Frimurerne elsker obelisker. De synes ikke at nogen anelse om, hvad obeliskerne blev brugt til i det

præantikke Egypten, for den teknologi er ikke kendt til fulde i dag. Deres påståede tradition er langt

senere, for det er den kabbalistiske. I deres omde�nering af teknik til symbolik og okkult mumbo-

jumbo er obelisken knyttet til o�eret. På Dealy Plaza i Dallas, Texas står der en sådan obelisk i 14 trin

med Lucifers eller Prometheus’ fakkel på toppen. Det er den samme fakkel, som Semiramis alias

frihedsgudinden bærer. Det luciferiske eller promethiske princip er, at mennesket har stjålet gudernes

eller Guds ild og har gjort sig selv til Gud. Det er den indre kerne i frimureriet. De mener, at De er Gud,

og at De på magisk vis nu selv skaber Universet i Deres billede. Behøver vi at minde om, at JFK blev

skudt lige ud for obelisken på Dealy Plaza. Obelisken står på den 33. breddegrad og datoen for

skuddet var i Skorpionens tegn.

I 1963 gav JFK ordre til at der blev

udstedt sedler udenom The

Federal Reserve. Altså på samme

måde som Lincoln gjorde med

sine Greenbags 100 år før. Han

ville ydermere forhindre

israelerne i at ska�e sig

atomvåben, hvilket ska�ede ham

frimureren ben Gurion som

fjende. Han ville dernæst stoppe

Vietnamkrigen, hvilket ska�ede

ham frimureren og gangsteren,

hans efterfølger Lyndom B.

Johnson som fjende. Johnson sørgede efterfølgende for det omfattende cover-up af mordet. Kennedy

ville dernæst sætte skarpe grænser for CIA’s virke, hvilket ska�ede ham den kommende CIA-direktør

og præsident, George Bush Senior som fjende. Denne var til stede på Dealy Plaza under likvideringen.

En højtstående frimurer, Kaptajn William Morgan, kom på sporet af

nogle skræmmende hemmeligheder om frimureriet i sin loge i No 433

Batavia, New York. Han rejste i 1826 rundt for at advare andre loger om

sit fund, og mente også, at almenheden skulle kende til det. Han skrev

kontrakt med et bogforlag. Frimureren kidnappede ham og smed ham i

Niagara�oden. Det blev indrømmet i 1860 af en anden frimurer til sin

psykiater på sit dødsleje. Vi skal her forstå, at frimurere før

indtrædelsen i de højere grader a�ægger ed om total tavshed og

vedstår sig underskrivelse af deres egen dødsdom, hvis de bryder

tavsheden.

Da vi således bedre er i stand til at forstå, hvor det umådelige had til

Rusland og tsaren kommer fra, og at det er uløseligt forbundet med USA’s uo�cielle historie, kan vi

vende tilbage til revolutionen. Russerne havde været afgørende i forhindringen af Pike’s og

frimurernes amerikanske slaverige. Nu skulle de som straf påføres det grimmeste slavedømme,
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verden havde set. Så de 27. marts 1917 steg Trotsky sammen med sin familie og 275 terrorister og

revolutionære eventyrere om bord på det norske fartøj Kristianiafjord. Der var også en del

�nanskriminelle og Wall-Street-hajer med på båden. Trotsky udtaler: Rusland er vort af revolutionen

befriede land. Da båden gør ophold i Nova Scotia bliver Trotsky og fem af hans nærmeste pågrebet af

canadierne og arresteret. Årsagen var et telegram sendt fra London, hvor der stod, at Bronstein, altså

Trotsky, var på vej med sine socialist-kumpaner for at starte en omstyrtelse af den russiske regering.

Til formålet havde tyskerne givet ham 10.000 dollar, og ved en kropsvisitation fandt man netop 10.000

dollar.

Hændelsen er ret tricky. Brevet stammede fra det britiske efterretningsvæsen, som var helt indforstået

med planen om revolution, og hvis agent Trotsky var. Via denne handling blev opmærksomheden fra

Trotskys egentlige �nansiører a�edt, og tyskerne blev nu de skyldige. Canadierne blev også informeret

om, at Kerensky og Lenin var blevet �nansieret af den tyske generalstab fra år 1900. Amerikanerne var

involveret i Første Verdenskrig og sammen med briterne blev alt tænkeligt smurt af på tyskerne, en

standard-taktik for psykologisk krigsførelse, propaganda og efterfølgende frikendelse af sig selv som

de egentlige krigsstiftere og krigsforbrydere. En taktik, de gentog før-under-og-efter Anden

Verdenskrig.

Der kom krav fra USA til Canada om at lade den amerikanske statsborger Trotsky slippe, hvilket han

gjorde 4 dage senere. De canadiske borgere �k aldrig sandheden at vide, for myndighederne vidste, at

de gennem at slippe Trotsky forlængede verdenskrigen og allerede lagde grunden til den næste, hvor

Sovjetunionen og Stalin var udset til at spille en grusom rolle.

Det er vigtigt her at forstå den britiske rolle i den russiske revolution. Englænderne og amerikanerne

var helt på linje, eller rettere: det britiske og det amerikanske frimureri, hvilket vi i dag ville kalde The

Deep State, var helt på linje, for de amerikanske frimurere var et direkte udspring af britisk frimureri.

Det var ganske vist amerikanske �nansfolk, der skabte grundlaget for revolutionen, men den stod i

allerhøjeste grad på det britiske establishments ønskeliste ligesom Første Verdenskrig. Et eksempel.

De britiske frimurere besluttede for at sikre krigens forlængelse, at det var nødvendigt at fjerne en

særlig person, der havde stor ind�ydelse på tsarfamilien, Grigorij Rasputin. Det blev kon�rmeret ved

frimurerkongressen i Bruxelles. Hvad var der farligt ved ham? Vi kender ham alle sammen fra den

propaganda, der var organiseret af frimurerne, hvor han blev beskrevet som en gal munk, og folk har

efterfølgende accepteret det som et historisk faktum. Det var på ingen måde et faktum, for sandheden

var, at han anbefalede tsaren, at Rusland trak sig ud af Første Verdenskrig. Det var hans såkaldte

galskab. Hvorvidt han havde psykiske evner, har intet med sagen at gøre.

Surprise: Den ‘gale munk’ var altså advokat for fred

og modstander af krig.

Den slags er i historiens løb blevet dæmoniseret og a�ivet.

Mordet på Rasputin var planlagt af britiske og russiske frimurere, og han blev under operation

refereret til som ‘Dark Forces’. Først prøvede man at forgifte ham d. 9. december 1916. Dernæst blev

han skudt. En af morderne var medlem af dumaen, Vladimir Boriskevitch. Tilstede var også to britiske
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agenter, Rayner og Scales. Selv om Rasputin var forgiftet

og skudt to gange, var han stadig i live, hvilket er ret

utroligt, så man måtte smide ham i Jena-�oden.

Med i komplottet var også den britiske ambassadør,

George Buchanan, der var medlem af den berygtede loge

Golden Dawn. En af logens berømte/berygtede

medlemmer var den navnkundige Aleister Crowley, mr.

Dark Forces himself. Men det er en anden historie om

CIA, drugs, rockmusik og subversiv hippiekultur.

I januar 1917 ankom en delegation under ledelse af Lord Alfred Milner, der forlangte, at tsaren skulle

abdicere og udnævne frimurere som ministre, ellers ville der blive en revolution, hvor tsaren ville

komme til at betale med sit liv. Tsaren nægtede selvfølgelig at adlyde denne arrogante gangstertrussel.

George Buchanan var dernæst instrumental i deportationen af tsaren. Han var kontaktmanden

mellem de russiske frimurere, Paris, London og Washington. Og vi behøver ikke at skelne mellem

frimurere og regeringer i de pågældene lande, for regeringerne var kontrolleret indefra af frimurerne.

Milner: Sådan må en sand imperialist portrættere sig selv

Alfred Milners ind�ydelse kan ikke undervurderes. Han var stormester i Britisk Frimureri og medlem af

den infamøse elitære gruppe The Round Table, der med dens mest berømte medlem, Cecil Rhodes,

kom til at sætte dagsordenen for hele den anglo-amerikanske korrumpering af deres egne samfund

sam agendaen for geopolitisk dominans i det 20 århundrede. Tsardømmets omstyrtelse ved en

revolution og Første Verdenskrig var blot et par af deres helt tunge instrumenter. Det er beskrevet i

detaljer i Carol Quigley’s klassiker Tragedy and Hope – A History of the World of Our Time.
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Parvus

Fra USA ankom yderligere 8000 jiddish-talende revolutionære.

Alexander Parvus, der egentlig hed Israel Gelfand, og som havde

organiseret 1905-revolutionen, �k som opdrag at hverve Lenin og hans

kumpaner som tyske agenter, der efter magtovertagelsen skulle indgå

separat fred med Tyskland. Parvus spillede sin rolle under Februar-

revolution fra sin lejlighed i Stockholm. Da Lenin rejste gennem

Tyskland fra Schweitz i en efter sigende plomberet togvogn, var det med

hjælp fra Theobald von Bethmann-Hollweg, et medlem af frankfurter

bankfamilien Beethmann.

Vladimir Ilyich

Ulyanov i mugshot fra

politiets arkiver 1995.

Han avancerede fra simpel forbryder til super-

forbryder.

Vognen var overhovedet ikke plomberet, de var blot

blevet bedt om ikke at forlade vognen, og der var to

tyske o�cerer i vognen som eskorte sammen med

Lenin og de 32 medsammensvorne. Behøver vi at

nævne, at tyskerne senere bittert fortrød, at de

havde støttet Lenin og havde troet, at de var de

smarte. Allerede i 1919 oplevede de bolsjevikkerne

forsøge at gentage revolutionen i München og

herefter opruller hele forhistorien til Anden

Verdenskrig. Vognen ankom til Stockholm d 13 april

1917. Her blev han budt velkommen af Stockholms

socialistiske borgmester Carl Lindhagen. Selv den svenske statsminister, der ikke var socialist gav

penge til Lenin, for han var også frimurer. Det mest groteske er dog, at den svenske �ygtningekomité

gav 3000 svenske kroner til Lenin. Hvad den mands værk ikke senere skulle skabe af

�ygtningestrømme, tør vi dårligt tænke på.
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Lenin ankommer til den by, der i vor tid skulle blive hovedstad for kommunisme 2.0, Stockholm

Lenin fortsatte efter otte timers ophold på Hotel Regina i Stockholm via Haparanda mod Petrograd –

senere Leningrad, nuværende Sct. Petersborg, hvor han blev modtaget med blomster af byens

frimurere. Senere ankom 25.000 internationale revolutionære, en del af dem med bank�nanser i

ryggen, andre opildnet af revolutionsromantik og indpakket i den fremstormende zionistiske ideologi

kaldet kommunisme.

Albert Pikes sparringspartner, den italienske frimurerleder og såkaldte Illuminati Giuseppe Mazzini

havde udtalt: Det gamle Europa dør. Dødsdommen over Kejserdømmer, monarkier og det europæiske

aristokrati betyder afslutningen af den epoke, og alle bestræbelser går i den retning. Lenin var i starten

af forrige århundrede blevet medlem af den mest undergravende af alle loger, logen under Grand

Orleans, De Ni Søstre, som også Benjamin Franklin havde været medlem af. Dette er også Edward VII’s

netværk, hvorigennem han forrådte sine egne familiemedlemmer, den tyske kejser og den russiske

tsar og �k dem til at slagte løs på hinanden, så de ødelagde sig selv og Det Britiske Imperiums

konkurrenter. Han forrådte sin egen familie for ussel Imperium.

Frimurerkongen, der forrådte sin egen slægt

Den internationale socialistiske arbejderbevægelse �k aldrig øje på den skjulte hånd, der skabte dem.

De vidste ikke, at den røde stjerne var et stykke okkult, kabbalistisk frimurersymbolik. De vidste ikke, at

der bag revolutionstanken gemte sig hemmelige selskaber og stinkende rige bankfolk. De troede et

langt stykke hed ad vejen, at folkemordene var i en retfærdig sags tjeneste indtil den dag, deres egen

familie blev det næste o�er. I starten forsøgte frimurerne ikke engang at skjule den skjulte hånd. Det

svenske socialdemokrati havde et banner, hvor frimurernes altseende øje var placeret i toppen.

Arbejderklassen blev bedraget på én måde, og bourgeoisiet på en anden. Det geniale ved marxismen

var, at de intellektuelle også blev bedraget. Her var det sproget, der bedrog. Marx brugte ikke 18 timer
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i døgnet på British Library på at studere økonomi men på

at udtænke alle tænkelige og utænkelige måder at bøje

sproget på. Das Kapital er én stor tour de force i

manipuleret sprog. Det lykkedes ham at vende

dialektikeren og kabbalisten Hegel på hovedet og op�nde

dialektisk materialisme. Flere generationer af

intellektuelle forgiftede sig selv med marxismens særlige

form for nihilisme.

Der opstod i Rusland en læk angående de

pengeoverførelser, der ankom til bolsjevikkerne fra

Tyskland. Pengene kom fra en bank i Berlin via Nya

Banken / Olof Aschberg i Stockholm og videre til Siberia

Bank i Petrograd. Det blev bekendtgjort i russiske telegrammer og trykt i aviserne, hvilket var yderst

pinlig for den provisoriske Kerensky-regering, for de var altså nu til o�entlig beskuelse i seng med

fjenden.

Aschberg, svensk hælerivirksomhed i milliardklassen

Lenin organiserede 41 nye propaganda-tidsskrifter og -

publikationer. Han brugte bankmændenes penge til at

bestikke arbejdere med hurtige rubler til at deltage i

strejker og demonstrationer. Taksten var 120-149 rubler

for en voldsaktion. Den provisoriske regering blev nødt til

at udstede en arrestordre på Lenin, og han måtte forlade

Petrograd. Men ingen pågreb Lenin, for det hele var et

efterfølgende svindelnummer for at a�ede folks

opmærksomhed fra det foregående svindelnummer.

Kosakkerne gjorde modstand. De havde fattet historien

om, at Lenin var tysk spion. Hvad de selvfølgelig ikke

havde fattet var hele dobbeltspillet, hvor bolsjevikkerne

reelt var zionistisk-amerikanske spioner og subvertører.

Men ikke desto mindre blandede de frygtede kosak-

krigere sig i a�æren og ankom til Petrograd for at stoppe

bolsjevikkerne.

Kerensky blev panikslagen. Den amerikanske ambassadør i Petrograd, David Francis, var fra sin egen

regering velorienteret om bolsjevikkernes planer. Det Hvide Hus vidste mindst seks uger i forvejen, at

bolsjevikkerne skulle overtage magten. Det skulle være den 8. november på Trotsky’s fødselsdag.

Præsident Wilson vidste, at det bolsjevikkiske magtovertag ville forlænge Første Verdenskrig. Han

gjorde af samme grund intet for at stoppe det, for USA gik som det eneste land ud af krigen med en

enorm gevinst. De virkelige sejrherrer i krigen var dog de internationale �nanskredse, der totalt tjente
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208 milliarder dollars, 208.000.000.000 $ ! på krigen i datidens valuta-målestok – tilføj selv ekstra nuller

for at forstå omfanget af gevinsten.

Også den britiske regering kendte til det planlagte systemskifte, for seks uger forinden anbefalede de

deres statsborgere at forlade Rusland. Den provisoriske regering prøvede ikke på nogen måde at

pågribe Lenin, som de vidste var i Petrograd i oktober 1917. Regeringsfolkene Zinoviev og Kamenev

skrev helt åbent om det i avisen Novaya Zhizn. Myndighederne kendte altså alt til det, så det var altså

et koordineret komplot mellem den provisoriske regering og bolsjevikkerne. Den provisoriske regering

var frimurernes konstruktion for at forberede revolutionen. Kerensky nægtede at hente specialtropper

til Petrograd, der kunne have forhindret det voldelige kup.

Der var en rivalisering mellem Lenin og Trotsky. Begge var megalomane, magtliderlige, psykopatiske

galninge. Trotsky tillod ikke Lenin at ankomme til Smolny, det bolsjevikkiske hovedkvarter, og det var

ikke Lenin, som historien beskriver, der organiserede magtovertagelsen, men Trotsky.

Da magten lå i bosjevikkernes hænder, sagde Lenin til Trotsky: Es schwindelt – jeg er svimmel. Den

provisoriske regering overgav velvilligt-frivilligt magten til bolsjevikkerne. Kosakkerne forlod

Vinterpaladset. Alt liv i byen fortsatte, som om intet var hændt. Trotsky proklamerede, at den

provisoriske regering ikke længere fandtes og at den statslige magt nu lå hos den militær-

revolutionære komité. Rødgardisterne ventede pænt udenfor Vinterpaladset. Der fandt ingen

spektakulær og heroisk storm sted på paladset, som der står i historiebøgerne, for det hele var en ren

foræring, og der fandtes ikke vagter ved sidedørene. Kl 2:10 om natten blev de hø�igt afventende

rødgardister lukket ind i Malachite-hallen, hvor hele den provisoriske regering var forsamlet, og

Vladimir Antonov-Ovseyenko, frimureren og lederen af rødgardisterne fremsagde det kryptiske

udsagn: Mine herrer, jeres tid er nu omme. En nærmere astrologisk undersøgelse viser, at solen lige

nu står midt i skorpionens tegn ved 14:58 grader. Det var samtidig Trotskys fødselstidspunkt. Frimureri

blev opium for folket.
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Et skønmaleri af en hændelse, der aldrig fandt sted.

Der var ingen storm, der var ingen modstand, der faldt ingen skud.

De bank�nansierede statskuppende bolsjevikker tabte det efterfølgende valg, men fortsatte med at

regere. Da folk protesterede på gaden, blev de skudt. Her startede deres terrorregime i Rusland. Jeg

har ikke lyst til at fortælle om det, for modbydelighederne er ubeskrivelige og omfanget er ufatteligt.

Netop derfor er det min pligt at fortælle om det. Tilgiv mig, hvis jeg undervejs er nødt til at træde af og

kaste op i væmmelse.

Folk blev åbenlyst bestjålet under parolen Stjæl det, der er stjålet. Chekisterne aresterede hele familier

og torturere børnene for øjnene af forældrene og hustruen for øjnene af manden for at få dem til at

afsløre, hvor deres værdier befandt sig. Udenlandske aviser skrev: Det virker, som om bolsjevismen er

en slags �nansaktion, der handler om at overføre russernes ejendom til udenlandske banker. Et

overraskende klarsynet udsagn, hvis man ser på senere tiders omvendte bankrøverier. Ingen vovede

eller evnede senere at beskrive med så direkte ord, hvad der foregik dengang og siden. Den russiske

revolution var et kæmpestort statsorganiseret hold-up. De amerikanske banker, der havde investeret i

revolution, �k det dobbelte tilbage via det russiske folks lidelser.

Cheka-stil

Jacob Schi� gav ordre om at likvidere hele tsar-familien. Lenin overførte alle de kunstgenstande og

værdier, han havde plyndret, til en bank i Schweitz. Det blev i 1920 til 75 millioner schweitzerfrank.

Trotsky havde 80 millioner dollar deponeret i USA + 90 millioner schweitserfrank i Schweitz. Moisei

Uritsky (Boretsky), Petrograds slagter, der nød at se på henrettelser fra sit kontorvindue, havde

deponeret 85 millioner schweitzerfrank. Felix Dzerzhinsky kaldet Ru�n havde 80 millioner SF, Ganetsky

havde 60 millioner SF og 10 millioner dollar. Den bolsjevikkiske avantgarde blev hovedrige på
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udplyndringen af det russiske folk.

2.5 milliarder guldrubler blev

kanaliseret via den før omtalte Nya

Banken i Stockholm ejet af Olof

Aschberg.

Så hvad var marxismen? Den var et

sidestykke til darwinismen for det

britiske imperium: en ideologisk,

pseudovidenskabelig

retfærdiggørelse af en udåd i den

helt store skala. Det Kommunistiske

Manifest fra 1848 udformet af

frimurer af 31 grad, Karl Marx og hans frimurerbror Engels var den ideologiske a�yringsrampe for

udåden.

Lenins jødiske identitet er

bla bekræftet af hans

søster, Anna, i et brev til

Stalin.

Lenin udtalte selv: Giv de

intellektuelt krævende

opgaver til jøder og

overlad de trivielle

opgaver til de russiske

fjolser.

Lenin gav personlig

ordre til henrettelse af

sine politiske

modstandere. En af dem var Uritsky. Man skulle tro, at der i det mindste var tale om politisk eller

ideologisk modsætning, men det drejede sig om noget så lavpandet, som at Uritsky ifølge Lenin havde

raget for mange penge til sig i løbet af den store folke-udplyndring besunget og forherliget som folkets

revolution og intet andet end et stykke ideologiseret gangsteraktion. Lenin udtalte: Jo �ere af det

reaktionære borgerskab, det lykkes os at skyde, jo bedre. Massemord blev et retfærdiggjort mål i sig

selv. Og videre: Vi må anvende alle metoder, lovlige og ulovlige, men vi skjuler sandheden. Fortielser

og løgne blev legitime midler for sagen. Han sagde også: Det er værd at ofre 90% af den russiske

befolkning, hvis blot 10% får lov til at opleve revolutionen. Og hans elskerinde udtalte: Vi kan nu

udrydde en hel samfundsklasse. Lenin supplerede: Vi må skrive i et sprog, der hos masserne vækker

had og foragt for dem, der ikke holder med os. Kan I genkende det? Det var sådan, det skete igen med

psykisk terror, censurlove, politisk korrekthed, hade-tale-lovgivning og fængsling af historiske

revisionister op til den nuværende krig. Men de fabianske socialister, kulturmarxisterne og alle politisk-
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korrektheds-kommisærerne kunne ikke standse folk, for de begyndte omsider at forstå det. Så kom

den store borgerkrig i Vesten. Det var det samme, der gentog sig.

Chekaen var specialkommisionen – kommissærer og kommissioner ankom herefter i en lind strøm – til

a�ivning af russerne. Det var det politiske politi, og hvis man ikke fandtes politisk egnet eller som vi

senere lærte at sige: politisk korrekt, så blev man a�ivet som klassefjende. Chekisterne ska�ede sig

slagtegårde og slagtekældre til formålet.

10 millioner russere omkom under revolutionen. Chekaen måtte ansætte ligtællere. 1.7 millioner

omkom blot 1918-19 ifølge Chekaens lister. I 1921-22 yderligere 1.6 millioner. Chekisternes

henrettelsesmetoder var så bestialske, at jeg ikke ønsker at berette om dem. Men jeg slipper ikke for

det, for alle skal vide det. Rovdyrerne i Petrograds Zoo havde en fest, for de blev fodret med ligene fra

de henrettede, men revolutionen krævede �ere ofre end samtlige vilde og tilfangetagne dyr i Sovjet

kunne æde sig igennem.

Blandt de henrettede var professorer, biskopper, læger, politimænd, gendarmer, jurister, tjenesmænd,

journalister, forfattere, kunstnere, sygeplejersker, arbejdere og bønder. Deres dom lød på: anti-social

tankegang! Det er unødvendigt at sige, at de alle døde uden rettergang med blot ved en afsigelse af

dommen. Men de blev ikke blot henrettet, for selv i dødsøjeblikket blev de terroriseret og tortureret.

Øjnene blev stukket ud, næser og ører blev skåret af. Hænder blev hugget af, overhældt med

skoldhedt vand, og huden blev trukket af armene. Hoveder blev spændt fast og mast med en stor

mukkert. De, der næste dag skulle udsættes for de samme, blev tvunget til at se på.

Chekaens mesterværk. Vi undlader her at bringe detaljer af tortur- og henrettelses-terrormetoderne for

snu�-entusiaster – selv om chekisterne ville have bifaldet på deres tid. De lemlæstede lig var beregnet til

o�entlig beskuelse. Så kunne folket lære det!
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Hvis man tilhørte gejstligheden, blev øjnene stukket ud og tungen skåret af, hvorefter de blev begravet

levende. Visse chekister sprættede maven op på ofrene, sømmede en del af tyndtarmen fast til en pæl

og tvang folk med piskeslag til at løbe rundt om den. Biskoppen af Voronezh blev kogt levende i en

stor kedel, og munkene blev med pistol for panden tvunget til at drikke suppen. I Odessa kogte man

o�cerer i en kedel. Andre chekister savede den øverste del af hjernen af og tvang den nærmeste til at

æde hjernen. Folk blev skalperet. Folk blev placeret i tønder, der blev banket søm igennem fra alle

sider, og tønden blev derefter rullet. Folk blev brændemærket i panden med pentagrammet. Behøver

vi at sige, at det var det sataniske pentagram med spidsen opad. Folk blev stukket på pæle. Folk blev

hevet i småstykker. I Kiev smed man folk levende i en kiste sammen med et opløst lig og begravede

dem – igen.

Efter alt dette var Lenin stadig misfornøjet og råbte: Læg mere kraft i terroren!

Så ankom slavelejrene. I dekretet om Den Røde Terror fra 1918 kan man læse: Sovjetrepublikken må

ska�e sig af med klassefjender ved at isolere dem i koncentrationslejre… Der er talt meget om Stalins

lejre i Gulag, men det var Lenin og Trotsky, der opfandt dem og Marx, der fablede om dem. Denne

mand, der på alle måder var et dumt svin – jeg orker ikke at fortælle om, hvad han gjorde mod sin

familie – skrev digte med et næsten satanisk udtryk om, hvordan han var besat og forbandet og måtte

ødelægge denne verden.

Frimurer, jøde, ideolog,

pseudovidenskabsmand.

Manden der mishandlede

sin egen familie og lod sig

fremstille som Moses.

Marx leverede det skyts,

der intellektualiserede og

retfærdiggjorde

grusomhederne mod

russerne og senere hele

de civiliserede verden. Det

er derfor, vi kan

sammenligne ham med

Darwin, der leverede en

lignende

pseudovidenskab til retfærdiggørelse af Det Britiske Imperium. Marx erkendte 100%, hvad han gjorde.

Darwin erkendte måske 50% af, hvad han havde leveret. Og Freud var muligvis ikke klar over, hvad

hans ideer senere blev brugt til.

Efter de store udplyndringer donerede Lenin store beløb til Grand Orient-logen i Paris til renovering af

deres bygning, deres propaganda og anden virksomhed. Samtidig sultede millioner af russere ihjel.
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Grand Orient de Paris, stedet hvor både Første Verdenskrig

og Den Russiske Revolution blev pimpet

Den store unge russiske poet Sergei Yesenin blev likvideret på Trotskys bud. Yesenin havde skrev et

digt kaldet ‘Skurkenes Land’, hvor han kaldte magthaverne for parasitter og at deres styre var blu�.

Han beskrev også Trotskys brændende had til den russiske kultur. Han kan kun beskrives som

psykopat og sadist. Han myrdede ofte sine ofre selv, endog børn. Han beordrede disciplinære

henrettelser, altså former for a�ivning, der kunne tjene som skræmsel for folk – som jeg just meget

mod min lyst og vilje har beskrevet. Dette er fuldstændig dokumenteret i partiets arkiver og

optegnelser. Lenins og Trotskys eksempler blev stilistisk vejledende for Sovjetmagten i hele dens

periode.

Digteren, der betalte med sit liv for at skrive om virkeligheden

Krasnaya Gazeta, Det Røde Tidende, beskrev 31 august 1919 Sovjetstatens fremmeste mål: Der �yder

allerede strømme af borgerskabets blod. Men mere blod! Så meget som muligt! Trotsky planlagde en

militarisering af økonomien. Arbejdere og bønder skulle få samme status som militariserede enheder,

arbejds-bataljoner. En bonde var ikke længere et traditionelt familie-erhverv, det var noget, man blev

udkommanderet til i militære enheder bestående af arbejdssoldater. En bonde var ikke længere

de�neret af det stykke land, hvor hans familier havde boet i generationer. Han var en del af en hær,

der kunne for�yttes og fjernes fra sin familie. Hvis han vægrede, var han en dessertør, der blev skudt.

Ligeledes var strejkende arbejdere, der protesterede over umenneskelighederne i fabrikkerne,

dessertører. De skal skydes, sagde Trotsky, som hunde eller som ænder i en sø. Lenin sagde:

Arbejdere har ikke brug for hverken frihed, lighed eller broderskab. Den slags poetiske paroler galt

kun for den nye overklasse – er ord der selvfølgelig i hykleriets navn aldrig blev brugt, men som var en

realitet.
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I Petrograd lovede Zinoviev at myrde ti millioner

russere og tvinge resten til at tro på kommunismen.

Det første kom til at holde stik. Det andet kom aldrig

til at holde stik, tværtimod. Alene under

hungersnøden 1921-22, der var en direkte følge af

kommunismen, døde der 5.5 millioner. Lenin

ønskede at myrde samtlige 60 millioner russiske

bønder. Dræb dem! skrev han. Bønder var jo

ubrugelige ifølge Marx, for kun arbejdere kunne få

den rigtige klassebevidsthed. Han vidste, at bonden

var en del af den ældgamle russiske kultur, og at

deres værdier var traditionelle. Det var det rigtige

Rusland, og der var en rodfæstet tro og religiøsitet

blandt dem, der Arbejdere derimod, var et blot 50 år

gammelt fænomen, og de var allerede blevet revet

væk fra deres traditioner og var derfor nemmere at

hjernevaske.

At det hele var et sabbatæisk-kabbalistisk frimurer-projekt, der krævede menneskeofring, står gradvist

klart. Afhopperen Georges Solomon skrev i sin bog Blandt de røde herskere, hvordan der blev ofret til

guden Molok.

Bohemian Grove. Her foretages der stadig

rituelle menneskeofringer i dag.

Den sjove ugle i baggrunden er den

sabatæiske demon dyrket af Baal-

præsterne/kanaanitterne kaldet

Molech/Molok.

En maskulin udgave af den Sorte Moder, Kali-

Ma.

Lening skabte grundlaget for de kunstige

masseindvandringer, der eksploderede i

Europa i starten af dette århundrede. Han bød blandingen af etniske grupper velkommen, da man på

denne måde kunne skabe ét samlet folk uden særskilte traditioner, en historieløs og traditionsløs

grødet, monokulturel masse således svækket og nu kontrollerbar af staten.

I 1923 før sin død sad Lenin på sin terasse og hylede som en ulv imod fuldmånen. Manden var

dæmonisk besat, ville man have sagt i det gamle Rusland. Senere tids psykiatri og psykologi ville

omskrive det med alle mulige intellektualiseringer, men det er strengt taget kun de gamle begrev fra

folketroen, der er dækkende, for psykiatrien anerkender med sit materialistiske tankesæt ikke

eksistensen af dæmoniske væsener og fænomenet besættelse. Hans sidste ord ved sin død i 1934

skulle være på tysk: Weiter, weiter! Verden var befriet for en af dens mest ekstreme galninge, men
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desværre ikke for hans værk. Obduktionen viste, at hele venstre side af hans hjerne var skrumpet.

Hvor beskrivende er det ikke? Hele det sovjettiske projekt er én gigantisk hjerneskade!

Skrumpehjernen

I 1927 starter en ny, men ligeså sørgelig æra. Her lykkedes det Stalin at udmanøvrere Trotsky fra

partiet – så man kan i det mindste sige én god til om Stalin. Trotsky blev forvist til Alma-Ata i

Kazakhstan og derefter til Tyrkiet og videre til Norge. Han endte sine dage i Mexico, hvor en KGB-agent

i 1940 hamrede en ishakke gennem hjernen på ham.

Man kunne have ønsket

sig følgende allerede i

1917.

Måske naivt, da der

uden tvivl ville have

været en anden betalt

psykopat i stedet.

Rockefellerne

iværksatte i Stalin-tiden

et propagandaprojekt,

der skulle afmale

bolsjevikkerne med så

varme og venlige farver

som muligt. Det �k

100.000 amerikanske
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arbejdere til at tage til Rusland. En del blev sku�ede og så, at glansbilledet ikke svarede til

Rockefellernes beskrivelser og protesterede. De endte sammen med russere i Gulag. Så ville de ikke

kunne fortælle amerikanerne om de virkelige forhold i det kommunistiske arbejderparadis. Andrew

Smith holdt sin kæft, men da han vendte tilbage skrev han bogen: Jeg har været arbejder i Sovjet, hvor

han advarer mod den fælde, han faldt i. 60.000 tyske arbejdere faldt i samme fælde i årene under den

store depression. De �este af ren nød, andre fordi de var faldet for den røde hjernevask.

Regulære slavearbejdere udførte kæmpe arbejdsprojekter i Stalins Rusland. Hvidehavskanalen

kostede hver dag 20.000 døde. Der var masser, hvor de kom fra. Sammenlagt døde 600.000 under

konstruktionen. Betonafstøbningerne er stadig i dag fyldt med knoglerne fra de omkomne, for det var

nemmere at støbe dem ind end begrave dem i den frosne jord. Kanalen blev indviet i 1933, hvor Stalin

kom på besøg.

Verdens mest makabre betonstøbninger

Et af Stalins, Iosif Vissarionovich Dzhugashvili’s, store projekter var kollektiviseringen. En direkte følge

var den store hungersnød 1932-33. Stalin realiserede halvhjernen Lenins projekt – det er vi

efterfølgende nødt til at kalde ham. Med en twist, for Lenin ville som sagt blot have a�ivet samtlige

bønder. Stalin bestjal dem og udsultede dem for at de skulle underkaste sig. Alle afgrøder og al mad

blev stjålet og transporteret bort. Hvis bønder prøvede at skjule deres høst, blev de straks deporteret

til arbejdslejre. Nøden var så stor, at bønderne greb til kannibalisme. Forældreløse børn, og dem var

der mange af, endte i slagtehuse, hvor kødet blev solgt videre. 15 millioner omkom.
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Særlig grelt gik det for sig i Ukraine, Europas brødkurv. Holodomor er navnet for det ukrainske

folkemord. 25.000 døde om dagen i det overgreb, som Stalin kaldte for den lektie bønderne aldrig

aldrig ville glemme. De ukrainske bønder havde modsat sig kollektiviseringen. Lektien blev i sandhed

husket, men på længere sigt var det den modsatte lektie af hans intention. Så stærk blev det ukrainske

had til russerne, at en del af befolkningen senere kunne lokkes til at ødelægge deres eget land endnu

en gang på oligarkernes og de amerikanske neocons initiativ. Jeg taler selvfølgelig om de nyfascistiske

statskup i 2014. Rusland var på ingen måde deres fjende, men gammelt nag kan bruges til ondsinede

formål, og de skal siges, at de aller�este ukrainere var dybt ulykkelige over, at endnu en gang at bliver

o�er for en psykopatisk stormagtspolitik. Milo kan fortælle om, hvordan de gjorde det i Serbien.

Den russiske økonomi lå som følge af bolsjevismen i ruiner. Systemet havde aldrig overlevet uden en

stadig strøm af US-dollars. Men de amerikanske bankfolk betalte gerne, for deres modsvarende

fordele var mangedobbelte. Det kunne betale sig at opretholde det dysfunktionelle og brutale system.

USA �nansierede hele den første 5-årsplan, og det russiske militær var opbygget af amerikansk

maskineri organiseret af Rockefeller. Russerne havde langt hen ad vejen svært ved at betjene udstyret

grundet udryddelsen af kvali�ceret personel. Da russerne ikke evnede at bygge e�ektive fabrikker,

havde amerikanerne præfabrikeret fabrikkerne. Professor Anthony Sutton dokumenterede i

1970’erne, hvordan samtlige større fabriksvirksomheder i Sovjetunionen var drevet og �nansieret af

USA. Industribyggeren Albert Kahn fra Detroit indgik i 1930’erne en aftale om at bygge en stribe

industrier i Sovjetunionen. Den samlede omkostning i 1930-valuta var 2 milliarder $. Amerikanerne

havde ingen anelse om, at det fandt sted, ligesom de ingen anelse havde om, at revolutionen og

bolsjevismen var skabt af amerikansk-zionistiske bankfolk.

Denne �lmisk-charmerende arbejderhelt myrdede 18 millioner mennesker. I seks samtaler mellem 1985-91

med A.N. Kolesnik a�ægger han på sine gamle dage vidnesbyrd om bla Katyn-massakren, hvor 20.000

polske reserveo�cierer blev nakkeskudt ved Smolensk.



29.12.2022 15.22 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2424/3124

I 1937 var endnu 18 millioner russere

døde som følge af Stalins terror

eksekveret af hans håndlanger Lazar

Kaganovitch. Læg dertil de 30

millioner, der døde under

kollektiviseringen og hungersnøden.

Ved starten af 5-årsplanerne startede

Den Store Terror, en ny bølge af terror

og henrettelser. Kaganovitch

udarbejdede en plan om a�ivning af

250.000 mennesker, hvor 76.000

skulle a�ives omgående. Da man

indså, at tempoet var for langsomt,

indsendte de lokale politbureauer

diverse forslag om, hvordan tempoet

kunne hæves. Alle forslag blev

godkendt. Det betød, at yderligere 48.000 kunne henrettes og 9.000 kunne fængsles. Heller ikke det

var nok. I 1937-38 blev antallet af politiske fanger øget med syv millioner. Forfatteren Alexander

Solzhenitsyn har beskrevet fænomenet i detaljer. Han var der, han så det, han var en af dem.

Literaturnaya Rossiya, den russiske forfatterforenings organ, estimerede i 1992, hvor

historieskrivningen omsider var sluppet fra af den kommunistiske omklamring, at det samlede antal

omkomne under kommunisme var 147.000.000, 147 millioner! Frimurernes og de sabbatæiske

kabbalisters gud Molok havde i sandhed fået sit o�er. Og så var det endda blot en del af det store

verdens-holocaust, som kabbalisterne havde frembragt i de store krige.

Børnenes historie er ganske særlig. I 1934 var man begyndt at a�ive et stort antal børn. De kostede jo

penge at holde i live, inden de kunne blive produktive. I 1935-39 alene blev 92.000 12-16-årige

henrettet og 10.000 mindreårige blev sendt i fangelejre. I oktober 1940 internerede Stalins chekister 2

millioner børn i alderen 14-17 år og det samme antal de følgende tre år. NKVD havde ofte kidnappet

dem, og de blev sendt til arbejdslejrene, hvor de døde af sult og opslidning. Det var ikke meningen, at

nogen skulle overleve arbejdslejrene, men mens de langsomt døde, skulle al arbejdskraft pumpes ud

af dem.

Men Stalin havde en befolkningsproblem. Han kunne ikke både myrde løs på sin befolkning og

samtidig regne med en hær i sit planlagte overfald på Tyskland og andre lande mod vest i 1941 kaldet

Operation Thunder. Tyskerne så det komme og slog først, hvilket i de allieredes krigs- og

efterkrigspropagandaen blev beskrevet som ensidig tysk aggression stik imod tilgængelige og

dokumenterbare fakts. Det var Stalin, der var den egentlige aggressor, og her har vi også forklaringen

på, hvorfor amerikanerne opbyggede Stalins hær, uden hvilken Sovjetunionen aldrig havde kunnet

udgøre en trussel overfor sine naboer mod vest, i særdeleshed ikke med den demoraliserede,

maltrakterede og decimerede befolkning, Trotsky, Lenin og Stalin havde skabt.
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Den russiske mastodonthær mødte uventet modstand. Finner iført ski og rensdyr …

For at kunne udføre sin plan, havde Stalin indgået to pagter. Den ene i 1939 kaldet Ribbentropp-

Molotov-pagten med Tyskland og den anden Stalin-Churchill-pagten med England. Sovjetunionen

forlangte dernæst baser i Finland, men �k dem ikke, så i 1940 overfaldt de Finland uden

krigserklæring. Vinterkrigen var et faktum. I Moldavien, Besarabien, og i Estland og Lithauen blev de

sovjettiske tropper lukket ind, og i juni 1940 blev der organiseret statskup i de tre baltiske lande.

International-socialismen var på aggressiv fremmarch, og arbejdere i alle lande skulle nu forene sig –

med en kugle for panden. I Tartu, Estland fandt en grusom massakre sted. 10.000-tals personer fra de

tre baltiske lande blev deporteret til Sibirien. Planen var deportere 700.000 estere og blot efterlade

350.000 som administratorer, men kommunisterne havde ikke ressourcer til at gennemføre planen.

Esterne spurgte sig selv: hvad var denne aggressive sovjetmagt egentlig? Svaret var enkelt:

massemord, deportering og slavearbejde i en eller anden form.

Den tyske modindsats, Operation Barbarossa, kom til verden via efterretningsoplysninger om det

russiske angreb. Det var et forebyggende angreb. 3.8 millioner sovjetsoldater overgav sig frivilligt i

løbet af et par uger. De nægtede at kæmpe for Stalin. Da de tyske tropper nåede frem til Estland, blev

de modtaget som de befriere, de reelt var. Dette faktum hadede de allierede efterfølgende at fortælle

om, det modsagde deres narrativ – så det gjorde de ikke. Dette og andre fakta, der udgør størstedelen

af, hvad der burde være fortalt om Anden Verdenskrig. Tyskerne tillod esterne at genhejse det

national�ag, der var hevet ned at internationalisterne.
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Billederne de allierede ikke bryder sig om at vise. Jubelscener i Estland ved tyskernes ankomst.

Et utydeligt screendump fra en af de vigtigste, grundigste og intellektuelt hæderligste dokumentar�lm i vor

tid – overhovedet: Jüri Lina: Under The Shadow of Hermes fra 2009, byggende på hans bog: Under The Sign

of the Scorpion fra 2002. Både bog og �lm er forbudt af det neo-marxistiske regime i Sverige i dag.

Anden Verdenskrig var på sin vis en krig mellem folkene og deres nationer versus den

internationalistiske totalitærstat, den tids fremmarch for Den Nye Verdensorden, Globalismen og det,

vi i dag kalder det Fjortende Rige. Vi må ikke glemme, at verdens-zionismen anskuede alle

nationalstater som emner for nedbrydelse. Det er kernen i den revolutionære tanke, altså nationernes

nedbrydelse. Med nationernes nedbrydelse ankommer historiens nedbrydelse – i vilkårlig rækkefølge.

Så ankommer traditionernes nedbrydelse. Så ankommer folkeslagenes, den etniske nedbrydelse –

jævnføre Lenins multietniske ide. Sovjet-Rusland var på det sæt ét kæmpestort etnisk rotteforsøg. Så

ankommer alle mulige former for nedbrydelser: genetisk nedbrydelse, nedbrydelse af miljø,

nedbrydelse af sundhed kaldet medicinalindustri og lægevidenskab, familiens nedbrydelse kaldet

feminisme, nedbrydelse af økonomien via en hel masse svindel, jeg dårligt kan udtale, nedbrydelsen af

politik kaldet demokrati, nedbrydelse af information kaldet journalistik, nedbrydelse af viden kaldet

videnskab.

Altså forstå mig ret: både journalistik og videnskab og demokrati �ndes i princippet, men det, vi ser

benævne sig som sådan, har intet med deres benævnelser at gøre. Efter Anden Verdenskrig skete der

en total omorganisering af begreber og samfund. Det var det, man havde i tankerne forinden, og det

var det, der skete.
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Beria, Stalins bøddel, der til sidst �k nok og tog livet af ham

Lad os afrunde den afskyelige beretning om Sovjetstaten. Under Stalin i Anden Verdenskrig blev den

frygtede Lavretij Beria Stalins mest berygtede slagter. Da man var i krig med tyskerne, blev alle hans

forbrydelser smurt af på nazisterne. Beria fængslede 20 millioner og sendte dem til slavelejre.

Forskellen mellem de sovjettiske fangelejre og de tyske var ganske enorm, næsten usammenlignelig. Vi

taler om hele perioden før de de britiske og amerikanske civilbombardementer, hvor al infrastruktur i

krigens sidste år blev ødelagt og enorme epidemier af tyfus og kolera brød ud i lejrene. Der er herfra

de allierede og zionisterne senere kunne skabe deres Holocaust-mytologi om gaskamrene og

udryddelseslejrene.

Gulag. Mens dette helvede på

jord fandt sted, hængte Vestens

intellektuelle plakater af Lenin,

Trotsky, Che Guevarra og Mao på

væggene. Hvorfor havde de

engentlig ikke plakater af Stalin?

Det havde været langt mere

ærligt.

De var krigsfangelejre og

arbejdslejre. Livet i lejrene var

ikke paradis på jord set i

perspektivet af et frit samfund,

der ikke var i krig Men i

sammenligning med

Sovjetstatens lejre, der var arbejds-udryddelseslejre, så var de nærmest paradis på jord. Det er værd at
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bemærke, at den eneste kilde op til Nürnberg-processen til oplysninger om gaskamre og

udryddelseslejre var: boljsevikkerne. Og at den næste ideologiske bølge ankom fra illusionsfabrikken

Hollywood, der er ejet af jøder. Det er særdeles bemærkelsesværdigt, at ideen om nazisternes

udryddelseslejre kommer fra netop de, der havde opfundet fænomenet. Jeg ved godt, hvad jøden

Freud ville have sagt om det, for han var på mange måder en klog mand. Han ville have sagt visse ting

om at skubbe ubehageligheder ned i det underbevidste. Han ville have sagt noget om projektion. Han

ville have sagt noget om det overskårne, traumatiserede sind. Sammenlign blot det dokumentaristiske

billedmateriale, der �ndes fra de sovjettiske og det tyske arbejdslejre. Der er en verden til forskel. De

allierede hadede denne sammenligning, for de var jo medskabere af Sovjestaten, i det omfang, de

overhovedet anede, at det forholdt sig sådan. For i Vesten fandtes der alle grader af viden og

uvidenhed.

Krigen blev vundet af de allierede. Da de russiske �ygtninge vendte tilbage i 1946 i den tro, at de var

velkomne, blev de slemt sku�ede. Sovjetunionen havde slagtet yderligere 20 millioner under krigen og

havde brug for nye slaver. Stalin havde endvidere erklæret alle russiske krigsfanger som

landsforræddere, for enten døde man i krigen eller også var man en forrædder. De hjemvendende

blev altså deporteret. dvs de yngre blev deporteret, de ældre uarbejdsdygtige blev skudt. De lande fra

vesten, hvorfra de ankom, tav stille. Allerede i 1919 havde Lenin forfattet et dekret om, at alle ‘unyttige’

udlændinge skulle deporteres til lejrene. Det var det samme dekret, der blev anvendt her.

Yakov Dzhugashvili, Stalins ældste søn endte i tysk krigsfangenskab. Stalin nægtede at foretage en simpel

krigsfange-udveksling for at få sin søn ud af Sachsenhausen. Så han underskrev i realiteten sin egen søns

dødsdom. Ikke uventet, da psykopaten lod �ere af sine familiemedlemmer henrette.

I Varkuta ved Hvidhavet fandtes der totalt to millioner slaver, der arbejdede i 40 kulgruber og

cementfabrikker. 60.000 �nner, rumænere blev deporteret til Pechora i Komi. I 50’erne frigav Nikita

Krushchev 200.000 udenlandske slavearbejdere fra 45 forskellige nationer. Han skulle slikke støvler på

Vesten.
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I 1945 opfangede russerne togvogne i Schlesien, nuværende Polen, med belastende arkivmateriale om

diverse frimurerloger fra Frankrig, Tyskland, Belgien, Holland, Luxenbourg, Polen og Tjekkoslovakiet

om deres aktiviteter under revolutionen og verdenskrigen. Alt materiale blev ført til Moskva i

Sovjetunionens særlige arkiv, Osoby Arkhiv, OA. Arkivet blev brugt af Stalin til afpresning af

vesterlandske grupper, der frygtede, at deres forehavender skulle afsløres. Blandt andet �ndes en

udtalelse fra den Tyske Storloge: Anarkisten og revolutionæren Lenin repræsenter faktisk det

internationale frimureris agenda. Hestens mund havde talt.

Som alle despoter blev Stalin o�er for sit eget despoti. Beria organiserede, at han ikke �k sin medicin i

12-13 timer, hvorefter han døde. Herefter udbrød der oprør i en række slavelejre med en samlet

beholdning af 22 millioner slaver. Således i Vorkuta 1. august 1953 og Karaganda, Kazakhstan 16 maj

1954.

Var Nikita Krushtjov så en god mand, siden han frigav slaver? På ingen måde. Han gav som ukrainer

Ukraine status som eget land, hvilket skabte grundlaget for Ukraina-krigen i 2013 og den zionistiske

neocon-overtagelse af regeringen og krigen mod Rusland. Men allerede dengang var han et svin,

undskyld udtrykket. Han afprøvede atombomber, hvor russiske soldater i tusindtal var forsøgsdyr – og

selvfølgelig omkom.

Herefter ankom hele fænomenet Den Kolde Krig. Det er endnu et kæmpe svindelnummer, hvad vi

senere lærte at kalde en PsyOp, en psykologisk operation. Intet i perionden var, hvad vi �k fortalt. Alt

var propaganda og svindel. Og subversion, for KGB vandt efterfølgende krigen ved at undergrave

Vesten med ideologi. Vesten mente selvfølgelig selv, at de vandt, men i mellemtiden var Vesten blevet

in�ceret af kulturmarxisme i alle dens facetter. Jeg springer årtier frem til murens fald, for jeg orker

ikke Den Kolde Krig. Det eneste jeg vil sige er, at Den Kolde Krig intet andet var end Anden

Verdenskrig, der aldrig sluttede og én lang række af amerikanske aggressioner i Asien og Sydamerika

og sovjettiske invasioner og statskup i Østreuropa. Ironien er stadigvæk, at den røde fare fra øst var

helt uundværlig for militærets eksistens. Al krig er en gældsfestival for bankvæsenet og et

jubelscenarie for krigsindustrien.

Muren faldt i 1990, og en æra blev afsluttet. Tilsyneladende.

I kommunismens oprindelsesland var folk før og efter murens fald begyndt at tænke anderledes. De

troede ikke længere på det 20 århundredes �loso�er. Den tredje politiske �loso�, fascismen var reelt

død efter anden verdenskrig. Den anden politiske �loso�, kommunismen var reelt død med murens

fald i 1990. Den første politiske �loso�, liberalismen troede, at den havde besejret hele verden og

mente, at den nu havde banet vejen for en uni-polær og total-global magt. Men udenfor Vesten

begyndte folk at efterspørge en fjerde politisk �loso� uden helt at vide, hvad den bestod i. De vidste

blot, at den blev nødt til at give plads til og respektere forskellighed og lokal-regional kultur i stedet for

at indsnævre og ødelægge den. Den ville ikke blive en imperial �loso�. Den ville blive en �loso�, der

gav dem det, som kommunismen aldrig gav dem, selvom den hævdede, at den gjorde. Kommunismen

var et kæmpemæssigt svindelnummer.
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Alexandr Dugin: Den Fjerde Politiske Filoso�. Ingen fascisme, ingen kommunisme, ingen liberalisme. Verden

trænger til noget, der virker uden at destruere, manipuler og dis-respektere mennesker.

Det var det, som Vladimir Putin så i slutningen af 1990’erne. Han så, hvordan Sovjets fald blot var

endnu et af Vestens manipulationsnumre, ligesom revolutionen havde været det 75 år forinden. Han

så, hvorledes de russiske præsidenter under og efter murens fald blot var marionetdukker for Vesten,

Gorbatiov og Jeltzin især. Hans så, at de nyrige oligarker var ankommet og malkede landet for

velstand, at globale olieselskaber hev al olien op af russisk undergrund uden at betale en rubel for

den. Han så, at det, man i Vesten kaldte folkestyre, ikke var andet end en parodi. Som tidligere KGB-

o�cer i udenrigssektionen havde han en viden, som ingen vestlig politiker kom i nærheden af. Han

vidste, hvordan KGB havde subverteret Vesten og eksporteret kommunismen. Hvor er det historisk

ironisk! Vesten sad nu med den abe, den selv havde placeret – i version 2.0.
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You may like him or not: Den mest betydningsfulde politiker i Verden i dette århundrede – foreløbig.

Putin selv havde a�agt sig kommunismen, og han kendte det zionistiske svindelnummer, der lå bag

den. Hans succes skyldes – udover hans indsigt og skakmester-agtige taktik – at det russiske folk

resonerede med ham. Han udtrykte deres vilje og behov. Han slog aldrig først, for han havde jo sort-

bælte i judo. Han var bekendende ortodoks og knyttede an til den russiske tradition. Og så turde han

være ved, at han var nationalist. Alle nationalister var hadet i vesten, for de var modstandere af

globalismen eller som den efterhånden kom til at hedde: globalfascismen. Bekæmpelse af nationerne

var hovedprojektet fra den Franske Revolution til Den Russiske – og for EU, som vi latterliggjorde som

EUSSR, fordi de gjorde mod Vesteuropa, hvad kommunismen havde mod Rusland. Hvor dumme

kunne de være i Vesten, have de glemt, hvordan man læste historiebøger? Selv mainstream-historien

ville have fortalt det.

Han vidste, at Rusland var under angreb lige siden opløsningen af Warshawapagten, for NATO opløste

ikke sig selv og begyndte systematisk at bryde alle indgåede aftaler om ikke at ekspandere militært. En

kæde af terroraktioner, der bar NATO-�ngeraftryk, startede. Vi husker Tjetjenien. Det var det originale

Operation Gladio-koncept, de brugte her. De hyrede og trænede de forhåndenværende terrorister og

sendte dem mod russerne. I efterkrigstiden var det fascistgrupper, der blev sat til at myrde egne

borgere i Vesten, så man kunne smøre det af på kommunisterne. Vi husker bombningen af

togstationen i Bologna. Efter murens fald begyndte de at hyre og træne pseudo-islamiske

terrorgrupper, som de i mediernes propaganda kaldte frihedskæmpere. Al Qaeda kunne være begge

dele efter behov. Det samme med alle de lejesvende, der blev sat til at overrende Libyen, Syrien – og

Irak for anden gang. I Ukraine var det nyfascister og nynazister, der var for hånden, for de havde ligget

og ulmet siden 2. Verdenskrig.

Fælles for de fodfolk, der blev hyret til beskidt arbejde var, at de var rodløse og frustrerede unge

mænd, der var nemme at få til at hade og som savnede indhold i livet. Nogle troede blot, at de skulle
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ud på et eventyr. De var i stand til at begå uhyrlige grusomheder blot for at for en smule anerkendelse

og en ussel stump identitet. Andre troede på, at de skulle kæmpe for en hellig og retfærdig sag. Deres

overordnede vidste udmærket, at der intet helligt var ved projektet, og hvis en sindsforvirret ung

mand, der var rejst ind fra en ghetto et sted i Europa for at deltage i den falske Jihad fandt ud af, at det

var et svindelnummer, så vendte han aldrig tilbage. Tusinder forsvandt. Kun totalt hjernevaskede

terrorister vendte tilbage sammen med 100.000’er af �ygtninge for at danne terrorceller i Europa og

USA. Den kunstigt frembragte �odbølge af masse ud-og-indvandring var i sig selv en organiseret

terrorhandling, men med sig bragte de ægte terrorister. Efterfølgende så vi en kæde af terror i Europa.

Og det er, hvad det er, men hvad vi især så var, at europæerne frivilligt afgav deres frihedsrettigheder

og indførte totalitær-militærstater på grund af truslen. Det var altså det, der var formålet med

terroren.

Det mest groteske var trods alt Al Qaeda re-brandet, ISIS. Her lykkedes det zionisterne sammen med

Saudi og CIA at sætte en hel hær i bevægelse af unge arabere, der villigt myrdede og ødelagde for

Israels skyld! Altså den terrorstat, der burde være deres hovedfjende. Og de anede det ikke! Er det en

historie om, hvor snotdumme mennesker kan være og agere, er det en historie om historieløshed,

eller er det en historie om genialiteten i det kyniske styresystem, det var lykkedes at opbygge? Det er

en kombination af det hele.

Det var her, russerne besluttede sig til at sætte ind. Amerikanerne forsøgte så lang tid, de kunne, at

bilde deres befolkning og Verden ind, at de bekæmpede ISIS i Syrien og Irak, mens de i virkeligheden

havde skabt dem. Deres bombardementer ramte i påfaldende grad altid ved siden af. Russernes

bombardementer, derimod, ramte plet. Pludselig fremstod amerikanerne som komplette idioter, og

deres befolkning blev klar over, at også det var et svindelnummer. De havde én gang forinden

standset deres psykopat-regering i at bombe Syrien, da det gik op for dem, at den løj om Assads

kemiske våben. De havde hørt den tyndslidte historie før under Irakkrigen, og nu så de den igen. De

sagde nej, ligesom det britiske parlament sagde nej. The Deep Zio-NeoCon State blev sur for alvor,

hvorefter ISIS opstod fra den ene dag til den anden ud af den blå luft som den beskidte Plan-B –

udstyret med nye Toyotaer, Nike-sko, NATO-gear og penge som skidt.

Så russerne besluttede sig til at skyde hul i to svindelnumre: ISIS og den amerikanske verdensløgn.

Europæerne var begyndt at forstå det. Putin havde et moralsk overtag, for han gjorde netop det,

amerikanerne altid sagde, at de gjorde, men som de aldrig gjorde. Russerne overholdt international

lovgivning, mens amerikanerne altid brød den.

—– o —–
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The Titanic

The Titanic sank d. 15 april 1912 kl. 02:20

1500 mennesker omkom. Derom hersker der ikke tvivl. Var der et oceangående passagerskib ved navn

Titanic, der sank som følge af en tilfældig kollision med et isbjerg? Derom hersker der absolut tvivl.

Følgende beretning er en særdeles kvali�ceret rekonstruktion baseret på omfattende kulegravning af

alt tilgængeligt materiale foretaget af engelske undersøgende journalister. Historien er lidt anderledes

end den, der står i historiebøgerne.

Der blev bygget tre gigantiske passagerskibe af Harland & Wol� i Belfast for The White Star Line

�nansieret af J.P. Morgan’s og bygget til hans handels�åde. De hed The Titanic, The Olympic og The

Britanic og var en kombination af amerikansk storkapital og britisk skibsindustri.

Verdensforandrende skibskatastrofer
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I starten af forrige århundrede var de �este skibe beregnet til sejlads for fattige emigranter og var i

dårlig forfatning. De gik under navnet ‘co�n ships’. Det var almindelig kendt, at der var udbredt

forsikringssvindel og falskneri i branchen.

I 1911 sejlede The Olympic sin jomfrurejse under kaptajn Smith, og ved ankomsten til New York blev

det involveret i en kollision, der næsten �k det til at synke. Tre måneder senere kolliderede kaptajn

Smith skibet med et engelsk krigsskib, HMS. Hawk i Southhampton havn. Krigsskibet blev simpelthen

suget ind i Olympics enorme kølvand og vædrede det i siden. I �ådens optegnelser står der – ikke

overraskende – at det var Olympics skyld. Vidnesudsagn bekræftede det, og ejerne måtte �nde sig i at

betale. The Olympic blev seriøst beskadiget i venstre forreste side. Selv kølen underneden var bøjet.

Den engelske �åde har solide krigsskibe.

Da skibet, der blev kendt under navnet The Titanic, seks måneder senere foretog sin jomfrurejse med

udgangspunkt i Southampton, havde skibet en besynderlig tendens til at hælde mod sin venstre side.

Flere overlevende passagerer havde bemærket det. Det samme var tilfældet med det The Olympic, da

det efter en nødtørftig reparation i Southhampton sejlede til Belfast for at blive færdiggjort.

The Titanic lå der, da The Olympic ankom. Arbejdet blev stoppet for at satse alt på reparationen. Man

over�yttede skruen fra Titanic til Olympic pga. en skade efter reparation og udsejling fra New York.

Disse to skibe var søsterskibe og næsten fuldstændig identiske. Der er dog små men signi�kante

forskelle, som billeder taget af dem side om side ved tørdokken i Belfast viser. The Olympic havde 16

porthuller øverst foran. The Titanic havde kun 14. The Olympic havde ujævnt fordelte vinduer på

dækket, The Titanic havde jævnt fordelte vinduer.

I marts 1912 lå de side om side for sidste gang. Her blev beslutningen tru�et om at bytte dem rundt.

Det var Lord Perry, der var formand for rederiet The White Star, der sandsynligvis undfangede ideen.

Alternativet var rederiets konkurs på grund af de enorme udgifter i forbindelse med de to forlis.
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Tiderne var før 1. Verdenskrig. Der var ingen pressefolk, der snusede rundt, fotogra�et var i sin

barndom, og folk troede generelt på det, man fortalte dem. Havnen var kæmpestor og fuld af aktivitet,

og ingen ville bemærke noget. Det var nemt at bytte rundt. Man skiftede blot navneskiltene på siderne,

hovedet på menukortet i restauranten og skiltene på redningsbælterne. Og så lagde man tæppe

ovenpå det linoleum, der var unikt for The Olympic. Alt andet interiøre, udstyr og service var standard

for alle skibe hos White Star Line. Det kunne gøres af en lille arbejdsgruppe på en weekend udvalgt,

bestukket eller truet til at holde kæft. Dengang parerede man ordrer og stillede ikke kritiske

spørgsmål.

Kaptajn Smith havde en af de værst tænkelige generalieblade. Han havde beskadiget hele tre større

skibe før The Olympic: The Romanic, The Republic og The Koptic. Der havde også været en brand på

The Majestic, som han dog nægtede kendskab til. Rederiet havde en seriøs klemme på denne uduelige

kaptajn. De fortalte ham, at skibet ville komme ud for et forlis og synke, men at der ville være et skib,

The Californian, lige i nærheden til at redde passagerne, og at de allerede havde arrangeret det med

kaptajnen. Kaptajn Smith accepterede, men �k gennemført, at han selv udvalgte sin besætning.

Her skete der så det besynderlige, at adskillige maskinarbejdere nægtede at lade sig hyre til at arbejde

underdæks på The Titanics jomfrurejse. Der var ellers kulstrejke og arbejdsløshed, og de havde hårdt

brug for en hyre. Hvorfor nægtede de, og hvad havde de set eller hørt? De foretrak at vente, til de �k

hyre på et andet skib. En anden sømand skrev lige før afsejlingen i et brev til sin søster, at han ikke

‘brød sig om dette skib’. Han havde sejlet med The Olympic. Genkendte han for mange detaljer fra

interiøret?

Da Titanic sejlede af sted, var skibet overhovedet ikke fyldt op. Masser af førsteklasses kahytter stod

tomme. Hvorfor ønskede det i forvejen økonomisk klemte rederi midt i en kulstrejke, hvor

kulbrændsel var sparsomt, ikke at fylde skibet op? På samme vis sejlede kaptajn Lord af sted på The

Californian fem dage før med lasten fuld af kul og uldtrøjer – uden passagerer!

Omkr. 50 passagerer, mest på første klasse, a�yste deres rejse i sidste øjeblik. Mange af dem var

forretningsforbindelser til bankmogulen J.P. Morgan, der oprindelig havde �nansieret skibene. J.P.

Morgan himself skulle have været med, men a�yste rejsen i sidste øjeblik, selvom han havde skibets

ultimative luksussuite. Han var syg, sagde han. Et par dage efter forliset fandt en rapporter ham i

strålende form i Aix-les-Bains i Frankrig – med sin elskerinde. Han havde endvidere beordret en stribe

kostbare bronzestatuer fjernet fra skibet, før det sejlede. De skulle blot have været �yttet til New York,

og de kunne næppe være blevet forkølede. Der var altså en anden grund.

Sømænd er generelt meget nervøse for én ting: brand ombord. Kort efter afsejlingen udbrød der

brand i kulbunke 10 i bunden af skibet. Kaptajnen vidste det, men man smed blot mere kul ovenover,

mens man prøvede at holde branden i ave. Kunne denne kontrollerede brand have været en plan B?

The Californian sejlede i største hast med angivet kurs mod Boston, men stoppede pludselig d. 4. april

midt i et område med isbjerge. Kaptajn Lord insisterede på at sove med alt tøjet på en briks på broen.

Han beordrede også kedlerne til at være opvarmede og maskinerne på standby. Hvad forventede han?
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Kaptajn Smith på The Titanic valgte en anden rute end den normale. Han modtog de radiosignaler, der

kom fra The Californian, der fortalte, at dette lå standby, OG hvor isfeltet befandt sig – hvorefter han

styrede sit skib direkte ind i det.

Det var helt normalt at sejle for fuld fart gennem områder med isbjerge. Ethvert isbjerg, der var stort

nok til at beskadige en atlantkrydser, ville blive set i rigelig tid til at styre udenom. Så egentlig foretog

kaptajnen sig ikke noget unormalt bortset fra, at han tog en omvej. Og at han også valgte at hvile fuldt

påklædt i et rum bagved broen. Forventede han at blive kaldt på broen når som helst?

En styrmand stod på højre side af broen, da han så isbjerget ca. en kilometer fremme. I stedet for at

styre udenom i fuld fart, som man plejer – fuld fart og styring giver fuld drejning – slog han han

maskinen i bak, hvilket hæmmede skibets styreevne og øgede risikoen drastisk for kollision. Dette

måtte han have vidst som fuldbefaren styrmand med licens til at føre en oceandamper.

Passagerne mærkede en uro i skibet, men det var ikke til at skelne fra lyden og fornemmelsen af

maskinen og skruen på bak. Da skibet ramte isbjerget, blev det ikke bemærket som andet end lyden

og vibrationerne fra en opbremsning. Isbjerget var drevet væk, inden det stod klart, at skibet var

beskadiget. En del passagerer kom ud af deres kahytter, da maskinerne var stoppet. I de første 40

minutter, var der ikke andet at bemærke. Skibet skulle være ude af stand til at synke, havde man

fortalt passagererne, så ingen var bekymrede for det. Den del kender vi alle som den o�cielle version.

Men besætningsmedlemmerne i kredsen omkring kaptajnen opførte sig særdeles tilbagelænet. De

vidste oven i købet, at der var ild i den store kulbunke 10 i lasten. De kan ikke have været uvidende. De

vidste med andre ord sandsynligvis, hvad der var ved at ske. Men de vidste, at de ville blive reddet. De

brugte herefter 45 minutter på ikke at foretage sig noget, hvorefter de nonchalant satte de sædvanlige

nødprocedurer i gang: pumper, radiosignaler, redningsbåde, osv. Der gik en time og 25 minutter,

inden den første nødraket blev sendt op!
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Kun seks besætningsmedlemmer var på vagt, da skibet ramte isbjerget. To af dem druknede. To

overlevede, hvoraf den ene ikke så noget, og den anden blev i hast overført til en stilling i Cape Town

så langt som muligt fra det første søforhør i New York. Kun to var i stand til at blive indkaldt ved dette

forhør. Den ene var særdeles nervøs og defensiv. Havde han modtaget særlige instrukser eller trusler

forinden? Han gentog gang efter gang: ‘Det så jeg ikke, det så jeg ikke, det hørte jeg ikke …’.

The Titanic havde som bekendt modtaget radiosignaler fra The Californian med opgivelser af position.

Men fra sin navigatør �k han opgivet en helt anden position ca. 12 mil ved siden af. Kaptajnen kunne

se et skib i horisonten, men det var et helt andet skib. Kaptajn Smith kunne have sejlet sit skib derover,

man han slukkede i stedet for maskinen. Regnede han med, at det var The Californian, og at det ville

komme over til ham? Troede han, at det hele gik efter den aftalte plan? Han var som ovenfor beskrevet

ikke den skarpeste kniv i sku�en.

På The Californian så man nødraketter. Kaptajn Lord spurgte gentagne gange sin besætning, hvad

farve raketterne havde, og svaret var hele tiden: kun hvide raketter. Forventede han røde eller blå

raketter? Midt imellem The Californian og The Titanic lå et fjerde skib, The Samson, der foretog ulovligt

�skeri med mindre både i vandet. De brugte hvide lavt�yvende raketter, så de kunne se hinanden i

bådene. Kaptajnen fortalte �ere måneder senere, at han havde set nødraketter fra et større skib, men

at han ikke var sejlet derover på grund at sine ulovlige aktiviteter.

En af de overlevende fra The Titanic, Edith Russell, berettede, at o�cererne sagde til dem, at de ikke

skulle bekymre sig, for The Californian ville komme tilbage og hente dem, hvis de ikke kom tilbage fra

frokost. Man sendte endog nonchalant halvfulde redningsbåde afsted. Hvordan kunne disse

søo�cerer være forvissede om, at det var The Californian, de så i horisonten? Regnede de med, at det

ville komme omgående og redde dem? Det var jo det forkerte skib, for The Californian var 19 mil væk

afventende farvede raketter, som på grund af afstanden aldrig blev set.

På et tidspunkt måtte det være gået op for kaptajn Smith på The Titanic, at den planlagte redning ikke

ankom. Man begyndte at fylde redningsbådene, for passagererne var ved at gå i panik.

Den anden overlevende o�cer, Lightholler, afgav søforklaring (i ordets anden betydning) fuld at

selvmodsigelser. Han var i sin kahyt, sagde han, men han gav alle mulige oplysninger, som han ikke

kunne have fået der. Han havde både set det hele og ikke-set noget. Han løj dernæst om det antal

advarsler, der var ankommet om isbjerget for at det skulle fremgå, at isbjerget nærmest var kommet

ud af den blå luft. Han hævdede desuden, at han havde tilbragt en halv time i vandet, inden han blev

samlet op. Dette er ikke fysisk muligt, hvis vand er under frysepunktet og vandover�aden kun er isfri

pga. strøm. Et menneske kan kun overleve 3-4 minutter der. En sådan forklaring ville i dag blive pillet

fra hinanden, men forhørsdommeren kunne ikke gøre andet end at tage sig til hovedet.

Da kaptajn Lord på The Californian blev klar over, at The Titanic lå derovre, startede han i fuld fart men

for sent. Skibet var allerede sunket og et skib ved navn The Carpatia var ankommet og var ved at

samle de overlevende op.
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Da de overlevende besætningsmedlemmer, som ikke havde været på vagt, ankom til Southhampton d.

29 april 1912, regnede de med at skulle tilbage til deres familie. Men de blev tilbageholdt i 48 timer og

tvunget til at underskrive forskellige papirer. De �k at vide, at skulle der lække oplysninger om svindel

og forsikringshumbug, så ville de blive smidt i fængsel i 20 år uden job at komme ud til bagefter.

O�cererne vendte tilbage på The Adriatic og havde masser af tid til undervejs at afstemme deres

udsagn til den kommende engelske søforklaring.

Herefter startede kapitlet om den britiske regerings medviden og medvirken. Det er utænkeligt, at en

svindelsag af disse dimensioner kan have fundet sted, uden at kernepersoner i regeringen havde

viden og gav deres godkendelse. Om denne godkendelse så har været frivillig og helhjertet er nok et

spørgsmål. Den britiske regering havde ikke råd til, at et kæmpe værft i Belfast kunne blive nødt til at

lukke og sende 20.000 arbejdsløse på gaden. Oppositionen ville få vind i sejlende, og den siddende

regering ville tabe næste valg. Premierminister Lord Asquith var – eller blev gjort pinlig opmærksom på

situationen og kraftigt mindet om, at J.P. Morgan havde indvilliget i, at man måtte bruge hans

handels�åde i krigstid – hvis det skulle blive nødvendigt. Husk årstallet 1912! Hvis rederiet The White

Starline gik fallit, ville det være J.P. Morgan, der stod som hovedkreditor. England ville miste

rådighedsretten over alle denne betydelige handels�åde.

Premierministeren traf med al sandsynlighed sin beslutning med største ulyst og foragt for, at grådige

og kyniske bankmænd som J.P. Morgan – og her taler vi om alle tiders mest magtfulde og mest kyniske

slyngel i branchen – kunne diktere regeringer, hvad de skulle gøre. Man besluttede sig til at bringe en

Lord Mercy på banen til at stå for undersøgelsen og afhøringerne. Denne var en dreven person med

en særlig erfaring for den type cover-ups, der var brug for til at lægge låg på hændelser som disse og

sørge for, at høringen blev obstueret og historieskrivningen forfalskedes i samme stil som det allerede

udførte falskneri.

Høringerne afholdtes i et lokale med en umulig akustik, så tilhørerne havde problemer med at høre,

hvad der blev sagt. Den person, der repræsenterede værftet, lavede hele tiden fortalelser, hvor han

sagde The Olympic i stedet for The Titanic. Lord Mercy undlod at spørge om alle relevante emner, der

kunne have afsløret svindlen, og pressen var mere interesseret i skandalen med en søo�cer, Bruce

Ismay, der burde være blevet om bord på skibet men var stukket af på en af de første redningsbåde.

Erfarne søfolk kunne berette om, at selv på en måneløs nat ville der ikke være problemer med at

spotte et isbjerg på 5-6 kilometers afstand, men det blev ikke ført til protokols eller dannede baggrund

for konklusioner.

Hele høringen var en iscenesat hvidvask. Kaptajn Smith var ikke længere i live og kunne ikke fortælle

om den beskidte deal, der var indgået endsige forsvare sig selv. O�cererne blev ikke gjort ansvarlige,

skibets konstruktion blev ikke gjort ansvarlig. Ingen havde et ansvar! Undtagen kaptajn Lord, som stod

alene. Lord Mercy manipulerede hans udsagn og beskyldte ham for ikke at komme The Titanic til

undsætning. Kaptajn Lord undlod at forsvare sig selv, da han trods alt havde været en del af

svindelnummeret. Med den opmærksomhed, kaptajn Lord herved �k, trak han opmærksomheden

væk fra alle de sensible emner.
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Herefter forsikringssvindlen. Det rigtige The Titanic kunne forsikres for det fulde beløb på daværende

10 millioner dollars. The Olympic ville ikke kunne forsikres for nær det samme beløb pga. dets

omfattende skader. Alene her var der et motiv for ombytningen. I dagene før forliset blev

forsikringspræmien for The Titanic oven i købet hævet betydeligt, og Lloyds i London udbetalte

efterfølgende 12.5 millioner dollars.

Hvad så med vraget, der har ligget 3/4 århundrede på bunden af Altlanten (kulegravningen fandt sted

allerede i 80’erne)? Den sorte maling er faldet af på det meste af skibet, men det er stadig muligt at se

områder med den originale grå grundmaling. Det var i øvrigt kun på The Olympic, at der blev brugt grå

grundmaling. Billeder af skruen viser nummeret ..01 stemplet ind. Den oprindelige skrue på The

Titanic havde nummer 401, men husk, at skruen blev udskiftet i Belfast, så dette er den originale skrue

fra The Titanic, der burde have siddet på The Olympic. Fjernstyrede ubåde viser også konstruktioner i

skroget, der ikke er originale. Det svarer nøje til de reparationer og forstærkninger, der blev indsat

efter de to forlis.

Og så er der navnet. I 1986 undersøgte det franske oceanogra�ske institut og dr. Robert Ballard

skroget, hvor de originale bogstaver i støbejern var indkapslet og overmalet. Stedet er gennemtæret af

rust, og bogstaverne er faldet ud efterladende et hul svarende til formen. Det er bogstaverne M og P.

Titanic er det første skib i mands minde, der er sunket ved kollision med et isbjerg.

Kaptajn Lord forsøgte før sin død i 1962 �ere gange at genåbne sagen for at rense sit navn, men uden

held.

Lord Mercy blev tilsagt til at lede undersøgelsen om Lusitanias forlis – et andet britisk svindelnummer

og cover-up.

Styrmanden, der først �k øje på isbjerget, begik selvmord i 1965.

Bruce Ismay forlod rederiet 12 måneder efter forliset. Alle omkring ham �k strengt forbud mod

nogensinde at nævne The Titanics forlis
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Det originale The Titanic sejlede videre i 25 år under navnet The Olympic. Det blev brugt af den britiske

regering til troppetransport i 2. verdenskrig.

—o—

MF Estonia

MF Estonia sank natten mellem 27-28 september 1994. Der omkom 852 mennesker, og 137

mennesker overlevede.

Følgende oplysninger stammer fra Henning Witte, den tyske advokat praktiserende i Sverige, der

under sit arbejde og sin research i forbindelse med den sag, han har ført for de næsten 1000

pårørende til de omkomne på MF Estonia, opdagede, at der var noget, der var rivende galt her.

Som man måske husker, blev der indgået

en traktat mellem Sverige, Finland,

Rusland, Danmark og Storbritanien

(selvom det ikke er et baltisk land?), at

området i internationalt farvand, hvor

skibet ligger, er forbudt område. Der blev

brugt som grund respekt for de afdøde,

der ligger der. Det står i grel modsætning

til netop den sag, som Henning Witte var

ansat til at føre, hvor de efterladte netop af

respekt for deres slægtninge forlangte, at

ligene skulle hentes op, så de kunne få en

hæderlig begravelse på landjorden.

Traktaten var gældende – og gælder stadig – kun for indbyggere i de nationer, der har underskrevet

den, og der er da også via svensk militær radarovervågning konstateret en del aktivitet på stedet.

Besynderligt og kontrajuridisk er også det faktum, at man har formuleret en kontrakt om en lokalitet i

internationalt farvand, hvor internationale maritime regler utvetydigt stadfæster, at der ikke kan

forhindres adgang. Åbent hav er alle mands domæne. Bemærk også, at følgende lande ikke har

underskrevet aftalen: Tyskland, Polen, Hviderusland (Kaliningrad) og Estland, Letland og Litauen.

Henning Witte fulgte i starten de oplysninger, der forelå, og som vi alle dengang læste og hørte

populariserede udkog af i medierne. Det er historien om den defekte vognport, der pludselig åbnede

sig og oversvømmede bildækket, hvorefter skibet lynhurtigt sank. Fokus blev hurtig rettet mod

konstruktøren af skibet, det nordtyske Meyer Værft, og hvis den skyldige skulle �ndes, måtte det ifølge

mainstream tilgængelige oplysninger være her, man skulle lede. Også det franske �rma Beveritas, der

stod for skibets styresystem var i fokus. Endvidere var den Svenske Maritime Administration i

Nordköping, der som led i national solidarisk hjælp havde foretaget private opgaver for den nyligt

løsrevne estiske stat, hvor skibet var indregistreret, i kikkerten.
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MF Estonia var en passagerfærge, der var på vej fra Tallinn til Stockholm. Den nåede aldrig frem, da

den midt på det Baltiske Hav �k den problemer, sank på 45 minutter og forsvandt fra havets og

jordens over�ade. Efterfølgende blev der et mindre uvejr, og det hed sig o�cielt, at det var pga. dette,

at skibet sank – på trods af den forkerte kronologi.

Der dannedes hurtigt en kommission i Estland til en undersøgelse, hvilket var naturligt ift. skibets

indregistrering. Endvidere dannedes en kommission i Sverige, da de omkomne hovedsagelig var

svenskere, og endvidere i Finland, da det var �nnerne, der stod for redningen af de overlevende.

Svenskerne kom lynhurtigt ud med deres rapport. Her blev ansvaret smurt af på det tyske værft. Det

hed sig at være en kombination af dårlig design og dårligt vejr. Alle troede på dem, inklusive

advokaten, Henning Witte, for historien om bovlåsen og oversvømmelsen af bildækket syntes for de

�este plausibel – hvis man altså ikke vidste noget om skibe. Da han begyndte at interviewe

professionelle skibsingeniører og maritime eksperter, �k han en ganske anden historie end den

o�cielle.

Han �k at vide, at det ganske simpelt var imod naturlovene. Når der sker den slags, vil der være 18.000

kubikmeter luft fanget i en kæmpestor luftlomme i de to underliggende etager kaldet Dæk 1 og Dæk 0.

Skibet ville ligge kæntret i over�aden i �ere dage, inden det sank. MF Estonia sank på under en time.

Den eneste mulighed for dette ville være en alvorlig læk i niveauet under bildækket, så luften kunne

slippe ud og vandet komme ind. De professionelle eksperter i skibsbygning var ikke blege til at fastslå,

at den svenske kommissions rapport var fuld af løgn.

Herefter var der interviews med overlevende fra forliset. Her dukkede der oplysninger op om lyden af

�ere eksplosioner forinden. Disse udsagn var blevet udeladt fra kommissionens rapport og af det

svenske og �nske politi. Af samme grund var disse vidner ret skræmte, da de kom til Henning Witte. De

havde også været ude for en besynderlig opførsel fra de særlige politifolk, der hurtigt havde indkapslet

dem ombord på det �nske fartøj, der samlede dem op. De måtte ikke få lov til at føre samtaler med

hinanden eller andre og blev nærmest behandlet som kriminelle.

Journalisten Jutta Rabe, der var ansat på det mediebureau, der regnes som det mest seriøse i

Tyskland, Der Spiegel, kontaktede i 1996 Henning Witte, og fortalte, at hun var stødt på temmelig

mange besynderligheder i sagen, og at hun også blev kontaktet af folk, der havde en anden historie

end den o�cielle. Et nyt element, våbensmugling, kom på dette tidspunkt ind i historien. Her kunne

der være en dybereliggende årsag for, at der blev løjet fra o�cielt hold. Derom senere. De enedes om

at kombinere deres research.

En af vidneudsagnene kom fra en svensker, der var indlogeret i en af de billige kahytter på de nederste

etager i skibet – altså under bildækket. Han vågnede ved en eksplosion, der var så kraftig, at han blev

smidt over i den modsatte side af lokalet. Han berettede, at det føltes, som om skibet havde ramt en

klippe og var gået på grund. Da han forsøgte sig på at komme væk fra stedet, så han, at der kom vand

op – nedefra! Den o�cielle historie sagde jo, at vandet skulle være kommet ovenfra.
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Der �ndes o�cielt billedmateriale. Men der er intet o�cielt billedmateriale, der viser den interessante

del af skroget, hvor der kan være metal, der stikker udad – eller indad – fra en eksplosion. Vi kan se, at

hver eneste gang disse o�cielle billeder og �lm taget undervands nærmer sig et af de områder, hvor

ingeniører og skibseksperter siger, at der kunne �ndes tegn på huller og lækager – så mangler de!

Folkene, der foretog �lmene, var fra Skotland og ansat i �rmaet Halliburton Enterprise. Navnet får

uvægerligt en klokke til at ringe. Halliburton er et af de �rmaer, der får kontrakter af bla. den

amerikanske regering, når der skal udføres militære opgaver, som den amerikanske hær ikke ønsker,

skal knyttes til dem. Daværende forsvarsminister, Dick Cheney havde en topposition i �rmaet.

Halliburton er en af ‘the contracters’ i bla. Irakkrigen. Vi taler om en af hovedaktørerne i de militær-

industrielle kompleks.

Men det var stadigvæk kun ansatte i �rmaet, hvis �rma igen kun var ansat til at udføre en

specialopgave. De ansatte kunne til gengæld fortælle, at der var svenske politifolk involveret under

optagelserne, og at man på bestemte tidspunkter modtog besked fra disse politifolk om at stoppe

optagelserne.

Nærmere studier af �lmoptagelserne røbede dog for Henning Witte og Jutta Rabe, at Halliburton-

folkene havde lavet en enkelt fejl i klipningen af de �lm, der var optaget af henholdsvis dykkere og

ROV’en (radio operated vehicle). For det første er rampen forrest i skibet lukket, hvor den ifølge den

o�cielle historie skulle stå åben. Det var jo her, vandet skulle være kommet ind. Det blev konstateret

under optagelserne, at man ikke kunne komme ind i skibet af den vej, men at man var nødt til at

komme ind fra bunden. Herefter går �lmene i sort, og man ser ikke huller. Men pludselig be�nder

kameraerne sig inde i skroget. De er med andre ord kommet ind et sted, hvor der normalt vil være

fuldstændig lukket. Selvom hullet ikke vises direkte, er dette et indirekte tegn på et hul i styrbords side

under vandlinien.

Jutta Rabe deltog i en senere ekspedition, hvor der blev �lmet. Her ser man yderligere dele af skroget

omkring bovlåsen, hvor der er metalstykker, der peger udad. Der skal være et stort tryk indefra for at

frembringe dette, og sædvanligvis vil man tage dette som et sikkert tegn på en eksplosion. Hun var i

stand til at få skåret to stumper metal løs og hjembragt. Disse stykker blev undersøgt af �re forskellige

tekniske undersøgelses-institutter, og alle konstaterede, at der var tale om en eksplosion. Disse

undersøgelser blev kun vist ved få lejligheder, og aldrig i Sverige. BBC �k også materialet, med gjorde

bare grin med det (England var medunderskriver af traktaten, selvom de ikke burde være part i

forliset). Dette meget vigtige materiale blev simpelthen undertrykt.

Disse metalrester og eksplosioner er dog ikke bevis på skibets forlis, men kun tegn på, at bovlåsen blev

sprængt af en bombe, altså via sabotage eller terrorisme. Den be�nder sig på niveau med bildækket,

og de fatale lækager skal be�nde sig under bildækket.

Det er uvist, om de formodede lækager i bunden af skibet blev forårsaget af indre eksplosioner. Vidner

har forklaret om ‘skrabende lyde’ fra siden af skibet som om, der var en ubåd, der gned sig op af

skroget. Clairvoyante fra bla. Sverige kontaktede Henning Witte og sagde, at de kunne ‘se’ en ubåd,

men at de ikke kunne se fra hvilken nation. Det kan man så efter temperament og



29.12.2022 15.23 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2443/3124

virkelighedsopfattelse medregne eller se helt bort fra. Men man kan have forskellige teorier om en

kombination af indre og ydre beskadigelser.

Der blev forsket videre af Jutta Rabe – det var jo hendes fornemste job som undersøgende journalist

(ikke at forveksle med skrivebordsjournalist) – og i den journalistiske detektivopgave, hun hermed

påtog sig, var hun nødt til på et tidspunkt at forholde sig til eventuelle motiver og eventuelle ansvarlige

aktører i en forbrydelse, en terroristisk handling. Hun havde en informant, der var tidligere

efterretningsagent, Hannelore Marek, der havde arbejdet for russerne, at der havde fundet

våbensmugling sted. Det drejede sig om specialvåben, ‘rumvåben’, hvor russerne stadig havde et

teknologisk overtag over amerikanerne. Det skulle være lykkedes amerikanerne enten at stjæle eller

købe disse våben. Det skete i perioden efter midt-1994, hvor russerne trak sig ud af de baltiske stater,

hvor noget af det mest moderne udstyr befandt sig.

Der er en forbindelse til hændelsen omkring ubåden Kursk, den mest avancerede atomubåd,

�agskibet for avanceret ubådsteknologi i Rusland, der pludselig sank i august 2000, hvor den skulle

deltage i en øvelse i Middelhavet. Kursk sank ikke bare, men blev sænket. Man husker måske, at Putin

opførte sig temmelig besynderligt, og at amerikanerne gav en masse penge til russerne efterfølgende.

Henning Witte havde kilder hos svensk efterretningsvæsen, der røbede, at det ganske rigtigt var

amerikanerne, der sænkede ubåden, for de ønskede ikke konkurrence på det felt. De var jo i gang med

at implementere The New World Order, som blot et år senere �k et boost med 9/11.

Svenskerne har siden 1948 været et hemmeligt medlem af NATO. De har altid hjulpet amerikanerne.

Smuglerruten mellem Baltikum var veletableret. Efter landingen i Stockholm havn, skulle transporten

foregå via Arlanda lufthavn og videre til USA. Udover at det var avanceret våbenteknologi, er det svært

at sige nøjagtigt, hvad der var tale om – ifølge Henning Wittes og Jutta Rabes informanter hos

efterretningsvæsenerne. Dette kan man kalde lav-pro�l-kilder. Der er derimod klare meldinger om, at

der var amerikanske soldater i Tallinn, der hjalp med at laste kasser. Alt blev siden overtaget af svensk

militær og politi. Dette er evident, hvorimod masterplanen selvfølgelig er nærmest umulig at få hold

om.

Der var to kaptajner ombord på MF Estonia. Arvo Piste var den den, der skulle a�øses. Han skulle

herefter til en pilot-eksamen i den stockholmske skærgård kl. 5 om morgenen umiddelbart efter

forventet ankomst. Den anden kaptajn, Anderson, overlevede ikke. Medierne bragte nyheden næste

dag om, at Arvo Piste var blevet reddet. Herefter sendte Interpol en arrestordre ud på ham, for han

var forsvundet. Det samme galt 8 andre søo�cerer. De forsvandt simpelthen! Man ved, at den ene

blev myrdet. Der foreligger efterfølgende hints om, at de blev transporteret til USA og havde fået en ny

identitet under et vidnebeskyttelses-program, men deres slægtninge har ikke hørt fra dem siden.

En KGB-o�cer havde en lyttepost i Tallinn. En måned efter forliset blev han skudt ned på åben gade i

Tallinn. Mordvåbenet var en pistol fra den estonske hær. Kan han have fået oplysninger om

våbentransporten? Henning Witte er som jurist altid forsigtig med indicier kontra beviser. Men i den

�lm, der kom op senere under navnet ‘Baltic Storm’, bliver denne vinkel indskrevet jf. �ktionens frihed

til at spinde videre på løse tråde. Denne �lm er på mange måder interessant, især på grund af dens



29.12.2022 15.23 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2444/3124

format. Det er bestemt ingen B-�lm, men en tung Hollywood-produktion med stort budget og

topskuespillere, bla. Gretha Scacchi og Donald Sutherland – han har oven i købet en elskovsscene med

den danske tyskboende sanger, Gitte Hænning, i en kahyt! Og enhver lighed med nulevende og afdøde

personer og hændelser i �lmen er fuldstændig tilsigtet.

Det vil på baggrund af alt dette være rimeligt at benævne både Estonia-hændelsen og Kursk-

hændelsen som en slags forlængelse af Den Kolde Krig. De falder fuldstændig indenfor stilen. Nogen

har kaldt Den Kolde Krig for 3. Verdenskrig, andre har givet den betegnelsen 2. Verdenskrig, der aldrig

ophørte. Same-same.

Som i sagen med The Titanic – skibet der aldrig sank, fandt der efterfølgende et velorganiseret cover-

up sted. Sagen om traktaten, der bringes i værk, selvom nationer i�g. international maritim lov ikke har

råderet, er markant. Det er neutralt område. Alligevel laver man en eksklusiv aftale, som om man lige

har stået og urineret op af toiletvæggen på et konferencested, mens man aftaler noget, som de andre

deltagere ikke skulle vide – en lokumsaftale på højt plan! Sverige og Finland starter altså på at aftale, at

deres borgere ikke har lov til at nærme sig stedet.

En fuldstændig latterlig detalje ved svenskernes iver var, at de prøvede at få Lichtenstein og

Luxembourg til at skrive under, selvom ingen af disse miniputlande havde en millimeter kystlinie eller

anden ‘�åde’ end et par robåde i en vandpyt. Henning Witte blandede sig, da man henvendte sig til

den tyske regering, og her lod man sig overbevise om, at der ikke burde skrives under.

Man vil måske huske, at der var planer om at dække vraget med cement (eng.: cover-up …). Den

svenske stat havde allerede betalt for det. Men det kunne ikke lade sig gøre på grund af den svage

havbund på det sted, hvor skibet ligger. Svenskerne løj derefter om årsagen til, at de opgav projektet,

og sagde, at det var af hensyn til protester fra de pårørende.

Lederen af den gruppe pårørende, som Henning Witte arbejdede for, sagde, at han i 1997 havde fået

et telefonopkald fra en svensker med amerikansk accent, der opfordrede ham til at forsøge alle

muligheder for at få ligene reddet op, for, som han sagde: ‘De er i meget velbevaret tilstand, og jeg ved

det, for jeg har lige været dernede for at bjærge nogle vigtige papirer fra en lastbil’. Han sagde, at han

havde arbejdet for den amerikanske stat. Der er endvidere beretning om, at vraget har skiftet position,

rampen har skiftet position, osv. Der har været stor aktivitet på stedet, og alt hvad der har befundet

sig der af militært udstyr, er for længst fjernet. Traktaten har med andre ord ska�et dem arbejdsro.

Amerikaneren Gregg Beames var med på den dykker-ekspedion, som Jutta Rabe deltog i. Det blev sagt

om manden, at han var den person, der skulle sikre, at svenskerne lavede deres cover-up rigtigt. Han

kom endvidere op med en masse penge. Under ekspeditionen fandt der imidlertid et besynderligt

optrin sted. Der opstod nærmest et mytteri, og Jutta Rabe �k besætningen på hendes side og

gennemtrumfede modigt, at metalstumperne fra eksplosionen kom med op. Gregg Beames havde

forsøgte at forhindre det.

Ideen om indkapsling i beton var en besynderlig tanke. Det minder om de indkapslings-teknikker, man

bruger ved nedsmeltning af atomkraftværker. Den førnævnte russiske agent, Hannelore Marek,
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nævnte, at der var atombatterier til de omtalte ‘rumvåben’.

Det kan anbefales at høre hele interviewet med Henning Witte, som journalisten Henrik Palmgren fra

Red Ice Radio lavede med ham i 200?

http://www.youtube.com/watch?v=WFcxmvY2-f0&feature=relmfu

Der er mange �ere oplysninger, som han kan give om MF Estonia og de mærkværdige forhold omkring

denne sag, som vi synes at have glemt med årene. Det kan dog nævnes, at han ret forudsigelig de

efterfølgende år �k problemer med at udøve sit juridiske erhverv. En række forskellige anslag blev

gjort for at miskreditere ham. Filmen ‘Baltic Storm’, som han havde skrevet forlæg til, blev kritiseret

sønder og sammen, selvom det faktisk er en ganske god �lm. Den blev i omfattende stil forhindret

fremvist, og i Sverige har den aldrig været vist. Hykleriet og hysteriet blev efterhånden lidt for grelt.

Den danske overlevende, Morten Boie Hviid, udtalte til Politiken:

‘Jeg mener ikke, det er umoralsk at lave en �lm om ‘Estonia’s forlis. Og jeg har da også tænkt mig at se ‘Baltic

Storm’. Selv om der er stor risiko for, at �lmen er lavet på en måde, som vi ikke bryder os om. Vi er nogle, der

har haft det så tæt inde på livet og som har betalt en meget stor pris for det. Men derfra til at kritisere, at

der bliver lavet en �lm om det, er simpelt hen ikke berettiget’

http://politiken.dk/kultur/ECE67633/estonias-forlis-vises-i-300-tyske-biografer/

I dag er der tilsyneladende gået JFK og Olof Palme i sagen, og den bliver muligvis aldrig o�cielt

opklaret trods tonsvis af indicier på, at der er noget, der er rivende galt. Eller man skulle måske

snarere end Olof Palme sige Mona Sahlin og Carl Bildt, der begge har spillet deres aktive roller i det

efterfølgende cover-up.

— o —

Er det ikke sært, som skibe har spillet hovedrollen i historiske svindelnumre?

USS Maine blev sænket ud for Havanna for at starte den Spansk-Amerikanske krig:

Lusitania blev sænket for at bringe USA ind i WW1.

Vi har lige lært, at The Ulympic blev sænket under navnet The Titanic af en hel række grunde.

Ligesom Twin Towers var det et stykke forsikringssvindel.

Stillehavs�åden – eller rettere: en afdanket og skrotbar del af den – blev sænket i Pearl Harbor for

at bringe USA ind i WW2.

USS Maddox blev sænket i Tonkinbugten for at starte Vietnamkrigen.

USS Liberty blev sænket i Middelhavet ud for Egypten af israelerne for at starte en atomkrig mod

Egypten (mislykket og afsløret).

Vi har lige lært, at MS Estonia blev sænket for at gennemføre en militær operation ved den Kolde

Krigs afslutning – og fuck 700 civile passager!

Hvad siger du, kærer læser, kan du huske MS Scandinavian Star? Den stinker langt væk af uopklaret

(læs: saboteret) forsikringssvindel.

For nylig blev japanske handelsskibe beskudt i den Persiske Golf for at beskylde Iran for det

(mislykket).

http://www.youtube.com/watch?v=WFcxmvY2-f0&feature=relmfu
http://politiken.dk/kultur/ECE67633/estonias-forlis-vises-i-300-tyske-biografer/
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Det er nu fulgt op af påståede angreb mod saudiarabiske oliefelter. Nogen ønsker at starte den 3.

Golfkrig med endnu et falsk �ag.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Husker du noget om, hvad der skete søndag 1. sept 1997 ?

Sikkert ikke. Men jeg, ligesom måske du, husker alt det ståhej og medielir, der opstod i kølvandet på

Lady Diana og hendes – om man så må sige – pludselige død. Jeg ved i hvert fald, at jeg stod

fuldstændig af, for sladderpressen kørte den samme stil efter hendes død, som de havde kørt, mens

hun var i live. Jeg snakker om hele kulten omkrig det engelske kongehus, inklusive alle de skandaler,

som folk elsker at sovse rundt i. Vi kender den fra det danske ditto om prins Joachim og prinsesse

Alexandra, men i England antager det anderledes groteske dimensioner.

Altså: jeg tænder som regel af, når medier skaber gudinder. Det er ulækkert, det er latterligt, det er

barnagtigt og det er dybt skadeligt i bund og grund for vores mentale sundhed. For mens vi labber

glamourskandaler, glamourbryllupper og glamourbegravelser i os, opdager vi ikke, at alt denne

glamour er iscenesat og forløjet OG ikke mindst: hvad der foregår af ting og sager i den politiske,

sociale, økonomiske verden, vi burde være særdeles bevidste om.

På samme måde er det med sport. Sportsbegivenheder har samme sendetid eller spalteplads og stort

set samme vægtning som uden- og indenrigspolitik i medierne. Det overhaler kulturpolitik. Det er er

hestehoveder foran sundhedsstof. Altsammen ting, vi burde vide meget mere om. Men det siger

måske lige så meget om kvaliteten af alt det vigtige stof i medierne. Vi får kun overskrifterne, næsten

aldrig den fulde historie. Alt er over�ade og facade, ingen dyberegående analyser, intet der støder

etablissementet. Hurtigt videre til reality-TV, Big-Brother, X-Faktor, dårlige TV-serier fra USA. Eller som

mange af de unge: fuck det hele og spild tiden med latterlige intetheder på smartphonen og Facebook.

Mordet på en prinsesse
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Og sådan var det også med historien om den engelske prinsesse, der var højt elsket og forgudet af

englænderne og andre i hele verden. Min oprindelige fornemmelse var – udover at hun var bedårende

efter manges mening (ikke lige min type, men …) – at det skyldtes, at prins Charles var så upopulær.

Udover at han ligner Fedtmule og fuldstændig mangler charme, så er der noget ved hans fremtræden,

der får en til at tænke: han er ikke den, han giver sig ud for at være, eller: hans hjerne kører på

overdrev med at �nde på, hvordan han skal gebærde sig lige nu. Der er noget forceret og uautentisk

over ham, og guderne må vide, hvad der �k en ung blondine til at gifte sig med ham. Men måske vi

ikke kender nok til tvangs- eller bekvemmelighedsægteskaber hos den engelske adel. Sagt helt enkelt:

Prins Charles virker lige så forloren som resten af det engelske kongehus, der ikke engang tør kalde

deres slægt ved det rette navn, fordi de er tyskere. De er uautentiske. Se bare på det monster af en

stonefjæs-dronning de har. Jeg ville nødig møde hende på en mørk korridor i Buckingham Palace –

hvilket jeg nok heller ikke kommer til …

Et videoklip, man kan �nde på nettet fortæller næsten historien. En journalist spørger Diana og

Charles, da de annoncerer deres bryllup: ‘Are you in love!’. Diana svarer rødmende og genert: ‘Yes!’.

Charles ser først ned i jorden, hvorefter han siger: ‘Of course … whatever being in love means’.

Herefter holder Diana op med at smile og hendes øjne drejer sig lidt bort fra Charles. Der er noget galt

her fra starten.

Men lad os lægge hele royalist-kulten til side og gå til sagen. For historien om Lady Di har langt større

seriøsitet, end formiddagspressen lod os fatte. Og man skal ikke altid underkende folks intuition om,

at der var noget råddent på færde. En engelsk avis lavede en undersøgelse hos sine læsere, og hele

95% af dem mente, at Diana var blevet myrdet. Jeg hører ikke til dem, der fulgte med i sladderen op til

hendes død, men øjensynlig gav hun selv en del hints om, at hun ville komme af dage. Hun udtalte

endog, at det ville blive i en bil, og ikke mindst antydede hun, at hendes mand – for hun var jo stadig

gift med Charles, da hun døde – forsøgte at myrde hende.

1. testspørgsmål:

Vidste du fx. at Diana Spencer førte en intens kampagne mod landminer, og at hun gik lige i kødet på

Bill Clinton, så han blev presset til at foreslå et totalforbud mod landminer i verden? Hvis du ikke helt

er klar over, hvor omfattende og grusomt et problem, landminer udgør, så tjek det ud. Emnet er så

ucharmerende, at næsten alle, der bliver præsenteret direkte for fænomenet, vender sig i afsky mod

det. Og det bliver vi så aldrig i lande, der som Danmark er deltagende i angrebskrige sammen med

USA og England derude. Vi er medlem af NATO, der bruger den slags – sammen med kemiske,

bakteriologiske, nukleare våben af samme kaliber: Totalt invaliderende for mænd, kvinder og børn,

unge og gamle – i generationer. Og medierne er tavse om det.

2. testspørgsmål:

Vidste du, at prins Charles elskerinde, Camilla Parker Bowles seks uger forinden Dianas død var udsat

for et ‘biluheld’, fuldstændig identisk med det, der dræbte Diana Spencer? Altså en bil, hvor føreren

mister kontrollen over styring, speeder og bremser. I sammenligning med den kampagne, som Diana



29.12.2022 15.23 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2449/3124

førte og det emne, den omhandlede, kan det synes som et mere ubetydeligt emne. Men når man

tænker over det, er det højst besynderligt.

Jeg kunne have stillet mig selv disse spørgsmål for et stykke tid siden, og jeg ville have anet, hvad jeg

skulle sige andet end: ingen anelse. Og hvis du havde spurgt mig, hvad The Boston Brakes er for noget,

ville svaret være det samme. Teknikken bag det er tilsyneladende velkendt i de engelske

efterretnigsvæsener. Det består i at plante en chip i en bil, der ved fjernstyring overtager

elektronikken, som i moderne biler styrer disse aggregater. Det duer selvsagt ikke i en folkevogn,

årgang 1956, men var absolut muligt i den Mercedes, der kørte galt i en tunnel under Seinen i Paris d.

1. sept. 1997.

England har to større efterretningsvæsener: MI5, der er det ‘normale’ efterretningsvæsen, og MI6, der

er agent for adelen, stor�nansen, kongehuset og i det hele taget ‘The Establishment’. De kan

sammenlignes lidt med politiets og militærets efterretningsvæsen i DK. Og alligevel ikke, for England er

enormt klasseopdelt. Et helt efterretningsvæsen til at lave numre for kongehuset og the stinking rich

ville være utænkeligt i Danmark. Dernæst må man vide, at et efterretningsvæsen af den kaliber ikke

bare skal levere efterretninger. Det skal også være aktivt, det skal udføre militære operationer og

likvidere, når det får besked på det. Eller giver sig selv besked på det. Det er fx. helt o�cielt, at det

sammen med CIA var medvirkende til militærkuppet i 1956, der afdemokratiskerede Iran og bragte en

vestlig nikkedukke, Shah’en, til magten. Det samme er tilfældet i stort set alle millitærkup, vi har været

vidner til i nyere tid. Engelske Prince Phillip er MI6-agent, Prins Bernhardt af Nederlandene var MI6-

agent – udover at være SS-agent og stifter af Bilderberg-gruppen. Men nazi-MI6-forbindelsen er et

sidespor her.

Dianas mulige skilsmisse, og især den mulighed, at hun når som helst kunne blive gravid med hendes

elsker Dodi al Fayet, var en så seriøs forfatningsmæssig sag for kongehuset og dermed også for den

engelske regering, at det blev regnet for dybt problematisk. Læg dertil det dybt foruroligende også set

ud fra amerikanernes, altså CIA’s, synspunkt, at Dianas kampagne truede det militær-industrielle

kompleks på afgørende vis. Landminer er om noget det sande billede af krigens modbydelighed, og

dødens købmænd tjener trilliarder på at sælge våben. Der ligger for tiden ca. 200 millioner landminer i

verden med over en milliard indbyggede sprængenheder, og de lemlæster og dræber dagligt

hundredevis af mennesker. Det er sammen droner et af de mest kujonagtige våben, der �ndes. Læg

dertil luftbårne sidestykker til landminer, fragmentationsbomber, der også raserer jordover�aden, så

afrevne lemmer og kødstykker hænger og slasker overalt. Eller bomber, der bare lægger sig i

buskadset og venter på, at nogen skal komme forbi, så de går af. Måske indeholder de hvid fosfor

(NATO brugte dem i Libyen), måske indeholder de afberiget uran. Klyngebomber brugtes i Irak og

Afghanistan.

Krig er business og derfor sat i system som industri. En trilliard-industri. Jo mere krig, jo �ere våben, jo

�ere penge, jo �ere job. På et tidspunkt – og det skete, som de �este er bekendt med, allerede efter 2.

Verdenskrig – bliver apparatet så stort og selvsvingende, at krig er nødvendig for at holde det

monstrøse apperat i gang. Med til historien om Bill Clinton hører i øvrigt, at han lavede en kovending
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blot tre uger efter Dianas død, og meddelte, at han alligevel syntes, det var en dårlig ide at forbyde

landminer. Ganske interessant!

Diana Spencer fremstår derimod, i hvert fald i mine øjne set i bakspejlet mere og mere som en ægte

heltinde, en person med stort personligt mod. Hun gik ene blondine i krig med en af verdens mest

magtfulde familier, regeringer, millitær, efterretningsvæsener, dødskøbmænd, you-name-them. Det er

lige før – men også kun lige før – at jeg er villig til at skrive under på en regulær helgenkårelse.

Den engelske journalist Jon King udgav sammen med John Beverage i 2005 en moppedreng af en bog:

Princess Diana Evidence, hvor alle disse forhold opridses. Hans baggrund gav ham mulighed for

allerede for mange år siden at have insigter i, hvordan folk fra efterretningsvæsenerne og det britiske

militær tænker og agerer. Han voksede op i Sandhurst, der er den lokalitet syd for London, hvor der

stort set ikke bor andre end militær- og efterretnngsfolk i en omkreds af 30-40 miles.

Militærakademierne ligger her, forskning- og udviklingsfaciliterne be�nder sig her, og et særligt

sikkerheds�rma virker her. MI6 hyrede folk fra dette område til fx. at tage til Angola.

3. testspørgsmål:

Hvad er der særligt ved Angola i forhold til englænderne?

Ok, nu skal jeg nok lade være, men husk: jeg stiller mig selv de samme spørgsmål, jeg er ligeså ‘dum’

som du. Altså selvfølgelig ikke du dér, der allerede har gjort dit hjemmearbejde, og hvis intelligens og

viden, jeg sikkert fornærmer hele tiden 🙂 Men Angola er faktisk et af de mest olierige lande i verden.

Og de grådige og ryggesløse engelske og amerikanske imperialister ankom allerede for mange år

siden. Måske husker vi de krige og frihedsbevægelser – eller hedder de nu terrorister, det er svært at

vide for tiden? – der sloges dernede.
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Kampagne mod landminer, Angola

Dianas landmine-kampagne var særligt fokuseret om dette land, og dermed var hun storirriterende for

regeringen, kongehuset og militæret i Storbritanien og USA. Hun brugte helt bevidst sin folkelige

appeal og kæledægge-status som middel i en ømtålelig politisk kamp. Og medier i hele verden fulgte

hendes besøg der. Måske kan nogen komme i tanker om billeder af Diana med maske og

eksplosionssikker kropsvest, og i baggrunden anes Bush-Cheney’s oliesyndikat og lejetropperne fra

MI6 og CIA, der støttede MPLA, den bestukne befrielsesbevægelse i landet, der bekæmpede dem, der

ønskede imperialisterne ud af landet. Countergang-pseudogang. Endnu et eksempel på USA’s og

Englands del-og-hersk-politik i Verden, her Afrika, hvor man analyserer, hvilke gamle

stammemodsætninger, der �ndes, og så udnytter splittelsen til eget favør. Angola er paradoksalt nok

totalt rigt på ressourcer, samtidig med at dets befolkning lever på fattigdomsgrænsen, og

børnedødeligheden er en af verdens højeste. O�ciel britisk forklaring: afrikanerne er for dumme til at

styre sig selv.

Sandhurst, Berkshire, 55 kilometer sydvest for London, er et minisamfund. Jon King voksede op, gik i

skole med og tog på pub med de militærfolk, der bla. havde været i Angola og udført ting og sager.

Disse ting og sager var i princippet hemmelige, men når man nu sidder på pub’en blandt venner og

indforståede og gerne vil prale lidt, og når det nu er det eneste, man kender til, fordi man laver det

hele tiden, fortæller Jon King, ja så tales der. Forblø�ende åbent endda. Det drejer sig om tidligere SAS-

folk (Special Air Service), tidligere specialstyrker, der ikke kunne holde deres kæft efter 3 pints. Det
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kunne udover praleriet også have karakter af skriftemål. Når man har udført regeringens beskidte

arbejde og likvideret et par hundrede mennesker gennem årene, deriblandt civile, har man brug for at

tale om det med andre mennesker, og da man ikke kan tale med hvem som helst om det, så er yngre

kolleger et godt bud. Og så giver det derudover status i en hierarkisk organisation at have været med

til det værste.

I 1997 arbejdede Jon King med undersøgelser og publicering om diverse emner, der var relateret til

Diana-sagen, uden at Diana, som han beretter, overhovedet var på hans radarsystem. Og en uge før

hendes død, var der i hans netværk af ovennævnte insidere et rygte i gang om, at der var en hi-level-

likvidering på trapperne. Navnet blev ikke nævnt, men Jon Kings kilde sagde, at det ville blive større

end mordet på Kennedy. Jon King tog formuleringen som pub-pral. En uge senere indså han, at hans

kilde havde talt sandt.

Diana udtalte i 1995 i et interview i magasinet Panorama – believe it or not!

‘Dette er den vanskeligste periode i mit liv. Min mand planlægger et attentat på mig i min bil, hvor en

bremsefejl skal give mig en seriøs hjerneskade med den hensigt at bane vejen for, at han kan gifte sig.’

Hun og Charles var separerede, men kunne ikke blive egentlig skilt pga. af forfatningen.

En lignende udtalelse efterlader hun hos sin advokat. Dette materiale, der kunne have peget på mange

spor i sagen og ført til en opklaring, blev deponeret her. Vi har hans mundtlige udsagn for det, men

materialet er senere blevet stjålet, for straks efter hendes død starter hele cover-up’et. Dette er et

andet af efterretningsvæsenernes specialer: bortkomst af spor.

Tilretningsvæsen, afretningsvæsen, henretningsvæsen.

Tony Wright, der på det tidspunkt var assistent for Lord Irvine, daværende Lord Chancelor i det

britiske Parlament – svarende i DK til folketingets formand, men med meget større betydning – udtalte

o�entligt før hendes død, at den forfatningsmæssige betydning af en prinsesse, der �k en mulig

tronarving og alle de �nurligheder, der ville medføre (som du kan høre, har jeg ikke helt selv forstået

de særlige engelske teknikaliteter, da jeg er antiroyalist), ville betyde, at kirken ville blive udskilt fra

staten, disetableret og miste sin repræsentation i Parlamentets Overhus. Altså set med engelske øjne

enorme grundlæggende konsekvenser.

MI5 anså Camilla Parker Bowles for problemet i�g. Jon Kings kilder, og de ønskede at ska�e sig af med

hende. Kongehusets efterretningsvæsen, MI6 ønskede at ska�e sig af med Diana, og det havde længe

ligget i sku�en som en plan. Man udfører ikke så kompliceret en handling uden meget grundige

forberedelser. Og hvorfor en attentat i en bil? Indlysende: fordi det kan benægtes.

Diana udtalte også, at hendes tidligere elsker – de er ikke kede af det i den engelske kongehus! – og

bodyguard, sergant Barry Manneke, blev myrdet i 1987 på den måde. Sir Ranulf Fiennes, eventyrer,

tidligere SAS-o�cer, rekordholder, Mount Everest-bestiger, personlig ven af Prince Charles – altså en

mand med høj troværdighed og tæthed til førstehåndskilder – har i en bog beskrevet teknikken The

Boston Brakes i detaljer. Den første hændelse skete i 1986, et år før Barry Manneke. En anden SAS-

o�cier, Sir Peter Horseley, var selv udsat for et attentat med denne chip, og det foregik på nøjagtig
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samme måde som i Diana’s tilfælde: en bil overhalede og pludselig mistede han styringen over bilen.

Camilla Parker Bowles beskrev sit uheld på samme måde. Begge overlevede som bekendt, så de

kunne fortælle historien.

I den o�cielle (bort)forklaring var, at chau�øren i bilen var fuld. Det er den forklaring, der er oplagt,

når man bruger denne teknik. Det er muligt at benægte den, ingen kender den, biler kører galt hele

tiden, folk bliver slået ihjel hele tiden, det er deres egen skyld eller andres. De er enten berusede eller

uopmærksomme eller dårlige bilister. Eller også er det bilens, men i så fald er det også deres egen, da

de jo skulle have vedligeholdt den. En elektronisk implanteret chip er det sidste, der kommer op som

forklaring.

Dianas chau�ør, der heller ikke overlevede, var i øvrigt ikke fuld. Den blodprøve, der skulle bevise det,

var ikke hans men havde en label: ‘ukendt mandsperson’, og den indeholdt i øvrigt tegn på 20%

kulilteforgiftning. En video fra Ritz hotel viser Henry Paul kort før turen binde sine snørrebånd stående

på et ben. Ingen fuld mand kan gøre det. Han taler helt normalt og afslappet til gæster på hotellet. To

tidligere special-bodyguards var sammen med ham i to timer før og kan bekræfte, at han ikke var fuld.

Han havde simpelthen ikke fået lov til at køre, hvis han havde været fuld. Men han mister styringen af

bilen. Der er ingen bremsespor, så der �nder ingen bremsning sted. Han ryger ind i en pille i tunnelen

efter at have slingret og crashet frem og tilbage over vejen i fuld fart.

Der var 10 CCTV-kameraer – overvågningskameraer – ved tunnelen, hvor ‘uheldet’ fandt sted. Alle 10

fjernstyrede kameraer vendte ind mod betonvæggen i stedet for at �lme vejen og tunnelen. Det var i

øvrigt næsten det samme, der var tilfældet i 7/7-bombningerne i Londons undergrund – du ved,

Englands 9/11, som Tony Blair brugte til at trække England ind i Irakkrigen . I London var de blot ud af

drift. Også her o�cielt ved et rent tilfælde.

Der var ingen tvivl om, at der var mindst �re køretøjer involveret i ulykken i tunnelen: Dianas bil, en

hvid Fiat Uno (rester af maling på Dianas bil), en anden Mercedes og en motorcykel. Altså, en

prinsesse, medlem af den engelske kongefamilie, omkommer i en tunnel i Paris – og alle biler

forsvinder! Dianas bil dukker op igen med ny maling og andre reparationer, og de tre andre køretøjer

og deres ejere/førere er sporløst forsvundet! Det formodet mest avancerede efterretningsvæsen i

Verden kan ikke �nde skaldede tre fucking køretøjer !! Hvis dette ene forhold i sig selv ikke er

mistænksomt, hvad er så?

Selvom den hvide Fiat Uno ramte Diana’s Mercedes, var der ingen bremsespor efter den. Føreren var

altså en særdeles professionel person, der ikke behøvede at bremse, inden han styrede bilen op af en

frakørsel og forsvandt. Dette forhold er dokumenteret af Englands fremmeste sammenstøds-ekspert

ved Birmingham Universitet, Murray MacKay. Fiat’en tilhørte i øvrigt en James Andanson, der både var

paparazzo og MI6-agent. Men han kørte ikke bilen. Dette er det, man kalder en ‘rød sild’. Logikken er:

Andanson var ikke direkte involveret, ergo er MI6 ikke involveret. Til gengæld blev han fundet med en

kugle i tindingen tæt ved sit arbejde, hvor han, i�g. den o�cielle historie, havde begået selvmord. Der

var endvidere sat ild til bilen, og nøglerne var der ikke (ret svært at komme ind i en bil uden nøgler).

Han havde forinden pralet af at have taget kompromitterende fotos i tunnelen, hvilke han havde tænkt
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sig at udgive i en bog, for han var der – bare ikke i sin egen bil. Senere var der indbrud i hans kontor,

hvor hele hans fotoarkiv blev stjålet. I parantes bemærket, er det kun 0.1% af selvmordere, der sætter

ild til sig selv, og da som regel buddhistmunke, tunesiske politiske protestanter el. lign.

Den læge, der undersøgte chau�øren Henry Paul’s lig og taget blodprøver, hvorefter konklusionen var,

at han var fuld, var en kvindelig læge, professor LaComte. Undersøgelsen var totalt inkompetent, og

der var et syndigt rod i prøverne. Ved afhøringen kunne hun ikke huske noget som helst eller blandede

alt sammen. Sjovt nok havde hun forinden undersøgt en af de andre uhyre sjældne og påståede

selvmordsbrande, en advokat, der var i gang med at undersøge en korrupt afrikansk leder, der var

bestukket af: MI6! Her var hendes konklusion minsandten også: manden har begået selvmord ved at

destruere sit legeme som bevis på andet.

Da den o�cielle undersøgelses-rapport om hændelsen kom frem 3 år senere og 4 millioner engelske

skatte-pund fattigere, var det eneste, man havde beskæftiget sig med, Mohammed al Fayed, Dodi al

Fayet’s far, og hans bitre påstand om, at der var tale om et mord. Hvilket blev afvist, da hans koleriske

og ubetænksomme optræden til alt held for hans modstandere og forfatterne til rapporten var med til

at spændte ben for hans sag. Han udviste for stor mangel på selvkontrol, men han havde jo rent

faktisk mistet en søn. Alle andre forhold – alt det ovenstående – var udeladt i undersøgelsen og

rapporten. Tunnelsyn og hvidvask?

Da ulykken var sket, tog det omkring to timer for ambulancen at tilbagelægge 3.2 miles, og det var ikke

engang det nærmeste hospital med intensiv-kapacitet. Man skal muligvis tage i betragtnng, at franske

ambulancer er rullende hospitaler, men i Dianas tilfælde ville det havde været foreskrevet at bringe
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hende hurtigst muligt til et hospital. Den læge, der var ansvarlig for hele redningsoperationen gav

ambulanceføreren ordre til at køre meget langsomt, hvilket var 8 miles i timen. Hvorfor? Der er dog

ingen grund til at tro, at de franske paramedicinere ikke var rigtige folk. Diana var sandsynligvis

næsten død, før de ankom.

Diana var meget nervøs over, at hun måske ville blive myrdet i en bil, så hun havde altid

sikkerhedssele på. Det var et helt fast ritual for hende. Men den morgen var netop hendes

sikkerhedssele i stykker. Tilfældigt? Hendes slægtninge var meget bestyrtede og forundrede over det,

da hun normalt aldrig ville have gået på kompromis.

Den Mercedes, som parret kørte i, blev stjålet en måned før ulykken. Den var endvidere ubevogtet 3

timer før, de forlod Ritz, ingen overvågningskameraet i parkeringskælderen. Og det var den eneste

tilgængelige bil den nat.

Der var beretninger om en såkaldt ‘strobe-gun’ i tunnelen. Bilen var jo forfulgt af paparazzier. Mange af

dem nægtede i øvrigt at lade sig forhøre af engelsk politi, for det kan man åbenbart tillade sig, når man

arbejder i udlandet. En strobe-gun laver et vanvittigt blinkende retningsbestemt lys, så o�eret bliver

ude af stand til at se i op til 3 minutter. Hvis føreren af bilen er blevet ramt af manden på motorcyklen,

samtidig med at han mistede styringen af bilen, ville det blot være en medvirkende faktor til ulykken.

Altså en dobbeltsikring af resultatet ihukommende, at Camilla Parker Bowles og Peter Horseley

overlevede lignende attentater. En SAS-o�cier berettede om dette under afhøringen i Paris, men det

var som meget andet udeladt i rapporterne. Han blev oven i købet overfaldet bagefter, bestjålet,

terroriseret – hvorefter han skiftede forklaring. Et vidne i en bil så manden på motorcyklen lave et

halsen-skåret-over-tegn til manden i Fiat Uno’en, inden han forsvandt med høj hastighed.

Herefter er der et helt pinligt kapitel med bilvraget af Mercedes’en. Det franske politi og de relevante

engelske �k ikke lov til at undersøge den.Endnu et stykke ødelagt bevismateriale.

Så bliver Prinsesse Diana balsameret – over hals og hoved. Dette forhindrer som bekendt

undersøgelser af et lig, da fjernelsen af alt blod i kroppen under balsameringen + tilsætningen af

formaldehyd ødelægger bevismaterialet = kroppen. Man skyller simpelthen kroppen igennem med

kemi. Balsamering er ulovligt i Frankrig, og man skal indhente tilladelse fra byens borgmester eller

politimesteren. Heller ingen af Diana’s familiemedlemmer gav tilladelse. Ordren kom fra en mand ved

navn Keith Moss. Han var generalkonsul ved det engelske ambassade i Paris.

Endelig forsvinder alt hendes tøj. Bevismateriale bliver bevidst destrueret, yderst kriminelt! En

attachémappe bliver kon�skeret af Prince Charles – som i øvrigt ankom senere end franskmændene

med et hold af balsamører! Det hele var åbenbart koordineret og dobbeltchecket, og det bliver svært

at bortforklare Prince Charles medviden og dermed medvirken. Mappen bliver taget med til Balmoral,

kongefamiliens skotske sommerresidens. Men Jon King kommer ikke med direkte beskyldninger mod

Prins Charles i sin bog, han nøjes med at fremlægge evidence, som titlen siger.

Hvis du vil have �ere detaljer, men ikke har tid til at læse en bog, er der mulighed for at høre et 1:38

timers interview med Jon King og Theo Chalmers i Edge Media TV



29.12.2022 15.23 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2456/3124

http://www.youtube.com/watch?v=5I5MLFwS6fQ

PS! Her er udeladt en hel sideløbende historie om et dybt ritualiseret mord, et esoterisk stykke

menneskeofring udtænkt og udført af håndlangerne for en elite, der er dybt forgabt i okkultisme. Hvis

man er til den slags, så er der masser af analyser at �nde på nettet. Og de kan på ingen måde afvises

blankt, når man ved, hvordan disse typer er skruet sammen.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

http://www.youtube.com/watch?v=5I5MLFwS6fQ
http://www.youtube.com/watch?v=5I5MLFwS6fQ
https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Den mest interessante historiker, jeg er stødt på for nylig hedder Terry Boardman. Jeg kender ham fra

en konference, en samtale, jeg havde med ham, fra mailkorrespondance og fra et par meget �ne

videoklip, der ligger på YouTube.

Videokvaliteten af dem er ikke fremragende – det er amatøroptagelser, der er lavet på en eller anden

skummel pub i Dublin med fodboldkamp i baggrunden. Det er desuden ikke nemt at �lme billeder på

en overbelyst projektor samen med en person i et underbelyst rum. Til gengæld brænder Terry

Boardmans fortælling igennem som få.

http://threeman.org/

Hans vinkel på historien skyldes bla. hans orientering efter den tyske spirituelle videnskabsmand,

Rudolf Steiner

http://paradigmet.blogspot.dk/2012/10/menneskehedens-valg.html

Historieskrivningens problem

Mange historikere er fremragende fortællere, de har gjort en masse studier, de har en masse faktuel

viden og de er dygtige skribenter. Men der mangler noget. Det, der er særligt ved Boardman’s metode,

er hans sammentænkning af historie, �loso� og esoterisk viden. Han sammentænker endvidere

personlige biogra�er med verdensbegivenheder, hvilket alle historikere påstår, at de gør uden egentlig

at gøre det. Boardman er fuldt opmærksom på, at det, vi ser, ikke altid er det, der sker. Han ved, at

begivenhederne brygges af mennesker, der kender de skjulte understrømme og som er i stand til at

Gåden om Kaspar Hauser

http://threeman.org/
http://paradigmet.blogspot.dk/2012/10/menneskehedens-valg.html
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udnytte dem til deres fordel. Han skammer sig ikke over at bruge ord på engelsk som ‘conspiracy, elite,

secret societies’, for han kender deres agendaer og bidrag til vores fælles skæbnefortællinger. Da han

på trods af sin uddannelse ikke har de sædvanlige mainstream-akademia-hæmninger, er han i stand til

at skabe et sammenhængende billede af begivenheder og at kæde events sammen, der tilsyneladende

ikke har noget med hinanden at gøre.

Det er det, der mangler i mainstream-historie, og som gør den underlig to-dimensionel. Så skete der

det, og så ankom den krig mellem den og den fyrste . Eller også får vi alle anekdoterne om de store

mænd, uden at det helt står klart, hvad vi skal med al den persondyrkelse. Eller rettere: vi skal

selvfølgelig forgude dem, for har jo selv betalt for deres historiske portrætter. Selvfølgelig kan

historikere etablere sammenhænge, men de sammenhænge de vælger, ligger ofte til højrebenet, så

man har på fornemmelsen, at de har fået dem ‘serveret’, så at sige.

Jeg ved det, for jeg har selv det store kørekort i den gren af kunsthistorien, der hedder musikhistorie.

Så sagde Mozart, men så sagde hans far, og er det ikke fantastisk, og hør lige 1. sats fra

Jupitersymfonien, og hvordan han i gennemføringsdelen, … bla-bla. Italienske musikhistorikere er

sammen med den engelske historiker Robert Newman for tiden ved at pille Mozart-myten i stumper

og stykker, og når deres værk er tilendebragt, kan det meget vel vise sig, hvis deres grundtese holder

helt til målstregen, at Mozart var en af de mest sælgende fake-skikkelser i musikhistorien. Han var i�g.

denne gruppe forskerne en særdeles middelmådig musiker og komponist, der blev iscenesat af den

wienske og venetianske musikindustri, der var opstået på dette tidspunkt. Kun ganske få af hans

værker stammer fra hans hånd, men er skrevet af en hel stribe af de mest fremragende italienske

komponister på den tid, hvoraf �ere af dem er totalt underbeskrevne i musikhistorien. Geniet Mozart

kan tænkes blot at være et vellykket PR-stunt fra oplysningstiden. Det vil få både musikelskere,

musikere og forskere til at koge over af forargelse. De sidste især fordi alle de facts, som de skulle

have fået øje på efter sigende skulle ligge ‘smack in their face’. Lad os se, hvad det fører til.

En uheldig mekaniske – og det gælder ikke kun historieskrivning med alle grene af videnskab – er, at

der ofte på et eller andet tidspunkt tidligt i fagets historie har dannet sig nogle præmisser, nogle bøger

om emnet, der er blevet kanoniseret som gældende for eftertiden. Alle bygger på disse bøger og

forfattere, som ofte er fagets nestorer. De kan være tæt på kilden fysisk og tidsmæssigt. Og det er her

fælden klapper, for de kan tage grueligt fejl alligevel. En god videnskabsmand skal derfor være

nærmest som en kriminolog eller detektiv, vende alle sten og stille spørgsmål ved alt.

Ikke-tilstedeværelse

Terry Boardman har i en af sine undersøgelser taget afsæt i en sagnomspunden skikkelse fra samme

tid (lidt senere): Kaspar Hauser. Sammenlignet med Mozart er der ikke tale om et opreklameret geni

med om et neddroslet ditto, et geni, der aldrig kom til ære og værdighed. Terry Boardman har

interesseret sig i, hvad der sker, når noget ‘bliver taget ud’, når en brik mangler i et større spil. Der

åbnes et hul, et sår åbnes for forblødning og forgiftning, der ��es med begivenheder, magtforhold og

skæbner – personligt og kollektivt, og et ar efterlades. Denne interessante lidelseshistorie bliver

således både et studie af ondskaben i dens mange facetter, og hvordan den bringes til verden og
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dernæst et eksempel på, hvordan man kan spænde ben for historien, så at sige.

Orwell sagde:

De, der kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden.

Og de, der kontrollerer nutiden, kontrollerer fortiden.

Udsagnet beskriver i en nøddeskal, hvad historieskrivningens – og dermed vores allesammens –

største problem er. Problemet er den historieskrivende elites særinteresse i for enhver pris og med

alle tilgælgelige midler at indprente os, hvad vores fortid har været for at kunne guide os til en fremtid,

der er til for dem, og dem alene. Problemet kan også siges råt og simpelt: det er omfanget af løgn i de

fortællinger, der beskriver vores fortid, der forgifter vores nutid og fremtid.

Historieskrivning og -genfortælling er en fast del af vores skolesystem. Historien om Kaspar Hauser er

derfor også historien om tyske skolebørn, der får en skrøne at vide om, hvad deres fortid har været, og

hvad deres fremtid derfor vil blive.

Den tyske spirituelle videnskabsmand, Rudolf Steiner, sagde:

Mennesker opdager kun det der er til stede,

de er ikke opmærksom på det, der IKKE er til stede.

I historieskrivning ville det traditionelt være at betragte som kontra-faktuelt. Det har i lang tid været

ganske forbudt i historisk forskning at beskæftige sig med hypoteser om, hvad der kunne være sket,

hvis noget eller nogen havde været til stede, som blev taget ud. Folk er blevet myrdet på stribe i

historiens løb. Hvordan har dette skabt historien, og hvad ville der være konsekvensen, hvis det ikke

var sket? Det er ikke desto mindre særdeles frugtbart at anlægge den synsvinkel, for her går det op for

os, at vi altid har alternativer og valg. Vi får alt for tit at vide, at noget var tilfældig, og at vi derfor ikke

havde noget valg.

Man bliver derfor henvist til tilfældigheds-fatalisme. Og hvad også gør sig gældende: alle evt. ansvarlige

slipper for tiltale.

Kaspar Hauser har været angrebet og ofret, både i den tyske og engelsktalende verden fra hans

tilsynekomst på verdensscenen i Nürmberg i 1812 og frem til i dag. Terry Boardman faldt over denne

skikkelse, da han forsøgte som historiker at forstå årsagerne til 1. Verdenskrig. Han følte ikke, at han

havde fået en fyldestgørende forklaring via sine studier i University of Manchester om denne

‘Verdenskrigenes moder’. Det var, som om o�ciel engelsk historieskrivning ikke ‘ville ud med sproget’.

Hvorfor?

Det gik hurtigt op for ham, at en englænder, Lord Stanhope, den 2. Jarl af Stanhope, spillede en særlig

og ikke særlig charmerende rolle. Hans fremstilling foretager et stort loop ved at starte med i dag,

gribe tilbage til 1800-tallet og arbejde sig tilbage til i dag.

Læn dig tilbage i sædet, dette var kun indledningen, og det bliver en længere tur. Du vil til gengæld

opleve seværdigheder undervejs, du ikke har set før.

http://www.youtube.com/watch?v=xbzJH0Y4Qts

http://www.youtube.com/watch?v=xbzJH0Y4Qts
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Europas Forenede Stater

Den 28 juni, 2011 fremlagde maoisten José Manuel Baroso og jesuitten von Rompoy et vejkort og en

kalender til en total økonomisk og politisk sammenkøring af landene i EU. Altså EU’s forenede stater

med fuld supernational kontrol over alle nationale økonomier (�scal integration) og ophør af al

national uafhængighed. Ca. 100 år før, d. 28 juni 1914 blev ærkehertug af Østrig, prins Ferdinand

myrdet ved et pistolskud i Sarajevo, hvilket startede 1. Verdenskrig. Versaillesfreden blev underskrevet

28 juni 1918. Dette er fodsporene efter ritual-manikere.

EU / Europa har allerede de facto et �ag, en nationalhymne, en præsident, en udenrigsminister, et

kommisariat, et parlament, en regering og en hær – den hedder NATO og er i lommen på USA, der er i

lommen på det britiske imperium. Og som vi senere skal se, er EU undfanget af den britiske elite i

1800-tallet. Der mangler bare en formel superstat, Europas Forenede Stater.

Det fremlægges i de britiske publikationer, at det er Tyskland og Angela Merkel, der ønsker alt dette.

Englænderne fremstiller det som et tysk plot til at fabrikere en europæisk superstat. Her er den igen:

det var ikke os, det var de andre.

Den tyske udenrigsminister hedder Guido Westerwelle. Oversat vil det betyder: ‘føreren i bølgen fra

vest’ – historien har ind i mellem disse ironiske navne. Han er en af spillerne i den transatlantiske

gruppe i den tyske regering og medlem af �ere af disse særlige ‘tænketanke’, der �ndes på tværs af

atlanten. Den tidligere udenrigsminister, Joschka Fischer – manden der i de glade 68’ere og Baader-

Meinhof-dage blev �lmet, mens han smed en brandbombe ind i en politibil – siger, at vi kan takke

�nansmarkedet for, at vi nu har en velgørende total-union på trapperne.

Finansmarkedet er blot et andet ord for The City of London og Wall Street. Altså fx. George Soros og

Goldman Sachs. Tidligere medlemmer af Goldman Sachs sidder nu som ledere i europæiske

regeringer og institutioner i Grækenland, Italien og ECB. Herfra har de ind�ydelse på, at der tidligere

arbejdsplads stadig har sugerøret i statskasserne.

Finansmagasinet ‘The Economist’ er den angloamerikanske elites organ og talerør. Bladet anbefaler nu

direkte en europæisk superstat. Og bliver de europæiske befolkninger spurgt?

Niall Ferguson regnes som førende britisk historiker. Han giver svaret på det spørgsmål. Han er

fuldstændig indspist med eliten og på den måde deres talerør. Han er insider, og alt, hvad han siger, er

at betragte, som udsagn ‘From the horse’s mouth’. Han er bla Rothschild-familiens o�cielle biogra�st.

Nu arbejder han i en anden elitær nøgleinstitution: Harward University. I hans skrifter siger han: USA

skal fuldtud anerkende og overtage det britiske imperium. Han skriver endvidere, at man aldrig ville

kunne opnå føderalisme i EU på demokratisk vis, men har været nødt til at snige det ind ad bagdøren.

At europæerne kunne stemme imod det har aldrig været en mulighed. Her kan vi komme ihu, hvordan

Irland blev bøllet til at godkende traktaten sidste gang. Nu ankommer unionen på samme bøllede

måde: vha trusler og svindel. Ferguson antyder også, hvad mange har været klar over, at �nanskrisen

har været et stykke ingeniørkunst med et særligt formål: Europas Forende Stater i 2013.
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Tilbageblik

Et skridt tilbage. Winston Churchill holdt en tale 14 maj 1947 i London, hvor han sagde:

‘Vi foregiver selvfølgelig ikke, at et forenet Europa betyder en endelig komplet løsning til problemerne med

alle internationale relationer. Etableringen af en autoritativ, almægtig verdensorden er det ultimative mål, vi

tilstræber. Medmindre en e�ektiv overordnet Verdensregering kan sættes op og bringes i aktion, er

udsigterne til fred og fremskridt for menneskeheden tvivlsom. Men lad der ikke være tvivl om hovedformålet.

Uden et Europas Forenede Stater er der ingen udsigt til en verdensregering. Det er det påtrængende og

ufravigelige skridt til en realisering af dette ideal.’

Churchill var i allerhøjeste grad en insider i den angloamerikanske elite. Vi hører i dag, at euroen

måske kollapser. Men disse magtfulde elitære grupper har forfulgt deres mål i det mindste i 60 år.

Skulle de opgive deres projekt så let? Næppe. Meningen er nok snarere, at vi skal blive grundigt

nervøse.

Endnu et skridt tilbage. Ifølge Cecil Rhodes (1853-1902) var det kun de engelsktalende folk, der havde

ret til at dominere verden. De var de nye romere og havde fået stafetten derfra. Altså ifølge dem selv.

To af hans samtidige, W.T. Stead og Reginald Brett, var af samme opfattelse og dannede et 1891

selskab til dette formåls gennemførelse. Det skulle ske via �åden, og ved at England og USA, dets i

1776 frafaldne koloni, forenedes. Det har i dag fundet sted, da de engelske, amerikanske, canadiske,

australske og new zealanske hære er samlede via deres våbensystemer, overvågningsudstyr, teknologi

og tæt samarbejde. Ikke engang NATO har adgang til deres system.

Rhodes-trusten blev oprettet til det formål at bringe unge amerikanere og potentielle ledere over til

Oxford for at fylde dem med imperiale britiske ideer. Clinton var en af dem, den australske præsident

var en af dem, osv. W.T. Stead, der var socialist ligesom mange i den britiske elite dengang, skrev i

1902 en afhandling kaldet ‘Europas Forenede Stater’. I traktaten opregner han tre faktorer, der skulle

bringe ‘denne mest fejende revolution i menneskehedens historie i værk’:

Verden bliver givet de engelsktalende folk i hånde som det nye Rom

amfundet bliver organiseret efter en socialistisk model

Kvinder anerkendes som havende de samme rettigheder som mænd

Det er jo interessant, at socialismens forfædre var elitære imperialister, at feminisme var en del af

denne agenda, og at fænomenet var udtænkt af mænd!

http://paradigmet.blogspot.dk/2012/10/kussernes-oprr.html

Da vi var unge og naive, tænkte vi mest på socialisme som noget med at være god mod de fattige og

pænt deles om goderne. Få har for meget og færre for lidt. Og dyrene og de gamle damer skal også

have det godt. Vi tænkte mindre på, at socialisme betyder kollektivisme, undertykkelse af individet,

�okmentalitet, statsundertrykkelse, censur, udskamning og beskyldning fra gruppen, pamperi, tab af

civile rettigheder, osv.
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Stead skriver i et brev til Rhodes, at han ser deres forehavende som genopbyggelsen af Guds by og i

det 19 årh. vha. moderne midler og tilbehør (teknologi) som middelalderkirken i det 9. århundrede på

et fundament bredt nok til at omfatte hele menneskeheden. Han ser det som et neoklerikalt

imperium, en tilbagevenden til en opskrevet version af det Hellige Romerske Imperium. Det var det,

der blev dannet af Charlemagne, der blev kronet som kejser af paven i år 800. Altså igen: det, som vi i

dag regner som progressivt, er og var i sin kerne dybt bagstræberisk.

Efter Churchill gik det slag i slag med Kul- og Stålunionen, Romtraktaten, osv., og for hvert ca. 7. år

rykker man frem med et nyt tiltag, der bringer superstaten nærmere. Vi står i dag ved det sidste trin.

Det bliver smurt af på tyskerne, for det er ikke politisk korrekt i England at gå ind for EU. Hardcore-

toryerne mener, at EU er startet af nazisterne i slutningen af 2. Verdenskrig, hvilket ikke er helt forkert.

De har dog desværre ikke studeret deres egen historie langt nok tilbage, for det var deres egne

åndsfæller, der udtænkte den. Her kunne man så spørge videre, hvem der udtænkte nazismen, men

det er en historie, som vi vil overlade til prof. Anthony Sutton.

https://www.youtube.com/watch?v=3sCpsq55uic&feature=related

I The Economist, beskrives Tyskland som en maskine, en motor, en serie tandhjul. De anser tysk kultur

som irrelevant og uso�stikeret – ikke som den britiske, åndfulde. Tyskerne laver solide biler.

Nytænkning af økonomi, nej, kultur, nej, åndfuldhed, nej, undermålere, ja.

Denne undervurdering og arrogante højrøvethed overfor tysk kultur står i grel modsætning til denne

kulturs reelle frembringelser. The New Statesman, et andet elitært og anset tidskrift, bringer et billede

af Angela Merkel med halvdelen af ansigtet revet af og terminator underneden. Grove løjer! BBC har

lignende propaganda kørende. Den engelske elites arrogance kender ingen grænser.

Kaspar Hauser

For dig, der aldrig har hørt om ham, beder vi bære over med den lange optakt. Der er lavet to �lm om

ham: Werner Herzogs: Gåden om Kaspar Hauser (1974) og Andre Eisermanns prisvindende: Kaspar

Hauser. Der Mensch, der Mythos, das Verbrechen (1994). Herzogs �lm var rørende og kunstfuld men

byggede ikke rigtig på historiske facts. Det gør Eisermanns derimod. Filmen slutter med en sort skærm

med hvid tekst, hvor der står:

I 1993, 160 år efter Kaspar Hausers død holder huset (fyrstedømmet) Baden dets dokumenter gemt af vejen

for o�entligheden og forbliver tavse om a�æren.

https://www.youtube.com/watch?v=3sCpsq55uic&feature=related
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En Kejser som vagabond

Huset Baden er resterne af fyrstedømmet og staten Baden, i dag delstat BadenWürtenberg i det

sydlige hjørne af Tyskland grænsende mod Frankrig og Schweitz. Kaspar Hauser var den formodede

manglende arving til huset Baden, som blev smidt i en kælder i hele sin barndom for at forhindre ham

i at arve titlen. Hvorfor?

To år efter, at denne �lm pegede en stor fed �nger efter huset Baden, bragte Tysklands førende

magazin, Der Spiegel, en artikel med titlen: Kaspar Hauser, den af-fortryllede prins. Stefan Aust,

chefredaktører på der Spiegel, havde arrangeret et pressestunt i netop den park i Ansbach, hvor

Kaspar Hauser blev dræbt og præsenterede, hvad der tilsyneladende var det genetiske bevis for, at

han ikke var ud af slægten Baden. Det byggede på, hvad der hævdedes at være blodstænk fra Kaspar

Hausers underbukser! De havde brugt to eksperter til undersøgelsen: en tysker og en engelsk

regeringsansat videnskabsmand fra Birmingham, der hermed erklærer Hauser-historien som værende

en romantisk fabel.

Underligt nok er der på forsiden af nummeret af Der Spiegel en notits om en anden artikel i bladet om:

Agent Mause, den tyske 007, altså en ekvivalent til James Bond, med ret til at slå ihjel i hendes

majestæts tjeneste – samtidig med at en britisk ‘agent’ for regeringen undersøger blodet. Men

paralellen går endnu videre: manden der lod Kaspar Hauser myrde var Lord Stanhope, okkultist og

hemmelig agent for den britiske krone. Vi minder her om den egentlige 007, videnskabsmanden og

okkultisten og agenten, John Dee, Shakespeares samtidige – og sandsynlige mentor jf. Shakespeares

manglende dannelse for at skrive på det niveau. John Dee havde europas største privatsamling af

bøger. Han underskriver sig i sine breve med 007.

http://dimensionalchemist.com/masters-of-darkness-documentary-john-dee-part-1-of-5/

Videnskab kan være rigorøs og faktuel, men hvis materialet er falsk, bliver resultatet enten ligegyldig

eller direkte skadeligt. Da videnskab ofte regnes for højeste autoritet, er der mange der gerne vil ‘have

�ngre i den’. Men at videnskab har været indeover er ingen garanti i sig selv for sandhed, for videnskab

er særdeles manipulerbar. Hvem siger, at de havde undersøgt de rigtige underhylere? Der Spiegel har

stærke historiske bånd til den anglo-amerikanske elite tilbage fra slutningen af 2. Verdenskrig. Så

hvorfor er bladet lige pludselig interesseret i vha af en forsidebasker at ‘bevise’ at historien er en

romantisk fabel, hvilket folk i forvejen opfattede den som? Det er det, der på engelsk hedder

‘demeanor behavour’ – mistænkelig adfærd. Det skulle vise sig at blive et selvmål for der Spiegelse

propagandistiske artikel.

Der �ndes tonsvis af artikler, bøger, afhandlinger og studier om Kaspar Hauser, der går helt tilbage til

tiden efter hans død. Folk har kæmpet om sandheden for denne individualitet, og meningerne har

været delt mellem ægthed og falskneri.

På Kaspar Hausers grav i Ansbach, 25 km fra Baden, står der på en sten:

Hic occultus occulto occisus est XIV dec MDCCCXXXIII – Her slog en ukendt en ukendt ihjel dec 1833.

http://dimensionalchemist.com/masters-of-darkness-documentary-john-dee-part-1-of-5/
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Men i dag ved vi, hvem han var, hvem der dræbte ham og hvem der stod bag det både lokalt og

makro-politisk. Historien indholder en lille fraktal, en nedskalering indeholdende helheden, af

historiens vingesus.

I 2001 udgav Martin Kitchen, prof. emeritus fra Canada en bog med titlen: Kaspar Hauser, Europas

barn. Titlen hentyder til det navn som byen Nürmbergs borgmester havde givet ham efter hans

opdukken i byen. Kitchen er ellers militærhistoriker med speciale i britisk og amerikansk militær, så

hvorfor skriver han en bog som denne?, Den er til gengæld det værste angreb nogensinde på Kaspar

Hausers person. Hvorfor al denne indædte aggession, hvis historien blot er en romantisk skrøne?

Mistænkelig adfærd igen.

Seks måneder senere blev et hidtil lukket rum fundet i Schloss Beugen, og i det afslørede bla. en

tegning af en rød hest. Udenfor slottet var begravet 3000 soldater fra napoleonskrigene, der omkom

af tyfus, hvorfor de lokale aldrig kom i nærheden af stedet. I dette slot var Kaspar Hauser gemt bort i

halvandet år efter, at han blev bortført som baby i Karlsruhe. Det førte til at franskmændene via tv-

stationen ARTE organiserede en anden dna-test på baggrund af en hårlok, der med garanti stammede

fra Kaspar Hauser (ikke som underhylerne). Denne blev sammenlignet med den kvindelige linie i huset

Baden. Det genetiske match var 95%, hvilket burde være så godt som fuldstændig sikkert bevis. Prof.

Brinkman, der stod for undersøgelsen, konkluderede derfor, at Kaspar Hauser var prinsen af huset

Baden. Der Spiegel har ikke siden svaret igen. Mistænkelig adfærd igen?

Englænderne har været særlig �ittige til at svine Kaspar Hauser til. På den engelske Wikipedia – hvem

sætter i øvrigt deres fuldstændige lid til den? – er de stadig i dag kategoriske ved at hævde, at

historikere for længst har bevist legenden som et falsum. De henviser til bla. Heinrich Heidenreuter.

Han viser sig så at være stats-arkivmester for staten Bayern, hvor Kaspar Hauser sad fægslet de sidste

år af sit fangenskab. Og jarlen af Stanhope, der var kraftigt indblandet i mordet, blev i hele 2 år i

Bayern bagefter, hvor han �nasierede skrivelser, der alle skulle bagvaske Kaspar Hauser. På den

anden side, men i samme ånd, er der henvisninger til bøger om jarlen af Stanhope, der lovpriser hans

færden på jord, men udelader en senere over 600 sider lang og grundig bog om ham, der viser et

ganske andet billede af ham.

Om ikke andet, så viser hele denne sag noget om historieskrivningens hovedproblem, som nævnt i

starten. Den er konstant in�ceret af løgn, og Imperiet er i sygelig grad optaget af at forfalske historie.

Det skyldes, at Imperiet i så høj grad legitimerer sit privilegium ud fra netop historie. Hvis den rigtige

historie bliver fortalt og forstået o�entligt, ville de måske pludselig stå uden privilegier.

Historien om drengen

Nürmberg er en protestantisk by i et katolsk område. Kaspar Hauser dukker for første gang op på

Umschlittplatz. Umschlitt er det fedt, der blev skåret fra de slagtede dyr for at fremstille lys. Det er

næsten helt symbolsk.

Folk sad som sædvanlig og gloede ud af vinduet, for der skete ikke så meget, og fjernsynet var ikke

opfundet. Så kommer denne underlige bondske fyr en dag ravende, og adspurgt svarer han på



29.12.2022 15.23 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2466/3124

syngende bayrisk: ‘Jeg vil være en rytter ligesom min far’ – han syntes ikke at være i stand til at sige

andet. Han kunne ikke sige, hvad han hed. Han kunne dårligt stå på sine ben, men måtte ligge ned

konstant. Han blev a�everet hos politiet. Her kunne han ikke spise andet en vand og brød –

fængselsmad. Men da man gav den store dreng, der nærmest syntes at have et sind som en 3-årig, et

stykke papir og en pen, så skrev han sit navn: Kaspar Hauser.

Han blev anbragt i fængslet. Det var nærmest et o�entligt udstillingslokale, hvor man kunne glo ind.

Nogle hånede og gjorde nar af ham, andre gav ham gaver. Han kunne ikke tage det, og blev nærmest

vanvittig af det. Den lokale borgmester �k øjnene op for ham. Der var noget ved ham, der tiltalte og

rørte ham. Det var denne borgmester, det annoncerede ham som ‘Europas barn’ og lovede, at byen

ville tage sig af ham. En dommer Feuerbach sagde, at man burde få ham ud herfra og �nde en lærer til

ham. De fandt en person ved navn professor Daumer, som indlogerede ham i 2 år og lærte ham

forblø�ende meget. Kaspar var utrolig lærenem og gjorde kæmpe fremskridt. Og grunden til at hele

Europa lærte om sit ‘barn’ skyldtes, at Daumer nedskrev sin dagbog om sit arbejde med Kaspar og

hver uge gav det videre til pressen.

Nürmberg

Albrecht Dürer malede verdenshistoriens første virkelig personlig portrætter her. Byen lå på

handelsruterne med nord-syd og øst-vest. Det hellige romerske kejserdømme’s Charles IV havde en

særlig vision for Tyskland. Han proklamerede noget, han kaldte ‘den gyldne kugle’. Han udkastede en

vision for Tysklands styreform i fremtiden. Tyskland skulle ikke være en med rigid magt forenet stat på

samme måde som de andre store lande i Europa, Frankrig, Spanien, England, Portugal, hvor

monarkierne var blod- og arvebetingede. Kongeblod var roden til alt ondt. Det skulle i stedet være et

valgt kejserdømme bestående af mange småstater. Det er jo en næsten en demokratisk tanke fremsat

i sen-middelalderen. Fyrsterne i delstater skulle vælge deres kejser, og var derfor nødt til at være på

talefod med hinanden.

Kronjuvelerne, regalierne skulle forblive i Nürmberg i�g. Charles IV. Rudolf Steiner kalder ham for ‘den

sidste indviede’.

Navnet på stedet stammer fra ‘Norne-bjerg’, og nornerne var de tre skæbner, der i foden af

verdenstræet, Ask Ygdrasil, vævede deres tråde:

Urðr det som er sket – farven hvid

Verðandi det som er i færd med at ske (som i vorden) – farven rød

Skuld det som bør ske (som i skyld og verbet skal) – farven sort

Nürnberg er den jordiske lokalitet for nornerne. Byen blev senere hjemstedet for en anden slags

‘indvielse’, denne gang af en anderledes mørk karakter. Nazisternes verdensbillede var dybt okkult,

hvilket ofte bagatelliseres af historikere, fordi de ikke kan �nde ud af at relatere til det, og fordi deres

videnskab er plaget af den positivistiske �adhed, hvor de ligesom andre humane videnskaber har

skullet legitimere sig overfor naturvidenskaberne ved at være puritansk faktuelle. Nazisterne valgte

helt bevidst dette sted, der for dem repræsenterede Tyskland hjerte og sjæl. Så det ville også være
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stedet for den ultimative forgiftning med vold og had af Tyskland og hele Europa. Mens Berlin var den

administrative hovedstad, var Nürmberg for dem den okkulte hovedstad.

Det var faktisk Napoleon, der bragte Kaspar Hausers forældre sammen. Napoleon forsøgte at forene

Europa på den gamle måde, den romerske, med vold og magt og krig. Storhertug Carl af Baden indgik

et politisk ægteskab for at forlige tyskere og franskmænd i området. På denne måde bliver Kaspar

Hauser Napoleons barnebarn via indgået ægteskab. Da han blev født var Napoleon på vej mod

Moskva. Vesten angreb Østen på samme måde som NATO i dag presser Rusland ved dets grænser

mod syd. Projektet er nøjagtig det samme: Vesten besætter og ødelægger Østen. Det var i

mellemperioden også en del af Hitlers projekt.

Tyskland havde før den franske revolution bestået af 360 småstater men blev derefter reduceret til ca.

30. med Bayern som den største. Baden var efter Wienerkongressen stort set uforandret.

2 uger efter fødslen annonceres det, at det ellers sunde barn, senere kendt som Kaspar Hauser,

pludselig dør. I virkeligheden bliver han fjernet og erstattet med et barn af en tjener hos storhertugens

kone.

1812 var et mærkeår. Tjajkovskij’s 1812-ouverture giver mindelser om det og som et stykke program-

musik beskriver det slaget mellem Napoleon og russerne ved Moskva. Kaspar Hauser bliver født. Og

kometen Store Flaugergues viser sig på himlen. Folk gætter på, om dette varsel har noget at gøre med

Napoleon, da man i folketroen sagde, at kometer betød komme eller bortgang af et stort individ.

Napoleon bekæmpede Czar Alexander I. Han var gift med Kaspar Hausers tante. Huset Baden

bortgiftede, som det var adelens vane, af opportune grunde deres døtre til de forskellige fyrstehuse i

Europa. Han havde således en tante i Rusland, en i Sverige og en i Preussen. Således det feudale

Centraleuropa.

I England, derimod, så verden anderledes ud. Her var den industrielle revolution i gang. Man brugte

børnearbejdere som slaver i underjordiske minegange (pga størrelsen), hvor de arbejdede 12 timer i

døgnet. Børn ofredes på den nye industris alter. Kaspar kom på sin måde også til at opleve at blive

ofret og smidt i et underjordisk hul. Indtjeningen fra de engelske miner blev forvaltet af Augustus

Frederick, hertugen af Sussex (1773-1848), stormester UGLE i den engelske frimurerorden.

Hvis man ihukommer det imperiale hovedsymbol, den tvehovedede ørn, griber den om Europa.

Kroppen og hovedet går som en akse med Danmark i toppen og Italien i bunden og Tyskland, Østrig,

Schweitz i midten. Som de to vinger spreder Vesten sig med England, Frankrig, Spanien og Portugal

som den ene vinge og Østen med Rusland, Polen, Belarus, Tjekkiet, Ungarn og Balkan som den anden.

Vesten er stram og disciplineret og kontrolleret. Østen består af enorme og ukontrollerbare områder.

Frimureriet var stærkt og dominerende i Vesten og Skandinavien. Jesuitterne i Østen. Selvom

jesuitterne stammede fra Spanien og havde haft fodfæste i Italien, var deres militante munkeorden

blevet forstødt af paven i 1777 og havde søgt til�ugt i Preussen og Rusland.

Begge ordener havde forinden været splittet. Den engelske og irske gren var adskilt, men Augustus

Frederick og hans fætter Hertugen af Kent, dronning Victorias far, samlede dem igen som magtfaktor.
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Samtidig blev jesuitterordenen genetableret af paven.

Attentatet

Kaspar blev passet på af familien Hiltel. Manden i huset var fængselsmand og havde set noget af det

værste skravl. Men i Kaspars tilfælde sagde han: dette er et rent menneske. Læger og

videnskabsmænd var også interesserede i ham og konstaterede, at hans knæ var bagudbøjede, som

tegn på, at han havde været tvunget til at sidde på et stengulv. Dernæst var det borgmester Binder,

der erklærede Kaspar som ‘Europas barn’. Og som nævnt hans lærer, Georg Friedrich Daumer, som

Steiner kalder for den sidste Rosenkreutzer, hvilket ville sige, en mand med en dyb spirituel

bevidsthed kombineret med sin tids moderne videnskab.

Den uddannelse, Kaspar �k, havde virkning såvel som bivirkning. Han mistede nogle af de særlige

evner, som han havde haft. Han havde før kunnet se i mørket. Han kunne føle folk bagfra på en

afstand af 50-100 meter. Han havde underlige fysiske fornemmelser, når mennesker eller dyr rørte

ved ham. Han kunne berolige dyr, som var aggressive over andre mennesker. Han blev snart en dygtig

rytter, og heste havde en dyb betydning for ham. Vi kommer ihu, at han startede med at gentage: ‘Jeg

vil være rytter ligesom min far’. Der var også den røde hest i rummet i Schloss Beugen. Han havde

sære reaktioner overfor farver. Han afskyede farven grøn og elskede farven rød. Man kan sige, at han

mister barnets evner ved at blive voksen. Vi ignorerer som voksne ofte, hvor forunderlige børns evner

er, og nedgør dem, når de giver udtryk for deres sansninger.

Daumer var elev af Hegel og var in�ueret af Shelling, Boehme og de tyske pietister. Han var også

homeøpat – homeøpati var udviklet kort forinden.

Kaspars protegé, Anselm von Feuerbach, var en af Tysklands ledende kriminologer, og var helt klar

over, at der var tale om en forbrydelse. Han ønskede at komme til bunds i sagen, og det tog ham et

par år, hvorefter han diskret publicerede sine fund og konklusioner: Kaspar var den ægte prins af

Baden og var blevet bortført og fængslet. Han var klar over sine funds sprængfarlighed og gave dem i

hemmelighed til forskellige folk i eliten. Som en følge af det, blev han med sandsynlighed og efter eget

udsagn – han var kriminolog og ikke en tilfældig paranoid! – forgiftet i maj 1833.

Herefter overtager en baron von Tucher protektoratet. Han var en anden af Hegels elever. Hegel

havde undervist i Nürmberg 1808-16.

I 1831 dukker Lord Stanhope op. Han var efter eget udsagn efterkommer af Henry III og gammeldags

tory, altså elitær konservativ. Husk hvad konservativ står for i den betydning: bevarelse af elitens

privilegier overfor de lavere klasser. Derudover var han hemmelig agent og okkult forsker. Stanhope

fjernede Kaspar fra sine beskyttere i Nürmberg og placerer ham hos et særdeles undertrykkende

ægtepar i Ansbach, Johannes Meyer og frue. Her blev Kaspar bogstaveligt taget tortureret med latin.

Stanhope betaler dem for at gøre det. Meyer skrev senere en bagvaskende bog om Kaspar, også betalt

for og distribueret af Stanhope.

Da Kaspar blev stukket med en kniv i 1833, var han på højden af sin livskraft. Allerede hans evne til at

overleve i et mørkt fangehul antyder en meget stærk fysik. Han var efter stikket i stand til at rejse sig
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op, gå tilbage til Meyers hus, fortælle ham om, hvad der var sket i parken. Meyer nægtede at lytte til

ham, for han fortalte hele tiden Kaspar, at han var en svindler og en døgenigt. Han insisterede på, at

Kaspar tog ham tilbage til parken – han havde ikke ladet ham tilse af læge, så han var ved at dø på det

tidspunkt – og her fandt de den pung, som morderen havde givet til Kaspar for at lokke ham. Det var

december og frysende koldt, en pervers tortur i sig selv.

Kaspar døde 3 dage efter, ubehandlet af læger. Meyer insisterede hele tiden på, at Kaspar havde

stukket sig selv. Denne påstand var absurd, for folk, der virkelig kendte Kaspar på nært hold, vidste, at

han ikke var i stand til at gøre en �ue fortræd, mindst af alle sig selv. Tværtimod var han jo en

overlever.

På knivskaftet var en ingravering med et motiv (skelet og ben), der var meget almindeligt i

frimurerkredse dengang. Morderen er i dag kendt, og vedkommendes �nansielle bagmænd og

opdragsgivere ligeså.

Terry Boardman opsummerer de fem former for ondskab og individuelt mord / karaktermord, som

Kaspar Hauser blev udsat for:

Personlig ambition fra to kvinder side (de to ‘Lady Macbeth’s i dette drama): Grevinde af Hochberg

og storhertuginde Sophie i form af bortførelse og mord.

Territorial ambition fra to fyrsters side: Ludwig af Bayern og Ludwig af Baden via fængsling.

En personlig udåd fra to ‘begivenhedens tjenere’ side: Major Hennenhofer (morderen) og Lord

Stanhope via bortførelse, forførelse, angreb, mord og bagvaskelse.

Begivenheds-design fra to større magters side: den britiske og den østrigske (habsburgske).

Fjendskabet mellem to spirituelle magtgrupperinger / tildækkede ordeners side: frimurerne og

jesuitterne.

Det er betegnende, at magtkampen for kvinderne var personlig magt og magt over placeringen af

deres afkom og deres gener, så at sige. For mændene var det en territorial magt. Det ene førte til

bortførelse og mord, det andet førte til fængsling. Dernæst er der tjenerne, the wannabe’s,

spytslikkerne og hofsnogene og deres siderolle i de størres spil. Deres spil var via snedighed og intrige.

Stanhope var så snedig i sin forførelse at Kaspar, at han �k ham til selv at bede om at blive over�yttet

til ‘torturkammeret’ i Ansbach.

Den spirituelle magtkrig

Bag det hele ligge de større magter, den verdslige og den spirituelle. Måske man burde sige pseudo-

spirituelle, da spiritualitet for både frimurere og jesuitter primært er magt, og spirituel viden blot

midler. Som der stod over de gamle klosterskoler – jeg sidder i skrivende minut overfor min gamle

latinskole (gymnasium) Odense Katedralskole: Viden er magt. Det betyder to ting. Du kan få viden her,

hvis du er en god elev. Det betyder også set fra elitens synspunkt: vores viden og deres uvidenhed er

vores magt. Altså, du eller de får aldrig det hele at vide, for vi holder det bedste for os selv. Om du er

en af dem, afhænger af så meget. Latin som kunstigt sprog var så langt som muligt en måde til at

kryptisere viden, så folk generelt ikke �k del i deres viden. Senere udvikledes andre og so�stikerede
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måder at kryptisere viden på, men det er en lang historie.

Men disse to pseudospirituelle grupperinger hører henholdsvis hjemme i England (frimurerne) og i

Østrig hos habsburgerne (jesuitterne). Lad os her kalde dem pseudo-, for ellers bliver vi også nødt til at

kalde Hitler, Göring, Himmler og hele nazitoppen for spirituelle mennesker, da de alle var opdraget af

jesuitter og var manisk forgabte i okkulte emner. Himmler modellerede sin organisation efter Loyola.

Eller også skal vi ud i en lang udredning for at kortlægge spiritualitet og dets tveæggede sværd.

De verdslige magters agenda, England og Østrig, var at sørge for, at ingen, der var relateret til

Napoleon nogensinde �k adgang til en trone i Europa. Så da englænderne fandt ud af, at Kaspar

Hauser aka den forsvundne prins af Baden var dukket op, sendte de en agent efter ham for at opspore

ham og sørge for, at han forsvandt fra scenen permanent.

Når man vil myrde et menneske for alvor, skal man angribe alle aspekter af dets væsen: dets krop,

dets personlige ego, dets identitet og dets sjæl. Kaspar Hauser oplever hele udtrækket.

Halvandet år før det endelige attentat, var der et attentatforsøg, mens Kaspar Hauser var i huset hos

Daumer. Nogen forsøgte at hugge ham ned med en kødøkse, men han overlevede med et ar i panden.

Hans overnaturlige evner var på det tidspunkt ved at forsvinde, men nu kom de underligt nok tilbage i

en periode. Han blev, forståelig nok, meget frygtsom.

Kaspar havde �ere slægtninge med paralelle skæbner. Bedstefaderen døde i en ulykke i Spanien. Han

far blev forgiftet i 1818. Hans bror, Stephanie, levede kun i ét år inden han blev forgiftet. Kvinden bag

dette, den første Lady Macbeth i historien, havde det sigende navn Luise Geyer von Geyersberg. Geyer

på tysk er en grib så hun hed altså Luise Grib fra Gribbebjerget! Endnu et af historiens ironiske navne.

Hun kunne godt selv se det, så hun ændrede sit navn til von Hochberg, det Høje Bjerg. Målet for hende

var at indsætte sin egen søn, Leopold. Hun overtalte Ludwig, Kaspars far, til ikke at få børn selv, så han

til gengæld kunne forblive storhertug og hygge sig med alle sine elskerinder. Det gjorde han så i 10 år.

En af efterkommerne i dag hedder Max von Baden, en af de rigeste landejere i Tyskland. Hans

bedstefar hed også Max, og han var den sidste kansler i det tyske kejserrige. Han var kun kansler i 2

måneder, som han brugte til så at sige at lukke ned for kejserriget. I løbet af disse to måneder havde

han et par gange et besøg af Rudolf Steiner, der førsøgte at overbevise ham om at skabe fred mellem

nationerne i Europa efter 1. Verdenskrig på baggrund af, hvad han kaldte ‘den tredelte struktur’.

Von Baden valgte i stedet at indgå en fredaftale på baggrund af Wilsons 1 punkter, hvilket skulle vise at

være katastrofalt for hele kontinentet. Steiner så katastrofen komme og dermed en ny krig, men von

Baden var hverken klog eller uafhængig nok til at følge Steiners råd.

Steiner beskriver det som den spirituelle kapitulation fulgt af den militære kapitulation for Tyskland. Vi

betaler endog prisen for det i dag.

Steiners samtale med Max von Baden i 19?? er den direkte følge af den forbrydelse, som skete i

forhold til Kaspar Hauser udført af Gribben fra Gribbebjerget. Steiner tilbød von Baden til at

genoprette, hvad hans egne forfædre havde gjort af uret mod menneskeheden, men von Baden føjede

blot spot til skade.
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Den løsslupne idiot

Endnu et tilbageblik. Her bliver intrigen lidt kompliceret. Ludwig af Bayern, den anden Ludwig i

historien, led selv under en slags hjemløshed. Han voksede op i en ufrivillig enklave af Baden, som

Napoleon havde stjålet fra Bayern og givet til Baden. Han brugte hele sit liv på at få dette stykke land

tilbage til Bayern. England og Østrig tillod ham ikke at tage det tilbage med magt. Han arrangerede

derfor bortførelse og fængslingen af denne prins, Kaspar Hauser, som de vidste var prinsen af Baden.

Dernæst frigav de ham på det bestemt tidspunkt, hvor han var blevet til en idiot. De satte ham som en

bonde tilbage på skakbrættet for at kommunikere: hvis I ikke giver os, hvad vi ønsker, altså det stjålne

landstykke, så vil vi afsløre overfor hele verden, hvem denne dreng er. Og så er I på skideren.

Men forehavendet lykkedes ikke, og Leopold af Baden proklamerede, at var ligeglad, selvom hans mor

havde været involveret i bortførelsen.

Ludwig af Bayern personlige rådgiver var jesuitten og biskoppen af Regensburg, Johann Michael Sailer.

Jesuitternes taktik har gennem hele deres historiske virke være at klæbe sig op af fyrster og regenter

som deres personlige skriftefædre og mentorer og korrumpere dem indefra, så at sige. Steiner har en

særlig vinkel på det. Boardman er ikke helt med på at godkende denne teori, selvom han er Steiner-

adept. Han er for meget historiker samtidig. Steiner mente, at jesuitterne var de egentlige bagmænd

bag hele Hauser-sagen, hvilket ikke er helt usandsynligt. Men selve grunden til, at man ikke bare

likviderede ham, skulle derudover skyldes, at de havde okkult viden. Jesuitterne var særdeles lærde

folk med stor kendskab til Østens �loso�, og deres forbindelse til kinesisk �loso� var uovertru�en. De

vidste, mente Steiner, at hvis man bare slog ham ihjel, ville han reinkarnere omgående og de ville have

problemet igen. Derfor holdt de ham indespærret og blot karaktermyrdet i så lang tid som muligt. Og

havde de ikke været for de engelske frimureres intervention, havde han været en ubrugelig idiot

resten af sine dage. Boardman hælder mere til bonde-på-skakspil-forklaringen. Og vi er her i et af de

ikke helt opklarede områder af hele gåden om Kaspar Hauser.

Det kan anbefales at høre det fulde foredrag og drage nytte af det omfattende billedmateriale, som

Terry Boardman har samlet. Han kommer vidt omkring.

Blot noter her: Stanhopes forbindelse til en anden spion, Metternich. Stanhope på Sicilien, ma�aen og

Cor Leone, Klingsor og skikkelserne fra Wagner-mytologien, der trækkes linier fra Sicilien til Nürmberg,

London til Wien og Karlsruhe til Karlstadt, som tilsammen danner et særligt kors. Stanhopes uddøende

slægt kortlægges, forbindelser til Lord Carrington, Margaret Thatchers udenrigsminister, Bilderberg-

gruppen, Chevening scolarship for Commonwealth-lande, Stanhopes forbindelse til Benjamin Disraeli

og Edward Bulwer-Lytton, der skrev en berømt esoterisk roman om den gamle og den nye skole for

okkult indvielse – igen den underliggende strøm af masonisk hemmelighedskræmmeri og stræben

efter magt vha. (sort) magi.

Bulwer-Lyttons søn blev i øvrigt ved Disraelis hjælp den første vicekonge i Indien, hvor han bragte

England ind i den 2. afghanske krig (hvilket nummer i rækken har vi nu?). Betydningen af dette område

(Heartland) er emnet for Terry Boardmans andet store foredrag om forholdet mellem Vesten og Kina,

og hvorfor den vestlige elite lige nu tilstræber en længe forberedt storkrig med Kina – et kæmpe emne!
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Disraeli formidlede også et ægteskab mellem Hannah de Rothschild og Archibald Philip Primrose, Lord

Stanhope’s barnebarn. Han beskriver Chevening, elitens uddannelsescenter, som ‘paradis på jord’.

Han var medlem af en gruppe af ‘liberale imperialister’ sammen med Sir Edmund Grey,

premierminister Herbert Asquith og krigsminister Haldane, som førte England ind i 1. Verdenskrig.

Der tages blot noter her. Terry Boardman hiver yderligere tråde frem om, hvad disse mænd i

Stanhope-kredsen ��ede med i deres fritid: okkultisme og sort magi. Det gør de på ingen måde, fordi

de vil være oplyste individer, men fordi de er besatte af ideen om magt, der ikke kan ses, men som

virker. Som alle imperialister har de et eller andet sted følt irritation over alt det blod, de pinlige

attentater, de ugerninger på stribe, som de og deres ligesindede og forgængere har deltaget i, og har

følt trang til en mere, skal vi sige, ‘elegant’ version af det samme. Ikke dårlig samvittighed, blot

irritation.

Vi kan se en direkte linie til senere grupper, som fx ‘The Fabian Society’ af socialistiske, kollektivistiske

og kyniske �loso�er udgående fra Cecil Rhodes og the Round Table over H.G. Wells og videre til Aldous

Huxley og Bertrand Russell. Deres �loso� var, at de hjernedøde masser langsomt skulle opdrages til at

elske deres eget slaveri, hvilket ville gøre alt det brutale slagteri over�ødigt og dermed mindske deres

egen grad af irritation. Blod klæber til �ngrene. Det fabianske �ngeraftryk kan ses i dag via Agenda 21.

Den tyske revolution startede i Baden og endte i Baden, hvor den blev knust af den preussiske hær.

Hvorfor der? Fordi Baden var den mest progressive og liberale stat i Tyskland – i begge ords

oprindelige og ikke senere perverterede form.

Hvis Kaspar Hauser med de personlige egenskaber, han besad, var blevet en ledende �gur i det nye

Tyskland, ville tingene have været anderledes. Men han var den manglende brik i spillet, han var

fjernet. Men der havde været folk, som ville have samarbejdet med ham. Fx. den jødiske leder af den

tidlige socialdemokratiske bevægelse, Ferdinand Lasalle, en ægte visinær og hjertelig person. Han blev

dræbt i 1846 pga. sit væsen og attitude/potentiale. Eller Ludvig II, fantasten, der bla. byggede

Neuschwanstein baseret på Wagners operaer, især Parsifal. Wagners operaer handler alle om kampen

mellem fuldbyrdelsen af den germanske skæbne og anslaget mod den fra onde intervenører. Det er

fejlagtigt blevet fortolket som carte-blanche til nazisternes perverterede version af samme fortælling. I

det mindste har vi et Bayreyth-operahus pga. Ludvig II.

Svaneridderen Lohengrin er et billede på en ny type leder. Underligt nok var en af de sidste beskyttere

af Kaspar Hauser en præst, pastor Furhmann, der kon�rmerede Kaspar Hauser i Sct Umbertus kirke i

Ansbach, i kapellet for ‘svaneriddernes kirke’. De teutonske riddere er på spil her, efterfølgere til

tempelridderne, som blev nødt til at gå under jorden efter Phillip den Smukkes attentat på ordenen

efter ‘fredag d. 13’ og anslaget mod albigenserne i Sydfrankrig. Det er det, som hele Wagner-

mytologien og dens grals-legende kredser om. Und so weiter.

Otto von Bismarch er mest kendt som en preussisk leder i al sin magt og vælde, men han var en langt

mere nuanceret person en vi normalt får at vide. Han havde intim kontakt med Ferdinand Lasalle, og

det var fra ham, han lærte om velfærdsstaten, som han senere satte op i Preussen. Det er også fra

Bismarch, at vi hører særdeles kritiske bemærkninger om den brutale og grådige elite, der er i færd
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med at korrumpere Amerika på det tidspunkt. Og fra dansk synspunkt lider vi stadig nationalt af de

tåbelige og pinlige fejltrin, der førte til krigen med tyskerne og det traumatiske nationale nederlag i

1864. Danskerne spillede Kong Gulerod overfor tyskerne og blev nakket for det. Bismarch tilbød

Danmark til Flensborg/Nordschleswig, med den danske konge forlangte Danmark til

Ejderen/Sydschleswig. Herefter sagde Bismarch: Hvis det er med dén på, så marcherer vi til Limfjorden

og trækker os tilbage til Kongeåen. Og sådan blev det pga. den tåbelige danske konge og hans dårlige

rådgivere.

Havde Kaspar Hauser været en ny monark, ville han have været i stand til via sine personlige

egenskaber at have samarbejdet både med Bismarch, Ludvig II og Lasalle – og prins Albert af England.

Han var gift med dronning Victoria, man var faktisk en ret interessant mand. Han døde alt for tidligt i

1861 (tilfældigt?). I stedet så eftertiden temmelig giftige og hadefulde relationer mellem engelske

Edward VII og tyske Wilhelm II og 1. Verdenskrig.

Max von Baden blev som nævnt den sidste kansler i det tyske imperium d. 3 oktober. Samme dato

blev Tyskland genforenet i 1990. Han afviklede repupublikken 9. nov 1918 – altså 9/11, en omvendt

9/11, ikke 11. oktober. Denne dato er også sammenfaldende med ‘Kristalnacht’ 1923, Hitlers forsøg på

magtovertagelse i München. Og i vor tid 9. november 1989: Berlinmurens fald!

Tilfældigt?

Terry Boardman går videre og videre og knytter hertugen af Edinburg, SS, Prince Charles, osv. til hele

kabalen. Men vi slutter her indtil videre.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 15.23 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2474/3124

Den er umulig at slippe af med.

Ideen om Atlantis, det sunkne kontinent, civilisationen, der forsvandt.

Alle kender historien. Så længe vi kan huske, er den blevet anbragt i kategorierne myte, skrøne,

eventyr. Simpelthen fordi der tilsyneladende ikke fandtes arkæologiske levn, der kunne underbygge

fænomenet. Men inden for de seneste ca. 15-25 år er skrønen begyndt at generere væsentlig substans

og soliditet og antage karakter af seriøs videnskabelig efterforskning.

Atlantis er selvfølgelig også et sindbillede, en arketype. Underbevidstheden og det menneskelige ego

en historisk skabning, der er dannet af en katastrofe så stor, at den skabte et traumatisk aftryk på

mennesket frem til i dag. Menneskevæsnet er ikke helt, det er smadret. Størstedelen af vores

bevidsthed ‘sank i havet’. Denne speci�kke variation af Freuds underbevidste skyldes bl.a. Velikovsky,

psykiateren og myteforskeren, der viderebragte ideen om planetare kollisioner som årsag til

katastrofen. Andre går mere i retning af Star Wars-scenarier, hvor krige blev udkæmpet mellem

rumcivilisationer på og uden for Jorden. Uanset hvilken version, vi vælger, er vi dannet af katastrofen.

Vi skal i denne blogpost, der er blevet til en mindre afhandling, undersøge, hvor landet ligger – i

overført og konkret betydning. Skal vi hele vejen, eller holder vi os i det jordnære?

Man pisser ikke ustra�et på guderne
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Claude Debussy’s neogotiske klaverpræludie, ‘La Cathedrale Engloutie’, Den Sunkne Katedral, er et bretonsk

folkeeventyr. Katedralen sank engang i havet udfor Bretagnes kyst. Men engang imellem under fuldmåne

dukker den op igen for dernæst at synke tilbage.

Det er symbolisten, Debussy, i øvrigt stormester i Prioré de Sion, hvis vi skal tro ‘Helligt blod, hellig gral’, der

satte dette sindbillede så e�ektivt i musik.

Var Platon fuld af vrøvl?

Fortællingen om en tabt civilisation �ndes i alle de gamle kulturer, men selve begrebet Atlantis

stammer fra egypterne. Platon �k den fortalt af sin onkel, politikeren Solon, der havde lært den i de

egyptiske visdomsskoler, den tids universiteter. Egypterne sagde til ham: I grækere kender jo ikke

engang jeres egen historie, og Grækenland er langt ældre, end I ved. De gav ham en tidsramme på

10.000 f.Kr. – for ødelæggelsen af kulturen, ikke starten.
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Atlantis befandt sig ifølge egypterne på den anden side af Herkules’ Søjler, der formodes at være

indsejlingen til Middelhavet. Derfor gætter man normalt på Atlanterhavet. Gisninger har gået på

Azorerne, der stikker op af den midtatlantiske højderyg. Alt har været i spil fra England (Comyns

Beaumont), Englands kyst rundt om Lands End i Cornwall, Frieslands og Danmarks kyst omkring

Helgoland, Ishavet mellem Nordpolen og Kolahalvøen, Antarktis, Bahamaøerne og havet omkring

Cuba, Indonesien. Et hjørne af Spanien og Portugal har også kandideret. Nogle har ment, at man ikke

skulle uden for søjlerne, men at det blot var Thera/Santorini i det græske øhav, der eksploderede og

sank i havet. Alle har en bid af kagen, deres lokale Atlantis.
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Der �ndes faktisk en lokalitet, der kaldes ‘Herkules’ Søjler’.

Den �ndes blot ikke ved Gibraltar eller Marokkos nordkyst.

Den �ndes på Cayman-øerne, en af de tiloversblevne ni britiske koloniøer, der er City of Londons og det

multinationale globalistsyndikats store skattely. Interessant.

Andre igen har bragt den vigtige pointe på bane, at Atlantis ikke er en lokalitet, men en civilisation, et

globalt fænomen. Et faktum er i dag er, at undersøiske konstruktioner dukker op overalt på kloden. I

Cambrai-bugten, i det indiske ocean ved udmundingen af den gamle �od Saraswati i provinsen

Gujarat, har man fundet et bygningskompleks på størrelse med Manhattan! Det er intet andet end

Krishnas by, Dwarka, som er beskrevet i den vediske litteratur. Der er strukturer i havet mellem

Sydindien og Sri Lanka. Der er Yonaguni ud for Japans kyst. Der er muren i havet udfor Bimini/Bahama.

Der er ting og sager i havet udfor Malta. Ved Sicilien ligger der skrammel udfor kysten. Der �ndes blot

om Middelhavet en liste over �ere hundrede sunkne byer. I segmenterne i Doggerbanken mellem

Danmark og England befandt der sig bopladser som på det nuværende fastland/øer, men det er

muligvis kun stenalderbopladser.

Dwarka

I 2001 ledte et canadisk-cubansk forskerteam efter det sunkne skib Maine udfor Cubas kyst. Man fandt

skibet på 900 meters dybde. Hvis du har glemt eller ikke vidste det, så var USS Maine det amerikanske

skib, som amerikanerne selv sænkede, for at få et påskud til at starte den Spansk-Amerikanske krig i

1898. Det er det, som folk nu er begyndt at kende som fænomenet False Flag, og som de stereotypt

har gentaget ved sænkningen af Lusitania (USA > WW1), Pearl Harbor (USA > WW2), Tonkinbugten

(USA > Vietnamkrigen), 9/11 (USA > Irak, Afghanistan, Sudan, Libyen, Syrien). About f….. time! at der

bliver talt om det, da en stand-down operation false �ag er standard militærstrategi, der læres på

ethvert militærakademi og er beskrevet helt tilbage til Sun Tsu. Men man fandt også noget andet på

600 meters dybde: en sunken by – af betydelig omfang. Man kan scanne/fotografere strukturer under

jorden og under havbunden i dag vha geofysisk udstyr.
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Atlantis sank ikke blot i havet, det sank under havet.

Sonar-scanning af bygninger på 600 metes dybde i havet udfor Cuba

Pyramider og andet godt

I byen under vandet var der strukturer af pyramider. Hvorvidt det er et falsum – og den slags �ndes

som bekendt, bare spørg the Smithsonian … der straks vil nægte det – står endnu åbent. Men

forfalskninger går som regel i retning af ikke at �nde noget, at skjule det, der �ndes, benægte dets

eksistens og væsen og eventuelt destruere det. Det er ikke småsvindlere, der gør den slags, det er store

anerkendte og berømte institutioner for videnskab!

Et faktum er dog, at pyramider er et globalt fænomen. Videnskaben har ikke formået at argumentere

sagligt for, at alle disse strukturer er henholdsvis gravkamre eller helligdomme. Fortidens mennesker

bliver hele tiden fremstillet som manisk besatte af en dødskult eller tilsvarende besatte af tilbedelse af

guder. Men der er aldrig fundet en eneste mumie i én eneste egyptisk pyramide. De �ndes i de rigt

dekorerede gravkamre, der er boret dybt ind i et bjerg, som i Kongernes Dal. Kamrene fortæller med

overvældende ikonogra� om kongernes og dronningernes liv. I templerne, der heller ikke var

gravkamre, fortælles om deres kosmologi og ritualer. Og de egyptiske guder er ikke guder, men neters,

allegorier for kosmiske kræfter.

I pyramiderne, derimod, er der totalt nøgent, råt og fabriks-maskin-agtigt. Ingen udsmykninger, ren, rå

funktionalitet, geometri, struktur. Stor forkærlighed for stenarter, der har elektriske/magnetiske

egenskaber. Hele tiden fornemmelsen af, at der er noget, der mangler, noget, der er blevet afmonteret

og fjernet. Topstykket er væk, dækstenene er væk, noget mangler hele vejen op langs det store galleri i

Keopspyramiden, mærkerne er der stadig. Placeringen er ovenpå underjordiske kanaler, der

transporterer vand. Vand har magnetiske egenskaber. Når Nilen hvert år steg, ville vandet stige hele
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vejen op i kamrene og producere … hvad? En eller anden kraftig energiform (Se Chris Dunn: The Giza

Powerplant).

Skrønen om farao Keops i øvrigt: man har fundet en lillebitte �gur af Keops, som det eneste. Ville en

mægtig, storhedsvanvittig hersker, der efter sigende lod en af Verdens største og mærkeligste

bygningsværker opføre for at lade sig begrave i den, ikke også lade i det mindste et par prangende

statuer af sig selv opføre? Egyptologerne gør sig gang på gang til skue og til grin.

Der �ndes pyramider på hele kloden. I Mexico, Guatemala,

Kina, Bosnien, de Canariske Øer, i Cambodia, på

Stillehavsøerne. I Egypten er der for nylig lavet en geofysisk

scanning, der viser, at en gigantisk pyramide er begravet et

sted i ørkenen under sandet – langt større end den store

pyramide i Giza! Vi vil selvfølgelig se det, før vi tror det. Men

Osiristemplet i Abydos er begravet dybt nede i sandet, og jeg

har personlig stået og set de sandbunker, der dækker det

største bygningsværk (u)kendt i Egypten – og som de egyptiske

myndigheder åbenbart har nedlagt/fået forbud mod at

udgrave: den Store Labyrint i Hawarra beskrevet allerede i

antikken, og som man troede var forsvundet eller blot en

myte. Den �ndes i allerhøjeste grad, men er som mange sites i

Verden endt som: forbudt arkæologi.

Man kunne spørge sig selv om, hvad det er for et globalt velorganiseret netværk, der træder ind, hver

eneste gang tampen brænder, og sørger for enten at tilsløre, lukke af, forhindre, kon�skere eller

ødelægge?

http://gizapower.com/
http://gizapower.com/
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En af de 300 pyramider i Kina, som ingen har adgang til

For at få en fornemmelse af, hvor udbredt blot pyramide-kulturen er globalt, hvor lidt ‘egyptisk’, den

er, og hvad der �ndes derude i den vide Verden, som vi aldrig har hørt om, og set på steder, vi ikke

engang har drømt om, se her en russisk amatørhistoriker, der har gjort det til sit livsprojekt at

katalogisere og beskrive megalit-kulturen. Hendes navn er ikke bekendt, men hun har udgivet en

bunke videoer om emnet under pseudonymet newearth på sitet: megaliths.org.

Fx denne lange video fra YouTube Planet of the Megaliths – ret overvældende!

Se også denne korte video om de underjordiske byer:

The Derinkuyu style underground cities ARE ALL OVER THE WORLD!

Verden er simpelthen fuld af overraskelser. En gruppe af mountain hikers stødte i 1909 på en revne i

toppen af siderne på Grand Canyon. Da et hold af forskere �k arbejdet sig ind i en lang skakt, fandt de

de minsandten en egyptisk begravelsesplads, som taget ud af Kongernes Dal! I det samme område

fandtes en nu forsvundet stamme kaldet Hohokam. Deres særhed bestod bl.a. i, at de byggede huse

og kanaler i cement. Phoenix, Arizona, er bygget oven på en gammel by med lange vandkanaler, stadig

i brug, bygget af disse folk. Diverse bjergtoppe eller fremspring ved Grand Canyon bærer, ligesom

Phoenix, egyptiske navne. Tower of Seth, Tower of Ra, Horus’ Temple, Osiris’ Temple. Bizart! Vidste de

første settlere – eller rettere frimurere og jesuitter, der mandsopdækkede The Founding Fathers – et

og andet om stedet og dets historie? Selvfølgelig, gjorde de det.

Damen på billedet her kaldes Fruen fra Elche. Det forestiller en dame af fornem position fra den Iberiske

halvø. Hun bliver ofte associeret med Atlantis på grund af hendes særlige hårpragt og -udsmykning. Hun har

ligheder med en gudinde fra Karthago kaldet Tanit. Altså fønikisk kultur, Phønix. Tannis i Egypten er stedet

for Kong Salomons første tempel (Jerusalem var et hul i jorden på Kong Davids og Kong Salomons tid, og der

er ingen spor fundet af dem i Palæstina/Israel). Israelske arkæologer er meget sku�ede!

http://www.megaliths.org/
https://www.youtube.com/watch?v=iVjpsxfRHbA
https://www.youtube.com/watch?v=S6nCkyZ_2qA
http://www.bibliotecapleyades.net/egipto/esp_egipto_grandcanyon.htm
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På den anden side af Atlanten, derimod, �ndes i dag det eneste folkefærd, hvor kvinderne klæder sig

sådan ved festlige lejligheder: Hopi-indianerne, det mystiske og fascinerende folkefærd med stærke

beretninger om fortiden og profetier om fremtiden, ret anderledes end andre stammer på

kontinentet. Deres byggestil minder en del om de forsvundne Hohokams.

En overlever-kultur?

Det berømte – eller bør vi sige berygtede? – institut, The Smithsonian, var med til udgravningen af det

egyptiske gravkammer i Grand Canyon. De var også medvirkende til, at vi ikke kan se artefakterne

udstillet i dag. Vi har før beskrevet, hvorledes The Smithsonian Institute systematisk har medvirket til

bortkomst, destruktion og tilsløring af den ældste del af den amerikanske historie, og hvordan de

eksempelvis for nylig tabte en sag rejst ved den amerikanske højesteret om massedestruktion af

skeletter fra deres arkiver. Disse skeletter havde begået den grundlæggende fejltagelse at være

efterladenskaber af rødhårede kaukasiske folk med en kropshøjde på mellem 2.5 og op til 3.5 meter!

Hvis nogen siger ‘skrøne’, så minder vi igen om, at sagen blev tabt i højesteret! og at det derfor ikke er

nok at råbe op om – selvom det er fuldstændig rigtigt – at den amerikanske højesteret er korrupt.

Denne sag var så velforberedt, at de ikke kunne afvise den, og masser af mennesker har set disse

skeletter. Man kunne sige, at højesteret også tabte sagen. Vi taler om 10.000 skeletter, der blev

dumpet i Atlanterhavet ved en hovedrengøring for nogle år tilbage. Sjovt nok Altlanterhavet …

Da Indiana Jones har fundet Pagtens Ark, tager han den med til … The Smithsonian. Han spørger, hvad

der nu vil ske med den. Så svarer de: Bare rolig, vi har lærde mænd, der tager sig af den, hvorefter

man ser den blive båret ned i en kælder og lukket inde. Det er nøjagtig, hvad der sker med den slags

genstande. De forsvinder for o�entligheden og ned i kældrene hos gravrøver-institutioner og

opkøbere for ulovlige kunstgenstande. Endnu et eksempel på, at Spielberg og Hollywood har insider-

information via dem, du ved, der ejer fabrikken, og hvis gud er en skinsyg gud, ifølge hans eget

udsagn.
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Slutscenen i Raiders of the Lost Arch

Et lidt mere dekoreret varehus for stjålne, kon�skerede og for o�entligheden utilgængelige kunstgenstande

er Vatikanets Bibliotek – et sted, du ikke kan få lånerkort til.

Til lands og til vands

Langt fra alt sank i havet. Der er rigeligt med materiale, der kan underbygge en særdeles avanceret

civilisation, over den nuværende havover�ade. Grunden til, at så meget sank i havet, er, at de vigtigste

forposter for civilisationerne dengang, som i dag, lå, hvor store �oder mundede ud i havet. Placeringen

tæt ved kysten, hvor man både kunne sejle ud og ind, var og er indlysende. Floderne har altid været de

store blodårer, der strømmede ud af kontinenternes kroppe, men som let førte skibene indad i de

store kroppe. Vi ved, at havenes vandspejl steg ca. 90 meter ved slutningen af sidste istid. Det forklarer

ikke den nyligt opdagede bystruktur udfor Cubas kyst i et dybere lag, men det forklarer mange andre

fund, der på den tid må have befundet sig over havets over�ade ved kysten ud for �odernes

udmundinger. Og seneste istid og dens afslutning var bestemt ikke den eneste istid eller katastrofale

event på jordkloden.

Kataloget over monumentale bygningsværker og megalitiske strukturer – mega lithos = store sten –

som videnskaben klør sig eksemisk i hårbunden over, er mildest talt overvældende. Er videnskaben

fantasifuld eller fantasiløs, når de den ene gang efter den anden smider disse strukturer ned i

begrebs-kælderen og bortforklarer dem som produkter af samlere og lavere jægere lige nedsteget fra

aberne i bar røv og gedeskind evt udstyret med en bronzehammer og -mejsel? Halvaberne skulle altså

have udhugget stenblokke på op til �ere tons af Verdens hårdeste stenarter, dernæst slæbt dem 100-

vis af kilometer (de �ndes ofte ikke i området), stablet dem ovenpå hinanden med højere perfektion

end et nutidigt ingeniør�rma, efterladt mærker, som fra maskiner i 2. halvdel af det 20. århundrede,

og dernæst beklædt dem med ædle metallegeringer, som de ikke havde kendskab til!
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Hvis historien om Atlantis er en skrøne, hvad er dette videnskabelige makværk af serielle

bortforklaringer så? It takes one to know one, og det, man siger, er man selv.

Mnajdra, Malta

Gozo, Malta. Det, ifølge arkæologer, ældste murværk i verden.

Åbenbart var dets bygmeste 10.000 år ældre.

Et hovedproblem med datering er, at man ikke har kunnet datere alderen på sten. Derfor daterer man

en stak potteskår eller en død høne, der er skvattet om ved siden af, og hævder så, at det må være

dens ejer, der har rejst disse sten. For nylig kom universitetet i Wales imidlertid op med en metode

kaldet Klorin-23, der kunne afsløre, hvornår sten var blevet brudt fra stenbruddet. Selve dannelsen af

stenen rent geologisk er ligegyldig i denne sammenhæng, det er det fysisk-mekaniske brud, man er

interesseret i. Da de afprøvede metoden på Stonehenge, kom de op med alderen 24.000 år. Det

nægtede arkæologerne så at acceptere, for de havde besluttet ved akademisk dogmatik, gruppepres
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og konsensus (videnskab handler aldrig om konsensus, men om konstruktiv dis-konsesus, indtil en

teori er endelig bevist – eller forkastet), at det kun er 5.000 år gammelt. En murkonstruktion på Malta

sagdes for nylig (før Göbekli Tepe i Tyrkiet overhalede den med et par tusind år) at være den ældste

kendte, dvs. 9.000 år gammel. Sagde man. Da et tysk hold gravede på en lokalitet neden for sitet, fandt

de 20 skeletter med afhuggede hoveder. Ved kulstof-14 datering viste det sig, at der ikke var mere

kulstof-14 tilbage. Det vil sige, at de er mindst 30.000 år gamle! Betød det så, at arkæologerne gjorde

det samme her, som de ellers insisterede på: daterede stenene efter det nærliggende organiske

materiale? Ikke tale om. De tilpassede selvfølgelig landskabet efter kortet. Videnskaben følger kun

deres egne vedtagelser, når det passer dem.

Saksaywaman, Peru

De besynderlige murværker �ndes

overalt på kloden, og de er af en

særlig type. De består af store

uregelmæssige sten, der passer

perfekt sammen, som

puslespilsbrikker. De er ubrydelige

konstruktioner i forhold til jordskælv,

og derfor står de endnu. I

modsætning til senere tiders og vore

dages regelmæssige murværker, der

skvatter sammen under et jordskælv.

Det er ganske tydeligt, når senere kulturer, fx inkaer, mayaer, romere bygger ovenpå med deres

småsten – og dernæst, som romerne, tager æren for det hele.

Eller rettere, hvis ret skal være ret, også overfor romerne, så tillægges de af historikere og arkæologer

æren for det. Men der er for så vidt ikke noget fordækt i at tilføje mursten ovenpå ældgamle solide

fundamenter, som på billedet ovenfor. Inkaerne gjorde det også, men deres murværker er af en helt

anden og lidet imponerende stil, med små sten, uden den perfekte tilpasning. I de gamle mure passer

stenene så perfekt, at man ikke kan stikke et barberblad ind imellem dem. Spørg en ingeniør om,

hvordan de har gjort det, og du vil se ham klø sig i hårbunden, inden han svarer: det ved jeg ikke.

Mega Lithos

Påskeøen er et af de mærkeligste steder i Verden. Her �ndes de underlige �gurer, hvor de �este af

dem er begravet i ældgamle sedimenter og kun stikker hovedet op. Hvilket måske har gjort, at de

stadig er intakte. Også her �nder man det særlige murværk, som den ældgamle og af videnskaben

ganske ubeskrevne atlantiske – og åbenbart også paci�ske – civilisation lod opføre – Atlantis, Mu,

Lemuria. De lokale har den historie om �gurerne, at de har været levende, at deres øjne kunne se og …

at de gik rundt på øen!
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I Stillehavet i Mikronesien ligger øen Pohnpei. Her �ndes byen Nan Madol bygget som 100 kunstige øer

af 200 millioner tons magnetiseret basalt-krystal. Igen har de lokale øboere historier at fortælle om

stedet, hvor man lige løfter øjenbrynet: disse stenblokke blev leviteret og �øjet gennem luften og

placeret der! Meget af byen ligger på ned til 30 meter dybt vand. Faktisk er der to byer, den anden er

undersøisk. Stedet er blevet kaldt Stillehavets Venedig, da det består af over 100 kunstige øer

forbundet af et system af kanaler. Der er så meget sten på stedet, at hele bjerge må være pillet i

stykker for at fremstille byggematerialet! Hvis en formodet primitiv kultur kunne bygge palmehytter og

løbe rundt i bastskørter, hvorfor valgte de så det mest avancerede og besværlige projekt, med

kæmpesten, som ingen i øvrigt aner, hvor kom fra, da der ikke er tilsvarende stenbrud på øen.
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En undersøisk søjle ved Nan Madol

Ikke nok med, at der dagligt dukker nye efterladenskaber op fra en ukendt og ubeskrevet civilisation,

der ikke står tilbage for vores egen, ja, på væsentlige punkter synes at være den overlegen. Men

ovenikøbet tillader disse primitive, underfrankerede og uciviliserede lokalbeboere derude i

Udkantsverden sig at have meninger om deres egen fortid og insistere på forklaringer på noget, som vi

ellers har idømt uforklarlighed. De gør det pinligt for os, de udstiller nærmest vores manglende

forklaringsevne. Skulle nogen have jongleret rundt med stenblokke på måder, der ikke er beskrevet af

vores arkæologer?

Nan Douwas, hovedkomplekset i Nan Madol. Bygget af hula-dansende indfødte i en fjern fortid … ?

Her kommer problemet. Disse konstruktioner er netop IKKE forklaret af arkæologerne. Stenblokkene i

de megalitiske strukturer er uforholdsmæssigt store og tunge. Det giver absolut ingen mening. Hvorfor

skulle man vælge at tumle sten på �ere ton? Kunne man ikke i det mindste banke dem ud i

murstensstørrelse, som senere og påstået mere avancerede kulturer gjorde. Den største sten ved

Baalbek/Syrien-Libanon er over et ton, og for nylig har man fundet et murværk i Uralbjergene, hvor

stenene er op til mellem 3-4 tons! Her er vi ovre i noget, der giver arkæologerne så store

forklaringsproblemer, at de vælger slet og ret at ignorere det. Vi kommer ikke uden om det, og som

David Hached Chrildres siger: Den slags ekstravagante projekter giver kun mening, hvis det har været

let for dem, hvis de besad en teknologi, der med lethed kunne håndtere gravitation – whatever that is,

for tyngdekraften er uhyre ringe forklaret af vores fysik. Men det kan jo ikke lade sig gøre, for

videnskabens og arkæologiens dogmatik og paradigme tillader ikke at tænke i de baner, så

konklusionen bliver, at det ikke fandt sted.

I stedet fandt volapyk sted

https://www.youtube.com/watch?v=aAFX_5fAEbc&spfreload=10
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Overse ikke manden i midten.

Megalitisk mur i Shoria, Ural, med blokke på mellem 3-4.000 tons!

Det kniber tilsyneladende ikke med fantasien til at skitsere overdimensionerede hejseværker i bedste

middelalderstil, og at udkommandere 10.000 svedende slaver i bar mave, der alle hev i de samme

tovværker oppe på en bjergtop, hvor der max var plads til 100. Den slags bekymrer sjældent

arkæologer. Da en stak arkæologer engang satte sig for, at nu ville de rejse en obelisk med den slags

maskiner, som de hævdede, var blevet brugt, var det en ynkelig �asko. Franskmændene smadrede

omkring 60 obelisker, inden det lykkedes dem at stjæle og slæbe den første til Frankrig. Det fortæller i

øvrigt en historie om, hvad arkæologi ofte er: gravrøveri og transport af stjålne kunstgenstande. En

anden gruppe arkæologer satte sig for at bygge en lille pyramide – bare sådan en lille en. Det blev

pinligt for dem.

De påstande, man �nder hos arkæologer og den særlig �ne arkæologiske overklasse, der hedder

egyptologer, er til tider ganske underholdende grundet deres absurditet og manglende

jordforbindelse. Arkæologien forholder sig aldrig til benhårde facts, når de bliver præsenteret for

uforklarlighederne og deres egne selvmodsigelser. Stenalderteknologi producerer ikke perfekte �ader

i granit- og basaltblokke poleret med industriel præcision! Men egyptologerne er så überkloge, at de

aldrig behøver at konsultere specialicerede fagfolk. Da geologen Robert Shock debunkede dem ved

benhård analyse af forsænkningen omkring S�nxen, fnøs de bare hånligt fornærmet. Egyptologiens

eksotiske karakter giver dem, synes de, ret til at komme med ligeså eksotiske forklaringer. Hvad skal

man sige – where to even begin?

Her kommer the smoking gun på en ny måde, for ikke alt blev forarbejdet til præcision. Indimellem gik

det galt, og de gamle håndværkere ramte ved siden af, for de var blot mennesker. De kunne ikke skjule

de slibe-, skrabe-, save- og boremærker, som deres maskineri efterlod. Eller også blev de afbrudt midt

i processen og blev ikke helt færdige. Både den ekstreme præcision og de små upræcisioner er
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afslørende. Som Chris Dunn, der har produceret præcisionsudstyr til militær�y hele sit liv, siger: Der er

ikke noget at tage fejl af, den slags kan kun �nde sted med power tools, som vi kender dem i dag. Jeg

har stået ved siden af ham, �lmet ham og fået demonstreret den slags i dusinvis på en rejse tværs

gennem Egypten. Udsætter egyptologer sig for mødet med benhårde facts? Aldrig!

Regelmæssige skrabemærker fra power tools omkring den ufuldendte obelisk ved stenbruddet i Aswan. Eget

billede fra en rundtur i Egypten sammen med Chris Dunn, Yousef Awyan, Stephen Mehler

Se Egypten – antikkens hi-tech-kultur

Den ufuldendte obelisk i stenbruddet i Aswan råber langt væk af mærker fra heftigt maskineri. I

blokke, der ligger og �yder på Giza-plateauet, ser vi mærkerne af saven i de sværeste af alle vinkler:

det forsænkede 90 graders hjørne. Mikrometer-tæt præcisionsslibning �ndes i sarkofagerne i

Serapæum, også i deres indre. Millimeterpræcis symmetri �ndes på det store ansigt af Ramses II foran

det store tempelkompleks i Luxor. Det er så faktisk ikke R2, men Det Ideelle Menneske, klart en mand,

men med afbalancerede feminine træk. Og fuldstændig computeragtig symmetrisk, hvilket ikke er

muligt for selv de dygtigste skulptører. At arkæologer ikke kan få disse benhårde facts inden for deres

tykke pander, skyldes, at de aldrig lytter til andre end sig selv, og at de ret beset ikke er videnskabsfolk,

men gravrøvere og ideologiske mytemagere.

https://paradigmet.blogspot.com/2013/05/egypten-et-kulturelt-rejsebrev.html
https://www.youtube.com/watch?v=h6H13Mi6Kds
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Ikke blot er ansigtet spejlgeometrisk i forhold til højre og venstre side, hvilket er uladsiggørligt uden CAD-

software og 3D-printer- eller fræserteknologi i dag. Men derudover er konstruktionen foretaget efter

pythagoræiske og Fibonacci-række-principper, altså cirkelgeometriske opmålinger. Derfor er ansigtet heller

ikke den påståede Ramses II, men Det Ideelle Menneske.

Hvilke materialer brugte de gamle bygmestre? Ja, udover nogle af de hårdeste, mest utilgængelige og

mindst lokale stenmaterialer, brugte de materialer, der ikke �ndes som naturlige sten i klipper. De

beherskede simpelthen fabrikationen af geo-polymerer i en grad, der overgår moderne cement. Selv

romerne kendte til at fremstille kvalitets-cement, der står 2.000 år senere (Colosseum), mens højhuse

og motorvejsbroer i vore samfund skvatter sammen efter 60 år.
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Relief fra Angkhor Wat

Relie�et viser ikke alene den gamle stil i forhold til de underliggende byggeblokke, men også det

kunstfærdige lag af geo-polymer, der er lagt udenpå. Arkæologer og historikere påstår, at det er

sandsten, der er hugget i. Når geo-polymeren så falder af efter x-antal tusinde år, hvilket kan ses �ere

steder, begynder de at forklare det med, at der er hugget et ekstra lag sten og lagt udenpå

grundstenen. Menneskene i Khmer har altså ikke kunnet fremstille geo-polymer, men til gengæld

havde de Verdens bedste epoxy, så de kunne klæbe sten sammen med. Det giver rigtig god mening …

Newearth, den bulgarske amatørforsker, foretog en udregning af arbejdstimer med primitive

instrumenter baseret på oplysninger fra moderne stenhuggere. Det gav ca. et par hundrede års fast

arbejde til hele den mandlige befolkning i Cambodia – uden weekends og ferier. Hertil er ikke regnet

udsmykningerne og de op til 7 km lange kunstige søer, der �ndes i området. Og det er kun for selve

Anghor Wat og ikke de 100-vis af templer, der �ndes i resten af landet.
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Geo-polymeren falder af efter et par tusinde år.

Geo-polymeren falder af efter et par tusinde år. Spørg din lokale murermester, om han kan lave en puds,

der holder så længe.

Selve Khmer-riget er dateret til mellem år 802-1131. Det behøver vi ikke nødvendigvis at betvivle,

selvom vi efterhånden har mistet tilliden til historikernes evne til at datere. For byggestilen, med de

store puslespils-megalitter, tilhører en langt ældre civilisation. Det kan meget vel tænkes, at det er som

i Egypten, hvor selve tempelkonstruktionerne, hypostele-hallerne, er ældre end de kartoucher,

egypternes form for geo-polymer, der er lagt udenpå. Arkitektur er ligesom palimpsester – et maleri,

der er malet ovenpå.

Igen er det ikke suspekt, at senere civilisationer �ytter ind i ældre civilisationers bygninger. Det

suspekte består i, at de tager æren for at have grundlagt deres nyerhvervede bygninger. Eller at

senere historikere giver dem æren for det. For at skjule, at der var noget stort på færde engang, der

enten får vores storhed til at blegne? Eller for at tilsløre menneskehedens historie, så de ikke skal gøre

oprør mod de magthavere, der anser sig selv for efterkommere af noget stort? Eller begge dele – tilsat

en containerfuld indbildskhed og stupiditet.

Det sidste, vil jeg foreslå.
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Selv de indbildske romere, der stjal kultur og teknologi med arme og ben, beherskede geo-

polymer/cementstøbning. Åbenbart af en bedre kvalitet end vor tids ingeniør- og entreprenør-�rmaer, siden

Colosseum står 2.000 år senere. Nazisterne knækkede åbenbart koden, og deres bunkere ved Vesterhavet er

nærmest umulige for Havet at smadre.

Kronos Logos

Kan vi datere den ældste civilisation?

Hvordan kan vi vide, at der ikke �ndes endnu ældre – et luksusspørgsmål, så længe vi er nået til at

anerkende den foreløbig ældste?

Har vi styr på kronologien?

Vi har overhovedet ikke styr på kronologien, og vi kan kun datere ved at opgive kravet om absolut

datering. Hver gang, vi hører om nogen, der mener, de har styr på den, skal vi være ekstra på vagt. Vi

er nødt til til at bruge relativ datering. Noget kom før noget andet. Hvor meget før? Vi kan gætte

kvali�ceret, men vi ved det ikke. Vi er, i modsætning til hvad historieskriverne og arkæologerne

hævder, nødt til at være åbne overfor et radikalt anderledes tidsspænd. 5.000 år er som i forgårs.

Hvem siger ikke, at 50.000 år er en mulighed? De keltiske kilder nævner netop det tal.

Et eksempel er den berømte by, der ligger i Halvmånens Dal i Jordan kaldet Petra. Du ved: Indiana

Jones og Raiders of the Lost Arch. Vi har alle set billeder af templet i Petra og tror, at det er det hele.

Det er kun en procentdel af Petra. Resten af området er seriøst mærkelig. På klipperne ovenover

templet – eller hvad det nu er, der ligger i bunden af kløften – be�nder sig rester af interiører af noget,

der ligner lejligheder, hvis vægge er stærkt eroderede. Alle brud�ader er afrundede. Hist og her stikker

der et gulv, et vindue, en væg, et loft ud. Hvad pokker er der sket her?
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Jeg har kun hørt ét seriøst bud. At denne omfattende og konsekvente erosion har fundet sted over minimum

100.000 år. Altså erosion ved vind, vejr og vand. En så stærk afrunding på naturlig vis tager meget lang tid.

Det er den seriøse geologs bud, en læsning af, hvordan så afrundede strukturer kan �nde sted på naturlig

vis. Det betyder så, at bysamfundet Petra, i det gamle testamente kaldet Det Røde Edom, er over 100.000 år

gammelt.

Naturens luner?

Jeg har et andet bud, som alternativ. At der fandt noget andet sted, over langt kortere tid, i stil med

det, man stadig i dag kan observere i området Sodoma og Gomorra. Altså, at der fandt noget sted, der

ikke længere kan betegnes som naturlig vis. I stedet for ordet erodering – geologiens yndlingsbegreb

(alt foregik vældig langsomt og forudsigeligt/beskriveligt) – skal vi til at bruge ordet katastrofe –

geologiens hadeobjekt og skrækscenarium (noget er foregået abrupt og uforudsigeligt).

Her ryger vi over i en helt anden boldgade, og vi er nu nødt til at stille spørgsmålet: Hvad skete der? Og

hvorfor? I tilfældet Petra, er jeg først for nylig stødt på en analyse, der går på erodering. At

ødelæggelsen netop her meget vel kunne være menneskeskabt, har jeg ikke hørt før. Det er til

gengæld blevet hævdet i anden sammenhæng end Petra (fx Mohenjo Daro og Sodoma-Gomorra), og

det kan underbygges af nedskrevne beretninger fra alle kulturer.

Springet er i virkeligheden ikke særlig stort, og alligevel har mange – inklusive mig – afholdt sig fra at

tage springet. Springet går fra at have erkendt, at der fandtes en højkultur, der var i stand til at opføre

bygningsværker helt ude af proportion med deres påståede formåen. At de dernæst brugte power

tools, som kun vor tid har kendt til. Og at de jonglerede rundt med stenblokke af sådan vægt og

størrelse, at de har behersket anti-gravitaion. Herfra i et afgørende spring videre til, at de besad en

teknologi, der giver mindelser om den, der nu besiddes af militæret i de store nationer, og at der

dengang, som i dag, fandtes individer, der i givet fald kunne �nde på at bruge den. Inkludér her den



29.12.2022 15.24 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2494/3124

højteknologi, som militæret ikke vil indrømme, de har udviklet, og som er som minimum 50-60 år

foran mainstream-teknologi og -videnskab.

Kan vi vide noget om, hvad den ukendte civilisation har formået på det felt, siden den nu er ukendt?

Sagen er, at den overhovedet ikke er ukendt og ubeskrevet, men at vi arrogant og over�adisk har valgt

at ignorere de beskrivelser, der �ndes eller læse dem, som Fanden læser Bibelen. Det skorter

overhovedet ikke på udpenslede og detaljerede beskrivelser i fx de indiske vedaer: Srimad Bagvatam,

Mahabarata, Bhagavad Gita. Ligeledes i de slaviske vedaer. ‘Gudernes’ krig er beskrevet på storslået og

skrækindjagende vis i de nordiske vedaer, altså sagaerne og den ældre Edda (Veda – Edda). I de ældste

keltiske skrifter fra Irland, kan vi læse om det. I de få skrifter, der er tilbage fra de gamle kulturer i

Sydamerika, Popul Vuh som ex (erobrerne fra Europa og deres kirke destruerede alt, de kunne støve

op på den mest skændige – lad os bare bruge deres eget udtryk syndige vis). Det samme læser vi i

kinesiske og japanske skrifter.

Slaget ved Kurukshetra beskrevet i Mahabharata.

Her fjerner vi os fra blot en beskrivelse af de naturkatastrofer, der i forvejen er svære at godtage for

videnskaben på trods af rigelige tegn. De fandt sted, uden tvivl, og i �ere omgange. Men der fandt også

noget andet sted af endnu mere ufattelig og for videnskaben uspiselig karakter: En storkrig i både

rummet og på landjorden mellem �ere civilisationer eller fraktioner af samme civilisation, eller mellem

civilisationerne på Jorden og en eller �ere udefra kommende.

Men igen er springet ikke stort fra den første erkendelse: fra at der i en gammel civilisation fandtes en

højteknologi, der var vores overlegen, til at denne eller disse civilisationer ikke var begrænset til denne

planet. Med en sådan teknologi var de ikke blot interplanetare civilisationer, men galaktiske

civilisationer. De havde via deres teknologier mulighed for at tilbagelægge meget store afstande.

Teknologien, altså den eksakte teknologi, er i virkeligheden velbeskrevet. Der �ndes et afsnit af

vedaerne, hvor deres Vimanas, de �yvende fartøjer, er beskrevet så nøje, at man nærmest kan bygge
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dem. De er beskrevet i udseende, form, funktion, interiør, �yveteknik og motorkraft. Det efterhånden

1800-tals-udtryk ‘motor’ skal her forstås som princippet for antigravitation og plasmateknologi.

Naiv illustration af vimana

Man kan spørge: hvorfor vrimler de vediske skrifter så ikke med detail-beskrivelser af disse vidundere?

Fordi de var almindelig kendte for forfatterne og disses læsere. Hvis en 21. århundredes forfatter vil

beskrive en romanperson, der tog �yveren mellem to hovedstæder, behøver han/hun ikke beskrive i

detaljer, hvordan et nutidigt passager�y ser ud. Alle ved det. I dag, som dengang, bliver de blot nævnt i

forbifarten. Dengang, som i dag. Men altså: et enkelt skrift går i detaljen, som nærmest en manual. Vi

ved i øvrigt, at videnskabsfolkene i Tyskland i 1930′-40’erne nærlæste disse skrifter.

En indisk fysiker ved navn Chandrasekhar blev i 30’erne så sur på den latterliggørelse, som han blev

udsat for af britiske fysikere, at han forærede tyskerne sine studier. De var ikke sene til at rykke på det,

og allerede inden afslutningen af 2. Verdenskrig havde de udviklet antigravitations-fartøjer, der i de

årtierne efter krigen skulle gøre Helvede hedt for amerikanerne og briterne, bl.a. via Antarktis, hvor de

havde skabt en base over og under isen. 2. Verdenskrig sluttede ikke i 1945, og hverken tyskerne eller

japanerne havde overgivet sig. De gik i eksil. Til gengæld havde de allierede på det tidspunkt udviklet et

både internt og eksternt totalitært propaganda- og dis-informationsapparat, så de kunne benægte

deres manglende totale sejr over for deres egne befolkninger og resten af verden. Det er det, der har

hængt om halsen på os i hele postkrigs-æraen, frem til i dag.
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Subramanyan Chandrasekhar – hans videnskab satte tyske videnskabsmænd i stand til at genskabe

vimanaen.

Når oversættere af skrifter fra de ældste tider op gennem århundrederne stødte på passager, der

beskrev emner som avanceret teknologi og Starwars-lignende scenarier, blev de ofte udeladt eller

omskrevet. Senere har vi lært at trække på smilebåndet af de gamle, primitive fjolser og deres levende

fantasi. Vi fatter ganske simpelthen ikke, at de beskrev virkeligheden, som de så den. Det gælder både

for deres skrifter og det righoldige billedmateriale, vi har fået overleveret. Vi gør det samme med de

gamle beretninger og deres forfattere, som vor tids totalitære regimer gør med deres dissidenter:

erklærer dem for sindsforstyrrede og indlægger dem på den lukkede afdeling. Når museerne støder

på artefakter, der ikke passer ind i deres version af historien, bliver de ikke udstillet, men gemt i

lukkede kælderrum. Spørg bare Klaus Dona.

I relation til avanceret og ødelæggende teknologi, beskrev den tyske videnskabsmand, Robert

Oppenheimer, manden, der var med til at (gen-)op�nde atombomben, hvad han i vedisk litteratur

læste som en beskrivelse af en atombombe. Meget tyder på, at han havde læst ret, men at han måske

ikke helt fattede omfanget af sin læsning, og at de beskrivelser, han genkendte, beskrev noget, der var

meget mere ødelæggende end noget, han kunne forestille sig – selv som eksporteret nazi-

videnskabsmand fra Operation Paperclip.

Ødelæggelserne i vores fjerne fortid var enorme og næsten ubeskrivelige, selvom de reelt er

beskrevet. I Mohenjo Daro, det indiske Sodoma Gomora, �ndes et frosset billede af ødelæggelsens

øjeblik. Da det frygtelige ødelæggelsesvåben blev udløst over stedet, blev kroppe fanget i løbet af et

sekund. I Pompei skete det på under en time, og det var en naturkatastrofe = Vesuvs eksplosion i år 79

f.Kr. I Indien skete det i løbet af sekunder eller minutter på en måde, som naturen ikke er kendt for. Vi

ved, hvor hurtigt det gik via måden, kroppene blev fundet på, da stedet blev udgravet. Det har en

ubehagelig lighed med den tilstand, som mammutter blev fundet i i Sibirien – lynfrosset, med mad i

munden!
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Mohenjo Daro

Vi kender kun til én event i nyere tid, der har mindelser om det, og det er i langt mindre målestok:

Tunguska-hændelsen. Et stort område af Sibirien blev ramt af noget, man har formodet var et stort

impact fra en meteor. Når de er tæt på Jordens over�ade, træder der en elektrisk kraft i karakter, der

neutraliserer det højladede indkommende objekt. Det handler om elektricitet, og mekanismerne bag

det, er forklaret i detaljer af folkene bag Det Elektriske Univers. Det resulterer i en eksplosion, der

jævner et stort område med jorden. Træerne står den dag i dag som forstenede i det ødeland, der

opstod på et splitsekund. Personlig har jeg rejst i området, der blev ramt af vulkanen Mount Rainier i

1980, og set, hvordan bjergtop efter bakketop efter dalstrøg var jævnet med jorden, og træerne lå som

kørt over af en gigantisk plæneklipper. Gang denne helt forklarlige naturkraft med 10 og gør den mere

uforklarlig (Tunguska). Gang den dernæst med 10 igen og gør den nærmest uforklarlig/uforklaret

(Mohenjo Daro).
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Iberia

På den Iberiske halvø kan vi se ødelæggelserne. Der �ndes et større antal ruiner fra omfattende byer,

hvor de store sten fra murværkerne ligger 100-vis af meter væk, spredt over landskabet. Ofte er de

halvbegravet af størknet mudder. I den egyptiske ørken er der et større område, hvor stenene har

været udsat for så høj varme, at de er blevet til diamanter.

Katastrofeteori

Hvad var årsagerne til disse ødelæggelser? Der er �ere skoler, der forsøger at forklare det. Den første

går på, at isen bare en dag begyndte at smelte, og at der kom oversvømmelser. Hvilket selvfølgelig

også skete i forbindelser med ophøret af istiden. Men det er helt utilstrækkeligt til at forklare både

voldsomheden og – hvad skal vi sige – målrettetheden i ødelæggelserne. Derom senere.

Den anden forklaring �nder vi hos bl.a. Comyns Beaumont, forløberen for Velikovsky (noget tyder på,

at V. plagierede CB), der beskriver det som ‘guderne’ på himlen, altså himmellegemerne, der lavede

ballade. Vi �nder denne form for katastro�sme hos både Sitchin, i hans analyser af sumerernes

skrifter, og hos Wallace og Thornhill – Wallace som fysikeren, Thornhill som mytologen. Fremstillingen

af Saturn, den tidligere sol i ‘det foregående solsystem’, der transformerer sig til en komet, Lucifer eller

Phaeton – ødelæggeren, den elektriske konstellation med Jupiter – den nye Zeus – og Venus-Mars med

tordenkilen, den store plasma-a�edning, giver stor mening langt hen ad vejen. Den kan sagtens

parallelliseres med nordisk mytologi, hvor vi �nder de samme skikkelser, Thor = Mars, Freya = Venus,

Zeus = Odin, osv. Altså, himmellegemernes ‘krig’ i en ikke de�neret fjern fortid, som muligvis ikke var

så fjern endda.

Beaumont mener ovenikøbet, at dele af scenariet er foregået i nyere tid, og at man bl.a. i Kirken har

konspireret og omskrevet historien af politiske årsager. Det giver også en hel del mening. Beaumont

beskriver det som parallelt med kristendommens transformation (op�ndelse) i kredsen omkring

Konstantin den Store. Han går så langt, som til at hævde, at Jerusalem af politiske årsager, som et
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cover-up, blev �yttet fra Edinburg/Scotland til dets nuværende position,

og her ankommer så hele tankesættet fremført af de såkaldte ‘britiske

israelitter’.

Beaumont skriver et sted, at Det Gamle Testamente ER historien om

Atlantis. Han rører her ved noget helt essentielt, der også forklarer,

hvorfor emnet er så di�ust og utilnærmeligt: omfanget af

historieforfalskning, der har fundet sted siden antikken af politisk-

ideologiske årsager. Omfanget er større, end selv den mest inkarnerede

konspirationsteoretiker formår at se i øjnene.

De syv nøglesæt – et metodisk pitstop

Det betyder, at når vi beskæftiger os med det vraggods, der er indkapslet i de religiøse skrifter, er vi

nødt til at dirke dem op med et fuldstændigt nøglesæt. Det kan synes som et sidespor, men det er det

ikke. Metodisk er nøglerne de samme i forståelsen af viden indkapslet i religionerne – og husk, at de

store skrifter i menneskehedens historie alle falder indenfor det, vi kalder religionerne.

Vi har allerede skitseret det første nøglesæt, der fortolker alt kosmisk som planetare, solare og

galaktiske events, altså astrofysik.

Det andet sæt kan låse op for det astroteologiske lag, et særstudie, en hel skole i sig selv. Alle begreber

er astrologiske begreber og hændelser, jf. astro-teologen Santos Bonacci. Det kræver, at man træner

sig selv op i en meget omfattende terminologi.

Et tredje sæt kan låse op for det, som litteraten og historikeren Joseph Atwill kalder for typologierne,

altså, forsimplet sagt, ‘vandrehistorierne’. De bibelske beretninger består af det, som jødisk kultur og

tankesæt er så fuld af: allegorier. Man siger og skriver ét, der betyder noget andet. Man krypterer. Man

udelukker folk og fæ fra at forstå, mens man beholder hemmeligheder for sig selv (kabbalah). Man

‘låner’ og nærmest tyvstjæler fra noget, der fandt sted og blev fortalt ét sted på én tid, og �ytter det i

tid og sted, ved at tage patent på det. Man tager ejerskab over andres ejendele.

Et fjerde sæt er udgravningen af den forfalskede historie. Så, hvad er formålet med alle de allegorier og

omskrivninger, og hvad gemmer sig af historiske intriger og designerideologiske manipulationer bag

det skrevne? Og hvorfor skriver disse satanikere – vi kan lige så godt kalde en spade, hvad den er –

overhovedet, hvad de har haft gang i? Det gør de for at ska�e sig syndsforladelse – når de bare én

gang har sagt det, er hvad som helst i orden. Bibelen er, med den hat på, sin tids Hollywood. De

fortæller os mellem linjerne om alle de rævekager, de har bagt, og om alle de svinestreger, de har på

trapperne. Bare så vi er forberedt.
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Et femte sæt er den esoteriske kristendom, eksempli�ceret ved Steiner- eller Martinus-skolen eller ved

diverse former for ny-gnosticisme. Med al respekt for de kloge mænd, for der er meget at hente her,

glider det vældig nemt over i new-age-føleri, med udsagn som: al religion er falsk, det hele er svindel …

men vi har den rigtige religion til jer, som vi i stedet kalder for spiritualitet, og alle, der mener noget

andet, har intet fattet. Hovsa, der sneg netop det, man mente at forsage, sig ind ad bagdøren. Altså,

nærmest som hos ateisterne, de mest religiøse mennesker, der �ndes på Jord. Sandt nok, der bør ikke

være brug for mellemhandlere, hvis man ønsker et personligt forhold til Universets Skaber og

Opretholder. I stedet ryger al ydmyghed i hver mand og kvinde sin egen ypperstepræst. Ad bagdøren

havner man i nihilismen. He got you there!

Det sjette sæt udgiver sig for at være en nøgle og kan rent faktisk være det. Som oftest havner man dog

i fundamentalisme og hjernevask, og ender med at a�evere hele nøglesættet til pedellen på skolen.

Teologien sælger sig selv som det blåstemlede, rettroende/ortodokse nøglesæt, selve Skt. Petes

nøgler. Problemet med teologien er, at den for det meste udøves af mellemhandlerne, rabbiner-

tyranniet, hierarkiet. Det er religiøs reduktionisme, der gør nøjagtig det omvendte = det samme på

hovedet, som den videnskabelige materialistiske reduktionisme: udelukker halvdelen af kosmos og

fabrikerer en amputation, en torso, uden ben, arme og hoved.

Et syvende sæt er ateismens og materialismens. Her læser man systematisk Bibelen, som Fanden gør.

Sådan gjorde marxismen. Religion var opium for folket … men så lavede de lige deres egen.

Paradoksalt nok arvede new-agerne denne attitude, og hverken kulturmarxister eller new-agere

fattede det! Dette sæt er uden sammenligning det mest ubrugelige, for man smider barn, badevand og

badekar ud på én gang. Tilbage er: intet. Vi er havnet i nihilismen igen. He got you again!

Det ottende sæt vælger et andet afsæt end alle andre, men uden at behøve at udelukke nogle af de

andre. Det afstår fra det behov. Det fordømmer ikke, men forholder sig kritisk OG nysgerrigt

afventende. Det undersøger, det inkluderer, det sorterer, konklusioner er foreløbige, og det fremgår

klart, når der gøres antagelser, der går videre til teorier. Der er plads på hylderne til at bytte rundt, når

noget viser sig. Vi ved, at astroteologerne har en masse pointer, og at de har gjort deres

hjemmestudie, men vi ved også, at der blev svindlet med skrifterne for at skjule og omskrive visse

historiske skikkelser og hændelser af politiske årsager. Vi ved, at der gemmer sig esoteriske

hemmeligheder for de indviede, men vi ved også, at hændelser er blevet lånt og forvrænget og

placeret uden for tid og sted. Vi ved, at Kirken er en hierarkisk struktur, der er undertrykkende, når

den sidder på magten, men vi ved også, at dens mænd og kvinder uden for magtcentrum har ageret

som folkets beskyttere (befrielsesteologien under den beskidte krig/Operation Condor i fascismens

Sydamerika), og vi afstår her fra at skide højt, �ot og arrogant dømmende på de mange medlemmer af

kirkerne og religionerne, hvis naive tro er ægte og medfølende. Vi ved, at Islam blev korrumperet af

briterne, men hvis vi har gjort vores hjemmearbejde, ved vi helt nøjagtigt hvornår, hvordan og med

hvilket formål. Derfor forstår vi at afholde os fra den fordømmelse, der nu er en del af et setup for at

dæmonisere Islam for at skabe en civilisationskrig (WW3). For vi ønsker ikke at blive et redskab dertil.

Det ottende sæt, oktaven, er uden sammenligning det vanskeligste, for det kræver, at man kan holde

hovedet koldt og hjertet varmt, gider at gøre sit hjemmearbejde og kender noget til behovsudsættelse.
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Det kræver, at man kan sortere lag af information og rumme paradokser. De andre nøgler har isoleret

hver for sig en tendens til det hurtige �x, hvorved enorme skatte bliver sænket ned på havbunden, og

Atlantis synker for anden gang. Del og hersk.

Star Wars

Efter dette metodiske og holdnings-re�ekterende intermezzo tilbage til emnet. Nu med en anden

vinkel end naturkatastrofer.

Det er i grunden bemærkelsesværdigt, at Jordens ørkener og ødemarker be�nder sig, hvor den

atlantiske kultur, hvis vi må kalde den sådan, og dens hovedsteder befandt sig. Det vil sige, at det var

de mest frugtbare steder på Jorden på den tid, der pludselig blev til ørkener. Hvis vi skal tro på

kometteorier, så er det da sært så målsikre disse tilfældige sten fra det ydre rum er. Vi ser de samme

tegn på et voldsomt impact i Peru. Murværkerne var bestandige over for jordskælv, så der skulle noget

andet og mere til. Ved Sodoma og Gomorra, ved det Døde Hav, er der i dag stadigvæk radioaktivt efter

ødelæggelsen. Undersøgelser af området har vist, at den samme type af glas-silica-mætning via

saltkrystaller forekommer her, som i Hiroshima, efter bomben. ‘Gud’ havde altså anska�et sig

atomvåben?

Herren lod brændende svovl regne ned over Sodoma and Gomorra – for han var Himlens Herre. Således

omstyrtede han begge byer og det omliggende land – og også alt, der voksede i dette land. Men Lots hustru

så sig tilbage og blev til en saltstøtte.

Genesis 19: 24-27

Oversættelsen af ordet støtte af salt er forkert. Det burde snarere oversættes til støv eller damp.

Hvilket også kunne få den medtænkende læser til at sammenligne med fænomenet forstøvning af

bygningerne ved 9/11. De faldt overhovedet ikke sammen, de blev til nanostøv midt i luften, og meget

lidt materiale ramte nogensinde grunden under dem. Seismiske målinger giver intet nær det impact,

det skulle. Videooptagelser viser helt tydeligt, hvordan gigantiske stålbjælker bliver til støv midt i faldet.

Og med al respekt for nogle af pionererne inden for fysisk-kemisk analyse af eventen, så har

tilhængerne af nano-thermite-teorien aldrig forklaret dette fænomen. Det var langt snarere en nuklear
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event, da en så radikal de-materialisering, der fandt sted, aldrig ville kunne �nde sted blot ved

brænding ved høje temperaturer. Nano-thermitten kan save en stålbjælke over, men ikke få hele

bjælken til at forsvinde i den blå luft. Til gengæld efterlader det passende nuklearvåben de samme

efterladenskaber som nano-thermitten. Det er detaljeret beskrevet af tidligere o�cer inden for

kernefysik, Dimitri Khalezov, hvordan 9/11 kunne �nde sted. Han forklarer også, hvorfor og hvordan

Tjernobyl ikke var et uheld.

Nærbillede af stålbjælker der bliver til nanostøv, inden de rammer jorden.

Mange har bemærket den særhed, at Gud bliver omtalt i �ertal i Torah eller Det Gamle Testamente,

Torah-Light for kristne. Teologer og jødiske skriftkloge vrider og vender sig i fortænkte so�sterier og

bortforklaringer, når de bliver konfronteret med det og skal gøre rede for Elohim. Så når dagen er

omme, og støvet har lagt sig over Sodoma, står der altså ‘guderne’ i skriftet. Punktum, ny sætning.

Tidlig næste morgen gik Abraham tilbage til stedet, hvor han havde stået foran Herren. Han så ned mod

Sodoma og Gomorra, mod landet og sletten, og han så en tyk røg stige op fra landet som røgen fra en ovn.

Genesis 19: 27-28

Her er ingen beskrivelser af jordskælv eller vulkanudbrud. Der vælter ikke en komet ned fra himlen,

som i så fald ville have skabt ødelæggelser, så Fader Abraham og �re sønner ikke kunne have stået

næste dag fra en bjergtop og set på sagerne. Byerne havde ‘syndet’ mod guderne kaldet Herren og

blev herefter som resultat af det ramt med noget, der lignede en atombombe (her skulle der have

været et YouTube-link, men datama�aen har fjernet det …) eller neutronbombe af El-ohim – El er

Saturn, (den Saturniske Dødskult) – der beherskede el-ektriciteten og de neutroner og el-ektroner, der

skal til for at skabe den slags djævelskab. Og så hviskes der endda i mit øre, at neutroner og elektroner

ikke �ndes, for det er partikelfysik og et svindelnummer. I believe you, og det �ndes der også en

blogpost på paradigme.blogspot.com om: Ophævelse af tyngdekraften.

Nogen havde altså pisset guderne af, Elohim, så de slog igen. Man tænker lige, hvorvidt det måske var

folkene i Sodoma, der var the good guys, der levede det gode liv i den frugtbare dal, og guderne, der

http://paradigmet.blogspot.dk/2016/01/ophvelse-af-tyngdekraftenkraft.html
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bare var dybt misundelige? Det Gamle Testamente er fuld af vendinger, der beskriver Jahwe, med det

dobbelte ansigt (Farrell og de Hart: Jahwe, The Two-Faced God), Janushovedet, mesteren i

dobbeltmoral aka jødernes psykopatiske gud, der lider af bipolaritet i svær grad, og som det ene

øjeblik sørger for sit folk og det andet øjeblik smadrer dem og deres fjender efter tur. Og som

åbenbart også er skizofren, da han omtaler sig selv i �ertal. Det kunne måske forklare et og andet om

folkesjæle og den kollektive mentalitet, vi �nder som et gennemgående, vedvarende træk i de

abrahamiske religioner. Kristendommen og Islam kalder sig selv for fredelige, mens de i realiteten til

enhver tid har understøttet krig, ødelæggelse og folkemord. Jødedommen undgår forståeligt nok bare

emnet.

Men

altså,

der

�ndes

dette

lag,

denne

nøgle i

Bibelen,

der,

omend i

allegoriske vendinger og typologiske vandrehistorier, fortæller om et Star Wars scenarium.

Efterrationalisering, naturkatastrofer omskrevet i en bagskid, som Guds straf, råber folk fra det første

nøglesæt. Ikke irrelevant og heller ikke umuligt. Men usandsynligt, vil jeg mene, når man bliver ved

med at læse på lektien.

Man skal være forsigtig med dette nøglesæt:

Der �ndes over 300 gamle skrifter i verdenslitteraturen, der beskriver andre hi-tech civilisationer og

deres indgriben. Nogle gange fremgår de mest som ikke-jordiske civilisationer, andre gange jordiske.

Beskrivelsen af Vimanas i den vediske litteratur, siger det tydeligst. Hvorfor lige her? Fordi det af

historiske årsager er lykkedes Indien at undgå de enorme audaféer bogafbrændinger, ødelæggelser af

biblioteker og kulturelle folkemord, der har fundet sted i hele verden. Indien var for stor en mundfuld

for selv det Britiske Imperium at kulturdestruere. Altså 2.0 af den gamle vedholdende og systematiske

udslettelse af historien over en kam. Det er den, der mest af alt tyder på en samlet og koordineret

indsats mod menneskeheden fra én bestemt gruppe, der synes at replikere sig selv over tid. Jeg har

før kaldt dem for hyrderne, kabbalisterne eller parasitterne. De har haft mange navne. Måske er det

http://www.lulu.com/shop/joseph-p-farrell-and-scott-d-de-hart/yahweh-the-two-faced-god/paperback/product-18879875.html
http://www.lulu.com/shop/joseph-p-farrell-and-scott-d-de-hart/yahweh-the-two-faced-god/paperback/product-18879875.html
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på tide at udvide begrebet til at kalde dem for Atlantis’

Herskere. Meget kan man sige om dem, men det er mildest

talt utroligt, så vedholdende, over tid og sted, de har været.

Det Britiske Imperium er blot et af de senere tiders

opholdssteder for disse parasitter, der har opereret i så lang

tid på menneskehedens bekostning. Og så kalder de sig i

dag, sammen med deres forvoksede klon, USA, for

transatlantiske! Interessant, ikke?

Fronterne har ikke forandret sig. Menneskeheden har

stadigvæk den samme fjende, som vore fjerneste forfædre.

Hvad i Alverden skete der?

Der er mange kilder til beretningen om, hvad der skete. Jeg vil her blot referere til �re kilder. Det

skyldes, at disse to researchere selv betjener sig af og samler 1000-vis af kilder. Der er tale om seriøse

og voluminøse livsværk.

Ulempe: Vi overlader banen til dem i første omgang og køber foreløbig deres syntese.

Fordel: Vi er i stand til at foretage et kæmpespring, uden at skulle gentage deres livsværk.

Det er nogle gange det, vi er nødt til, som et leap of faith baseret på en fornemmelse af, hvem, der har

styr på sagerne.

Den ene er Michael Tsarion, der startede sin publicerings-serie med Atlantis, Alien Visitation and Genetic

Manipulation og fortsætter med sit hidtidige hovedværk Irish Origins of Civilisation.

Den anden er Nicolai Levashov og hans hovedværk Russian History Viewed through Distorted Mirrors.

Den tredje er historikeren David Livingstone.

Blogartiklen Den døende gud og Kabbalah baserer sig på hans forfatterskab.

Den fjerde er historikeren Ralph Ellis (bl.a. The King Jesus Trilogy).

Tidligere blog Kongen der forsvandt baserer sig på hans forfatterskab.

Den femte er historiker og Oxford scholar i Patristik, Læren om Kirkefædrene, Joseph P. Farrell. Et

tilsyneladende smalt afsæt, men i realiteten et både dybt og bred afsæt, da et sådan studie er ganske

enormt krævende.

Den femte er globetrotter, historiker og bogforlægger David Hatcher Childres, hvis serie af

forelæsninger er et fremragende grundlag for en forståelse af Atlantis-konceptet, og som som dele af

denne blog bygger på.

http://www.michaeltsarion.com/mtsar-books.html
http://www.irishoriginsofcivilization.com/
http://www.nikolay-levashov.ru/Books/Archives/Levashov-7-eng.zip
https://paradigmet.blogspot.com/2015/11/kabbalah.html
http://www.edfu-books.com/books.html
https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
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Tsarion

En tillidsvækkende ting er, fx i Tsarions tilfælde, at han altid minder om, at ingen bør stole på ham,

men derimod gå direkte til det overvældende antal af kilder, han har betjent sig af og anbefaler. Der

røg bolden så lige over på vores banehalvdel. Altså, hvis vi afviser, hvad der hævdes, så forhold er vi

henvist til at forholde os til hele baglandet og gør vores hjemmearbejde. Det er jo svært at komme

udenom.

Undertegnede fulgte for 10 år siden hans provokerende råd og har siden da brugt det meste af min

kostbare fritid fra slavearbejde på at krydsreferere hans påstande.

Levashov
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I Levashovs tilfælde har vi det tilsyneladende problem, at hans hovedkilde, de såkaldte Slaviske Vedaer,

er forsøgt miskrediteret som et falsum. Undertegnedes fornemmelse siger mig, at de ikke er et falsum,

og at hans udstødelse af det �ne selskab bærer det sædvanlige præg af, at han kom for tæt på

tampen-der-brænder, hvorefter man prøvede at trække tæppet væk under ham.

Deres fællesnævner er under alle omstændigheder Vedaerne. Som nævnt lykkedes det aldrig

kulturdestruktørerne at udslette vedaerne, selvom briterne forsøgte at udslette hele den indiske

kultur, og selvom destruktionen stadig pågår. Bollywood, kulturmarxisme, porno�cering, fastfood,

�nansiel korruption, fattiggørelse, terrorisme, GMO, antagonisering af muslimer og hinduer, all the

fucking imperial shit, som de udsætter verdens befolkninger for for at opnå underkastelse. Bemærk

under-kaste! Da briterne så det degenererede kastesystem, efterladenskaberne fra den gamle vediske

kultur, tænkte de straks: det kan vi bruge, for det er just vores koncept af et undertrykkende

klassesamfund. Således tænker en parasit.
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Livingstone

David Livingstone – -ej ikke den britiske opdagelsesrejsende i Imperialismens guldalder – I presume –

men en amerikansk muslimsk historiker med speciale i at debunke forfalsket historieskrivning.
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Ellis

Ralph Ellis, britisk historiker, der byder sig selv den umage og uluksus at læse kilder på originalsproget.

Den eneste forsker, der har en sammenhængende forklaring på Kongen der forsvandt = Jesus, og

hvorfor der mangler en stribe skikkelser, hændelser og lokaliteter fra Biblen i historieskrivningen inkl.

Moses, Aron, Exodus, Kong David og -Salomon og en hel bunke andre.

OG hvem den luskede skikkelse, der sneg sig ind af bagdøren og skabte Kristendommen, som vi

kender den = apostlen Paulus, egentlig var.

Farrell

Joseph P. Farrell, en forsker med en enorm bogproduktion bag sig.

Især interessant for herværende studie er hans lange bogtitel:

Cosmic War: Interplanetary Warfare, Modern Physics, and Ancient Texts: A Study in Non-Catastrophist

Interpretations of Ancient Legends

Farrell er ikke bange for at anlægge en Star Wars-vinkel på historien.

https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
https://www.amazon.com/Cosmic-War-Interplanetary-Non-Catastrophist-Interpretations/dp/1931882754
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Hatcher-Childres

David Hatcher-Childres, globetrotter, forsker, foredragsholder, forlægger, m.m.

Se et foredrag her:

https://www.youtube.com/watch?v=69qRlslikdA

Ikke at forglemme to af pionererne indenfor alternativ arkæologi/historie:

https://www.youtube.com/watch?v=69qRlslikdA
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Cremo

Michael Cremos banebrydende og grundige, akademiske studie Forbidden Archeology: The Hidden

History of the Human Race er en klassiker indenfor en restaurering af menneskehedens historie.

Newman

Hugh Newman er som Hatcher-Childres en utrættelig globetrotter og forsker for egen regning –

regeringer og akademia ønsker ikke at betale for den slags – i den Megalitiske Kultur, der overskrider

grænsen for etableret historieskrivning.

Hans site er megalithomania.co.uk

https://www.amazon.com/Forbidden-Archeology-Hidden-History-Human/dp/0892132949
http://www.megalithomania.co.uk/hughnewman.html
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Lets go Alien – synopsis

Denne parasit ankom på et tidspunkt. Det er svært at sige, hvor den kom fra i Galaksen. Var det fra

Sirius, var det fra Plejaderne, eller var det fra Alpha Draconia eller et syvende sted? Historien går på, at

parasitten blev smidt ud af sit sted fra et solsystem i Mælkevejs-galaksen på grund af et lokalt

Armageddon og blev jagtet gennem Rummet. Den tog til�ugt i vores solsystem og Jorden, hvor den

blev fanget, da dens forfølgere lukkede ned for det galaktiske transportsystem.

Annunaki betyder ikke, som det er hævdet, udsending eller sendt ned. Det betyder kastet ned, smidt

ud. Parasitten, den gruppe af mennesker med avanceret intelligens og teknologi, der ikke

respekterede de universelle love om ikke-intervention i fremmede civilisationer, slog sig i første

omgang ned på en planet eller måne, hvor den efterlod signaler, så dens forfølgere troede, gruppen

befandt sig her, og smadrede den totalt. Destruktionen af denne �k ødelæggende konsekvenser for

Jorden. Sumererne kaldte den for Tiamat, og det var en vandplanet. Levashov forklarer, hvordan

vandet fra planeten/månen væltede ned på Jorden. Atlantis kaldte han for Midgårds-Jord, og han

placerer det i ishavet, der ikke var et ishav på det tidspunkt. Overleverne fra det kontinent, der sank,

fandt til�ugt i Sibirien, og først senere �nder vi dem i det oprindelige Indien kaldet Dravidia.

Sumerisk billedtavle med 12 planeter

Sideløbende er der en fortælling om, hvorledes de �ygtende fra Rummet måtte tage til�ugt under

jorden i tunnelsystemer og endog under vandet. Det er også her, hvor hele beretningen om Den Hule

Jord kommer ind (Bulwer-Lytton).

Døde ting er dannet under vandet og stedets indbyggere. Og kommentaren i Bibelen siger Raphaim (døde

ting) er efterkommere af Nephilim.

Jobs bog 12:5
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Nephilim betyder kæmper – i �ertal

Tsarion læser følgende i sine kilder: Da

disse væsner ser, at deres forfølgere er

væk, stiger de op fra deres skjul og slår sig

ned på det kontinent, der hedder

Appalachia. Deres hovedkvarter, eller

bystat, hedder Atlantis. Det er ikke navnet

på et kontinent. Der fandtes fem

kontinenter dengang: Tirennia, Birengia,

Oceania, Fennescandia og Appalachia mod

nord. Bjergkæden Appalacherne bærer

stadig navnet. Men det strakte sig, som

også Levashov nævner, hele vejen over

Grønland til det nuværende Ishav nord for Sibirien.

De faldne engle ønskede at manipulere med menneskeheden. Det er næppe første gang, Jorden �k

besøg udefra, men det var første gang, de besøgende greb radikalt ind og begyndte at udføre

genetiske eksperimenter. Det startede med studier af Jordens livsformer, men på et bestemt tidspunkt

gik deres studier videre i en fase af implementering. Det væsen, de skabte, havde rent fremmed dna

og rent menneskeligt dna. Vi kan kalde denne dobbeltrace for Homo Atlantis eller Slangens Sønner.

Som der står i Genesis: Og Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede, så det bliver som os. Læg

også mærke til navnet gen-isis, Isis-generationen. Ordet ‘skabt’ i Bibelen er mis-oversat og bør snarere

oversættes til ‘bygget’. Disse er de egentlig ‘førstefødte’.

En hovedregel i læsning af Bibelen er, når man møder udtryk som Jehova, Elohim (også �ertal), Adam,

Eva, så tales der om æt, generation, race eller grupper af mennesker eller menneskelignende væsner,

ikke om individer/personer. ‘Slangerne’ sendte deres førstefødte ud af ‘haven’, for at gøre arbejde for

dem. Det var en mennesketype, der var både intelligent og havde ‘slangernes’ eller gudernes dna. Men

menneskene havde stadig det menneskelige dna, som deres fædre og skabere ikke havde, og med

tiden ønskede de ikke længere at være tjenere og adlyde deres herrer og skabere. De havde ud over

intelligens og styrke også spirituelle evner og medfølelse. Så en gruppe af dem forlod

Appalachia/Atlantis og slog sig ned på Oceania, som vi i dag kalder Lemuria og befandt sig i Stillehavet.

Herrerne, Elohim, skabte derpå en ny race, Adam og Eva, den mandlige og kvindelige type. Det læser vi

om i mayaskriftet fra Mexico, Popul Vuh, og forstår samtidig, hvorfor Kirken ved undertvingelsen af

Sydamerika, efter Columbus, ødelagde stort set alt, der var skrevet om de ældste tider af de

herboende kulturer:

Lad os skabe ham, der kan nære og opretholde os. Hvad skal vi gøre for at blive tilbedt og husket på Jorden?

Vi har prøvet med vores førstefødte, men vi kunne ikke få ham til at tilbede os. Lad os derfor forsøge at

skabe lydige og respektfulde væsner, der kan nære og opretholde os.



29.12.2022 15.24 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2513/3124

Det begynder at gå op for os, hvorfor

Kirken �k den praksis at sende

missionærer, især jesuitter enten i

forvejen eller bagefter som

oprydningsteam, når de undertvang

en ny kultur. De gjorde som romerne:

smadrede folkeslagene og gav de

overlevende en narresut. Det skete for

hebræerne, det skete for kelterne, det

skete for alle, der udgjorde en

selvstændig enhed og dermed en

trussel for Imperiet. Jesuitterne

skyndte sig at sætte sig ind i

kulturernes hellige skrifter. Hvis folkets historie fortalte ubekvemme sandheder om fortiden, blev

historien enten destrueret eller korrumperet. Hvis det var en ikke-litterær kultur, der blev for

rapkæftet, blev folk massemyrdet, så de ikke kunne fortælle historien. De overlevende �k dernæst et

substitut, en redigering af deres historie tilsat en tyk sovs af kristendom. I det omfang, folk huskede

deres oprindelige historie, gik de i dækning under synkretisme med et lag af kristendom, mens de

underneden fortsatte deres ‘hedenskab’. Derfor er Popul Vuh så enestående og værdifuld, og hvis man

sammenskriver og -læser med keltiske, indiske, russiske, kinesiske og andre skrifter, så krystalliserer

der sig en konsistent historie. Det senere romerske og kristne imperium er intet andet end

forlængelsen af den praksis, som herskerne fra Atlantis udøvede.

Popul Vuh

Om den anden mega-generation, den næste race står der:

I dit ansigts sved skal du tjene dit brød, indtil du vender tilbage til jorden; for ud af den er du taget. Af støv er

du kommet, til støv skal du vende tilbage.

Genesis 3: 17-19:
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Det lyder ikke som Gud, der taler til mennesker, men som et stykke menneskelig politik. Skaberne

begik den fejl at give deres førstefødte intelligens. Næste gang blev de skabt med en blokade for

højere intelligens. Det svarer til, hvad man kan gøre i dag i laboratorier ved at blokere hjernen.

‘Skaberne’ gjorde det endnu mere radikalt på dna-niveau.

Den adamiske race kunne ikke reproducere sig selv. Der står i Genesis 11:

Og herrerne sagde, se, folket er forenet og de har alle et sprog. Lad os derfor gå ned og give dem mange

sprog, så de ikke længere kan forstå hinanden.

Zigurath i Ur, nuværende Irak. Et menneskeskabt bjerg.

Og Moses gik op på bjerget …

Der indtrådte babylonisk begrebsforvirring. Alle udtryk fra Bibelen skal oversættes fra deres

allegoriske betydning. At være nøgen i Edens Have betyder ikke, at de gik rundt i buskadset i bar røv

og plukkede sydfrugter. De var intellektuelt nøgne, naive, fordummede, uvidende. Livets træ er en

anden allegori, som den altid har været. Træet er genetik, arv, slægt, art, det, der gives videre ifølge

det, der var før. Ligesom frøet, sæden, osv. Træet er stamtræet. De kristne har vældig svært ved at

forstå dette sprog, de har ikke nøglen til det længere. Når de hører den slags, bliver det altid hos

teologer til noget med den rette tro = den rette duknakkethed. I netop det omfang, vi i Vesten er

kulturkristne, har vi tabt læseevnen, og derfor er de gamle skrifter så lukkede.
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Religion er noget lort
– pitstop 2 med attitudetjek

Det fører desværre på den anden side til udsagn – hvis jeg må komme med en sidebemærkning – man

ofte hører blandt ateister og new-agere: al religion bør afska�es, fordi det er irrationelt (ateisten) eller

forkert (new-ageren). Stop et øjeblik: Det er faktisk et stort problem, for så smider vi nøglen i

lokummet endnu en gang, og så kan vi stadigvæk ikke læse og tænke og heller ikke tale om

fundamentale emner. Vi kan kun råbe i ørkenen ifølge gudernes ønske – i øst og vest. Så er vi ikke

kommet længere end det, vi peger �ngre ad.

Det betyder ikke, at vi skal til at gå i kirke og afsynge salmer, vi ikke kender længere, og tage ordlyden

bogstavelig – eller tage bogstaveligt afstand fra at tage bogstaveligt. Fundamentalisme – anti-

fundamentalisme, begge dele et reaktionært tankesæt. Skrifterne er dybt interessante, kirker er dybt

interessante steder, for de vrimler med tegn og gerninger, der kan tolkes med den rette nøgle.

Religiøse kulturer er dybt interessante containere for gammelt gods – der er rigeligt med hedenskab

alene i kristendommen til, at du nærmest kan være praktiserende hedning. Ikke alle religiøse

mennesker er dumme får, sheeple, goyim. Drop nu den neo-frelsthed og frygt for anfægtelse/modspil

og kom ind i dansen, kære venner. Stig ned fra jeres nybyggede elfenbenstårn. I sidder og synger

salmer i jeres egen kirke! Og hvad med at praktisere den buddhisme, I også går og �irter med, og

udøve ægte compassion? Sjovt i øvrigt, hvordan buddhister er nødt til at snakke engelsk nysprog –

compassion hedder ikke medfølelse, det lyder alt for kristent, og mindfulness hedder ikke besindelse,

det lyder alt for teologisk. Men altså, tænk på, hvad menneskeheden har været udsat for siden Adam

og Eva! Tænk på, hvor I selv var, før I for nylig blev frelste!

Det er til at blive idiot af alt det smart-ass-jargon og neo-frelsthed! Hvad værre er, det er et by-design

del-og-hersk implantat, der kun gavner Imperiets forherligelse og vores egen fordummelse. Bliv som
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børn igen, sagde manden med skægget, og det kunne være, han havde ret. Lad os bevare vores evne

til leg, nysgerrighed og til kreativt og forstandigt at sætte stumperne sammen af de legoklodser, vi har

fundet. Det er nu, vi har chancen, for stumperne dukker op for tiden, som aldrig før – og det er der

måske en grund til.

Der er noget forstemmende og klichéagtigt over den jargon, som diverse new-age hangouts har

oparbejdet om de ‘onde religioner’ og alle de dumme mennesker, for hvem, de religiøse kulturer,

deres traditioner, deres ritualer, deres begreber er en integreret del af deres liv. De reagerende

kritikere begår netop den fejl, som de kritiserer de religiøse for: frelst bedrevidenhed og hovmod. De

regner sig selv for bedre mennesker end ca. …. 3-4 milliarder mennesker, der åbenbart har begået den

store fejl, grænsende til synd, ikke radikalt at have gjort op med denne integrale og ældgamle del af

deres kultur og smidt den i skraldespanden. De kunne lige så godt have sagt: skær begge arme og ben

og genitalier af, så vil jeg regne dig for en værdig person, men som du er nu, er du et uacceptabelt

individ. Hvad skete der lige her? Billedet er vendt på hovedet, og det, der startede som berettiget kritik

– og der er masser at kritisere, vi lægger bestemt ikke �ngrene imellem her på bloggen, og du ved det!

– er pludselig blevet til dogmatik i bedste pavelige stil. En hel sværm af neo-new-agere, der kalder sig

for spirituelle, render rundt og prædiker et nyt evangelium, bygger nye kirker i ånden og synger nye

salmer.

Til folk, der mener, at religion er roden til alt ondt, kunne man sige: den sang har vi sjovt nok hørt før.

Det hed kommunisme, senere morfet til kulturmarxisme. De sagde, at religion var opium for folket,

hvorefter de præsenterede det højt besungne folk for netop en religion beregnet på at kværne al

individualitet og patentere alle folkelige værdier i form af et totalitært undertrykkelsesapparat, uden

historisk sidestykke. Og hvis arbejde er det, new-age-hangouts’ene gør? De gør bl.a. det arbejde, der er

beskrevet detaljeret i det skrift, der dukkede op for over 100 år siden, og som de�nerede setup’et for

tre verdenskrige. Skriftet blev tillagt frimurer-høvdingen Albert Pike, men blev med langt større

sandsynlighed forfattet af en jesuittisk agent ved navn Leo Taxil. Ifølge skriftet, vil den tredje

verdenskrig betyde kristendommens død, så den eneste rette religion kan opstå: Lucifers

Herredømme, frimurernes Antikrist. Global-nihilismen vil herefter hovere og herske for evigt. Ifølge

frimurernes indre hard-core, jesuitterne, og deres infamøse skrift.

Så, til de, der be�nder sig på et stadie, hvor den, efter egen opfattelse, maksimale mistænksomhed

overfor magtstrukturer og sandhedsforsynere er nået, bør de måske huske indimellem at se nærmere

på deres egne favorit-udsagn. Hvilken agenda repræsenterer den, og skulle der være smuttet noget

ubehageligt ind ad bagdøren, som de ikke selv mener, de har inviteret?

Hvorfor er det relevant? Fordi det hele handler om et urgammelt projekt, hvor menneskeheden er

blevet formet genetisk, socialt, politisk, kulturelt af ikke blot vores omgivelser og naturen, men ved at

nogen greb ind og manipulerede med os. Ikke for vores skyld, men for deres egen skyld. De spurgte

ikke pænt om lov, og hvis menneskene brokkede sig, blev de a�ivet eller afstra�et. Den slags er dog i

længden besværligt for magthavere, for det er et Sisyfos-fuldtidsarbejde, så de skruede ned for

menneskers kapacitet til at brokke sig og �k dem dernæst til at gøre arbejdet selv. Deres metoder,

deres våben har været frygt, bedrag, illusion, skyld og skam. Vi �nder denne praksis i religionerne,
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selvfølgelig, så meget har vi forstået. Det er derfor, der bliver reageret imod dem af folk, der

genkender designerlaget. Men designerne gemte det bedste til sig selv, og det skinner igennem, det

�ndes stadig, jf. nøglesættet. Der er mere end ét lag. Der var en grund til, at designerne interesserede

sig så voldsomt for religion dengang, og dernæst så voldsomt for ideologier, propaganda, mediekult,

sekterisme, massebevægelse.

Det er relevant, fordi det er kontinuerligt. Det er aldrig ophørt. Atlantis er kun sunket som murværker

og lokaliteter, ikke som projekt. Det designerreligiøse projekt gik og går ud på at afbryde et kredsløb

(to interrupt a circuit) i vores væsen. Menneskets væsen er simpelthen religiøst – re-legare: at gen-

forbinde. Take it or leave it. Vi har en indbygget længsel og drift mod genforening med det højeste

væsen og væren, Universets Skaber, i religionerne kaldet Gud. Kun ved at afbryde denne forbindelse,

dette universelle og naturlige kredsløb, kan denne forening perverteres.

Her kommer så det paradoksale, som folk har så svært ved at forstå. I dag be�nder vi os på et stadie i

projektet, hvor religioner bliver destrueret, fordi de nu står i vejen for projektet. Jf. Leo Taxil, der var

inde i Albert Pike. Ligesom familierne, som den naturlige forening af mand, kvinde og børn, skulle

destrueres af industrialisme, feminisme/machismo, hyper-individualisme og porno�cering, for at det

afmonterede individ kunne stå pivåbent for projektet, således skal religionerne nu destrueres, for at

den nye globale syntetiske Hollywood-style pseudo-religion kan introduceres. Bare rolig, den bliver

klam som ind i helvede.

Lad kritikken af religionerne falde dér, hvor den bør falde. Det klamme, det forlorne, det hykleriske,

det aggressive. Det �ndes, giv det �ngeren. Lad være med at håne ofre for noget, du mener, er et

bedrag, så de derved bliver ofre for syvende gang, denne gang for din hån. De ejer muligvis, selvom du

ikke anerkender det, et stykke religion, der for dem er autentisk, og så længe de ikke render rundt og

fordømmer andre, har andre ingen egentlig ret til at fordømme dem.

Derfor: når vi tillader os at synge salmer om de onde religioner, så bør vi lige tjekke ud, hvem vi synger

salmer sammen med. Husk, at bevidsthedsdesignerne har perfektioneret deres metoder, med at få os

selv til at gøre det – mod os selv. Der var en lille nisse, der �yttede med. Han kom til stormogulen og

der, hvor kæmpekålen gror. Pas på hykleriet, og lad den, der er ren, kaste den første sten.

Og lad os så få kastet nogle �ere sten, nogle seriøst store sten, mega-lithos!

Livets træ

Et misforstået symbol. Det har sine rødder i Jorden og grene i Himlen (nogle gange omvendt). Det har

mange navne, Ask Yggdrasil, Caduceus, det kabbalistiske træ. At menneskene af den adamiske race

ikke længere kunne spise af livets træ, er en allegorisk omskrivelse af det simple faktum, at vi blev

genetisk manipuleret, så vi ikke længere havde direkte adgang til viden, som vore ‘skabere’. Egentlig

skabte de ikke noget som helst, for det evnede de ikke, men de omprogrammerede det allerede

skabte. Tal i øvrigt om kontinuitet her, og sammenlign med det genetiske eksperiment, der foregår for

næsen af os. Efter 50.000 år er de ikke færdige og har endnu ikke fået bugt med os! Det er ikke

ustra�et, men vi er åbenbart stadigvæk i stand til at pisse dem af. Noget kunne tyde på, at de ikke er
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så almægtige, som vi går og tror. Måske vi skulle afprøve langt �ere grænser med det in mente. Det er

prøvet før, og det gik måske ikke så godt. Men vi har en historisk set fordelagtig situation grundet det

omfang af viden, der nu er sluppet ud af sækken sammen med katten.

Livets træ blev senere til træet for det gode og det onde. Vrøvl! træet er blot deres viden. Det

manikæiske, den falske dualisme med godt og ondt, sneg sig ind senere. Ikke at kunne spise af Livets

Træ, betyder ikke at have adgang til gudernes teknologi og intellekt. Det er derfor, kabbalisterne er

løbet i årtusinder med tungen ud af halsen på jagt efter det tabte intellekt, den tabte viden og den

teknologi, deres forfædre engang besad, og som deres stærkt fortyndede blod længes efter at besidde

igen.

Er det ikke sært, at rekonstruktionen af den form for højere viden altid har tiltrukket de værst

tænkelige mennesketyper. Et eksempel: der er en grund til, at de jødiske kabbalister konstant

pendlede mellem Egypten og Babylon, for de vidste, at den tabte viden, det sunkne Atlantis for

menneskelig og universel viden, befandt sig her. Denne viden er ikke i sig selv ‘ond’, men det projekt,

der udspandt sig før-under-og-efter + i-og-omkring denne viden indeholder en parasittisk

ondskabsfuldhed, der synes næsten umulig at slippe af med. Og er en parasit egentlig ond, eller er

den bare et skadedyr? Handler det ikke snarere om vores manglende immunforsvar mod denne

parasit, end om dens almægtige farlighed? Handler det ikke om den rædsel for at pisse guderne af, der

er traumatisk indkodet i vores rygrad via deres per�de afstra�elser?

I det kabbalistiske træ er der 22 stier. Hvis du kender noget til genetik, er du bekendt med tallet 22.

Serpenten, slangen, er heller ikke ubekendt for genetikeren. Ligesom i Caduceus’en, slynger de to

slanger sig om hinanden i dobbelt-helix’en i dna’et. Det samme gør energifeltet i chackra-systemet, de

to kanaler ida og pingala nadi slynger sig om den centrale stav, shushumna. Hvert chackra i sig selv er

et torsionsfelt. Yin-Yang-Dao. Brahman-Shiva-Vishnu. Studer cyklonens galaktiske energi og se den

afbilledet i svastikaet, det indiske, det keltiske, det japanske, frimurersymbolikken på Ny Carlsberg
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Glyptoteket, nazisternes logo – i øvrigt �øj nazisterne rundt i

Vimanas fra slutningen af WW2, but don’t mention the post-war!

Det dobbelte torsionsfelt er fundamentet i den ‘forbudte’

teknologi, der populært og misforstået går under betegnelsen ‘fri

energi’ (der er ikke noget, der er frit, alting er bundet og har sin

pris). Princippet i Reichs orgon-energi er et dobbelt torsionsfelt.

En �yvende tallerken, en Vimana 2.0, opererer på det princip –

og hold nu op med at hævde, at de ikke �ndes, det er simpelthen

for trættende og kontraproduktivt i det 21. århundrede! De

�yves selvfølgelig ikke af grønne marsmænd for tiden, det har vi

også forstået, men er standardudstyr i det, der er blevet kaldt for

The Breakaway Civilisation. Den infame globale elite har i over et

halvt århundrede haft gang i et rumprojekt, som de ikke har

ønsket udbasuneret. Alle mulige dækhistorier er smidt indover.

For nylig er der implanteret en idé, et meme om, at Jorden i

virkeligheden er �ad. Det er anden gang i verdenshistorien, det

er sket. Første gang skete det for at tilsløre Imperiets (dengang:

katolikkernes) indlemmelse af Den Nye Verden og skabelsen af en sø-baseret økonomi (systematiseret

sørøveri). Nu sker det, for at tilsløre Imperiets (nu: globalisternes) indlemmelse af Rummet og

skabelsen af en rumbaseret økonomi (systematiseret rum-pirateri).

Kan vi se et mønster, eller er vi bare fjolser 2.0?

På et tidspunkt i en fjern fortid, så �ygtningene fra Atlantis, der havde bosat sig på Lemuria, at deres

tidligere herskere havde skabt en ny og dummere race. Men de så også, at disse nye mennesker var

deres fætre og kusiner. Så hvad ville der ske, hvis de in�ltrerede Edens Have, Atlantis, og hjalp deres

fætre og kusiner med at undslippe? Beretningerne viser – og her kunne en inkarneret anti-

kulturmarxist som undertegnede, morton_h aka marco_hanuman, måske blive en anelse feministisk –

at Adams segment, altså hankønnet i den manipulerede race, ikke fattede en håndsrækning fra

‘slangernes sønner’. Det gjorde derimod Eva-segmentet, for kvinderne i den kunstige race havde stadig

bevaret spirituel kraft, magisk kraft, intellektuel formåen og var særdeles attraktive. Slangernes sønner

sagde til dem: Vid, at hvad vi kan gøre, kan I gøre til fulde. Interessant udsagn, da dette senere

tillægges Jesus, der siger til sine disciple: Det, som jeg gør, vil I herefter kunne gøre langt bedre. Og

siges der ikke om Jesus, at han var født af en jomfru? Det vender vi tilbage til.

Slangens indtræden i Edens Have er ikke forstået i kristendommen i Det Gamle Testamente. Det

handlede om den tids Breakaway Civilisation fra Atlantis og dens in�ltration af samme. Husk, at vi har

historien redigeret af efterkommerne af atlantiderne, der efter en rum tids om�akken ankom til

Mellemøsten og forfattede de hellige skrifter, som vi bygger de tre abrahamiske religioner på. Slangen

blev i den blåstemplede bibelske fremstilling den Onde Frister, men slangen var i realiteten et løfte

om, at viden ikke var for de få og de udvalgte herrer, men for alle, der var værdige og klar til denne

viden.
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Da Evas æt ankom til Lemuria, opstod kulten omkring matriarkatet. Det blev ikke glemt, at kvinderne

var de, der fattede budskabet. Studer blot ikonogra�en i Egypten. Alle billeder, �gurer, statuer,

vægdekorationer viser, at der var tale om et matriarkat. HUN holder altid om HAM. Farao’en er altid

underholdt. Hvordan de�nerer en jøde sig selv? Som født af en jødisk moder! Det er simpelthen

de�neret ud fra en egyptisk præmis.

En antropomorf drage malet af mester Hokusai

Begrebet ypperstepræstinde stammer herfra. Slangens sønner favoriserer Eva, den kvindelige race

skabt af atlantiderne, fordi hun = de er modtagelige for deres overtalelser og rejser med dem til

Lemuria/Oceannia, det andet hovedkontinent, der sank under den efterfølgende katastrofe. Eva

kaldes ‘den elskede’ på græsk heredualai. Det er det samme græske ord, der blev brugt om Maria

Magdalene ‘the harlet’, altså den elskede. I forvrænget jødisk-katolsk fejlagtig oversættelse blev det til

luderen. Ishtar, den babyloniske gudinde, blev til den babyloniske hore. Hver eneste gang

atlantidernes efterkommere, repræsenteret ved kabbalisterne, skal omtale Eva’s æt, bliver de sexistisk

nedgørende og per�de. Det egyptiske ord for kvinde er i øvrigt det samme som slange. Ikke i

betydningen et giftigt kryb, men i betydningen den favoriserede af slangens sønner.

Begrebet ‘ubesmittet undfangelse’, i Bibelen kaldet Jomfrufødsel (immaculata), er ligeledes et

misforstået begreb. Det er et begreb for undfangelse uden coitus mellem en kvinde af Eva’s æt og et

medlem af slangens æt – slangen, ikke i den underlige David Icke’ske betydning som lede reptiler, der

skifter form og farve og er kolde i røven, men som serpenterne, de førstefødte, der stak af fra Jehovah

aka lemurierne, og som nægtede at slave for atlantiderne. Eva-slægtens evne til at avle med den

adamiske slægt blev genskabt i Lemuria, men begrebet Jomfrufødsel var stadig reserveret til et afkom

mellem serpenternes og Eva’s æt. Denne typologi, denne vandrehistorie, blev genfortalt og tillagt den

mytologiserede udgave af Jesus, som Paulus aka Josephus Flavius, Alexandrinerne (Verdens rigeste
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mænd, der var hunderædde for den messianske bevægelse), Flavianerne og frem til Konstantin den

Store, skabte.

Josephus Flavius – en af historieskrivningens største svindlere.

Blandt venner kaldet apostlen Paulus.

I Mellemøsten, speci�kt hos jøder, �ndes der et charmerende ritual med at skære et stykke følsom

hud bort fra små drengebørn. Det originale ritual går ovenikøbet ud på, at omskæreren, rabbineren,

drikker det blod, der kommer ud af indgrebet/overgrebet, et ritual for menneskeofring til Den Døende

Gud, Ba’al, Be’El, Saturn/Satan. Det er grundlæggende traumatiserende for drengebarnet, og forklarer

hermed et stykke særdeles vedholdende etnisk-kulturelt sociopati/psykopati. Der sker i det

ondsindede ritual noget med drengen, der gør ham modtagelig for ondskab. Naturen har skabt

drengen/manden med forhud, og fjernelsen er et angreb/overgreb på naturen.
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Denne zionistiske TV-journalist proklamerer med stolthed i stemmen, at alle hans drengebørn skal udsættes

for et traumatiserende og hormonkirtel-regulerende = radikalt karakterdannende indgreb på en naturlig og

vital del af deres krop på deres ottende levedag.

Det er ligeså perverst, som visse kulturers fjernelse af pigers clitoris. Det er samtidig et ritual for

fjernelse/amputation af et stykke dna og den deraf følgende synkronisering med ‘guderne’, de

oprindelige overgribere. Adams æt blev amputeret, så den kunne være ‘lydig indtil døden’, dette

herlige bibelske begreb, der tilskrives som egenskab til den paci�stiske, tandløse Jesus. Omskæring er

et symbol på og en garanti for, at mennesket er en lydig slave for guderne. Det sker i øvrig på et

hospital, under Caduceus-stavens symbol.

Medicinalindustriens symbol på, at de roder med livets byggesten
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Guderne bliver seriøst pisset af

For tredje gang bliver guderne snydt. Først bliver de smidt ud af deres galaktiske hjem, på grund af

dårlig opførsel, og er nødt til at slå sig ned i et solsystem og på en planet, de overhovedet ikke bryder

sig om. Dernæst skaber de en slaverace, der ikke gider at slave for dem. Så gentager de �askoen med

en anden race, der bliver forført af den første race til også at være ulydig. Herefter er de seriøst pisset

af.

I Ezekiels bog fra kapitel 5:11 står der:

Hvorfor sker dette? sagde Herren; I sandhed fordi I har besudlet vores helligdom med alle jeres gerninger og

vederstyggeligheder, og derfor vil vi udslette jer; I skal ikke spares for vore øjne, og vi vil ikke have

medlidenhed.

Da skal I vide, at JEG er GUD, når deres slagne mænd ligger mellem deres guder på deres egne altre, på hver

høj, på hver bjergtop, under hvert grønt træ, under hver bredstammet eg og på de steder, hvor de ofrede til

deres guder … Således vil jeg strække min hånd ud mod dem og lægge deres land øde … og de vil vide, at

JEG er HERREN.

Udsagn fra en kærlig og omsorgsfuld gud? Skulle nogen få den tanke, at et folkeslag, der er blevet

�asket op med den slags perversiteter igennem et par tusinde år, ikke opfører sig helt mentalt sundt,

er det muligvis ikke ganske ved siden af. Som kristne, har vi slæbt vores del af læsset, da Det Gamle

Testamente, Torah-light udgør halvdelen af vores religiøse skriftkultur.

Jamen, ankommer protestanterne så og hævder, det har vi da lagt bag os, og vi bekender os skam til

Den Nye Pagt. Undskyld mig, jeg kender den protestantiske højmesse ud og ind fra årtiers nærkontakt,

og ved, at udvalgte skriftsteder fra Det Gamle Testamente er obligatoriske som del af de to
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alternerende tekstrækker. Med ‘udvalgte’, menes konsekvent de steder, der ikke beskriver Jehovah

som en stjernepsykopat. Vi behøver ikke engang at repetere, i hvilken grad Det Nye Testamente er et

svindelnummer udført af alexandrinerne, �avianerne, Josephus Flavius aka apostlen Paulus og

kredsen omkr. Konstantin den Store (det gjorde vi så alligevel ;-). Ej heller behøver vi fordybe os i,

hvorvidt reformationen og modreformationen var et stykke styret opposition, og at den uhellige

alliance mellem Luther (rosenkreutzer), Calvin (rigtige navn Cohen, jødisk skriftklog) og venetianerne er

højst suspekt. Vi undgår helt at nævne protestanten Cromwell og hans forbund med ågerkarlene og

det opkommende centralbankvæsen. Protestanterne er ikke et hak bedre, de er nærmest en tand

værre, og det var protestantismen, der skabte industrialismen, vor tids slave-helvede. Vi skal heller

ikke nævne – og nu har vi selvfølgelig gjort det – at den mest omfattende krig i Europa før det 20.

århundrede var 30-årskrigen, hvor halvdelen af Europas befolkning kreperede. Det var et politisk

design, der dækkede sig under en facade af religionskrig og opgør med den Katolske Kirke.

Således vil JEG, HERREN, sende hungersnød og onde bæster, der skal berøve jer: og pest og blod skal

strømme igennem jer, og jeg vil bringe sværd imod jer. Jeg, HERREN, har talt.

Carl Gustav Jung, elev af sin jødiske lærer Sigmund Freud, tillod sig at studse over, at den jødiske gud i

én evindelighed talte om mig-mig-og-atter-mig, en foruroligende infantil og selvoptaget gud. Og som

der står bogstaveligt i Bibelen: … for jeg er en skinsyg gud! Freud selv var skinsyg på sin elev og dertil

paranoidt rædselsslagen for, at Jung ville slå ham ihjel. Interessant også, at et helt århundredes

forståelse af menneskesindet blev domineret af en person med en skole, der hævdede at små drenge

og pigers psyke var dannet af et pædo�lt forhold til deres forældre.

I Mahabharata beskrives gudernes hævn mod menneskenes ulydighed:

Det var, som om elementerne var sluppet løs. Solen drejede rundt ramt af heden fra våbnet, Verden vendte

sig i feber … tusinder af vogne blev brændt op … kroppene … så ikke længere ud som mennesker.
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Det svarer til de forvredne ‘saltstøtter’, man fandt ved Mohenjo Daro. Men beboerne fra Lemuria

vidste, at guderne kom og slog igen. Dette var den første gudernes krig. Den fandt sted for ca. 12.000

år siden.

Og alle deres byer blev lagt øde ved HERRENS komme og ved hans frygtelige vrede.

Jeremias Bog 4:23

Det er Jerikos mure, der faldt sammen vha. ‘trompeter’, altså frekvensbaserede

masseødelæggelsesvåben. Det er Sodoma og Gomorra, der faldt vha. et termo-nukleart

masseødelæggelsesvåben. Alle byer faldt. Overalt på kloden �ndes resterne af og som minimum

sporene fra disse ødelagte byer. Dette var den egentlige 1. Verdenskrig, den, vi ikke har lært om i

skolen.

Og se, HERREN lægger Jorden øde og tom og vender den på hovedet og sender dens indbyggere på �ugt.

(Esajas 24)

Oh, mit folk, der hviler i Zion, vær ikke bange for assyreren: han skal skyde dig med sit rør og løfte sin stav

mod dig på egyptisk vis.

Oh assyrer, min vredes rør, og staven i min hånd er min indignation.

Og alle Jordens konger, og de store mænd, og deres overhoveder, og de mægtige mænd, og alle undersåtter

og frie mænd skjulte sig selv i huler og kløfter i bjergene.

‘På egyptisk vis’, står der. Det var den samme gud, der sendte plager efter egypterne i ørkenen

Ve os! Hvem skal udfri os fra disse mægtige guder? Dette er guderne, der slog egypterne med plager i

ørkenen.

Og i brevet til efeserne læser vi:

Vi kæmper ikke mand til mand imod kød og blod, men imod større ting, mod magter, mod mørkets herskere

over denne verden, mod åndelig ondskab fra høje steder.

Husk igen, at Paulus, der skrev brevene til efeserne, var Josephus Flavius, der startede som jødisk

skriftklog, blev hyret af romerne, in�ltrerede den messianske bevægelse, blev forstødt af dem, �k

overgivet alle rullerne fra Templet efter nedbrændingen og skrev romernes = �avianernes (Titus,

Tiberius, Vespassians, m. �.s) historie. Han regnes af de kristne for større end Jesus, selvom de ikke er

meget for at indrømme det. Det sidste rygte, jeg har hørt blandt protestantiske teologer, er, at man nu

bager på en teori om, at Jesus VAR Paulus. De har sjovt nok forstået noget – uden at fatte en skid!

Paulus korrumperede det, der var af noget oprindelig kristent – der så i øvrigt ikke var kristent, da

ideen om solguden, der dør og genopstår, er ældgammel hedensk og kaldes Den Døende Gud.

Ignatius Donelly (1831-1901) kommenterer den måde, som Jobs Bog mere lyder som en kollektiv

klagesang end blot den teologiske kliché, at det er en enkelt mands skæbne efterfulgt af moralen: Her

kan I se, hvad sand tro er, når staklen bliver ved på trods af al landsens plager.
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Donally skriver:

Det lyder som råbet fra ikke blot en mand, men en hel

race, en stor civiliseret religiøs race, der ikke forstod,

hvorfor Gud kunne a�ægge besøg på Jorden på så

grusom vis.

Men hvad har det med Altlantis at gøre for Donelly?

Han var personlig ven med Abraham Lincoln, og

denne gav ham lov til at foretage dybdemålinger af

Atlantis på Atlanterhavet! Han gav ham lov til at bruge

et �ådefartøj, og han �k garanti for støtte på alle

måder. En måned efter blev Lincoln skudt, og planen

gik i vasken. Donelly benævnte i 1882 Atlantis som en

antidiluvisk civilisation = før oversvømmelsen. Ideen

blev taget helt alvorligt blandt seriøse tænkere og

skribenter i 1800-tallet, og selvom fx The Royal Society

i England fra starten og dengang var toneangivende

for, hvad man beskæftigede sig med i videnskaben, havde der ikke endnu dannet sig en sådan

monolit, en mur af afvisning, hvor blot tanken om en tidligere teknologisk højkultur blev regnet som

fornærmende. Så skråsikker er videnskaben i dag på sine egne uovertru�enheder. Fritænkning var

langt mere udbredt i 1800-tallet end i dag, også blandt højt pro�lerede kulturpersoner.

Donelly var i øvrigt manden bag en teori om, at Shakespeares værker var skrevet af Francis Bacon. Det

vandt ikke genklang og er nok heller ikke rigtigt, men det er på den anden side meget svært for de

litterært skriftkloge at forklare, hvordan en slagtersvend fra Stratford on Avon pludselig har adgang til

og behersker den samtlige europæiske storlitteratur. Jeg har kun efterfølgende set to plausible

forklaringer. Enten løb den omtalte slagtersvend og amatørskuespiller ind i selveste John Dee, manden

med Europas største privatsamling af litteratur, mesterspion og agent for den engelske dronning – han

underskrev sig med 007! – alkymist, magiker, rosenkreutzer, astrolog, kabbalist og videnskabsmand i

den tids bedste forstand. Der er 10 år af William Shakespeares liv og levned, der er forsvundet og

udokumenteret, og efter hans død forsvandt næsten alt, der kan dokumentere hans liv. Det ligner et

stykke MI5-stil rengøringsjob (John Dee grundlagde forløberen for MI5). Eller også er det, som Joseph

Atwill argumenterer detaljeret for i sin bog Shakespeare’s Secret Messiah, en kvindelig jødisk

ghostwriter, med stor kendskab til litteraturen og kulturen. Inden du skyder den i sænk som for langt

ude, så tjek det lige ud, for Atwill har gjort et vist stykke hjemmearbejde.
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John Dee aka Agent 007, i Hendes Majestæts tjeneste som spion og alkymist, 1527-1609

Videnskabsfolk med tyngde har også bemærket lighederne mellem det 20. århundredes

masseødelæggelsesvåben og de ældste tiders ditto. Nobelpristageren i kemi, Frederick Soddy, kollega

og partner til Rutherford, med et fælles opus om radioaktivitet bag sig, skrev i 1909:

Kan vi ikke i dem (de gamle skrifter) a�æse en retfærdiggørelse for den idé, at en eller anden glemt race af

mennesker ikke blot opnåede den viden, vi så nylig har vundet, men også den kunnen, der endnu ikke er

vores?

Oppenheim, der havde studeret vedaerne, havde de samme tanker. Han parafraserede over

Bhagavad Gita efter den første prøvesprængning i Los Alamos, ved at udtale:

Nu er jeg blevet til Døden, Ødelægger af Verdener.

I den egentlige oversættelse af Bhagavad Gita 11:32 siger Krishna, mens han beskriver sit aspekt som

ødelæggeren, Shiva:

Herren Krishna sagde: Jeg er rædslens tid, ødelæggeren af alle væsener i alle verdener, i færd med at

ødelægge alle væsener i denne Verden; af de heroiske soldater, der for nuværende står i den fjendtlige hær,

vil ingen blive sparet.
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Bhagavad Gita udspiller sig i et frosset øjeblik i tid, hvor bueskytten Arjuna fra en bjergtop ser de to

hære stillet op imod hinanden, og spørger Herren Krishna om den dybere mening med dette frygtelige

og uafvendelige scenarie. Heraf dialogen i dette verdenslitterære mesterværk.

I Ramayana berettes om en metallisk tordenkile i stand til at udslette 100.000’er af mennesker. Den

var så mægtig, at den kunne have udslettet hele Jorden. Disse våben kunne kun anvendes efter såkaldt

kongeligt dekret. Et sted står der, at våbnet blev brugt som gengældelse for, at den anden part brugte

det først. Har vi hørt den snak før? Hele den kolde krig var fuld af den, altså snakken. I en fjern fortid

nøjedes man ikke med snakken. Atlantis slog først, for guderne var pissed-o�, hvorefter Lemuria

svarede igen.

I etymologien �nder vi begreberne indkapslet. Typhon er et navn for Djævelen, Hurricane (orkan)

betyder den rystende slange (cane). I de gæliske kilder tales der om slangens sønner, der er nødt til at

bekæmpe det dæmoniske bæst, Typhon versus Hurricane. Ordene Dis-aster, tilintegørelse af stjernen,

kat-astr-ofe: ødelæggelse af en stjerne. Vi gen�nder det i Hollywoods poppede, tegneserie-efterklange

i Star Wars som bekæmpelsen af The Dark Force og Dødsstjernen. Da Luke Skywalker oplever sine

forældres død, går han ud og ser op i himlen, hvor der er to stjerner, to sole. Der var to lysende

objekter på himlen i en fjern fortid, men den ene, vandplaneten Tiamat, blev ødelagt i gudernes krig.
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Typhon i computerspillets virkelighed.

Måske ikke langt fra en fjern tids virkelighed.

Det, vi ser på hele kloden, hvor disse enorme mængder af megalitter dukker op for tiden – som om

man aldrig har kendt til dem før – er efterladenskaberne af en stor civilisation og dens ødelæggelse.

Atlantis blev aldrig udslettet totalt, og dens overlevere, såvel som deres modstanderes overlevere, slog

sig ned og dannede de ældste antikke kulturer. I Egypten ser vi skiftet mellem civilisationen Khemt –

S�nxens tidsalder – og dynastiernes tidsalder. I Khemt �nder vi disse for videnskaben helt uforklarlige

efterladenskaber af hi-tech og hyperpræcision. I dynastierne �nder vi overvældende kunstgenstande

og bygninger, men egentlig hi-tech er enten degenereret, formindsket eller forsvundet. Der kan herske

tvivl om, hvorvidt pyramiderne tilhører den ene eller den anden tid, eller om fundamentet, de indre

strukturer, tilhører den gamle, og det ydre eller øvre lag, tilhører den nyere.

På det tidspunkt, efter civilisationsskiftet, vælger atlantidernes overlevere, guderne der blev pissed-o�,

at analysere, hvad den egentlige fejl var med de genstridige menneskeracer. Herefter beslutter de sig

for at fremstille hybrider af deres dna med andre livsformer på Jorden, da problemet synes at være

det menneskelige dna. Det mest egnede væsen identi�ceres som et reptil. Vi taler stadig om, at vi har

en krybdyrhjerne. Når vi hører diverse historier om, at reptilmennesker kom �yvende fra det ydre rum

og okkuperede Jorden, er det en misforståelse. De blev skabt på Jorden. J.R. Tolkien, der studerede

både vedisk, nordisk og keltisk mytologi, har sin egen beskrivelse af, hvordan disse monstre blev skabt.

Herfra stammer beretninger om kentaurer, gri�er, orker og enhjørninge. Drager ligeså, og nogle af

dem var i live helt op til middelalderen. Ingen folkelige legender er barnagtige, overtroiske frie

fantasier, alle er de nedfældet hukommelse, og vor tids helt store fejltagelse i læsningen af disse

stammer fra, at vi ikke har forstået dette.
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Uruk Hai, Der Golem, klonmonstret skabt i mudder i Tolkiens version

I Johannes Åbenbaring står der:

Jeg så en ny Himmel og en ny Jord, for den første Himmel og den første Jord var forsvundet; og der var ikke

længere et hav.

Her plejer man at sige, at Old Joe var på svampe og stenede ud i delirium, og at han beskrev et

Armageddon, en Apokalypse, der skulle komme engang ved tidens ende. Hvad nu, hvis han beskrev

noget, der allerede havde fundet sted, og hvad nu, hvis vi begyndte at forstå ordets rette betydning

Apokalypsis, som Sløret, der falder? Den krigsliderlige global-elite ønsker Armageddon, for det ved de,

hvordan skal udføres, mens de er hunderædde for Apokalypsis, for så bliver de afsløret. Troldmanden

fra Oz oplever sin Apokalypse, da forhænget bliver trukket til side, og det afsløres, at han blot er en

gnidret, grådig gnom, uden geni og geist. Apokalypse er konstruktiv desillusion. Det er tæppefald for

det store bedrag af et teaterstykke, der alt for længe har spillet for fulde huse. Nu kommer de tomme

sale.

Mennesker har allehånde fobier. De frygter mørket, de frygter huler, de frygter det dybe vand, de

frygter højder, de frygter ensomhed, de frygter insekter og reptiler og visse andre dyr, de frygter

indelukkethed og de frygter fremmede. Freudiansk psykologi vil selvfølgelig sige, at det er helt normalt

sygt, men psykologer i denne skole ernærer sig af, at folk er neurotiske hele deres liv på samme sæt

som, at medicinalindustrien ernærer sig af, at folk er syge hele deres liv. Der er voldsomt mange penge

at tjene på sygdom, men er det normalt og naturligt? Selvfølgelig ikke. Det er en fysiologisk-

neurologisk-genetisk hukommelse baseret på et traume af uhørte dimensioner. 50.000 år er et
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splitsekund i evighedens spektrum. Hvem opfandt for resten medicinalindustrien? Det gjorde et

fremtrædende medlem af den khazariske ma�a, John D. Rockefeller, sammen med sin kumpan Edwin

Carnegie. Begynder vi at se et mønster i kontinuiteten for parasittisk praksis?

Der er en hel pædo�listisk industri, der tjener penge på et urgammelt traume.

Og historierne er ikke længere opbyggelige, som i Grimms Eventyr.

Er vi så nu sikre på, at katastrofen var kunstigt skabt og ikke naturlig? Så simpelt er det ikke. Da

menneskene havde udløst deres vrede på Jorden i form af gigantiske ødelæggelsesvåben, udløste

Jorden sin vrede på dem. Hvis du er af den opfattelse, at Jorden er et levende væsen, så vil den vrede,

der blev udløst, være at regne for svaret fra et levende væsen. En af menneskene uforudset hændelse

trådte i kraft i form af et fysisk polskift. Før den tid var Jorden i balance og havde ikke det tilt, som vi i

dag kender som jævndøgnets fremadskriden (eng. Precession of the Equinox), der danner basis for

astrologien. Astrologi, som vi kender det, fandtes ikke. Året bestod dengang af 360 dage. Et fysisk

polskift er en helt anderledes alvorlig sag end de magnetiske polskift, der forekommer løbende. Det

skabte enorme orkaner, �odbølger og ødelæggelser. Jorden rystede for en stund dens parasitter af sig

– og ved samme lejlighed, dens fredelige indbyggere, for den skelner ikke herimellem. Jorden blev

bragt i ubalance, og denne tilstand påvirkede også de andre planeter, for hele Solsystemet er et

koordineret elektrisk system. Man kan stadig observere det på planeten Mars i dag.
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Det er grunden til, at det, vi kan opfatte som krigen mellem mørkets kræfter og deres modpol, aldrig

gav udslag til hverken den ene eller den anden side. Havde mørkets kræfter vundet krigen, ville Jorden

i dag være den perfekte slaveplanet. Havde deres modstandere vundet, ville vi i dag leve i fred og

harmoni. Der ville stadig være mørke og lyse tider, for der ville stadig være et ‘stort år’. Solen har stadig

en energibane i forhold til Sirius på 24.000 år, og vi ville stadigvæk svinge mellem 4 store årstider,

yugas. Men tilstanden for mennesker imellem ville have været stabil af den ene eller anden art. Det

har aldrig fundet sted, og mørkets kræfter har stadig deres ufuldbyrdede projekt kørende.

Efter denne uforudsete hændelse mistede de krigsførende magter deres hi-tech, hvilket var det største

slag imod dem. De blev afvæbnet ved Jordens vrede. Efterkommerne af Atlantis slår sig ned i

Mellemøsten. Herfra er der sidenhen udgået en aldrig ophørende strøm af krigerigske handlinger. Alle

lande i området har efter tur udøvet aggression. Assyrerne, babylonerne, perserne, osmannerne,

khazarerne. Senere grækerne og romerne. Senere – og vi springer en hel masse over – ankom deres

ud�ytterkoloni i form af det britiske imperium. Osmannerne sønderbrydes, saudierne og israelerne

installeres som giftige spyd plantet i ørkensandet, Islam, der – take it or leave it – havde været en

stabiliserende kraft i en ufredelig region i et halvt årtusind, korrumperes af briterne, verdenskrigene

ruller, Mellemøsten deles og herskes med lige streger i sandet tegnet af imperialisterne,

revolutionerne vælter ind nævnt i tilfældig rækkefølge. Men intet er tilfældigt, og alt stammer fra, at

parasitterne, hyrderne, som de kaldte sig, slog sig ned i regionen og gjorde, hvad de altid havde gjort.
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Tema med variationer

Hvis man vil afskære hele det ekstra-terrestriale felt, kan man stå på her. Altså, hvis det er for hård

kost med fremmede tilrejsende fra Rummet. Men siden du læser dette, hænger du jo på, så de

bekymringer er unødvendige. Bær også over med omfanget af beretningen, men emnets natur

bestemmer omfanget. Det er intet mindre end menneskehedens fulde historie, vi pejler os ind på,

inklusive de tabte kapitler.

Herefter Nicolai Levashov. Efter ødelæggelsen af planeten, som i hans fremstilling ifølge hans kilder,

de slaviske vedaer, benævnes som den ene af Jordens daværende tre måner, vælter vandet ned over

Jorden og det nordlige kontinent synker i havet. Det beskrives ikke i de kilder som et polskift. De

overlevende �ytter sig mod syd til Sibirien, og efter x-antal århundreder �nder vi dem i Dravidia, det

nuværende Indien. Her �nder vi også parasitterne, som er dyrkerne af Kali Ma, den sorte moder. Eller

et folk, der er in�ltreret og korrumperet af parasitterne, og Levashov har en længere fremstilling af

genetiske eksperimenter, som vi skal udelade her. Kali Ma dyrkedes af sine tilbedere i form af

menneskeofringer. Hun er arketypen på det, som David Livingstone kalder for Den Døende Gud. Det

er det, som Troy McLachlan kalder for Den Saturniske Dødskult.

Dravidisk arkitektur

Draviderne, inderne i de vediske tider, bliver rådgivet af en gruppe af rishier eller druider (dravid –

druid) og i to omgange bliver menneskeofrerne, parasitterne, smidt ud på grund af dårlig opførsel. De

vandrer i århundreder gennem Centralasien og Mellemøsten og dukker op igen som Hyksos,

hyrderne, i Egypten. Jf. også den britiske historiker Ralph Ellis. Hyrderne betegner det folkeslag, der

havde opdaget, at mennesker kunne domesticeres, ligesom kvæg. For anden gang – mindst – bliver de

smidt ud pga. dårlig opførsel i form af to Exodi. Den første fra Øvre Egypten (syd), hvor Akhenaton,
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deres daværende leder, opretter sit eget faraoniske kongedømme i Amarna. Dernæst smides de ud fra

hele Egypten, hvorefter de drager over det Røde Hav og slår sig ned i nuværende Israel.

Her begynder vi at genkende dem. Fra Israel – som det ikke hed dengang – blev jøderne – som de ikke

hed dengang – sendt i babylonisk fangeskab. De pendler frem og tilbage mellem Egypten og Babylon,

da de her �nder de nu spredte stumper af den atlantiske viden. Det fører til det, som David

Livingstone kalder for De Falske Zoroastrere, Kaldæerne. Herfra stammer Kabbalah, der er en særlig

krypteret, okkultiseret og forvrænget udgave af den oprindelige viden. Senere bliver en af de jødiske

grupper, Esau’s stamme, smidt ud fra Petra, Det Røde Edom, og sendt i eksil igen – på grund af dårlig

opførsel – til det nordlige Persien og videre til området nord for Sortehavet, hvor Skyterne boede, hvor

de gemmer sig under anden identitet. Vi kender senere området som Khazaria. Da Kalifatet

ankommer i 700-tallet, tager de et nyt-gammelt sæt tøj på og kalder sig igen for jøder. Da de senere

bliver smidt ud af Khazaria af russerne – pga. dårlig opførsel, man kaldte dem for landpiraterne, for de

plyndrede og myrdede, når de kunne komme til det – invaderede de Europa under navnet

Azkhenazim. Her blev de igen i senantikken og middelalderen smidt ud af de europæiske lande – på

grund af en særlig form for dårlig opførsel kaldet ågerkarlevirksomhed – indtil de under Cromwell blev

inviteret indenfor og opfordret til at trykke deres parasitvirksomhed af i form af pengeveksling.

Herefter – og tilgiv de store overspring i historien – dannes City of London og Bank of England – NB!

Venetianerne, der skabte City of London, er efterkommere af Fønikerne. Netop jøder omtaltes af

antikkens historikere som fønikere. Kredsen er dermed sluttet, indtil videre, og det er muligt at skrive

historien frem til, hvor vi i dag �nder en kunstig konstruktion, en parasitisk stat kaldet Israel, en

parasitisk ideologi kaldet Zionisme og et parasitisk, globalt centralbankvæsen og dets systemiske

ågerkarlevirksomhed. Læg dertil en mega-parasitisk krigsindustri, en serie verdenskrige og

revolutioner, alle med tydelige �ngeraftryk + det løse – alt sammen bærende det samme ældgamle

�ngeraftryk.

ALLE krige i nyere tid har været bankmændenes krige, uden undtagelse! Hvis du, kære læser, vil være i

stand til at �nde en undtagelse, hvor bankmændene ikke har betalt begge parter for at ødelægge

hinanden, og hvor de ikke har tjent stort på det før-under-og-efter, så vil jeg gerne udfordre dig.

Bankmændene opererer �ittigt før, under og efter enhver krigshandling. Og med krigshandling menes

der ALLE former for krig: konventionel krig, krig med strategiske atomvåben, kemisk-biologisk krig, krig

med eksotiske våben, handelskrig, �nansiel krig, krig vha. geo-ingeneering og vejrkrig, miljøkrig,

informationskrig, psykologiske operationer (psyops), borgerkrig (aldrig opfundet af borgere) krig med

terrorhandlinger, krig vha. organiseret masse-immigration. Siger du, at Hitler opfandt udtrykket Den

Totale Krig? Jeg bliver nødt til at sku�e dig – det var bankmændene og den arv, som de mener, de

varetager. I øvrigt de samme bankmænd, der �nansierede den nazistiske og den russiske revolution.
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Usuras grimme fjæs

Bankvæsnet er urgammelt. Historikeren Joseph P. Farrell går så langt som til at benævne dem

Babylon’s Banksters, der senere bliver til Financial Vipers of Venice med diverse mellemlandinger

undervejs, fx den infamøse Tempelridderorden, hvis bankvæsen var navnkundigt og særdeles

avanceret. Senere �ytter de sig til Amsterdam, Nordeuropas Venedig, og City of London. Det

foretrækker at slå sig ned ved vandet, for det er et gammelt sø-imperium, der regerer ved maritim lov.

Reelt er de pirater. Senere �nder vi dem ved udmundingen af endnu en �od, Hudson�oden, Wall

Street. Har de så nået et punkt, hvor de ikke kan �ygte længere? Overhovedet ikke, de �ygter hele

tiden. De �ygter/�ytter deres penge o�-shore til diverse skattely over i den sorte økonomi (over

halvdelen af verdens økonomi er ‘usynlig’). Lige nu �ygter/�ytter de tilbage til Rummet, hvor de kom

fra i tidernes morgen. Farrell og Catherine Austin Fitts beskriver skabelsen af en ny rumbaseret

økonomi. Rummet bliver det nye ‘hav’, det nye maritime kontinuum. Men vent! Har det ikke altid været

det? Det Himmelske Hav, Stjernehavet, Maris Stellum er jo en katolsk betegnelse for sig selv. Katolske

hymner, der besynger jomfruen – Hil dig Havets Dronning – fortæller dig, hvad de tænker om sig selv.
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De er på vej tilbage til, hvor de kom fra, og menneskeheden og dens planet har blot været en

trædesten, en trampolin for at gendanne den tabte teknologi, så de kunne realisere projektet. Det var

hele tiden deres projekt, for de var lost in space. En del af deres mange installationer på planeten har

været for at kortlægge Rummet, så de kunne �nde hoved og hale på det igen, efter deres turbulente

ankomst.

Summarum

Vi har i denne blog åbnet for muligheden for at forstå historien i det størst tænkelige perspektiv, som

et kontinuum, hvor der intet nyt er under Solen. Vi kan bedre forstå scopet for det inhumane og

transhumane projekt, for GMO og genmanipulering, for vejrmanipulering, for krige, for slaveri 3.0, for

psykopati, for pædo�li. Der er en hel masse, der står mere klart, for vi begynder at danne os en pro�l

af disse typer, der er så gennemført menneskefjendske på trods af, at de selv er (en slags) mennesker.

Findes de så i deres rene form i dag? Det er straks sværere at blive klog på. Alt er nok hybrider i dag.

Måske kan vi kun tale om gradbøjninger og blandingsforhold. Muligvis er deres blod så tynd en kop

pis, at der ikke er ret meget tilbage af saft og kraft i dem. Men, som Joseph Atwill siger: Det kunne være

meget interessant at foretage en analyse af, hvilke folk, der sidder med den største magt og

ind�ydelse i dag via deres genetik. Hvem er disse familier, der hele tiden indavler sig selv – det i sig selv

forklarer allerede en del af deres hjerneskade og psykopati. Hvem er de, hvis nepotisme er så

gennemført, at de har været i stand til at holde sig selv og deres afkom ved magten i årtusinder?

Hvordan har de været i stand til at gennemtvinge omerta, tavshed, som, hvis den brydes, har døden til

følge. Først i dag begynder vi for alvor at kunne identi�cere dem.

For nylig er der afgået et rygte om, at disse familier nu

bliver sat stolen for døren. Hovedfamilien hedder, som

det er mange bekendt, Rothschild. Det Røde Skjold fra

Det Røde Edom, indbegrebet af Babylons Banksters.

Hvorvidt det er sandt, vil tiden vise, men et magtfuldt

og gammelt forbund, der kalder sig Den Hvide Drage

(White Dragon Society), skulle have givet dem et

ultimatum. Enten frigiver I de midler, I har stjålet fra

menneskeheden, eller også vil I blive udslettet hver og

én, til sidste familiemedlem. Vi har en million

professionelle hitmen, vi kan sende efter jer. Svaret

kom tilbage: Hvis I frafalder jeres krav, vil vi betale jer

20 trilliarder dollars. Svaret til det var: Har i 50

trilliarder? Og de skal være nogle, der er frembragt

uden blod på hænderne.

Det røde skjold, med den preussiske løve, over døren hos bankmanden Mayer Amschel i Frankfurt
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Som sagt, det kan ikke vides, om

historien er sand. Men noget siger

mig – og dette er helt klart en teori

baseret på en fornemmelse – at der

meget vel kan være noget om

snakken. Den Hvide Drage er klart

et symbol for slangens sønner.

Deres modstandere, Rothschild-

dynastiet, svarer helt klart til

beskrivelsen af post-atlantiderne. Vi

�nder især dragesymbolet i Kina og

Japan. White Dragon Society gik

under jorden efter Ming-dynastiets

fald, da Han-dynastiet fra Manchuriet tog over. De kendes også under betegnelsen Triaderne, de røde,

de blå og de hvide, hæren, �åden og intelligentsiaen. De besad også dengang store midler og rådede

over en stor mængde eksperter i kampsport og krigskunst. Enhver, der ønskede magt over Kina, måtte

gå benhårdt efter disse eksperter, for de var dødbringende og superfarlige. Husk det berømte billede

fra ‘bokseropstanden’ i år 1900, hvor en række såkaldte boksere, hvilket vil sige kung-fu-�ghters, blev

henrettet og lagt frem på stribe på jorden til skræk og advarsel. Det var også dengang tider med

voldsfrembragt regimeforandring. Det sidste kejserrige Qin blev afviklet og ikke uden udenlandsk

indblanding.
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Skulle denne historie være sand, kan vi i det følgende årti også fra den kant forvente et bidrag til en

global regimeforandring, der ikke undgår at blive blodig – omfanget af blod står til diskussion – men

som potentielt indeholder en anden agenda. En, vi har vænnet os til. Chancen for, at det fører til et nyt

lag af det Store Svindelnummer, er også tilstede. Det nu truede verdenshegemoni vil uden tvivl prøve

at hive den i land endnu en gang. Men der er mange-mange mennesker inklusive statsledere og

ind�ydelsesrige folk, der har set den komme, der har identi�ceret uvæsnet, og som seriøst er trætte af

tingenes tilstand. De er ikke uforberedte, de har lært af historien, de har set historien gentage sig, og

de ønsker ikke at gentage historien endnu en gang. Deres timing er ikke tilfældig, og deres tiltag bliver

understøttet af visse kosmiske energier, der i mellemtiden har forandret sig.

Lad os for en stund efterlade historien her. Det sunkne Atlantis er historien om et land, der både sank

og aldrig sank. Når vi har forstået dette, kan vi begynde at forstå forskellige sammenhænge og

mønstre. Selvom perspektivet er svimlende.

ʓʓ

Post Scriptum

– jamen er det ikke bare sådan noget frimurer-snak?

Og frimurerne, de er i hvert fald onde, det ved vi da!

Frimurere har talt om Atlantis. De påstår selv, at deres påståede viden stammer fra Atlantis. Men husk

jf. det ovenstående, at slangens sønner også havde deres viden fra Slangen Himself. Det er ligesom

med kabbalisme. Det er ikke konsistent logik at hævde, at fordi visse skumle typer har haft �ngrene i

en bestemt kreds af viden, så er denne viden ond, og derfor skal man bandlyse den over en kam og

holde sig fra at beskæftige sig med den. Ligesom det heller ikke er konsistent logik at hævde, at

religion er ond, fordi en stak politikere har hældt gift ned i karret og gjort det til et redskab for

hjernevask og handlingslammelse. Vi bør øve os i at fange de falske logikker, både når de kommer ud

af munden på andre og på os selv.
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Det er ikke enten-eller. Det er både-og. Frimurere er en særdeles blandet landhandel. De siger og

skriver så meget, men ofte har de ikke selv styr på, hvad de siger og skriver. Ligesom med

kabbalisterne, er det lykkedes dem at fucke meget op i tidens løb. Det kunne endog hævdes, at

frimurernes ‘religion’ – et ord de selvfølgelig vil afvise, men det bliver deres problem – ER kabbalisme,

altså en videreudvikling af den jødiske elite-religion. Der er fem lag i jødedom som religion, og

Kabbalah er den højeste og for de mest indviede.

Det er problemet. Viden er magt. Magt over andre. Og hvorfor kan magt ikke være neutral? Det kan

den, men historiens erfaring viser, at magt altid tiltrækker sig de værst tænkelige typer, psykopaterne,

der stiger til tops, som korkpropper i vand. Disse psykopater deler ikke med andre, og hellere end at

dele, destruerer de deres tyvegods og brænder deres broer. Selv når de synker til bunds, vil de klamre

sig til deres sæk med guld, for at andre ikke skal få den.

Platon har et bud på neutral magt. Det kræver folk, der ikke selv ønsker den. Det kræver folk med

visdom. Det kræver, som en klog mand udtalte det for nylig, balance mellem logos, patos og ethos –

viden, gå-på-mod og samvittighed. Grækerne samlede det i ét ord: Arèté. Inderne kalder det Dharma.

Den rette handlen baseret på den rette viden og den rette kraft.
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Hvor �nder man den slags ledere i dag? Meget få steder, det er problemet. Vores samfund favoriserer

ikke ret handlen. Så da kabbalisterne så, at der var guilds, laug, selskaber og loger, der havde bevaret

den gamle viden, måtte de selvfølgelig have �ngre i dem. Da de oven i købet så, at disse guilds havde

en ring af beskyttelse om sig, ligesom efterretningsvæsner, var det blot endnu bedre. Logerne var de

perfekte steder at træ�e beslutninger, uden om de irriterende masser, folket, goyim. Det kaldes at

konspirere.

At gøre rede for, hvordan in�ltrationen har fundet sted, er et specialstudie af dimensioner. Et bud på

tid er 1700-tallet. Frimureriet, som vi kender – eller ikke kender – det i dag, er et Oplysningstids-

fænomen. Det er her, vi fx ser de jesuittiske Illuminati-grupper fremstå. Det er her revolutionstanken

bliver udviklet og afprøvet. Det er optakten til industrisamfundets neo-slaveri. Det er her Liberalismen

som tankesæt slår igennem. Det er her, Den Nye Verden(sorden) får sin forfatning og giver Imperiet et

nyt ståsted. Den højt besungne Oplysningstid var alt andet end oplysning for menneskeheden, men

derimod indledningen til en ny Mørk Middel-alder, en alder mellem to aldre. År 1600 er starten på

ophøret af Kali Yuga, med 400 år som overgangsperiode til Dvapara Yuga, kobberets tid (elektricitetens

tid).

Hvad har det med Atlantis at gøre? Hvis ikke menneskeheden i en tid, hvor der bliver udviklet –

genopdaget! kraftige teknologier, der både har potentiel gavnlig og destruktiv kraft, udvikler deres

ethos i takt med teknologien, har vi et Atlantis-moment. Som det er lige nu, er denne teknologi igen

havnet i hænderne på de værste psykopater, og det eneste, der afholder dem fra at bruge den i den

helt store stil – de bruger den hele tiden for tiden – at, så rammer de sig selv. Den dårlige nyhed er, at

de, den dag de ikke længere har brug for dette sted som en malkemaskine, bare trykker på knappen

og forsvinder. Den gode nyhed er, at deres timing er blevet en cli�hanger for dem selv, og at de er

bagud med deres Breakaway Civilisation-projekt. At de ikke allerede er forsvundet og har trykket på

knappen, viser, at deres projekt ikke er klart endnu, og at de stadig er dybt afhængige af Jordens

ressourcer – inklusive dens beboere, som de også regner som en simpel ressource, et brug-og-smid-

væk forbrugsgode for dem.

Palmeøen ved Dubai udviser

tegn på at synke.

Hvor ironisk, stedet for

ultrarige mennesker oplever

sit Nemesis.

Parasitterne ved, at

mennesket i Dvapara Yuga

vil udvikle en højere

bevidsthed. Det eneste, de

kan gøre, er at forsinke

dette så længe, at de har

fået, hvad de ønsker. De har

kun to options: Den totale
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slaveplanet eller et hul i jorden. Deres største rædsel lige nu i dette historiske øjeblik er, at ingen af

delene kommer til at ske, men at de stille og roligt bliver indkredset, afsløret og afviklet. At de bliver sat

fra bestillingen og bliver henvist til at sidde og rådne op på på et eller andet britisk landsted eller på en

ø, eller i en hi-tech bunker under jorden eller i et �ydende Casino-paradis et sted i Stillehavet. Lad dem

for Himlens skyld beholde deres trilliarder og uspiselige guldklumper. Lad dem køre deres forlorne og

perverterede livsstil. Når stikket først er trukket ud af deres parasitiske centralbankvæsen og sorte

verdensøkonomi, er der ikke mere benzin på tanken, og så vil deres formuer fordele sig i løbet af et

par generationer. Så kan de ikke længere diktere en ny krig til at booste deres pengetanke.

Tabte vi tråden med frimurerne og deres ondskab? Overhovedet ikke. Det vil være en bommert at

hævde, at fordi en person har sat sin fod i en loge, så er vedkommende straks blevet til et ondt

redskab for mørkets magter. Det er både overforsimplet og fordummende. Overforsimplinger er med

til at skubbe bæstet ned i kælderen, hvor det laver rigtig meget ballade, for ever. Vi er blot med til at

slå en yderligere ring omkring dem, så visse typer i de højere gemakker i frimureriet kan fortsætte

deres agenda. Logerne skal ikke fordømmes eller destrueres. Ej heller marginaliseres. De skal åbnes,

så deres spirituelle tyvegods bliver tilgængeligt for alle. Så vil vi se alle kakerlakkerne med deres røde

skjold stikke af. Rule by Secrecy (Jim Marrs) skal tvinges til ophør. Ligesom centralbankerne, skal

logerne auditeres. Om det så fører til opløsning, når folk erkender, hvad der har fundet sted, vil vise

sig.

Kan en chefredaktør være medlem af Bilderbergs inderkreds i 10 år?

Kan hans forgænger ved samme avis være en Mossad-agent?

Åbenbart har man i Danmark afska�et praksis med at stra�e landsforrædderi, når det gælder zionister.

Som det er nu, er der masser af problemer med disse loger. Et sundt samfund burde kunne kræve, at

dets ledere ikke kan være medlemmer af dem, da de direkte modarbejder tanken om demokratiet.

Lad os ikke her diskutere, i hvilket omfang demokratiet er en forfejlet og forloren tanke fra
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Oplysningstiden. Det er det, efter min mening, i høj grad. Lad os blot nøjes med at konstatere, at et

samfund, der postulerer åbenhed og folkets styre, ikke samtidig kan tillade, at oligarkiet sidder i et

lukket baglokale og kupper folkestyret, som det sker nu. Det er hykleri og dobbeltmoral. Det gælder

alle former for logedannelse, tænketanke i lukkede fora, diskussionsklubber for oligarker. Hvis de

ønsker den slags, er de uværdige som ledere for andre mennesker.

pull-the-plug on the parasites

En særlig gruppe, en kriger-munkeorden – nogle siger, at det er de overlevende tempelriddere, der

stadig er på færde – jesuitterne bør i særlig grad sættes under luppen. Jo mere vi graver i deres

forhold, des mere vil det stå klart, hvor omfattende deres projekt for historieforfalskning har været.

For nylig har vi fået en jesuitisk pave. Hvad betyder det for verdenspolitikken? Timingen er bestemt

ikke tilfældig.

Halløj i Vatikanet

Hvem er jesuitterne?

Hvis vi �k valget og skulle pege på én og kun én real bad guy med ansvar for verdens elendighed, så

måtte det blive dem. Og lad nu være med at komme med alt muligt crap om, at de var sådan nogle

dygtige videnskabsfolk og undervisere. Den eneste årsag til deres �id og ihærdighed grænsende til

masochisme (Loyola) er, at viden er magt. Hvis det lykkes dig at �nde én eneste good guy hos dem, så

http://paradigmet.blogspot.dk/2015/12/vatican.html
https://sites.google.com/site/paradigme2010/hvem-er-jesuitterne
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lad det være undtagelsen, der bekræfter reglen. Som hos frimurerne, kommer du aldrig til tops i deres

hierarki, hvis ikke du er stærkt kompromitteret. Det gælder også Bergoglio. Vi behøver blot at sige

fascist-juntaen under den beskidte krig. Jesuitterne var gift med dem, de lagde hus til juntaens

hemmelige politi, der torturerede 1000-vis af systemkritikere, dopede dem og smed dem nøgne ud fra

�y. Over Atlanten!

Er politik da en død sild, kan vi overhovedet tale om demokrati længere? Muligvis ikke. Men selv inden

for det forlorne og korrumperede demokratis rammer, ville der eventuelt, omend blot for en stund,

være plads til et politisk parti, der var i stand til at rumme det fulde perspektiv og sætte gang i en ny

tids tankesæt baseret på en krystalklar analyse af fortidens misbrug. Det, vi ser for tiden af nye

partipolitiske tiltag, er blot opkog af fortidens afdankede ideologisæt tilsat lidt nyt krydderi. Ideen om

Pull the Plug to the Parasites – PPP – har ikke krystalliseret sig endnu. Den ligger og simrer, den er på

vej.

Det kommer til at ske.

Hvorfor?

Fordi det allerede sker!

Finis Terra – Jordens Ende

Finisterre er navnet på det yderste punkt af den Iberiske Halvø. Det er her, alle vandrerne ad

Caminoen ender med at brænde deres svedige tøj, efter de har været i Santiago de Compostella og set

mænd i orange dametøj. Der er egentlig syv Caminoer, hvor den mest berømte går fra Lourdes i

Sydfrankrig over Pyrenæerne og gennem Nordspanien.

Da de romerske soldater ankom til Jordens Ende og så ud over Altlanten, indså de, at der fandtes

noget, der var større end Imperiet og Kejseren, selv når denne havde udnævnt sig selv til at være Gud.
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Havet er uendeligt, og det har ingen tid. Alt forsvinder i dets nærvær. Og det bærer stadig på sine

hemmeligheder.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Jeg have det privilegium et par år at være tilskuer i første række på gulvet til det global-eksperimentale

projekt. Fra et vindforblæst tag-over-hovedet-udsyn i et kolonihavekvarter så jeg ind i en af mini-

metropolen Københavns Walled Cities*, Islands Brygge. Som en massiv og dagligt voksende mur 500

meter bred, �ere kilometer lang og alt mellem 5-15 etager høj er der indenfor et årti rejst et monstrum

af en bydel langs den sydøstlige del af havneløbet. Måske 20.000 mennesker svarende til en halvstor

provinsby på størrelse med Næstved er blevet stuvet sammen på omkring en kvadratkilometer.

De dødes by
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København har i samme periode fostret lignende monster-projekter: Ørestaden, Nordhavnen,

Kalveboderne, Sydhavnen, Amager Strand. Københavns Havn og de tilgrænsende områder er blevet

byudviklet fra at være byens industrielle områder og grønne lommer – produktivitet på den ene side

og iltforsyning på den anden – til at blive en kæmpe slagmark og legeplads for et indbringende og

spekulativt byggeri.

Disse lokaliteter – og de er kun en brøkdel af det samlede københavnske totalprojekt for bydudvikling,

dette skønne eufemistiske udtryk, som vi absout MÅ elske! – indebærer et stykke københavnsk historie

og kultur, der nu er jævnet med jorden. Noget var ikke værd at samle på – vi gider se på en afdanket

soyakagefabrik – men andet var et stykke kultur.

* Kowloon Walled City en nu nedrevet bydel i Hong Kong af forfaldne højhuse. I dens indre fandtes et

mylder af folk, der forsøgte at overleve ved at drive småhandel, mens de boede der. Stedet, der

dannede en lang mur af bygninger var så forfaldne, at det konstant regnede ned gennem etagerne.

Det danner baggrund for Tech-Noir-klassikeren Blade Runner, hvor Harrisson Ford render rundt og

jagter replikanter, mens der kommer gul regn ned.

Der er en hel masse, der bor på de lavere niveauer, og så er der enkelte, der bor ovenover det hele.

Kowloon Walled City, Hong Kong

Wall City var med andre ord enten noget i Hong Kong eller i en Ridley Scott �lm fra sen-70’erne. Sandt

nok, men der er en række foruroligende træk ved metropolernes Wall Cities i disse tider, der giver

mindelser om sci-� thrillerens på den ene side rådne og på den anden side gennem-æstetiserede

univers. Blade Runner blev et nærmest profetisk varsel om den post-moderne designer-forfalds-

æstetik.
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Sådan kan de lide at afbillede Bryggen: lækker og ved vandet

Islands Brygge er et iskoldt, kalkuleret projekt. Hvilket er min påstand, jeg skal herefter argumentere

for den, hvorefter du gerne må citere mig for den. En stribe generationer af villige politikere – en

generation i denne verden er kun �re år, selvom de fantaserer om evigt liv – har ladet sig forføre af

industri-lobbyister til at blåstemple den slags urbane projekter. Det startede for så vidt med en

socialdemokratisk overborgmester ved navn Jens Kramer Mikkelsen, der lukkede op for Pandoras

æske og iværksatte Ørestads-projektet. Det er måske underligt for de, der lider af det 20 århundredes

ideologi-forgiftning, at det netop var socialdemokraterne, der stod for den slags. Men hvis man ser på

kommunismen/socialismens historie er det fuldstændig logisk. Studér beton-kommunismens

trøstesløse byggestil, studer den socialdemokratiske lækre udgave af stilen, same-same. Bemærk

endvidere, hvordan denne lækkerhed i løbet af blot et par årtier forvandler sig til ulækkerhed,

forfaldenhed, slumhed, elendighed og voldelighed. Kramer var på mange måder en både venlig og

sympatisk overborgmester, men bag over�aden på den bløde, lækre, lyserøde socialdemokratisme

gemte der sig – og vi kan først se det retrospektivt – en agent for den globalisme, der har ramt os i dag

og nu ødelægger vore samfund og kultur. Jeg tror egentlig ikke, at Kramer og Kramer-lignende typer

før og efter ham var klar over, hvad de medvirkede til. Det lå bare til højrebenet. Men de globale

pengemænd vidste det.
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Formanden for Ørestadskommitteen ved den daværende byggegrund

Ørestads-projektet blev et skoleeksempel på, hvad der dengang gik og stadig i dag går galt for Beton-

modernismen 2.0. Man har lært visse ting af modernismens fejltagelser, men i det store og hele køres

der ud af samme sidespor. Det, man har lært, synes at være: der kan sminkes og opblødes på

betonmodernismen via design- og oplevelsesprojekter. Giv folket sjove broer, designerbænke og mini-

amifetatre, de kan sidde på, lækre (og hundedyre) træ-kajer, brostens-passager, mærkelige skulpturer,

og alt sådan noget. Noget af det er, indrømmet, vældig lækkert, men det er stadigvæk designer-

sminke. Designerne og arkitekterne hygger sig, men problemet er, at de intet skaber i sig selv. De leger

med former, mens de lapper hullerne i den arkitektoniske Behemoth. Den egentlige skabelse foregår

altid i det levede liv.
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Endelig sker der noget ved Langebro…

Hvad mener jeg med det? Egentlig skabelse af beboelse, byer, levesteder for mennesker sker kun via

det liv, der leves af mennesker. Det er det, som byplanlæggerne grundlæggende ikke har forstået –

eller er ligeglade med, da det er noget helt andet, der styrer deres planlægninger. Det levede liv

kræver ingen egentlig planlægning, det kræver for så vidt kun, at livet bliver levet. Problemet for

planlæggerne, kulturdesignerne er, at det levede liv ikke kan planlægges men kræver tid til at udfolde

sig, hvilket de ikke har tid eller tålmodighed til, da deres business-plan kræver realisering på sigt. Det

er derfor, en landsby fremstår som en organisme, hvorimod Wall City fremstår som et stykke

arkitektonisk vold.

Da planlæggerne i virkeligheden har dårlig samvittighed – altså de ved godt, at det er pengemændene

og globalisterne, der har sat det hele i værk, og at de blot er endt op som tjenende ånder og

medløbere – kompenserer de ved at afholde beboer-høringer, hvor de tilsyneladende tager borgerne

med på råd. Det gør de bare ikke, for beslutningerne er allerede taget, hvilket beboerne ikke ved, men

hvis beboerne blot føler, at de bliver hørt, vil de ikke kunne brokke sig bagefter, for de er nu taget som

gidsler i beslutningsmøllen.

Hvad styrer egentlig planlæggernes planlægninger? Som tidligere ansat i et arkitekt�rma (CAD-tegner),

kender jeg den klassiske kon�ikt mellem bygherre og arkitekt. Bygherren tjener sig selv og pengene,

alting skal være så billigt og umiddelbart rentabelt som muligt. Arkitekten tjener sine egne

kunstneriske ambitioner (for arkitekten er jo kunstner, ikke kun håndværker …), men også en

idealisme og ambition om at skabe kvalitet og holdbarhed. Gæt en gang, hvem der går af med sejren,

og gæt dernæst, hvorfor spændet mellem nybyggeri og nedslidt slum er blevet mindre og mindre.

Arkitekten bliver ikke frikendt i dette spil, hvor der �nder en løbende og snigende korruption og

prostitution sted. Sagen er, at der opererer meget stærke kræfter, der i sidste ende går af med sejren,

fordi arkitekter, videnskabsfolk, teknokrater, politikere og andet laverestående kryb (ifølge
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pengemændene) er dybt afhængige

af at have et arbejde, og uden et

duknakket tjenerskab overfor

pengemændene skal de tjenende

klasser ikke regne med at have et

arbejde eller noget, der ligner en

karriere.

I virkelighedens verden er dette ikke arkitekten. Det er globalisten.

Spørg i øvrigt arkitekterne – bare for sjov – om de er villige til at �ytte ind i deres egne kreationer.

Spørg bygherrerne om det samme. Spørg medicinalfabrikanterne, hvor meget de æder af deres egen

gift. Spørg lægerne, om de vil lade sig kemobehandle, hvis de får kræft. Spørg

brugtvognsforhandlerne, om de kører rundt i de lig, de sælger. Spørg politikerne, om de sender deres

børn i de multikulturelle folkeskoler, de selv har lovprist, eller �ytter ind i de multikulturelle kvarterer i

Kbh-NV, som de hylder. Eller spørg dem, om de sender deres sønner ud i de amerikanske krige, de har

ført DK ind i, mens deres haler logrede løs. Spørg bankmændene, om de og deres familie kører den

gælds-økonomi, som de har solgt til deres kunder. Der er et udtalt fravær af villighed til walk-the-talk

blandt beslutningstagere og salgsagenter i den verden vi lever i. Ingen af de ovenfor nævnte gør, hvad

de siger eller siger, hvad de gør. Dobbeltmoral er vor tids amerikaniserede standard.

Bryggen

Hvis du ikke har været der for nylig, eller hvis du bor i Jylland eller Volgograd – nå nej, det gør du ikke,

for Google-datama�aen har algoritmisk frasorteret russiske læsere af paradigmet.blogspot.dk pga af

Imperiets igangsatte krig med Rusland, og da Paradigmet for to måneder siden boomede i Rusland,
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blev der lukket ned fra dag-til-dag – …. vi starter lige igen: Hvis du ikke har været på Islands Brygge for

nylig, så ser der sådan ud:

At Ballonparken (billededet),

HF Bryggen og Nokken stadig

ligger der skyldes muligvis et

Christianialignende

ramaskrig, der ville opstå, hvis

man myrdede det sidste

gamle Bryggen.

Indre Islands Brygge er

selvfølgelig ikke revet ned,

og indeholder de gamle

gader med huse tilbage fra

slut 1800-tallet. Disse er dog

byfornyet, og det

københavnerliv, der engang

fandtes, er ikke længere

tilstede. Det er i dag primært et hipster-nyrig-kvarter iblandet tilstedeværelsen af den

socialdemokratisk obligatoriske og legitimerende 15-20% normalindkomst-dansker, der i øvrigt

knokler med dobbeltindtægt som små svin M/K for at få råd til at bo der. Vi taler langt hen ad vejen om

10-15.000 pr måned for de billigste.

Landskabsarkitekterne �k også noget at rive i. Der er intet som kunstig natur. Og træskure i

ballonparken er arkitekter lorne ved. For den slags huse kan folk jo selv både tegne og bygge, og hvis

det greb om sig, ville de jo blive over�ødige.
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Når man bevæger sig udad, er modellen den samme, men her sker der noget besynderligt. For det

første er det skræmmende at bevæge sig rundt i kvarterer af udelukkende stål-aluminium-glas-beton,

alle kasser udstyret med altaner selvfølgelig, selvom ingen bruger dem. Gader efter gader med

strømlinede kasser af som minimum 7-etagers komplekser, hvor alle ligner hinanden, selvom

arkitekt�rmaerne ville blive fornærmede over udsagnet. Kun �rmaer i Bjarne Ingels-liga har lov til at

bryde kasse-mønstret, men i virkeligheden laver de bare skæve, skrå eller runde kasser i stedet for

lige. Lige nu ser vi fx den runde trend på Islands Brygge, efter at man renoverede et par runde

betonmonstre ved Slangebroen fra Fisketorvet (den kom senere) ud fra siloerne i den gamle

soyakagefabrik. Vel sagtens inspireret af renovationen af Carlsbergs gamle kornsilo, der også er blevet

et babelstårn for velhavere. At renovere betonskallen fra siloerne og omskabe dem til ultra-luksus-

lejligheder har kostet dobbelt så meget som at opføre noget lignende fra bunden – but who cares, når

man i dag kan leje en lejlighed ud for mellem 25-40.000 om måneden via indbygget story telling.

Silo for folk med kornfede tegnebøger

Og her kommer så det interessante spørgsmål: hvem køber og bebor disse lejligheder? Det gælder

både lejligheder i ultra-luksus-klassen og i den nye ’normal’-klasse. Sagen er, at et stort antal af disse

lejligheder står tomme. Folk, der rent faktisk bor der, er �yttet ind i spøgelsesbyer. Hvis de ikke står

egentlig tomme, så ser naboerne til de formodede indbyggere sjældent deres naboer.

Lige så spekulativt byggerierne er opbygget og �nansieret, lige så spekulativt er de opkøbt. Dette er

ikke et københavnsk fænomen, det er et globalt fænomen. London er ikke længere britisk, for der bor

ikke længere briter. Hvis man kører på motorvejen fra lufthavnen til Giza i Cairo, ser man 100.000-vis

af døde lejligheds-komplekser. Beirut blev sønderbombet af globalisterne (zionisterne) i 60’erne, og i

dag er det et kæmpe spekulations-projekt for globaliseret lejlighedsspekulation. En køretur langs

ringvejen i Paris viser det samme. Nævn en storby, hvor det ikke �nder sted.
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Så hvem køber lejligheder på Islands Brygge? Det gør åbenbart og for en stor dels vedkommende

globaliserede nyrige. De har ikke tænkt sig at bo der, men de har investeret for at bruge lejlighederne

som en slags AirB&B for dem selv, når de lige er i byen mellem to million-deals. De beholder dem, til

de er salgsmodne for den dobbelte pris, og de har måske en 10-20 stykker af dem. Måske har de købt

en hel opgang, for så har de ikke bopælspligt. Hvorefter de lejer dem ud – altså uden bopælspligt, for

den cockservative stat stiller i globalismens århundrede ikke den slags urimelige krav.

Her bor de rige, der har råd til ikke at bo der.

Er Bryggen et normalt boligkvarter? Well, normaliteten er skredet i den retning, og normen er i dag

etage-soveby-kvarterer, så langt øjet rækker. Ingen butikker, ingen småhandlende på hjørnerne, ingen

lokalbutikker, ingen steder, hvor man kan spise eller droppe ind, ingen steder, hvor man hænger ud på

pladser, no-fucking-nothing! Bryggen er forblø�ende oplevelsesfattig. Bryggen består af endeløse

gader af døde facader og parkerede biler. Der er intet gadeliv, der er intet lokal-miljø, der er ingen

glade børn mellem husene, for der er sgu ikke noget mellem husene!! De børn, der måtte være, bliver

ikke lukket ned i gården, uden at far er med, for det virker ikke betryggende.

De Dødes by

Walled Cities er dødens byer. I Wall City Hong Kong foregik livet på trods af døden via den særlige

kinesiske overlevelses-mentalitet. Dødens By er ikke bare et uheldigt biprodukt, det var en tanke

allerede fra starten. I de metropole Wall Cities i Europa er døden smack-in-the-face. Hipsterne til-og-fra

Bryggen cykler tusindtallige gennem De Dødes By med deres hipster-stone-face på. Øjenkontakt er

yderst sjælden. De har travlt, for en hipster er altid kommet for sent i seng og for sent op – ligesom

deres børn. På vejen over den labre Slangebro ved Fisketorvet udsætter de sig for livsfare, da den er

byens hurtigste bobslædebane den første vinterdag med frost. Eller også sidder de i deres hipsterbiler

med én person i hver sin strømlinede sardindåse i en stagneret kø. Ifølge byplanlæggernes
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planlægning skal vi alle sammen den samme vej om morgenen, men til gengæld kan planlæggerne

ikke forstå, at det giver store tra�kale, logistiske og miljømæssige problemer. Centraliseringen er ved

at centralisere sig selv til døde.

I Dødens By er der ekstremt

overtra�keret i myldretiden.

Folk, der bor der, siger, at

det er så svært at komme

over vejen om morgenen, at

de efter at have ventet i fem

minutter er nødt til at gå

over gaden med deres børn

og bare regne med, at

bilerne holder tilbage. Good

luck to you!

I Dødens By er der til

gengæld så dødt om

aftenen, at en kvinde kan

blive voldtaget midt på åben

gade, uden at der er nogen, der griber ind. Den eneste grund til, at Wall City Bryggen ikke er decideret

voldelig er, at det lader til at være de sørgelige rester af middelklassen, der �ytter ind her og ikke white

& brown trash – undskyld udtrykket – som i satelitbyerne Brøndbyerne, Ishøj, Hundige, Voldsmose i

Odense, Gjellerup i Århus, Hyllie i Malmö. Listen er uendelige, alle storbyer i hele verden har den slags.

I Dødens By er der store problemer med vindtunneler, når det blæser. Arkitekterne har tilsyneladende

ikke fundet en løsning på det problem, som de tilsyneladende aldrig har forudset, da de

tilsyneladende ikke har lært om det på arkitektskolerne. De kæmpe stål-og-glas-facader skaber

åleglatte kanaler for vind. Et problem, der ikke er set så grelt før, da arkitekturen aldrig har været så

ensrettet, strømlinet, høj-og-tæt, uden runde kanter og vindbrydende dekorationer som nu – den slags

ufunktionelt pjat er sparet væk. Lur mig, om 10 år vil man kunne læse i en eller anden medienotits:

Videnskaben har nu fundet ud af, at dekorativ facadeudsmykning har aerodynamiske egenskaber og

faktisk er funktionel! Ja, og det vidste de allerede i middelalderen – ud over at øjet og sjælen elsker den

slags.

Op gennem midten af forrige århundrede var trenden typehus-villakvarterer. Hver familie sin

bungalow med et frimærke af en have til omkranset af ligusterhæk. Kedsomheden lurede i disse

endeløse �ade kvarterer, men illusionen om et stykke natur og en lille urbaniseret husmand med egen

køkkenhave var midlertidig konserveret. Man var i det mindste herre i eget hus bag egen hæk under

eget tag og med egen kælder. I Dødens By er man ikke herre over noget som helst – og held og lykke

med en køkkenhave på en vindomsust altan.
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For i Dødens By har alle folk altaner. Har du for nylig prøvet at sidde på en altan i en vindtunnel af

sidevind? Hvem sidder i øvrigt på altanerne? Ingen har tid til at sidde der, for alle skal enten tjene

penge eller sidde udbrændt-apatiske foran �adskærmen. Eller også bor der ingen. Er du i tvivl, så prøv

selv en sommeraften at køre en tur langs facaderne. De er totalt døde.

I Dødens By �ndes der en 7/11, hvis du er villig til at køre to kilometer – altså til den oprindelige del af

Bryggen, der er udenfor Wall City, Dødens By. Her vil du �nde 7/11’s standardsortiment af trendy

varer, som hipsterkulturen formodes at forbruge. Du vil også kunne �nde et pizzaria, en shawarmabix

og lignende, der tilhører den globale landsby-designerkultur. Du vil med garanti ikke �nde noget så

uglobalistisk som en �skemand, en slagter eller en isenkræmmer. En gammeldags købmand �ndes

kun på Frederiksberg Allé langt fra Wall City – de velbjergede borgere på 2000 Frb har råd til at

vedligeholde et nostalgisk levn fra de forrige århundreder. Og noget så ærkedansk – altså ærkedansk

for 50 år siden – som en smørrebrødsforretning er ganske utænkelig i Wall City og omegn. Danskerne

har ikke længere en fornemmelse af, at det eneste originale og delikate bidrag til

verdensgastronomien er: smørrebrød. Med andre ord ikke spaghetti med kødsovs, købe-pizza eller

fast food fra den globale landsby og for den sags skyld heller ikke trendy designermad fra

madmagasinerne.

I Dødens By – og her bliver det weird-o – høres lyden af helikoptere. Hele lørdagen og hele søndagen,

hvor indbyggerne i Dødens By formodes at være hjemme, over�yves bydelen af helikoptere. Frem-og-

tilbage, frem-og-tilbage, frem-og-tilbage. Her har man stuvet 20.000 mennesker sammen i en

kondenseret �rkant, og så udsætter man dem for lyden af helikoptere, der af alle lyde indgyder frygt,

terror og stress. Alle folk holder weekend for at koble af og �nde ro, og så udsætter man dem for lyden

af militærøvelse og krigshandling. Hvad er meningen? Er vi under optræning? Er vi i de indledende

faser?

Agendaen

Wall City-fænomenet er velbeskrevet. I FN’s Agenda 21 – nu opdateret til Agenda 33 – er det beskrevet,

hvordan globalstaten (FN-utopien) ønsker, at landdistrikterne bliver a�olket, og at folk drives ind til

Metropolerne. Denne udvikling er en 150 år gammel op�ndelse ved navn Industrialisme, men nu

sættes den yderligere i system og fuldbyrdes som Globalisme. Og FN er det organ, der er udset til at

fungere som udemokratisk verdensregering.
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Er det visionært, eller er det totalitært? Jasque Frescos Venusprojekt.

Avantgarde-arkitekten Jasque Fresco skitserede for årtier siden disse hi-tech-metropoler. I dag bygges

de. Disse hyldest-magere taler i forelskede vendinger om globalismens, neo-feudalismens, neo-

imperialismens, teknokratiets og transhumanismens vidundere. De bruger ord som:

Vi må vænne os til, at …

I fremtiden vil mennesker …

Det er uundgåeligt, at …

Man kan allerede købe en dims, der …

Fremskridtet kræver, at …

Om få år vil vi se …

Det er interessant, at de profeter, der beskriver eller advarer imod fremtidens rædsler, er de, der ved

nærmere eftersyn promoverer rædslerne og stiller sig til rådighed for det såkaldte fremskridt. Det er

da besynderligt! Er Huxley, Russell og Orwell ikke de, der advarer? Svaret er nej, de annoncerer, de er

insidere og repræsenter The Blueprint of the New Order. Fresco har visionen. Kurzweill og Michiu Kaku

er henrykte og højt betalte promovører for robotmennesket i robot-rotteræset i en designer-futuristisk

verden, der allerede er nutid.
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Rundt om Metropolen – men endelig ikke ude på landet! – ligger en glas-stål-beton-kødrand af

satellitbyer. Ifølge agendaen skal der køre højhastighedstog mellem satelliterne og metropolerne og

imellem metropolerne. Landsbyerne er a�yst til fordel for den multietniske globale landsby. Hvis man

tror, der er fritgående høns og geder i den landsby, så tager man fejl, for det er blot et salgsstunt for at

få neo-feudalisme til at fremstå som lækkert og politisk korrekt. Den globale landsby er det

ULTIMATIVE slavesamfund, Worldwide.

I det hele taget vil det være afska�et (= forbudt, forhindret, forkert) at være selvforsynende, som

landsbyfolk var dengang. Der vil være gigantiske landbrugsfabrikker i sovjetisk statsbrugsstil til at

sørge for det. Alt sammen genmodi�ceret, selvfølgelig, for det giver volumen. Kvalitet tales der ikke

længere om.

I realiteten kunne byplanlæggerne have tænkt sådan her fra starten.

Men det har deres opdragsgivere ikke ønsket, at folk skulle have adgang til.

Agenda 21 anbefaler bestemt ikke den slags.

Det lyder som et fremskrevet og fuldbyrdet science-�ction-scenarie. Men i virkeligheden kun meget lidt

fremskrevet, for scenariet er allerede langt hen ad vejen virkeliggjort. Jeg ser i skrivende stund ud på

Wall City, De Dødes By. Jeg lever allerede i Orwells, Huxleys, Russels, Frescos, Kurzweills og

globalisternes våde drøm. Jeg er blot havnet i en tidslomme, en parantes i form af et hviderussisk

bjælkehus med blomme- og æbletræ, gaskomfur, trætjære og uld i sprækkerne. En lomme, der vil

blæse i stykker, den dag pengemændene får bestukket, forført eller truet planlæggerne til at jævne

den slags urentable, livslevende enklaver af uproduktiv nostalgi med jorden. OG hvor folk lod det ske,

fordi de var ligeglade med deres eget liv og overlod beslutninger til Dødens Købmænd.

Udenfor murene, på randen af De Dødes By.



29.12.2022 15.25 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2558/3124

—– o —–

Download OVERETAGEN

som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 15.25 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2559/3124

‘Hvad er det du kører rundt og vifter med ud af lastrummet på cykelvognen, Lillebror?’

‘Det er et rigtigt sørøver�ag, og det er totalt sejt!’

Det synes Lillebrors far også. Han har selv en sort T-shirt med dødssymbolik på.

Der melder sig et par spørgsmål her.

Ville Lillebrors far også anbefale, at sønneke sad og viftede med et �ag med hagekors på?

Hvis historie er det, vi fortæller, når vi �irter med okkult symbolik?

Hvor mange ville gøre det, hvis de kendte historien?

Kranier, knogler og sørøvere
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Er der frit valg på alle hylder og ingen regning, når vi bevidstløst leger med romantiseret

dødssymbolik?

Hvor kommer hele denne dødskult fra, og er den stadig ‘levende’?

Knoglernes historie

Fænomenet er i allerhøjeste grad levende og trækker sine spor ned gennem historien. Vi bevæger os i

zigzag og dog med bemærkelsesværdig kontinuitet hen over Yale Universitetet og deres særdeles

levende og agerende elitære loge kaldet Skull & Bones. Vi ser det samme tegn på skuldrene og

hjelmene hos nazistiske o�cerer. Vi �nder det på handels- og krigsskibene udrustet af den britiske

elite og kongefamilie, når de brutalt massakrerede og forgiftede de skævøjede under opiumskrigene.

Vi �nder det som Jolly Roger hos de privateers, som den britiske krone havde lavet lokumsaftaler med:

stjæl og myrd så meget, I lyster, bare I betaler halvdelen til kongen eller dronningen, som samtidig

slipper for pinlige bortforklaringer af, at kronens enorme formuer stammer fra plyndringer,

slavehandel og dope-handel.

I folkelig form er kraniet og det krydsede knogler blevet romantiseret til at stå for heltemod og oprørsk

uautoritær fribytteri med streg under ‘fri’. I Hollywoodudgaven svingede Erroll Flynn sig i tovene som

den Knaldrøde Pirat, og Johnny Depp giver den – hamrende morsomt i øvrigt – som kopi af en

fordrukken Keith Richards fra The Rolling Stones i en fantasy-udgave af Caribien. Lego laver legetøj,

der opstår piratpartier, piratsoftware og piratkopier. Piraten sælges som cool. Og sandt nok er det, at

de historiske piratskikkelser ikke lod Hollywood i stikken. Sortskæg var en virkelig person og ægte

fribytter, der udstyrede sig selv med tændte lunter i hatten for at skræmme livet af sine ofre som den

onde selv. De har kendt deres virkemidler, og er derfor gået over i historien.

Men ikke så mange får den tanke, at piratfænomenet og den tilhørende symbolik langt hen ad vejen er

en særdeles elitær størrelse. Eliten ‘kaprede’ så at sige kapermytologien, så den kom til at tjene deres

sag og efterfølgende fortælle deres egen historie. Pirateri i sin originale form er endog genopstået

langs Østafrikas kyst. Hvor kommer det fra?
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Der er to ting i det. For det første er de opstået ved at skibe fra Vesten har dumpet så meget

supergiftigt a�ald i farvandet, at al �skeri, som de somaliske �skere før levede af, blev umuliggjort.

Fiskene dør af gift, hvad gør man så? Dernæst er piraterne blevet et påskud for tilstedeværelsen af

militære �åder. De fungerer på samme måde som Al Qaeda: som påskud for intervention. Det britisk-

amerikanske imperium ved, at hvis deres plan om at bemægtige sig ‘The Heartland’, som er de store

ufremkommelige landmasser mellem Middelhavet og Kina, så skal det ske ved via denne landmasses

kyster. Dette store imperialistiske projekt har mange år på bagen, er meget nøje beskrevet og følger,

når man observerer det, ganske nøje den plan, som blev skitseret af den britiske elite for 150 år siden.

http://paradigmet.blogspot.dk/2012/11/vesten-versus-kina-del-1.html

http://paradigmet.blogspot.dk/2012/11/vesten-versus-kina-del-2.html

I dette ufremkommelige landområde �nder vi også folkeslaget khazarerne. Man kaldte dem for

‘landpiraterne’. De var ryggesløse, grænseløse og skrupuløse. De var svindel-handelsfolk og eksperter i

at jonglere med �nanser, og da sultanatet nærmede sig, bekvemmelighedsomvendte de sig til

jødedommen. De khazariske bankfamilier (mest kendt og alligevel nærmest ukendt er familien

Rothschild) ejer i dag det meste af Verden via deres centralbanker og �nanstruster. Og så har de

desværre givet jøder et dårligt ry som grådige �nansgribbe, selvom de overhovedet ikke er jøder. Det

er smart at agere – at sejle – under andet navn, og når ansvaret skal placeres, så afklæder man sig

‘navnet’. Disse typer kendes også i deres politisk-ideologiske udgave under navnet ‘zionister’ og har et

direkte link til det Engelske Imperium. De bedriver i dag uhæmmet �nansiel piratvirksomhed, og er

ansvarlige for den globale monetære krise. Historien om, hvordan Rotschild-familien bogstavelig talt

købte England rug og stub (og aldrig siden slap det) i slutningen af Napoleons-krigen, er en historie for

sig.

Charlton Heston i en overset rolle som Long John Silver sammen med en meget ung Christian Bale som

skibsdrengen Jim Hawkins + en perlerække af stjerneskuespillere: Christopher Lee, Oliver Reed, Mike Halsey

http://paradigmet.blogspot.dk/2012/11/vesten-versus-kina-del-1.html
http://paradigmet.blogspot.dk/2012/11/vesten-versus-kina-del-2.html
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og Pete Postletwaithe.

Stevensons ‘Skatteøen’ en jo en herlig drengerøvsroman, en ægte klassiker. Treasure Island er så

caribisk som noget, og dette var netop stedet for al piratvirksomhed med Kingston, Jamaica som en

slags hovedstad. Men som man også vil huske fra Skatteøren, var det jo adelsmanden, squire

Trelawny, der i romanen beskrives som en godmodig, naiv eventyrer med en sølvske i røven, der

�nansierede togtet for at �nde skatten. Eliten fortæller igen historien om sig selv, som de kan lide at

høre den.

Den moderne virkelighed er nu, at den samme elite, der har gemt deres megaformuer på diverse

‘skatteøer’ aka skatteskjul som Guernsey, Bahama, Cayman Island, Jersey og tre andre tiloversblevne

britiske koloniøer – hvis ikke de er så ekstravagant skinkende rige, at de foretrækker Lichtenstein – ,

der nu føler jorden brænde under sig og er ved at lejre sig i mega-krydstogsskibe, der som �ydende

fristater bedriver pirateri under bekvemmeligheds�ag, som unddrager sig enhver juridisk

ansvarlighed. Eller som afsøger mulighederne for at rykke deres stjålne gods til Det Ydre Rum, believe it

or not.

Døden er ikke et problem

Der er historisk set intet ‘frit’ eller romantisk over disse konnotationer til piratvirksomhed. Der er

strengt taget ikke noget romantisk over udplyndring, lemlæstning, halshugning, død og ødelæggelse.

Ejheller over ma�avirksomhed og �nansiel pirateri i moderne udgave.

Det er ikke kraniet, knoglerne og skelettet som sådan, vi taler om her. Memento Mori, husk døden, kan

være et særdeles livsfremmende symbol. Vi husker døden for at huske livet. Dødedansen fra

middelalderen – Døden fra Lübeck – minder de høje herrer om, at vi alle er lige for døden, og at

fyrsten, biskoppen og storkøbmanden alle kommer til at stå til regnskab sammen sammen med

�skeren, bonden, barnet og jomfruen. Men Døden i Dødedansen er særlig hård ved dem, der er højt

på strå og har hang til hovmod og grådighed, for de meget jordisk gods og magt at miste og har i deres

liv forsømt medfølelse og ydmyghed. Døden viser empati for barnet og pigen, der dør for tidligt.
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Hør Hugo Diestlers gudesmukke korcyklus med indlagte oplæsninger.

http://www.youtube.com/watch?v=TdcHDuJ5rw4

Rørende, livsviist og meget dybt, intet makabert her, ingen romantisering, ingen dødsdriftig

perverteret kult.

Vi taler heller ikke om den respekt for de døde, vi �nder i kranie- og knogle-symbolikken i De Dødes

Dag, som hvert år fejres i Mexico. Familierne fejrer og ærer deres forfædre, dem der kom før os og

som stadig er levende blandt os i mindet. De fejrer på smukkeste vis allehelgens- eller Allesjæles Dag

ved at tilbringe natten på kirkegården med tændte lys. Det er en fest. Hvad har vi nu i Danmark:

importeret Hollywood-udgave af Halloween, et andet ritual af keltisk herkomst, som Lillebrors far og

mor heller ikke har tjek på … Vorherre på lokum!

Det er ikke den slags, vi taler om her. Vi taler om en elite, der har smykket sig med dødssymbolik som

et tegn på deres ret til at sende mennesker i døden efter forgodtbe�ndende. Vi taler om en kontinuitet

mellem den britisk-tyske elite og deres okkulte loger hen over nazisternes fanatiske besathed af det

okkulte og dets dødsfortællinger og videre til den amerikanske elite. Vi taler om Imperiets vandring, og

vi taler samtidig om den elite, der iscenesatte den 20. århundredes egentlige Holocaust – er orgie i

kultisk død og menneskeofring. Bushfamilien er storleverandører af medlemmer til Skull & Bones.

Både krigsforbryderen Prescott Bush og hans søn krigsforbryderen George Herbert Walker Bush var

bekendende nazister, Prescott under og efter 2. Verdenskrig, hans søn mere diskret men

umiskendeligt i stilen. Vi gider ikke en gang her at nævne krigsforbryderen Baby-Bush. Pirateriet døde

aldrig, og det samme kan siges om nazismen. Begge morfede og tog andre fastelavnskostumer på,

men agendaen forblev intakt. Eller som den geniale forfatter Philip K. Dick navnesætter en bog: ‘The

Empire Never Died’.

I disse loger stortrives en uskøn blanding af nepotisme, infantil megalomani og legaliseret psykopati.

Yale-logen praler af, at de i deres krypt har et ægte kranium, der stammer fra krigerhøvdingen

http://www.youtube.com/watch?v=TdcHDuJ5rw4
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Geronimo, som deres forfædre skød ned, efter at han havde givet dem kamp til stregen.

Spejderdrengerøvene fra den elitære anstalt gravede så efter eget udsagn kraniet op og bortførte det.

De bruger det nu til deres per�de indvielsesritualer til den gruppe af særligt udvalgte, der bliver

uddannet og �nansieret til at blive USA’s kommende ledere.

Det røde �ag

Selv i dansk nationalromantik har vi traditionen. Jolly Roger er navnet på kraniet og de korslagte

knogler, der smykkede �aget på de engelske piratskibe. ‘Jolly Roger’ er en anglo�cering af det franske

‘Jolie Rouge’, det glade blodrøde �ag. Man hejste det, når man gik til angreb. I ‘Kongesangen’, den

royale, krigeriske nationalsang ‘Kong Christian stod ved højen mast’, der starter med at hylde kong

Christian IV, står der i 2. vers:

Niels Juel gav agt på stormens brag.

Nu er det tid.

Han hejsede det røde �ag

og slog på fjenden slag i slag.

Da skreg de højt blandt stormens brag:

Nu er det tid!

Dannebrog er blevet til et sørøver�ag. Herefter startede slagteriet, og kroppene – fjender såvel som

dem fra egne rækker – lå bagefter og �ød i vandskorpen indsmurt i blod, bæ, krudtslam og tjære og alt

det andet stof, som royalisme og krigerisk nationalromantik er gjort af.

Javist, danskerne og briterne har deres interaktive historie. Først tævede vi briterne som vikinger – vel

ret beset en slags sørøvere – og så tævede de danskerne 1000 år senere ved at smadre København og

brænde hele �åden ned, fordi vi havde holdt den forkerte hest (den som Napoleon red på).
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Hvad så, Lillebrors far? Er det en historisk baggrund, du har tænkt dig at videregive til din dreng på fem

år som godnathistorie? Er det noget, du mener, han vil have godt at at sove ind til om aftenen? Nå

ikke. Men du lader alligevel din søn lege bevidstløst med symbolikken, der er uløseligt forbundet til

den historie, som fortælles. Man kan ikke skille symbolik fra den bagved liggende historie, som er

vævet ind i og opsuget. Det er det, der er essensen ved et symbol. Det taler direkte til vores

underbevidsthed, mens vores dagsbevidsthed er i funktion – og dermed uopmærksom.

Bemærk venligst, at dette ikke er et indlæg imod krigslegetøj – drenge er drenge og fortjener at være

drenge – ej heller for den bizarre og ahistoriske kampagne, der kører i USA for at forbyde og

beslaglægge våben. Den handler om noget helt andet: regeringsparanoia og frygt for at folket skal

forsvare sig mod det, der kommer til at ske. Jeg siger heller ikke en gang, at Lillebror ikke skal have lov

til at sidde og vifte med sit legetøjs�ag, uden at føle sig skyldig på sine forældres uvidenheds vegne.

Det ville minde lidt for meget om feministernes ideer om, at deres sønner ikke måtte lege med

krigslegetøj, men skulle lære at lege med dukker for at blive bedre mennesker. Leg dog for pokker

med død og ødelæggelse, mens I er børn, drenge såvel som piger, så I ikke behøver at kompensere for

det som voksne!

Jeg spørger bare: Ved du, hvad det er for et �ag du vifter med? Kender du historien, Lillebrors far? Og

ved du, om det er en historie, du rigtig godt kan li’, når du får læst den færdig? Og til allersidst: ved du,

at det folk, der ikke kender deres historie, er dømt til at repetere den, indtil 10-øren falder?

—– o —–
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New Age. Den nye tidsalder. Vi lærte ordet for 40 år siden.

Hvor meget adskiller egentlig New Age fra Old Age? New Age-verdensbilledet er stort set en klon af

kristendommen og fungerer som dets ligvogn for frafaldne. Kristendommen var altid lige som meget

kontrolredskab som den rette tro, og superbrugerne af disse redskaber, det nye som det gamle, virker

stort set tilfredse med resultatet.

Der er tre slags New Age-versioner af kristendommen

direkte oversættelse

forværring / overhaling indenom

bagvending

I det følgende tager jeg udgangspunkt i Mark Passio’s 10 New Age-bedrag (deceptions). Altså de Ti Bud

for New Age’eren.

Alt er lige godt, for alt sker efter Guds vilje

Her synger Islam med på salmen. Newagerne erstatter bare Gud med Oneness. Når alt er lige godt,

hersker ligegyldigheden. Når alt er ligegyldigt, er intet gyldigt. Nihilismen har sneget sig ind ad

bagdøren.

New Age versus spirituel aktivisme
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Du skal vende den anden kind til

Det er umodi�ceret kristendom. Det er en ordret kopi af den romerske bagvending af den messianske

bevægelse, der bestemt ikke vendte den anden kind til – og netop derfor skulle de oprørske horder

lære det. Og mens man var i gang, kunne resten af Romerriget ligeså godt lære det. Denne belæring af

oprørske og potentielt oprørske menneskemængder er, hvad vi i dag kalder for kristendom. I gængs

New Age-�loso� glider den rent videre.

Accepter alting, gør aldrig modstand

Det hed Pax Romanorum og Fred på jorden blandt mennesker, der har guds (kejserens) velbehag

(Juleeangeliet). De, der ikke havde guds velbehag, røg som bekendt ad helvede til, især i

kristendommens første årtusind. Det er også her, man kunne begynde at spørge sig selv, om gud mon

skal staves med lille eller med Stort.

En ting er at være ægte paci�st ved at nægte at gøre militærtjeneste for et aggressivt, despotisk

statsapparat. Det er en særdeles aktivistisk handling, og i visse samfund vil det få alvorlige

konsekvenser for den passi�stiske aktivist. Noget andet er stiltiende at være vidne til overgreb uden at

sige højlydt NEJ! Det er denne falske paci�sme, som �ndes i New Age.

Man kan aldrig rigtig vide

Solipsismen er ærkekatolsk. Her hedder det bare Mysteriet eller ‘Herrens veje er uransagelige’. Det

skal dog lige siges, at man i alle de tre abrahamiske religioner trygt kan spørge pateren, præsten,

imamen og rabbien, for de ved dét, de siger ikke kan vides. New Age’eren spørger sit orakel til råds,

der ved det hele fra en kanalisering af et rumvæsen fra 5. dimension og Plejaderne. Fællesnævneren

mellem rabbinere, orakler, profeter og og kanaliserende medier er: ikke-veri�cerbart. Tro det eller ej.

Når Guds mellemhandlere byder sig til, er du på Herrens Mark.

Du skal være bange for kaos

Det er det kristne Gudfrygtighed og frygten for Djævelen. Man spekulerer igen over, hvorvidt der er

sket en sammenblanding eller forveksling her? Hvis Gud er så fandens god, hvorfor skal vi så konstant

bævre ved tanken? Var det måske prins John, der smuttede ind, mens kong Løvehjerte var på ferie

med hest? Man kan egentlig destillere budet til: Du skal frygte, Basta! Om det så er døden, kaos, al

Qaeda, Vladimir Putin, global opvarmning, �nanskrisen, din nabo eller reptiler i �yvende køkkenudstyr

er fuldstændig underordnet.

Ignorer det negative, gå ind i lyset

Her er New Age en forværring af kristendommens ‘.. og fri os fra det onde’ – ‘vig bort, Satan!’. New

Age’ere er nærmest mørkerædde. Det er spirituelt ukorrekt at beskæftige sig med spirituelt snavs. Jeg
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har mødt adskillige af disse – undskyld mig – især kvinder, der går i hvide bomuldsgevandter, altid med

et krystal-halssmykke og fjernt blik, som får den ene orgiastiske oplevelse efter den anden i guidede

meditations-seancer. De kæmper nærmest for at overgå hinanden i maleriske beskrivelser af deres

totale ud-af-kroppen-oplevelse for 5 minutter siden, mens side-kvinden småsurt bager på en endnu

vildere version, når det er hendes tur. Det er en slags helligåndens harem, hvor konkubinerne albuer

sig frem til førstepladsen hos den åndelige sultans bevågenhed. Og jeg ved, hvad jeg taler om, for jeg

har haft min New Age-periode.

Har de reelt disse oplevelser, eller er de blot typer, for hvem fantasien er ukontrollerbar? De har i

hvert fald en erotisk oplevelse. Tør vi sige spirituel onani? Det er en form for opdateret neo-pietisme.

Se billedet af den kvindelige spanske helgen, Theresa af Avilla for jer (google det om nødvendigt). Har

hun sex, eller er hun salvelsesfuld? En form for sado-masochistisk lidelses-erotik. Fryd dig, du Kristi

brud.

Du må aldrig blive vred. Vrede er en forbudt følelse

Det ligger i forlængelse af tilgivelsesbegrebet og ‘Du skal elske din næste som dig selv’. Tilgivelse er det

modsatte af hævn. Romerne var hunderædde for hævn, for hævn var en integral del af både

germanske og de judæiske stammers livssyn eller for at generalisere: alle de folkeslag, de havde

underkuet. For neo-romerne, de kristne, var det hedenskab i en nøddeskal. Har man begået udåd,

lægger man sin røv i klaskehøjde og har blottet sig for hævn. Tilgivelse var noget pladder i den gamle

verden. Romerne forudså tilbageslaget i rigets forfald og havde vældig meget brug for tilgivelse. En så

aggressiv fremfærd som den romerske var kun mulig i en vis periode, for den var enormt

ressourcekrævende. Spørg blot neo-romerne aka amerikanerne om, hvad det koster at opretholde en

gigant-hær, et korrupt statsapparat, et total-forgrenet lytte-og-subversions-apparat og en mytologi på

lerfødder via et 24/7/365 kampagne-apparat.

For New Age’erne er vrede en syndig følelse. De praktiserer mørke-fornægtelse. Krigeren er ikke

velkommen i deres univers.

Det fører direkte til:

Sandheden behøver ikke at blive forsvaret

Det er ligeledes en forringelse af kristendommen. Kristne var i det mindste villige til at gå i brechen for

deres tro, også med livet som indsats. New Age’erne gopler bare helt ud. Jeg havde et møde med en af

New Age guruerne, Johan Oldenkamp og en af hans kvindelige ‘elever’ og beundrere – der var haremet

igen – hvor jeg reaktionært og spontant bliver kaldt en fanatiker, for så senere at blive rettet til ‘en

kriger’ (warrior). Men det var først efter at guruen måtte indrømme, at vrede ikke var en illegitim

følelse med et afsæt for handling. Guruen kom i et dilemma og blev meget menneskelig – i dag er ordet

sjovt nok blevet til et synomym for ‘fejlbehæftet’ – da han havde startet sit 3-dages-seminar med at

proklamere, at han ikke var en guru og at New Age var ham imod. Og så sidder en af hans kvindelige

beundrere og siger, Fukushima-lækken er uden betydning, for naturen helbreder det igen. OK, sig

også det til amerikanerne, når de ikke længere kan spise �sk fanget i Stillehavet, og hvor deres
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myndigheder nu helt udelader at registrere og publicere målinger om radioaktivt indhold i fødevarer.

Sig det til befolkningerne i udkantsverden, hvor amerikanerne og NATO har brugt smart bombs med

afberiget uran, og hvor kvinderne nu føder sjove børn og selv dør af cancer. Sig det til samtlige ofre for

Tjernobyl …‘Jamen der er kun 63, der er døde ..‘ svarede konen. NEJ! der er lavet 2000 russiske rapporter

om følgerne, hvor en amerikansk avis citerede et oversat sammendrag: 1 million døde siden ulykken!

New Age indeholder en fæl, god portion fejhed og
dumhed

Det skal retfærdigvis siges, at Johan Oldenkamp i princippet fraskrev sig guru-status. Han prøvede,

men det lykkedes ham ikke. Det var i denne sag som de �este andre elevens behov for en guru,

arketypen Big Daddy, der slog igennem. Se mig Far, hør mig Far, elsk mig Far!

Lidelse skal undgås, vi skal føle os godt tilpas hele tiden

Ifølge kristendommen lider du. Du er syndig, skyldig, og du skal frygte. Dernæst skal du bekende din

skyld og dine synder, så du kan blive frelst fra disse. Hele dette liv er en tårernes dal, og i det næste liv

efter døden ryger du enten lukt i Helvede eller kommer i Himlen, hvis du har være from. Jo mere du

har lidt, jo større chance for en plads på 1. klasse i toget.

I New Age-verdensbilledet skal lidelse for enhver pris undgås. Det gøres ved at benægte lidelse, mørke,

misbrug, underkuelse, død og lemlæstelse og ‘gå ind i lyset’. Tænk positivt, undgå negative tanker.

Undgå tilknytning (attachment), en forsimpling af et buddhistisk koncept.

Hvis der er noget, der får dig til at væmmes, se den anden vej. Hvis du ser lidelse, så skyldes den dårlig

karma. Den skyldes i hvert fald ikke din mangel på medfølelse.

Tiltrækningens lov i udvandet form

Tiltrækningens Lov er blevet det nye store New Age-begreb, især efter �lmen The Secret. Du skaber selv

din virkelighed, du får, hvad du giver, du opnår, hvad du ønsker, blot du ønsker det godt nok. Tænk

kun positivt, og universet og forsynet vil tilsmile dig med gode gaver.

Der er en dyb kerne af sandhed gemt i konceptet, men i New Age-versionen bliver det til selvbedrag.

Det er kun i den værste form for katolsk middelalder-teologi, at det giver mening. Man kan ikke gøre

sig fortjent via gode gerninger som en form for investering. Man handler af godhed, hvis man er et

menneske med samvittighed, men man gør det uden krav på fortjeneste. Altså: ‘Kære Gud, hvis jeg nu

hjælper 15 gamle damer over gaden og forærer alle mine penge til Kirken, så må du love, at jeg ikke

kommer i Helvede?’  Den spiller ikke.

Det skal dog igen retfærdigvis siges, at mange af newagernes favorit-emner er særdeles interessante.

Jeg skærer selvfølgelig alle over én kam her og stereotypéer dem. Forsimpling fremmer forståelsen.
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Det virker bare, som om de har glemt den dér pose salt, som de kan strø ud på deres udskejelser. De

mangler ofte humor, og humor er selvdistance og selvkritik.

Det antropologiske våben

C.G. Jung sagde: Kristendommen har forsømt at forny sin myte. Han havde ret, men havde han helt ret

i sin påstand?

Jeg vil sige, at Jung havde ret. Men New Age var på sin vis en form for mytologisk fornyelse. Eller

rettere: det lignede. Det var et patchwork af alt, der var eksotisk og utraditionelt for en vesterlænding.

Man rørte uddrag gamle og fremmede traditioner ned i samme gryde, en lille smule af det og en lille

smule af en masse andet. Enkelte kunne gå dybt ned i det eksotiske og ende op som eksperter yoga,

buddhisme, økologisk landbrug, hvilket kunne være særdeles interessant. Men det meste forblev en

�irt, en over�ade, en serie attituder.

Set i bakspejlet ved vi, at der foregik noget ganske andet under radaren. Fænomenet blev studeret.

New Age-bevægelsen blev udsat for militariseret antropologi, som man gjorde med alle

massebevægelser. Når menneskemasser rykker på sig, holder ulve og fårehyrder til i nærheden. New

Age udsprang af en tid med heftig aktivitet fra det amerikanske efterretningsvæsens side for at

afmontere en egentlig aktivistisk bevægelse mod USA’s krig i Vietnam. CIA in�ltrerede hele

protestbevægelsen og pumpede drugs ud i det sociale rum. Det var ironisk nok de samme drugs, som

var hovedårsagen til, at USA absolut måtte starte en krig i Den Gyldne Trekant og som nu

oversvømmede det hjemlige marked. Det angelsaksiske to-hovede Imperium havde en århundreder

gammel praksis med at forgifte hele nationer med opium. For det første tjente de kassen – og det gør

CIA og NATO stadigvæk i Afghanistan – og for det andet er drugs et masseødelæggelsesvåben, der kun

ødelægger softwaren / mennesket og ikke hardwaren. Våbnet kan bruges til at ramme og lamme

nationers befolkning derude og egen befolkning derinde.

Samtidig ankom de syntetiske designerdrugs. Hvem udviklede LSD? Igen ser vi CIA �ngeraftryk. I deres

berygtede – og aldrig afsluttede – store mind-fucker-projekt MK-Ultra, studerede man �ittigt, hvordan

både soldater og civile reagerede. Hvad kunne man ikke få folk til at gøre? Hele musikindustrien

svømmede snart med LSD og heroin. CIA-handlere delte det ud ved Grateful Dead-koncerter.

Legendariske musikere døde på stribe enten af en overdosis (Joplin, Morrisson, Hendrix + et par

hundrede andre), eller fordi enkelte af dem havde opdaget, hvad der foregik og begyndte at udtale sig

om det (Lennon, Marley). Bevægelsen masseproducerede narkomaner, og narkomaner har ikke et

langt liv.

Vi så ganske tydeligt resultatet i 70’erne af en PSYOP (psykologisk operation). I starten var der en reel

anti-krigs-bevægelse hvor der blev talt substans, og hvor der var reel vrede mod regeringens

ugerninger. Efter in�ltrationen og det antropologiske angreb fordampede bevægelsen, og dens

medlemmer begyndte af skeje ud med psychedelia: sto�er, musik, porno, buddhist-hinduist-�irten,

narcissisme … Dem der ikke skejede ud opgav ævret, for man kan ikke tale politik med folk, der er på

syre og dope. Eller som stener med Krishna og Buddha. Eller som har meldt sig ud af samfundet, som
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det hed, og dyrkede økogullerødder og spillede på shamantromme mens de lavede krystalhealing og

fri sex i kollektivet. Væk var anti-krigs-bevægelsen og al indignation mod Imperiet gik op i hat og briller.

Hippiekulturen var en af det 20 århundredes mest e�ektive CIA-operationer og ingen opdagede

operationen, før det var for sent.

Spirituel aktivisme

Det er langt fra en selvfølge, at spiritualitet og falsk passi�sme / New Age er det samme. Spiritualitet er

et tveægget sværd. På den ene side kan sværdet i hånden på den rette være frigørende. I hånden på

den forkerte eller personen uden manual til sværdet er det opium eller stesolid. Jeg vægrer mig ved at

bruge udtrykket ‘opium for folket’, da kommunismen var det heftigste folke-opium i det 20.

århundrede, der solgte sig selv som frigørende men i realiteten var massivt slavebindende.

To skikkelser fra den indiske spirituelle tradition derimod, Sri Aurobindo og Mahatma Gandhi, var

begge spirituelle politiske aktivister. Gandhis liv og �loso� er ret kendt i vesten, Aurobindos i mindre

grad.Aurobindo var dybt involveret i den indiske nationalistbevægelse under det britiske imperiale åg.

I tider, vor det opdaterede britiske post-imperium aka det angelsaksiske dobbeltimperium slynger om

sig med ordet terrorisme, bør vi gøre os klart, at begge disse dybt spirituelle mænd uden tvivl ville blive

kaldt for terrorister. Som grundregel kalder terrorstaten altid sine modstandere for terrorister. Men

begge praktiserede politisk-social modstand uden terror. Måske netop derfor vandt de og den indiske

nationalistbevægelse over det overmægtige Imperium. Begge havde forstået den enorme kraft, der

kan mobiliseres med et grundfæstet spirituelt afsæt.

Aurobindo skriver i 1903 en pam�et kaldet Bhavani Mandir beregnet på at træne i revolutionær kamp.

Det er en ganske anden tone, vi �nder her, en de samtidige kommunistiske i vesten:
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‘Er der kærlighed, entusiasme, Bhakthi, der er brug for? Disse er integreret i den indiske folkesjæl (nature),

men i fraværet af Shakthi kan vi ikke koncentrere, vi har ingen retning … Bhakthi er den springende �amme,

Shakthi er brændsto�et. Hvis der er mangel på brændstof, hvor længe kan �ammen da brænde? Mange af

os, der er overmandet af Tamas, den mørke og tunge inertiens dæmon, siger i dag, at det er umuligt, at

Indien er forfaldet, blodfattig og livløs, for svag til at komme sig. Det er tåbelig og unyttig tale. Intet

menneske og ingen nation behøve at forgå, medmindre han selv vælger at lade sig udrydde. For hvad er en

nation?…Det er ikke et stykke jord, det er ikke en tale-�oskel ejheller en �ktion i sindet. Det er en mægtig

Shakthi sammensat af millioner af enheder, der skaber en nation.’

Lidt ordforklaring:

Tamas er den ene af de tre gunaer, de universelle livskræfter: Tamas, Rajas og Sattva. De er paralleller

til det daoistiske Yin, Yang og Dao – with a twist.

Tamas er mørke, inerti, inaktivitet og materialisme, det indadvendte/sammentrækkende. Rajas er

energi, handling, forandring og bevægelse, det udadvendte/udvidende. Sattva/Dao er balance,

harmoni, glæde og intelligens.

Shakthi er en parallel til det daoistiske chi (primordial chi). Det er universets grundlæggende energi og

dynamiske kraft.

Bhakthi er hengivelse.

Aurobindo giver sine landsmænd og den nationalistiske bevægelse et spark bagi med terminologi, som

er rodfæstet i den vediske verdensforståelse. Essensen �ndes i Bhagavad Gita, hvor bueskytten Arjuna

be�nder sig i et dilemma, mens han ser de to hære opstillet. I sin dialog med Krishna lærer han at

forstå, hvorfor han ikke skal afstå fra at spille en rolle i denne kamp.

Da briterne kom til Indien, var de især begejstrede for det indiske kastevæsen. Her så de en direkte

parallel til feudalismen og det britiske klassesamfund, og det blev en del af deres administration af

Imperiets Kronjuvel. Nationalisternes genistreg bestod i at stikke spaden dybere ned end det

kastevæsen, der over tid var degenereret. I en fjern fortid har det givet fuld mening, men i det 20.

århundredes Indien var det blot et undertrykkende apparat.

Aurobindo skriver i et brev til sin kone om sine tre former for ‘galskab’. Den første består i at give det

tilbage til universet, man ikke har brug for. Den anden er hans ønske om at tale direkte med Gud,

hvilken han ved kan lade sig gøre, men kun med fuldstændig dedikation. Det bruger han den anden

del af sit liv til efter sin tid som politisk aktivist.

Den tredje galskab er begrebet om Indien som den store moder:

‘Jeg betragter Indien som min moder. Jeg er hende hengiven (devoted). Jeg tilbeder hende. Hvis nogen sætter

sig på hendes bryst og drikker af hendes blod, hvad gør hendes søn da? Vælger han i ro og mag at indtage

et måltid, sætter han sig ned med stille sind for at nyde livet med sin kone og børn? Eller iler han for at

hjælpe sin lidende moder?’
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Han valgte at ile. Og blev smidt i fængsel for det.

Det kommer der som regel ikke noget godt ud af for Imperiet, for det skaber blot et martyrium og

giver de undertrykte vind i sejlene. Det var derfor, at den britiske kolonimagt valgte at slå igen via det

indiske politi, der var trænet af dem. På denne måde søgte de at undgå ‘vi og dem’ konfrontationen.

Det lykkedes ikke. Det er også derfor vor tids Imperium benytter sig af terrorgrupper som al Qaeda og

ISIS til at lave deres beskidte arbejde, ligesom det var praksis i Imperiets tidlige dage at benytte sig af

‘privateers’, pirater til at plyndre og myrde, så kronen ikke blev besudlet og blev nødt til at forklare sine

ugerninger. Nutidens Imperium ønsker ikke ‘boots on the ground’, for så skal de forklare strømmen af

body-bags overfor deres egen befolkning – OG hvorfor det overhovedet var nødvendigt at overfalde og

ødelægge andre nationer.

—– o —–
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Logik

er det andet trin i problemløsningens tredelte syntaks (Trivium). Det er en del af syntaksen for egentlig

tænkning. Hvis tænkning skal �nde sted, skal man udrede sin generelle grammatik, hvilket består i at

spørge ind til hvad, hvem, hvor og hvornår. Uden at have stillet disse spørgsmål og fundet et svar, er

logik irrelevant eller dårligt timet. Logik kan først kaldes ind, når alt grammatisk og grundlæggende

materiale er fremska�et og har som formål at afklare og opløse indre modsigelser. Logik er

spørgsmålet hvorfor?

Man kunne også sige: hvordan hænger materialet sammen?, men så opstår der begrebsforvirring, for

herved har vi brugt ordet hvordan, der bør reserveres til det tredje led i tænkningens syntaks:

retorikken. Altså hvordan kan denne logiske struktur baseret på grammatisk materiale anvendes og

formidles?

Den tredelte syntaks for tænkning danner forudsætningen for hele den videnskabelige metode.

Logik er dog et minefelt med mange faldgruber. Især hvis folk ikke er trænet til at tænke logisk. Her

kan autentisk og solid logik til gengæld være en sweizerkniv af måder at gennemskue og afsløre

faldgruberne på. Logisk kompetence er self-empowerment. Disse faldgruber kaldes logiske

fejlslutninger eller falsk logik.

De 76 falske argumenter
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Vi oplever dem hele tiden i både o�entlige og private rum.

Især meningsdannere og politikere (mis)bruger dem konstant.

Der sker ofte to ting:

at retorikken bliver trukket ned i det logiske felt, fordi nogen er i gang med at

anvende og formidle noget, der ikke har en konsistent logik og derfor er fuld at

selvmodsigelser.

at grammatikken springes over, fordi nogen tillader sig at svare på hvorfor-

spørgsmålet, uden at have gjort sig den umage at fuldbyrde grammatikken.

Hvis man svarer på hvorfor før hvad-hvem-hvor-hvornår, går syntaksen i stykker. Man går så at sige

baglæns i syntaksen og leder efter alle tegn og beviser for ens færdige svar, hvorefter man så

ovenikøbet tillader sig at blåstemple makværket og formidle det. Det kaldes også for demagogi eller

so�steri. Eller bedrag/selvbedrag. Dette kan både skyldes panik, fordi man er kommet til kort eller er

trængt op i en krog. Det kan skyldes, at man har en dårlig sag. I begge tilfælde har man ikke tænkt. Det

kan også skyldes, at man er en dreven manipulator med en skummel agenda. I dette tilfælde har man

tænkt og ofte temmelig grundigt, men man har en moralsk brist. Viden er i så fald magt … over andre.

Lad os se på kataloget af falsk logik. Logik er bestemt ikke noget nemt fag, og vi kan hurtigt ryge langt

ind i matematik eller computer-videnskab. Vi udelader derfor nogle af de meget abstrakte

proportionelle fejlslutninger, kvanti�cerings-fejlslutninger og formelle syllogistiske fejlslutninger – der

kan du bare se, de røg lige forbi radaren 🙂 Vi skal ikke ud i abstraktioner, men hele tiden linke til det

konkrete, for vi kender alle disse faldgruber, men opdager dem ofte ikke, før det er for sent.

Det er især de såkaldte uformelle logiske fejlslutninger, vi som almindeligt tænkende (forhåbentlig)

mennesker kan have brug for at studere. Vi kan faktisk skærpe vores tænkeevne ved netop at studere

dem. De kræver, man undersøger argumentets indhold, og ikke blot dets form.

Lad det være sagt med det samme: logik står ikke i modsætning til intuition, logik supplerer og

komplementerer intuition. Disse tilsyneladende forskellige hjernefunktioner har i sidste ende et fælles

mødepunkt.

NB! Ordet sandt og falsk bruges her i netop den �loso�ske brug, der udspringer af logikken, og ikke

som sandt i den religiøse betydning, dvs. en højere åbenbaring bragt til os fra profeter og præster, der

hævder at have korresponderet med Gud. Vi taler om sandt med lille s og ikke med stort. Snarere

sandt i den matematiske betydning, da logik i �loso� og matematik begge bygger på klassisk logik.

Logiske fejlslutninger er ofte forsøg på at sminke en dårlig argumentation og narre folk til at tro, at det

er sandt. Det er distanceblænderi, det er manipulerende. I hånden og munden på drevne demagoger,

kan de fremstå yderst besnærende, og hvis man ikke er trænet til at gennemskue dem på et

splitsekund, kan man komme til kort overfor tricket.
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Formelle fejlslutninger_______________________

1. Appel til sandsynlighed

Man tager noget for givet, fordi det sandsynligvis er sandt eller kunne tænkes/forestilles at være sandt.

Fra at være et simpelt mere eller mindre kvali�ceret gæt, bliver det ophøjet til en sandhed.

2. Argument ved fejlslutning

Man antager, at hvis et argument for en konklusion er fejlsluttet, er hele konklusionen falsk. Man

�nder en fejl i en argumentation, og i stedet for at forbedre denne, kasserer man hele

argumentationen og dens konklusion. I jura kaldes det for procedurefejl.

3. Konjunktions-fejlslutning

Man antager, at noget er sandsynligt, fordi �ere betingelser er opfyldt end blot en enkelt. Man

dømmer udfra, at nogen har smidt en masse glittet materiale på bordet, selvom dette materiale er

tyndt.

Man kunne også kalde det for kvantitets-fejlslutning

4. Den maskerede mand

Lois Lane mener, at Supermand kan �yve. Hun mener dog ikke, at Clark Kent kan �yve. Derfor kan

disse to ikke være den samme person (maskeret mand, meget apropos).

Man �nder afvigende egenskaber og argumenterer for grundlæggende identiteter.

Man overser eller misbruger det faktum, at noget kan morfe og opføre sig forskelligt under forskellige

betingelser til at påstå, at disse former er væsensforskellige.

Man ‘skuer hunden på hårene’. Manden har taget skæg og blå briller på og er derfor pludselig en

anden.
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Uformelle fejlslutninger_____________________

5. Argument ved uvidenhed

Man antager, at noget enten er sandt eller falsk, fordi det ikke kan påvises, at det er nogen af delene.

‘Vi ved det ikke, så derfor må vi antage og mene, at …’

I religionerne, der ellers ikke bekymrer sig for meget om logik (hvad har man ellers dogmatik til?), er

disse argumentationer almindelige.

‘Vi kan ikke kende Gud. Gud er et mysterium. Til gengæld har vi lige talt med Gud, og kan fortælle, at han

mener sådan-og-sådan. Tro os, for vi ved, hvad vi taler om’.

6. Argument ved vantro

Jeg kan simpelthen ikke tro, at alt det, du fortæller om WTC og 9/11 kan være sandt, så derfor må det være

falsk’. Eller omvendt: ‘Jeg kan simpelthen ikke tro, at det, du fortæller om George Bush’s o�cielle

konspirationsteori kan være falsk, så derfor må den være sand. Og jeg er ligeglad med, at han løj om WMD i

Irak’.

Bemærk tros-elementet i udsagnet. Tro bygger på en frivillig afståen fra tænkning og en læggen al

beslutning og autoritet i hænderne på en postuleret ydre autoritet med absolut/guddommelig indsigt.

Sund fornuft er en god ting, men hvis man appellerer til ‘vi ved jo alle, at … enhver kan jo forstå, at …’ så

er det en fejlslutning.

7. Argument ved repetition

Ad nauseam betyder ‘indtil kvalmepunktet’.

‘Menneskeskabt global opvarmning’, ‘CO2 er giftigt’, ‘menneskeskabt global opvarmning’, ‘CO2 er giftigt’,

‘menneskeskabt global opvarmning’, ‘CO2 er giftigt’. Er du mør nu? betal-betal-betal – mens du i øvrigt skyld-

skammer dig og lukker din virksomhed, så de store kan komme til’.

Når medierne kører kampagner, gentager de alting, til folk brækker sig over det. Det er Goebbels-

branding.

8. Argument ved tavshed

Man argumenterer på baggrund af fravær af bevis snarere end tilstedværelsen af bevis.

En person har aldrig nævnt noget om sådan og sådan, ergo �ndes det ikke.

En person skydes i skoene, at han måtte have kendt til et emne, men da vedkommende ikke nævner

det, må han have gjort sig skyldig i en udeladelsessynd.
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Noget er fraværende, og hjernen udfylder straks hullet. Hvorefter der konkluderes ud fra det, der er

fyldt i hullet.

9. Argument ved moderation

Også kaldet et ‘falsk kompromis’.

Man laver et kompromis mellem noget, der er rivende galt, og noget, der er mere rimeligt, og påstår,

at sandheden be�nder sig midt imellem. Men man bryder logikken, da det ene element er korrupt.

10. Argument ad hominem

Personangrebet er et af de mest primitive og mest anvendte former for falsk logik. I stedet for at

diskutere substans og indhold, går man efter manden, og ikke efter bolden.

‘Det, du siger dér, er typisk for sådan nogen som dig. I skulle fanderme smides i fængsel som

landsforræddere. I spiser sikkert også børn og mishandler dyr’.

Ved personangrebet undgår man at tage ansvar for og stillingtagen til facts.

11. Man svarer, mens man spørger

Også kaldet et cirkulært argument

Det er i familie med et styrende spørgsmål, hvor man allerede i spørgsmålets formulering har angivet

svaret. I cirkulær argumentation angiver man konklusionen allerede i præmissen, så det hele bider sig

selv i halen.’Da World Trade Center blev udsat for et islamisk terrorangreb, var der tale om al Qaeda og

Osama bin Laden’s verdensomspændende netværk’.

12. Flytning af bevisbyrden

‘Du er sigtet og derfor anklaget for medvirken til terrorisme’. Og nu er det op til dig at bevise, at du er

uskyldig’.

I en retsstat uden korruption burde man blive beskyttet mod den slags. I et totalitært samfund, vil det

være normen. Man kunne nærmest tilføje ‘Og da vi ved, du ikke kan bevise det, er du allerede dømt

skyldig’.

Og hermed har vi Guantanamo og alle de andre.

13. Cirkulær årsag og konsekvens

Konsekvenser byttes ud med årsag, så konsekvenserne fremstår som årsagen.

‘CO2 er skyld i klimaforandringerne’.

Al Gore og en gruppe i IPCC og East Anglia svindlede med data, og i hans glamourøse powerpoint så

man en kurve, der strakte sig over 100.000’er af år, hvor global opvarmning og CO2 fulgtes ad. Han

‘glemte’ bare lige at fortælle, at atmosfærens C02-indhold var 600 år bagefter.
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14. Kontinuum-fejlslutning

Man afviser en påstand ved at hævde, at den ikke er distinkt nok. Men ikke alt kan være lige distinkt,

for noget kræver en opbygning eller en række kontinuerlige tilstande for at �nde sted.

Man plejer at bruge eksemplet med bunken:

‘Kan ét korn lave en bunke?’ – ‘Nej’ – ‘Kan to korn?’ – ‘Nej’ – ‘Kan tre?’ – ‘Nej’. Der kan du se, uanset hvor

mange gange, man tilføjer et korn, bliver det aldrig til en bunke’.

Det er samtidig en forførende spørgeteknik, hvor man bliver hevet længere og længere ud. Svareren

burde have stoppet den ved at sige:

‘Ja, tre korn er allerede en bunke, det er bare en ret lille bunke’.

15. Korrelations-fejlslutning

Når to faktorer har en sammenhæng, og man hævder, at den ene er årsag til den anden.

‘Græsk nationaløkonomi er dårlig. Grækerne er et afslappet folkefærd. Grækerne er skyld i deres egen fallit

og har nu fortjent at blive sat under administration af ECB. Og det samme gælder i øvrigt for italienerne,

spanierne, portugiserne, cyprioterne, irlænderne og islændingene og alle de andre sortsmudskede …’. Nå

nej, der gik den så ikke længere …

16. Undertrykt korrelation

Det er i familie med ovenstående, men som omvending. En årsagssammenhæng benægtes til fordel

for en simpel ligestillet sammenhæng eller ingen sammenhæng.

‘Vi kunne intet vide om, at �nanskrisen i 2008 ville opstå, da det er uden historisk sidestykke, og da store

�nansbevægelser er ligeså uforudsigelige som vejret’.

17. Økologisk fejlslutning

Konklusion omkring en persons egenskaber baseret på den gruppe, vedkommende tilhører. Man

springer fra noget generelt til noget speci�kt.

‘Manden er under mistanke for at stjæle, da vi har fundet ud af, han har zigeunerblod i årerne’.

18. Etymologisk fejlslutning

Uden videre at gå ud fra, at et ord betyder det samme i dag, som i fortiden.

Ord kan have meget stor konstans. En mus hed også ‘mus’ på proto-indo-europæisk for 5.000 år siden.

Andre ord har forandret sig. Visse ord er intentionelt forandrede – til lejligheden: Ordbog over nysprog

19. Kompositorisk fejlslutning

At gå ud fra, at tilstedeværelsen af et sandt del-element også gælder for helheden.

‘Dansk Folkeparti er imod EU. De har sgu forstået, hvad det hele drejer sig om’.
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Det er rigtigt for så vidt, at de, sørgelig nok, er stort set de eneste i det danske folketing, der åbner

munden om det. Men de har fx ikke forstået de tætte geopolitiske sammenhænge med �nansterror,

totalitær kollektivisme og EU. De har heller ikke forstået, at det er det samme slæng, der kører EU, som

de jo er imod, og som kører det amerikanske militær-industrielle komplekst, som de støtter. Deres

stillingtagen er reaktionær og bygger ikke på indsigt i dybden. EU er imod nationalstaten, hvilket er

fuldstændig korrekt, de vil simpelthen a�ive nationerne og indlemme dem i det globale korpokrati.

Som sådan er EU et ægte fascistisk projekt. Men DF er ikke imod EU, fordi de har erkendt projektets

agenda, men fordi de er old-school dansksindede. Det behøver der for så vidt ikke at være noget galt i,

og jeg vil faktisk forsvare denne position, men at hævde, at de har forstået, hvad det hele går ud på, er

ikke en sand konklusion.

20. Divisions-fejlslutning

Det modsatte af ovenstående. At gå ud fra, at de egenskaber, der gælder for helheden, også gælder

for dets enkeltdele.

‘Det kan ikke være Frede, der har gjort det, for han kommer fra en meget �n familie, hvor man ikke gør

sådan noget’.

Frede kunne være undtagelsen eller familiens sorte får. Eller det er ikke kommet for en dag, at Fredes

�ne familie er nogle slyngler med rådne lig i lasten.

21. Falsk dilemma

Opstilling af et begrænset sæt muligheder, der er hinandens alternativer, og postulere, at valget består

mellem dem, samtidig med, at man udelader andre alternativer, der måske var vejen frem.

Hele det partipolitiske system er for så vidt ét kæmpestort falsk dilemma. Du har valget mellem at

blive kogt, stegt eller røget. Du har valget mellem neo-liberalisterne, der sælger Danmark til

�nanssyndikaterne, fører landet ud i nye krige, vedtager endnu et utal af livshæmmende love og

fratager borgerne deres civile rettigheder – eller de lyserøde socialister og cafe-latte-radikalerne, der

sælger Danmark til �nanssyndikaterne, fører landet ud i nye krige, vedtager endnu et utal af

livshæmmende love og fratager borgerne civile rettigheder.

22. De mange spørgsmåls fejlslutning

Det kaldes også styrende spørgsmål. Man forudsætter fx noget i sit spørgsmål, som ikke er accepteret

af alle i en forsamling. Spørgsmålet henvender sig især til dem, der allerede er vundet for sagen. Man

forudgriber svaret.

‘Kan vi tillade os ikke at gribe ind og sende våben til oprørerne i Syrien, når deres præsident har gasset sine

egne borgere? Nej vel, vi er nødt til at handle nu’.

Skyld, skam og følelsesgjort politisk korrekthed tilsat et stænk frygt og indignation er meget e�ektiv

som del af en serie logiske fejlslutninger beregnet på at forføre borgerne i et land, så de indvilliger i at
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udøve vold mod borgere i andre lande. Hvis man så ovenikøbet, som her, indbygger lodret løgn

serveret på en lækker måde, bliver det rigtig giftigt.

23. Den enkelte årsags fejlslutning

Slet og ret oversimpli�cering. Ofte brugt af politikere, der skal banke en opinion igennem på en

kompleks sag. Måske har de ikke engang selv forstået den, fx global opvarmning eller �nanskrise – for

ikke at tale om geopolitik i det hele taget.

Man udelader en bunke grammatik/information for at være i stand til at popularisere et emne. Man

slører virkeligheden ved at udelade vigtige faktorer, blot for at gøre sin agenda salgbar.

‘Kina er et totalitært regime, fordi alle og enhver ikke kan gå hen og blive toppolitiker, ligesom i USA’.

Har du måske hørt om meritokrati, hvor man er nødt til at være kvali�ceret for at blive kompetent … ?

Vi skal så ikke komme nærmere ind på, at bestemt ikke alle og enhver kan blive præsident i USA,

selvom mytologien siger det. Kun de udvalgte, ikke de folkevalgte kan blive præsident. Det er derfor,

US Deep State er rasende på Donald Trump, for han brød mønstret.

24. Falsk attribut

Man advokerer for irrelevante, ukvali�cerede, uidenti�cerede, forudindtagede eller direkte fabrikerede

kilder i en argumentation.

25. Citat uden for sammenhæng

Når man hiver en udtalelse ud af sammenhæng/kontekst, og indsætter den i sin egen sammenhæng,

kan den betyde hvad som helst. Medierne gør det konstant i forhold til politikeres og fagfolks

udtalelser. De har skrevet deres historie på forhånd, og nu opsøger de blot en eller anden såkaldt

autoritet for at legitimere sig. Måske er vedkommende en autoritet, hvis ry de smykker sig med, og

hvis udtalelser de herefter misbruger.

Hvilket i sig selv er et stykke falsk logik ved navn ‘Appel til autoritet’, se dette.

26. Gamblerens fejlslutning

Forsøg på at gennemtrumfe et mønster i noget, der er ægte tilfældigt. Fx hvis noget er sket før, vil det

ske igen, før eller siden. Eller fordi noget ikke er hændt i længere tid, vil det derfor ske lige om lidt (‘nu

kommer den, nu kommer den…!’)

Husk altid at vende det om:

‘Fordi noget katastrofalt nedslag af en større komet på Jordens over�ade ikke har fundet sted i længere tid,

kommer det ikke til at ske i vor tid’.

27. Hækkeplantning

Når man bruger ord og vendinger med tvetyding mening, som man så bekvemt ændrer på et senere

tidspunkt, når man bliver konfronteret med dem. Det er ny-sprog og demagogens rævehule, med
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mange bag-udgange.

‘Det har jeg da aldrig sagt (fnys)’

28. Historikerens fejlslutning

Historien kan bestemt gentage sig, især hvis man ikke har erkendt dens egentlige dynamik og

hændelsernes årsager, men ladet sig beskrive og besnakke af dem, der vandt forrige krig.

Men man kan også blive narret af, at man tror, at noget til forveksling ligner et historisk sceneri og

træ�er beslutninger på den baggrund.

29. Nutidsprojektion

Det omvendte af ovenstående. Man tager nutidens scenarie, og antager, at fortidens ditto er på

samme måde. Især i forhold til ældre og helt gammel historie, kommer man ofte helt galt af sted. Man

projicerer det 19., 20. og 21. århundredes verdensbillede ned over folk, der levede under radikalt

anderledes forhold. Ægyptologi er et godt eksempel.

Vores verdensbillede er groft sagt en forlængelse af det Romerske Imperium, der smadrede alle de

gamle kulturer, de kunne slippe af sted med.

Men tag ikke fejl: de bedste romerske tænkere kendte deres Trivium ud og ind.

30. If-by-whiskey

Det lyder ret kryptisk og kan kun forstås ud fra begrebets historik.

Det beskriver det at kunne se en sag fra to sider. Man kunne kalde det ‘oplyst relativisme’. Det er en

erkendelse af, at der ikke uden videre �ndes godt og ondt, men at det afhænger af sammenhængen.

I den ultra-korte version henviser det til en amerikansk jurist ved navn Noah S. Sweat, Jr., der i

forbudstidens USA blev bedt om en stillingtagen til whisky. Hans svar var:

‘Hvis du med whisky mener (If by whiskey..) dødsdruk og gift, der ødelægger familier og skaber voldelige

personer, så er jeg imod. Hvis du derimod mener mådeholden stimulans i gentleman-selskab eller ved

festlige lejligheder, så er jeg for’.

31. Ufuldstændig sammenligning

Et almindeligt trick i reklamebranchen: ‘Bensons barbercreme barberer bare bedre’. Øh … bedre end

hvad? Bedre på hvilken måde? Bedre i forhold til prisen? Eller hur?

Hvad skal man fx mene om begrebet ‘alternative medier’, som i øjeblikket er ved enten at a�ive

mainstream-medierne eller få dem til at skifte strategi og in�cere-in�ltrere dem? Begrebet indeholder

en komprimeret argumentation: ‘Vi er et alternativ til noget’. Men man kan spørge om, hvori

alternativet består, og hvad det er et alternativ til? Så bruger vi i stedet ordet ‘uafhængige medier’, men

så kommer den igen: Uafhængige af hvad?

32. Irrelevant konklusion
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Du har misset pointen. Du har faktisk lige leveret en færdig argumentation for noget, der bare rammer

ved siden af emnet. Prøv igen.

33. Kedel-logik

En af de mere muntre. Det er, når man bruger en stribe inkonsistente argumenter i sit forsvar for en

pointe. Det stammer fra Sigmund Freud, der beretter om en mand, der beskylder sin nabo for at

levere en lånt kedel tilbage i beskadiget tilstand, hvorefter manden svarer.

‘Kedlen blev leveret tilbage i ubeskadiget tilstand.

Kedlen var allerede beskadiget, da jeg lånte den.

I øvrigt har jeg aldrig lånt kedlen’.

Selvmodsigelser i 32 – altså, over hele linjen. Alt modsiger alt. Det er på det nærmeste parodi på al

logik.

34. Den projektive fejlslutning

Vi er ovre i psykologien her. Vi forveksler verden, som den er, med verden, som vi oplever den.

Det kan være, at nogen er paranoide som individer og oplever, at alle er ude efter dem, når de

bevæger sig rundt blandt andre mennesker. Vi kender det alle sammen. Hvor mange her har ikke

oplevet, at vi en dag løber ind i det ene fæhoved efter det andet – op med hænderne?

Man kan spørge: hvordan var det lige, det lykkedes os at sortere dem, så det fandt sted? Projektion er

mere end et syn på verden, det er også en tiltrækning af hændelser, der matcher dette syn. Projektion

med en vis intensitet kan skabe situationer og direkte påvirke andre mennesker.

Dette kan skaleres til alle niveauer af det kollektive i både tid og rum.

35. Moralsk højrøvethed

Man gør sig bedre end andre.

Man påberåber sig politisk korrekthed.

Man har per de�nition ret, fordi man er et o�er.

Et eksempel. I bølgen af ‘second wave feminism’ begyndte den antagelse at gennemsyre samfundet og

diskursen, at kvinder er af højere moral end mænd og andre sjove køn, og derfor per de�nition er højt

hævet (on high moral ground) over de stakler, der raver rundt nede i skyggernes dal. Hvilket så kræver

særstilling, det særlige feministiske argument, der er forklædt via begrebet ‘ligestilling’.

Hvis man vil studere, hvor langt denne falske logik kan køres ud, skal man studere udviklingen af det

svenske samfund lige nu.

Man kan også bare kalde det for snobberi.
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36. Flytning af mållinjen

Selvom det er et fodbold-udtryk, beskriver det i �loso�sk-logisk terminologi, når modstanderen i en

argumentation leverer et argument, der opfylder ens betingelser, hvorefter man så forandrer

betingelserne og stiller andre eller højere krav.

Det kan være vældig bekvemt, hvis resultatet er fastlagt på forhånd af den ene part, der hermed vil

hive tæppet væk under modparten.

Det er i øvrigt en taktik, der bruges i bandemiljøer, hvis man vil banke folk på plads.

‘Jamen, jeg har jo betalt det, I forlanger …’ Nej, nu skal du betale det dobbelte’.

37. Moralistisk og naturalistisk fejlslutning

En længere sag, der åbner for en pandora-æske af diskussioner af menneskets forhold til naturen. Al

�loso� indeholder argumentation og dermed logik, selvom det ikke direkte er de�neret som logik.

Et eksempel er krig.

Det moralistiske argument:

‘Krig er destruktivt og tragisk, og derfor stemmer det ikke overens med menneskelig natur’.

Det naturalistiske argument:

‘Krig bør tillades, fordi vold stemmer overens med menneskets instinkter’.

Begge er fejlslutninger, fordi de udgør et falsk dilemma (se dette). Krig er ikke vores ‘natur’, men vores

kultur. Af samme grund kan det ikke tillades/godkendes som legitimt. Fordi vi erkender (gør vi?), at

nogen ønsker vores deltagelse i krig, er vi nødt til at afvise det.

38. Nirvana-fejlslutning

En løsning til et problem afvises, simpelthen fordi den ikke er perfekt.

39. Først dette, så dette

Det handler om hændelser i tid. Der skete noget. Herefter skete noget andet. Dette andet må derfor

skyldes det forudgående noget. Men forløbet af tid er ikke i sig selv en årsagssammenhæng.

40. Bevis ved intimidering

Man indkalder en ekspert, der udtaler sig med �ittig brug af fagligt lingo. Det sætter hele hovedfeltet,

da ikke ret mange forstår, hvad manden siger. Emnet bliver krypteret, og folk står simpelthen af, fordi

kompleksiteten overvælder dem. De har måske ikke mod eller overskud til at trække i nødbremsen og

tvinge eksperten til at formidle sin ekspertise for dem i simple termer.

Men eksperten har om ikke andet slået sin eksklusive ekspertise fast.

En afart af typen kaldes for Shotgun-argumentation. Man fyrer så mange argumenter af i hovedet på

opponenten, at vedkommende umuligt kan respondere.
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41. Anklagerens fejlslutning

Fejlagtig brug af statistik i fx retssager.

En anklaget person har den samme blodtype som gerningsmanden (dna-test) og som kun 10% af

befolkningen. Hvis man på den baggrund vil hævde, at der derfor er 90% sandsynlighed for, at

manden er skyldig, begår man anklagerens fejlslutning.

I sager, hvor man bruger dna-tests, kører man data op imod meget store databaser, hvilket alene via

tilfældighed øger chancen for et match.

At sige, at statistik per de�nition er en form for løgn, er altså ikke rigtigt. At sige, at statistik ved forkert

brug er løgn, er mere sandt.

42. At bevise for meget

Man tager en enkel sag ud og hævder, at det er et generelt problem, som der herefter fx bør gribes ind

over for.

Der har fundet et uheld sted på en legeplads, og straks må regeringen vise handlekraft og forbyde

rutchebaner. Resultatet er, at BUPL-godkendte legepladser er røvkedelige.

Det er især et problem i et gennem-juristi�ceret samfund, som USA, hvor man kan sagsøge folk for alt

imellem himmel og jord.

Der høres for tiden argumenter for at indføre kontrol og censur med internettet. De går bl.a. på, at der

�ndes børnepornogra� på nettet. Så, at noget �ndes, og at vi er blevet klar over dette noget via

internettet (det har altid eksisteret, men blot skjult), bruges som afsæt til at lamme internettet.

En terrorhandling har fundet sted et sted. Det bruges af regeringer til at indføre undtagelsestilstand

for alle borgerne og tage den sidste rest af deres civile rettigheder fra dem. I parentes bemærket var

det FBI, der organiserede denne terrorhandling, for uden terror kunne bureauet ikke eksistere. De

tjener kun penge, så længe de kan hævde, at de har noget at rive i.

43. Psykologens fejlslutning

Når en betragter/observatør mener, at vedkommendes egen personlige og subjektive opfattelse af en

anden person – fx psykolog i forhold til klient – er sand, blot fordi psykologen er betragter.

At hævde, at dokumentar�lm er ‘en �ue på væggen’ og beskriver sandheden, er samme fejlslutning.

Der er altid tru�et et valg og lagt en vinkel. Selv et overvågningskamera eller et skjult kamera er

vinklet. Og hvis en dokumentarist er til stede, vil selve tilstedeværelsen påvirke resultatet.

Dokumentaristisk fortælling er en bedre betegnelse, for der er netop tale om en fortælling, der blot

ikke bruger skuespillere. Til gengæld kan rekonstruktion af virkelige hændelser med skuespillere være

særdeles potent dokumentarisme.

Selv i hardcore kernefysik er dette kendt. Det er komplekst, og det har med virkelighed og bevidsthed

at gøre. Når man undersøger partikler, bliver de til bølger, da selve forsøget påvirker resultatet.
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44. Den røde sild

A�edningsmanøvre eller irrelevant konklusion. At hive den røde sild frem, er at gøre en afvigelse fra

emnet og argumentere ud fra det, da hovedsporet synes blokeret. Man undgår på denne måde at tage

stilling til, at ens argumentation er ved at blive gendrevet.

Det er også tryllekunstnerens metode. En pludselig håndbevægelse bringer folk ud af fokus og hokus

pokus en rød gummisild kommer op af hatten, og det var den anden hånd, men den så de ikke.

Da man imod alle odds fandt et fuldstændig uskadt pas fra en af de påståede �ykaprere i ruinerne af

World Trade Center, hvor alt var pulveriseret, trak man en rød sild. Man havde plantet falsk

bevismateriale.

Den røde sild er i virkeligheden en hel gruppe af falske argumenter. Se nedenfor.

45. Regressions-fejlslutning

Når man tillægger hændelser årsagssammenhæng, hvor sammenhængen ikke eksisterer. Det er en

form for post hoc-fejlslutning (Først dette, så dette).

Medicinering kan ofte være af denne type. Man føler sig sløj og går til lægen, der udskriver et eller

andet giftigt. Kroppen har i mellemtiden besluttet sig for at helbrede sig selv, hvilket den under

normale betingelser er ret god til. Men man tilskriver bedringen lægens recept og den gift, man har

indtaget.

Når politikere skal genvælges, henviser de til alle de tegn på bedringer i konjunkturerne, de kan �nde,

og påstår, at det skyldes deres handlekraft. Det er sælgerens trick.

46. Rei�cering

Utidig konkretisering af en abstrakt model. Fx forveksling af en computersimulation med

virkeligheden.

Når man fx overfører økonomisk-teoretiske modeller på virkeligheden, kan man direkte fremavle

økonomiske kriser, der altid ender med, at de rige bliver rigere og færre, og de fattige bliver fattigere

og �ere. Teoretikerne, fx folk som Milton Friedman, er efter min mening selv klar over det, de har

leveret skyts til, men politikerne og mellemlags-økonomerne kan ikke gennemskue det. De har klamret

sig til de samme forfejlede modeller i årtier, Keynes fx. Marxisterne gjorde en lignende kæmpebrøler.

Marxistisk samfundsdannelse var ikke et kønt syn.

Abstrakt er, som ordet også siger, et udtræk af virkeligheden, ikke virkeligheden i sig selv.

47. Retrospektiv determinisme

Den påstand, at fordi en hændelse er opstået, må den have været uundgåelig forinden.

1. Verdenskrig hævdes af britiske historikere at være en kæde af tilfældigheder og at én hændelse blot

førte til en anden. Derfor kunne den store, herlige krig (the Great War) ikke være undgået. En form for
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tilfældighedens determinisme, set i bakspejlet.

Men studier af den britiske elite viser, at alt var planlagt og ønsket. Derfor kunne alt have været

undgået. Da tyskerne tilbød fred, nægtede eliten, og fortsatte yderlige to år og myrdede på denne

måde endnu 10 millioner mennesker. Hvilket var en del af hele setup’et. Krigen var både en smadring

af briternes erklærede fjender, altså, en indædt misundelse af deres konkurrenter: det tyske og det

russiske kejserdømme, og samtidigt et massemord på mennesker, da denne elite samtidig var

eugenikere. Når kontinental-Europa lå i ruiner, ville briterne kunne ‘stråle i deres isolation’.

Senere har amerikanerne tillagt sig de samme vaner.

48. Omvendt årsag

Når årsag og virkning byttes om.

‘CO2 i luften skaber global opvarmning’

Selv uden den politiske eftersætning ‘og CO2 er menneskeskabt’, var det en videnskabelig forfalskning.

Da Al Gore fyrede den af, var der 30.000 videnskabsfolk, der skrev under på en protest, der fraskrev

sig forfalskning af en bestemt videnskabsmands resultater. Det var i virkeligheden omvendt.

Protestskriftet blev refereret ganske få gange i medierne, og ‘forsvandt’ herefter. Meget få har hørt om

det.

49. Særlig undtagelse

Argument med slagside. Man udelader indvendinger mod sit argument eller ignorerer modbeviser.

Man anmoder om, at der bliver gjort undtagelser fra reglerne, uden at retfærdiggøre disse

undtagelser.

Hvis man yderligere skal spænde buen, kan man indføre en o�errolle, så skyld og skam �nder vej ind.

‘Kvinder bør favoriseres i stillinger for at skabe ligestilling. Det er nemlig synd for dem, at de har været

så eNOrmt undertrykte. De behøver derfor ikke at være lige så kvali�cerede som mænd, og hvis en

mand og en kvinde er lige kvali�cerede, bør i hvert fald o�entlige virksomheder tvinges til at vælge

kvinden’.

Når man har lidt af skyld og skam, kan man få absolution ved at følge en politisk korrekt vejledning.

Denne teknik er velkendt i kristendommen og andre religioner.

Falske generaliseringer______________________

50. Accident

Dette forekommer, når man forsøger at anvende en generel regel på en irrelevant situation. Ingen har

sagt det sjovere end Holberg:

‘En sten kan ikke �yve, Morlille kan ikke �yve, ergo er Morlille en sten’.
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Og så var det lige, at Morlille blev ked af det og ikke syntes, det sjovt længere.

Interessant er det i øvrigt, at denne komedie illustrerer, at man rent faktisk studerede

argumentationskunst og logik på latinskoler og universiteter i 16-1700-tallet. Det gjorde man i øvrigt

helt tilbage i middelalder-renaissancen, da Trivium regnedes for klassisk dannelse. Med indførelsen af

det preussiske skolesystem gik dette gradvist �øjten. I fx USA tog det ca. 100 år, ned ad bakke, at gøre

folk så dumme, som de er i dag.

51. Bærplukning

Undertrykt eller ufuldstændig bevisførelse.

Man tager kun de søde kirsebær og lader de umodne sidde. Man vælger kun de facts, der understøtter

ens pointe, og undlader at nævne andre, der svækker den. Virkeligheden bliver ligesom en mixerpult,

hvor der kan skrues ned for �ere kanaler – eller de kan helt mutes.

‘Det nye præparat Flaptoxil vil fjerne symptomer på åreforkalkning’.

Udeladt: det giver hovedpine, impotens, inkontinens, sterilitet, kramper, skaldethed og der kan

forekomme hukommelsessvigt og angstanfald.’ Det skulle være til at leve med.

52. Falsk analogi

‘A: Jeg mener altså, det er rimeligt at holde af det land, den arv og den kultur, man kommer fra. Vi har et

land med en gammel tradition, som vi bør værne om, mens vi stadig har noget tilbage’.

‘B! Det er jo ligesom Hitler!’

Ordet ‘ligesom’ danner analogien, men den er falsk. Både fordi Hitler var pan-arier, ifølge eget

tankesæt (whatever that is), og ikke udelukkende tysksindet, og fordi en aggressiv gotisk urtysker-

forherligelse på andres bekostning ikke kan og bør sammenlignes med slet og ret fædrelands-

kærlighed.

Lignende falske analogier har �øjet i luften mellem politisk korrekte til venstre for midten og Dansk

Folkeparti – i begge retninger.

Der er opfundet et udtryk kaldet Reductio ad Hitlerium. Desværre har det en noget dårlig smag, da det

er skabt af �loso�en Leo Strauss, faderen til den amerikanske neo-con-gruppe. (se: Misvisende

livagtighed)

53. Forhastet konklusion/generalisering

Når man konkluderer via generalisering baseret på utilstrækkelig evidens. Fx en undersøgelse af en

mindre gruppe borgere, der så hævdes at være repræsentativ for en hel befolkning.

‘En undersøgelse af danskerne (500) har vist, at den danske befolkning har fuld tillid til

overvågningskameraer’.

Et mere overordnet og generelt navn er Induktiv fejslutning
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54. Misvisende livagtighed

En levende og engagerende beskrivelse af en hændelse, som at være der selv, der skaber en

emotionel stillingtagen.

En 15-årig pige, kendt som Nayirah, blev indkaldt som vidne i den amerikanske kongres, før den første

Irakkrig i 1990. Stortudende fortalte hun, hvordan hun havde set irakiske soldater trænge ind i Al-

Addan-hospitalet i Kuwait City og ind i stuerne, hvor der lå for tidligt fødte børn. De smed børnene ud

af sengene og stjal inkubatorerne.

Historien var opfundet og tøsen var hyret af PR-�rmaet Hill and Knowlton, der igen var hyret af den

kuwaitiske eksilregering.

Det var altså endnu et eksempel på et falsk �ag beregnet på at starte en krig. Forinden var Saddam

Hussein blevet gamet vha det, som mr. neocon-godfather Leo Strauss ironisk kaldte reductio ad

Hitlerium (se Falsk analogi).

Zionisten Leo Strauss brød sig ikke om Hitler-analogien, når det gjaldt typer, han selv forbandt sig

med, men havde ikke noget imod, at det blev brugt mod andre. Han gik også ind for det, som Carroll

Quigley i Tragedy and Hope kaldte for The Noble Lie. I Strauss’ tilfælde ovenikøbet understøttet af, at

zionister/jøder har lov til at lyve overfor ‘de andre’, goyim, undermennesker.

55. Overvældende undtagelse

En generalisering, der nærmest eliminerer udsagnet. På denne måde kan man sige noget og sige det

modsatte samtidigt.

‘USA har altid i deres udenrigspolitik hjulpet andre lande. Undtagen, selvfølgelig, når det har stridt imod

vores nationale interesse …’

Man kan næsten høre i udsagnet, hvad man har lyst til. Enten støtter USA andre lande, hvilket er den

rørende påstand, regeringen som regel kommer med, især overfor amerikanerne selv.

Eller også kan det forstås som, at USA da vældig gerne ville hjælpe andre lande, men siden de nu de

�este af dem ligger i vejen for deres interesser, så … sorry!’

56. Tankestoppende klicheer

Totalitært ny-sprog. Et kraftigt reduceret sprog med meget få ord beregnet på at lamme enhver

fornuft og uortodoks tale.

Hannah Arendt beskrev Adolf Eichmann som en intelligent mand, som, når han talte om Holocaust,

brugte klicheer. En form afkobling fra den indre kerne, en kompensation for kognitiv dissonans,

emotionel detachement.
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De røde sild _______________________________

57. Forgiftning af brønden

En afart af Ad hominem, personangreb. Man hælder gift i brønden ved at omtale en person på en

måde, der miskrediterer vedkommende, og derved devaluerer vedkommendes udsagn, uanset

dennes argumenters substans, da vedkommende jo må være en upålidelig person.

Det kan være simpel bagtalelse.

‘Inden juryen lytter til dette vidne, skal I vide, at vedkommende har været fængslet før’.

58. Argumentum ad baculum

Appel til magt. Eller slet og ret en trussel. Oversat betyder det argument ved stokken (som i øvrigt er

den knogle, der sidder i visse dyrs penis), altså, en piktrussel …

Når en præsident Obama udtaler om forholdet til Iran, at ‘alle muligheder er stadig på bordet‘, citerer

han sin forgænger, der sagde: ‘alle muligheder er på bordet’. Hvis man kender konteksten, ved man,

det betyder, at USA ser det som en mulighed at bombe Iran med atomvåben, hvis de �nder det

bekvemt.

59. Argumentum ad populum

Eller argumentum ad numerum. Appel til en udbredt tro. Populisme. Masseappel. Konsensus-

argumentation. Mængdens autoritet.

‘Fordi mange mener dette, må det være sandt’.

‘Jamen, jeg kender da ikke nogen, der mener, Gadda� var en god mand’

Det skulle da lige være fem millioner libyere, et par hundrede millioner afrikanere og et lignende antal

arabere – nå, det var vist et argumentum ad populum 🙂

60. Associations-fejlslutning

Appel til emotion.

Ved at skabe en relation mellem to personer, hændelser eller objekter, smitter den enes egenskaber

af på den anden. Det kan være både i form af det dårlige og det gode selskab, og medfører skyld ved

association eller ære ved association. Når det regner på præsten … (når det pisser på præsten…)

61. Appel til autoritet

I kirkens og feudalismens storhedstid, kunne man henvise til Guds vilje som den højeste autoritet, eller

også kunne man sige, at ‘kongen har befalet, at …’ hvilket i så fald var stokkens argument (ad baculum).

Hvis man i dag skal appellere til autoritet, hiver man professor Oevengoeven fra Syddansk Universitet,

ekspert i xxx ind (det plejer man, og han elsker det) til at komme med en ekspertudtalelse.
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Det kan så rent faktisk være, at hans udtalelse er sober og værdifuld. Men fejlslutningen kommer ind i

det øjeblik, man påstår, at fordi han er professor, har ansigtet i de rigtige folder, bærer hornbriller,

slips og �n titel, er det, der kommer ud af munden på ham, per de�nition sandt.

Videnskab koster mange penge, og dem, der har alle disse penge, har muligvis visse betingelser for at

dele dem ud til videnskaben. Skulle Walther Egghead �nde på at tale sine egne fondsydere imod på en

direkte måde, kan han godt se sig om efter et nyt arbejde, når pengene skal søges næste gang.

Derudover kan han godt tænke på at lade sig pensionere eller �nde et andet arbejde, for hans tid i

akademia er slut.

Autoriteten er arketypen Big Daddy, det freudianske overjeg, og den virker på de �este mennesker.

En underafdeling hedder

Appel til bedrift

John McCain var en dekoreret Vietnamveteran, der havde tjent sit land ved at smadre gooks ude i

junglen, ergo måtte han være den rigtige til at lede sit land. Beep! manden var en no-brainer, der

skulle holdes langt væk fra noget, der lignede eksekutiv magt. Ingen mushroom-buttons til den mand

eller gimpen fra Alaska.

62. Appel til konsekvenser

Påstand om at kunne forudse konsekvenser på forhånd. Det bygger ofte på hypoteser, antagelser eller

tro. Der er tale om et subjektivt synspunkt forklædt som et solidt argument.

‘Dette er en glidebane, og hvis vi ikke gør sådan-og-sådan, så er der ingen grænser for, hvad der kan ske. Det

vil I da ikke være bekendt, vel?!’

Skyld, skam og gæld ligger lige i forlængelse af udsagnet (appel til emotion).

Appel til emotion____________________________

Det emotionelle spektrum er rigt og varieret, og der er mange muligheder for at afspore en

argumentation via emotionelle sidespor:

63. Appel til frygt

I alle falske �ag, skræmmekampagner og problem-reaktion-løsning-setups indgår frygten. Mennesket

er et dødeligt væsen, der ikke ønsker at dø. En trussel om, at ‘nogen’ stræber efter vores liv, giver

derfor pote.

Tyskerne kommer, russerne kommer, kineserne kommer, araberne/muslimerne kommer, de sultne masser

kommer, krisen kommer, katastrofen kommer, det ydre rum kommer … der er simpelthen ingen grænser

for fantasien. Men bare rolig, FAR er her.
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64. Appel til smiger

‘En klog mand som dig kan da se det fornuftige i, at vi anska�er os en … skildpadde’

65. Appel til medlidenhed

‘Når man skaber en o�errolle, har man per de�nition ret’.

Således skrev Frederik Stjernfeldt og Søren Ulrik Thomsen rammende i deres lille perle af en bog Kritik

af den negative opbyggelighed.

Et princip skamridt især via venstre�øjs-politisk-korrektheder.

66. Appel til latterliggørelse

Når folk præsenterer verden for virkelig epokegørende nytænkning, bliver de først latterliggjort,

dernæst lagt for had for til sidst at blive hyldet. Men som første trin kan de være

konspirationsteoretikere, tin-foil-hats, kvaksalvere, �ipperrøve …

67. Appel til foragt

I stedet for at køre frem med egne emotioner, udnyttes og udstilles andres emotioner, bitterhed og

vrede og disse portrætteres som illegitime. De kan blive udnævnt til terrorister, mentalforstyrrede,

landsforræddere …

68. Ønsketænkning

‘Vi er nu klart på vej ud af krisen, og 2014 ser ud til at kunne bringe fremgang for eksporten, vækst og

faldende arbejdsløshed. Det er det, vi bliver stillet i udsigt, hvis vi spørger dem, der har forhandlet den

transatlantiske frihandelsaftale på plads’.

OK, det nye EUSA mod resten af verden. Det vil helt sikkert give lykke og velstand for … nogen.

69. Appel til manglende evne

Afvisning af kritik, for ‘I kan jo ikke selv komme op med noget, der er bedre’.

70. Appel til motiv

Mistænkeliggørelse af en opponents motiver.

Hvis man er i stand til at påvise, at en person har skumle motiver, er argumentet legitimt. Men der

sker ofte det, at personens motiver blot antages at være til stede, og at argumentationen bygger

videre på denne antagelse.

71. Appel til nyhed

Alt, hvad der er nyt, er derfor godt. Alt, hvad der er gammelt, bør afska�es.

Et af de mest skamridte buzzwords i både private og o�entlige virksomheder er begrebet innovation.

Vi kan ikke få det gamle lort til at fungere, så i stedet for at �nde ud af, hvad der ikke fungerer og
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hvorfor, så op�nder vi noget nyt og magisk. Vi inviterer en business-guru-coach til at holde et oplæg,

så laver vi en stribe medarbejderseminarer, hvor vi workshopper, brainstormer og tænke-tanke-

tænker, så kommer guruen tilbage, og så implementerer vi det enestående nye.

Hvad der ikke er soleklart, er, at det enestående nye, er en genop�ndelse af ilden, hjulet, suppeskeen

og det varme vand.

Men nu er det nyt, og så er det virkelig godt. Hvis nogen skulle �nde på at mene noget andet, bliver de

sendt på et kursus i positiv tænkning.

72. Appel til tradition

Det modsatte af ovenstående. Fordi noget har eksisteret i lang tid, er det det bedste.

‘Altså, her plejer vi jo at …’

Lige så destruktivt det er at lave om på noget, der har en god rutine og tager højde for og fungerer i

virkeligheden, lige så destruktivt er det at klamre sig til rutiner, der er decideret forældede. I business-

sammenhæng er der i det mindste en grænse for, hvor længe det varer ved, for virksomheden går

simpelthen ned. I regerings- og organisationssammenhæng kan en dysfunktionel struktur desværre

leve langt ud over dens berettigelse.

73. Stråmand

En misrepræsentation af opponentens synspunkt. Dette er en af de mest anvendte teknikker til at

afspore diskussioner i o�entlige rum. Først skaber man en parodi af de synspunkter, opponenten har

udtrykt eller engang har udtrykt eller formodes at udtrykke. Dernæst griber man i kurven af bløde

tomater og skyder løs på den dukke af strå, man har strikket sammen til lejligheden.

‘Ja, du mener jo at …’ (hvornår har jeg sagt det?)

‘Så er du sikkert også sådan en, der …’ (det var jeg ikke klar over)

Man lægger folk ord i munden, man tillægger dem egenskaber, man skyder dem noget i skoene, man

fejlciterer, man tager udtalelser ud af sammenhæng. Stråmanden kan være en kompleks størrelse, der

bruger en kæde af logiske fejlslutninger i samme bundt.

74. Psykogenetisk fejlslutning

Også kaldet Bulverisme. Det antages, at en idé kommer fra et forudindtaget tankesæt, hvorefter der

skiftes fokus fra substans og beskæftigelse med argumentets indhold til psykoanalyse af personen

med det postuleret forudindtagede tankesæt – hvorefter argumentet afspores. Det er et emne-motiv-

skift.

Begrebet tilskrives forfatteren C.S. Lewis, der bl.a. skriver:

‘Man er nødt til at påvise, AT en person tager fejl, før man begynder at forklare, hvorfor han tager fejl. Den

moderne metode er, uden diskussion, at antage, at personen blot tager fejl, og dernæst a�ede

opmærksomheden fra dette (det eneste virkelige emne) ved ivrigt at forklare, hvordan idioten er blevet så

tåbelig.’



29.12.2022 15.26 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2594/3124

75. Kronologisk snobberi

Antagelsen, at mennesker, der lever i dag/nyere tid, er mennesker, der har levet i ældre tid,

intellektuelt, moralsk, teknologisk og på alle måder overlegne.

Forfatteren C.S. Lewis så, hvordan det britiske Imperium havde skabt et omfattende ideologisæt, der

ophøjede sig Imperiet i både rum og tid. Ældre kulturer (tid) og kulturer udenfor Imperiets kerne-

geogra� (rum) var Imperiet underlegne. En af Imperiets hovedideologer var derfor Darwin, og

darwinismen blev den pseudovidenskabelige legitimering af Imperiets overgreb på mennesker i både

rum og tid.

Det britiske Imperium så sig selv som Romerrigets sande arvtagere. Det er bemærkelsesværdigt, at

Romerrigets første arvtagere var den katolske kirke. I deres optik fandtes der hedninge – på engelsk

pagans. Hedninge er dem, der levede dengang (tid). Pagans er dem, der lever derude på landet (rum).

Begge fordømmes af såvel kristendommen som det britiske Imperium.

Kronologisk snobberi har trukket et stort, tåget gardin ned til menneskets egentlige fortid.

76. Relativ fratagelse

Afvisning af et argument under henvisning til, at der �ndes vigtigere problemer i denne verden.

Herved sløres, at disse såkaldt vigtigere problemer i verden muligvis intet har at gøre med det emne,

der diskuteres.

Enhver diskussion om personlige, lokale, nationale problemer kan afbrydes ved, at en eller anden

udråber:

‘Jamen, der der jo børn, der dør i Afrika!’

—– o —–
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I 1988 kom meddelelsen: nu ville man løse klimaforandringernes gåde. Det var før, IPCC (FN’s

klimapanel) blev dannet. Naturlige klimaforandringer var og er og vil altid være af afgørende betydning

for vores livsbetingelser, så det var tilsyneladende et vigtigt tiltag. Men da de første meldinger kom ud

om agendaen, var denne allerede afsporet, da man annoncerede, at det kom til at dreje sig om

menneskeskabt klimaforandring og dermed udelukkelsen af naturlig klimaforandring.

Det undrede en del forskere, for forskerverdenen var ved at blive klar over, at der i Jordens historie

havde fundet en række afgørende og til tider voldsomme klimaforandringer sted. Studier i bl.a.

iskerner, havbundssedimenter og dendro-kronologi var begyndt at tale sammen og bekræfte

hinanden eller spille op mod hinanden, Der var en livlig og produktiv/konstruktiv debat. I 80’erne

trådte imidlertid en helt anden og ikke særlig videnskabelig agenda ind og blandede sig: politik. Og

denne agenda førte sig frem på en så aggressiv måde, at den i løbet af et årti fuldstændig overtog

arenaen.

Det forlød i årtiet før og omkring årtusindskiftet fra politisk hold, at debatten nu var omme, at det hele

nu var afklaret, videnskaben var nu fuldstændig enige, at der var konsensus. Men problemet dengang

og i dag er et meget markant problem: at debatten først lige er startet, at intet er afklaret, og at

videnskaben er dybt uenig med sig selv. Videnskaben havde for 30 år siden og har i dag først lige taget

hul på undersøgelsen og forståelsen af komplekset. Videnskaben afviste ikke, at mennesker havde en

eller anden form for ind�ydelse på klimaet, men den forcerede og totalitære konsensus, der lige

pludselig var opstået, var der på ingen måde tale om.

Klima – en historie om politiseret
videnskab
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Emnet er temmelig uhåndterbart for folk, der ikke har ska�et sig en minimal indsigt i, hvad der skaber

et så stort fænomen som klima. Vi kan godt forstå, at mennesker, der be�nder sig i et lille lokale, hvor

der sidder en ryger i det ene hjørne, en person med dårlig mave, der konstant �ser i det andet, en

pande, der brænder på i det tredje og vinduer, der ikke kan åbnes, i det fjerde, kan skabe et dårligt

indeklima. Vi kan til nød forstå omfanget af smog og forurening i bymiljøer, da de er en slags

afgrænsede rum, og da vi kan mærke problemet direkte. Men når det kommer til noget så gigantisk

som et globalt klima, hvor aktørerne er verdenshave, umådelige tundraer, enorme regneskove og

ufattelige vulkaner, så mister vi overblikket. Og helt, HELT galt går det, når man er nødt til at overveje

Jordens klima i en solar eller kosmisk sammenhæng.

Pengemændene

Midt i dette spegede forståelsesfelt ankom der folk med temmelig mange penge i baglommen, som

bestemt ikke var bange for at bruge dem. Der blev foretaget store investeringer. Videnskaben blev

grundlæggende købt til at frembringe resultater og udsagn, der kunne støtte et i forvejen tilrettelagt

facit: at det primært var mennesker, der styrede kosmos og klimaet! Et fuldstændig utroligt udsagn,

hvis man tænker over det (det gør man sjældent)! Solsystemet blev parkeret i et krypteret og dermed

irrelevant felt. De Forenede Nationers Konvent for Klimaforandring, der gik forud for IPCC, fremlagde

deres plan: at nedsætte forskningsudvalg til studiet af menneskeskabt klima. Exit kosmos, exit

naturen.

Der skete et meget smart og meget betændt skred. Folk, der tillod sig at fremføre det herefter ikke-

politisk korrekte synspunkt, at der måske kunne og endog måske burde stilles spørgsmålstegn ved

menneskers hovedansvar for det globale klima, blev nu udstillet som miljøsvin. Disse udsagn kom

pludselig ud af munden på folk, som før havde fordømt al tale om miljø og forurening. Der opstod en

helt særlig og underlig form for forvirring, hvor det hele �ippede 180 grader rundt. Samtidigt blev miljø

og forurening udvasket af debatten, og nu talte man stort set udelukkende om: klima. Mens man talte

om klima, talte man i øvrigt vældig meget om emotionelle og moralske koncepter som skyld, skam,

gæld og korrekthed. Den vågne lytter og læser vil måske her bemærke et mønster, der er set en hel del
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gange i historien. ‘Styresystemet’ indfandt sig. Videnskab var med et behændigt magisk kunstgreb

blevet til religion, viden var blevet skyllet ud af karret, og tro var hældt i. Tro er mangel på viden og

hengivelse til troens vakuum.

Indholdet af CO  i atmosfæren er 0.3% af Jordens atmosfære. I menneskets industrialiseringsperiode

har vi øget koncentration med 80-90 milliontedele. Der er så forskere, der har tilladt sig at spørge, om

dette er signi�kant eller, som hævdet, ovenikøbet katastrofalt, men deres forsigtige spørgsmål blev

kørt over med buldozerstyrke af IPCC, der også hævdede, at C02-indholdet i atmosfæren før

industrialiseringen havde været stabilt i 100.000’er af år.

Konsensus – hvilket herligt ord!

Nu er det bare sådan, at videnskab overhovedet ikke handler om konsensus. Videnskab er ikke

demokratisk, det er ikke �ertalsbestemt, det handler ikke om at udradere forskelle og nuancer. Det er

ikke et forhandlingsanliggende, som når arbejdsmarkedets parter forhandler overenskomst, eller

�rmaer forhandler en ny kontrakt indbyrdes. Det handler NETOP om fuld respekt for tvivl, forskelle,

uløste problemer og nuancer, indtil alle tvivl er forsvundet til fordel for evidens og bevis, og teorier er

gjort over�ødige. Videnskab handler om nysgerrighed. Jo �ere, jo mere, jo bedre. Det er politik og

religion, der handler om forhandlingsløsninger og dogmatik. Videnskab handler om kritisk tænkning,

og ordet konsensus er totalt irrelevant i den forbindelse.

IPCC, og det må man give dem, havde hidkaldt et enormt panel af videnskabsfolk, der beskæftigede sig

med et kæmpe felt af emner, der hidrører klima. Men når man læser deres rapporter, er der uhyre lidt

konsensus. Konsensus optræder derimod pludselig i de opsummeringer, der præsenteres for

politikere og beslutningstagere, og som er tilrettelagt af bureaukrater. Her fremgår der, hvad der bør

læses af dette, hvad der bør konkluderes og ekstraheres af dette – og hvad der derfor bør besluttes på

baggrund af dette! Her sker det betændte skred. Det viste ovenikøbet, før den seneste rapport, at de

havde skrevet deres politiker-synopsis måneder før rapporten kom, og derefter forlangte, at

rapporten skulle rettes ind efter den!

Denne form for præfabrikeret konsensus er et Agenda 21-koncept. I mellemtiden har man udskudt

agendaen til Agenda 30, da det gik for trægt med at vride armen rundt på nationerne og deres

institutioner. Uden et basalt stykke hjemmearbejde, er det faktisk svært at fatte, hvad der foregår.

NGO’ere spiller en betydningsfuld rolle i dette mega-spinn. Agenda 21/30 er et omfattende og uhyre

velforberedt + vel�nansieret stykke social-mental-ideologisk ingeniørkunst.

CO

Mennesker sender hvert år 5.5 gigaton CO  ind i atmosfæren. Det lyder som meget, men det skal

sættes i forhold til, at jordover�aden i sig selv leverer 1.500 gigaton CO  hvert år, at atmosfæren i sig

selv er der 750 gigaton CO , at planteverdenen producerer 610 gigaton CO , at havene lagrer 38.000

gigaton CO  og at hav-sedimenterne gemmer omkring 100.000.000!! gigaton CO . Hvordan er så

meget CO  havnet der? Det skyldes, at vores tidsalder er unormal kold i forhold til tidligere perioder i

Jordens historie. Indholdet af CO  i luften har været 10 gange så høj i perioder (Zenosoisk, Mesosoisk),
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hvor planteliv har været overvældende frodigt på jorden, hvilket studier af planter og deres

segmenterede efterladenskaber har vist.

Der �ndes ekstremt detaljeret data for atmosfærens sammensætning for de sidste 200 år. Disse data

er dokumenteret i solid pier-reviewed litteratur, der er fuldt tilgængelig. Da Al Gore, som repræsentant

for ‘agendaen’, kørte sit show ‘Inconvenient Truth’, blev ALLE disse data udelukket. Det førte bl.a. til en

omfattende protest og et dokument, med underskrift fra 31.000 videnskabsfolk, for misbrug og

forfalskning af videnskabelig data – en ‘ubelejlig sandhed’, der returnerede, som en boomerang. Men

ingen opdagede det, for medierne opsugede og kvalte historien. Medierne var medskyldige qua deres

ejerskab. De samme, der ‘ejer’ videnskaben, ‘ejer’ medierne.

ClimateGate

Så kom hele a�æren, altså, det store læk, i to omgange bestående af 1000-vis af e-mails med rod i en

kreds af forskere fra East Anglia University i England, der bekræftede, at data blev forvredet, og

videnskabsfolk og forskning blev manipuleret. Udsagnet om, at temperaturen i løbet af 10 år var

steget på en måde, der var unik i 1000’er af år, afslørede en særdeles selektiv brug af data, der ikke er

forenlig med egentlig videnskab.

Temperaturmålinger baserer sig på tre faktorer:

jordbaserede målinger, meteorologiske stationer, lufthavne

vejrballoner

satellitter

De jordbaserede målinger viser en stigende temperatur over ca. 30 år. Sattelitmålingerne, der regnes

for de mest præcise, viser ingen stigning. Derimod viser de en let afkøling i de sidste 10 år. Det

amerikanske kontinent har fx haft usædvanlig hårde vintre de sidste par år.

IPCC, klimapanelet, bygger deres udsagn om præ-industrielle målinger udelukkende på

iskerneboringer og meget lidt på dendrokronologi og havbundssedimenter, og så bygger de ligeledes

for størstedelens vedkommende på jordbaserede målinger, efter industrialiseringen. Disse målinger

har det hovedproblem, at de er udsat for mange former for forurening, især fra de urbane sites.

De ubelejligt lækkede mails fra East Anglia-universitetet viser en bevidst bestræbelse på at skjule, at

klimaet ikke samarbejdede med forudsigelserne, nemlig at kurven ville stige katastrofalt, og at

Dommedag herefter var i kikkerten. Landskabet teede sig ikke ifølge kortet. Alle forudsigelserne og

fremdateringerne langt ind i det 21. århundrede baserede sig på, at denne kurve holdt. Men det gjorde

den ikke. Der var imidlertid allerede tru�et tunge politiske beslutninger, der var udskrevet skatter og

afgifter, der var skabt jobs og karrierer. Toget var kørt og havde sin egen inerti. Det ville nu være et

stort prestigetab at rette teorier og udsagn ind efter virkeligheden og matche landkortet med

landskabet. Ja, endnu værre end det. Det ville være en afsløring af, at man havde løjet og manipuleret

med videnskaben, hvilket er en seriøs forbrydelse, der i alle de vestlige samfund regnes for strafbart. I

mails’ne diskuterede gruppen af forskere fra East Anglia, hvordan de via statistik kunne skjule deres
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fejlberegninger. Eller deres præde�nerede resultater, for det er svært at sige helt nøjagtigt, om det var

ægget eller hønen, der først ankom her.

Pludselig var den hockeystav i kurven. Et særligt computerprogram var implementeret på East Anglia

Universitetet, der frasorterede alle måliger fra vejrballoner og satteliter samt alle målestationer i højt

beliggende områder, hvor der var mere køligt. Hvorefter de fodre FN’s klimapanel med resultaterne.

Især en person ved navn Phil Jones, der var en af de ledende klimaforskere ved East Anglia, og som

forsynede IPCC med det meste af deres materiale, skinner igennem her. Uafhængige forskere, der ikke

var under denne Phil Jones’ opsyn og kontrol, havde i årevis efterlyst de rå data, som han og hans

kreds baserede deres konklusioner på. Men forgæves, for de blev aldrig lagt frem. I universitetets

interne mail diskuteredes der direkte, hvordan man kunne undgå loven om aktindsigt (Freedom of

Information Act), og at andre forskere �k adgang til at se de rå data. Phil Jones sagde direkte i et

interview: ‘Hvorfor skulle jeg give mine data videre til nogen, der bare er ude på at modbevise, at jeg

har ret?’ Jamen, er det ikke det, som hele begrebet ‘pier review’ og videnskabens

hæderlighedskriterium går ud på?

Hele historien er pinlig for videnskaben. Folk, der det ene øjeblik hyler op om pier reviewing, når det

stiver deres autoritet af, er, når det kommet til stykket, hunderædde for at blive pier reviewed. Og her

bliver det for alvor pinligt: da Phil Jones og co. endelig var nødt til at slippe deres data, var disse data

sørme forsvundet!

Vi kunne gå ud ad strengen med alle de truede videnskabsfolk, alle lederne af afdelinger for

klimaforskning, der blev fyret for at udtrykke tvivl, mere om de betændte mekanismer i akademia,

men det er simpelthen for sørgeligt.

Svindleren fra East Anglia Universitetet
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Hvor blev substansen af?

Der er dog et underligt fænomen i hele debatten, som vi er nødt til at observere. Når nogen, der

bekymrer sig seriøst om sagen, forsøger at fremlægge noget, der har substans, altså, noget der har at

gøre med egentlig viden og facts, sker der noget mærkeligt. Propagandisterne for menneskeskabt

klima undgår fuldstændigt at diskutere substans. De kører alle mulige forlorne argumenter frem om,

at kritikerne er ‘betalt af olieindustrien’, at der ‘er en konspiration’, at de er ‘mentalforstyrrede

fantaster’. Al Gore har kaldt dem for ‘en form for racister’, han trak politisk-korrektheds-kortet. Altså,

alle de klassiske logiske fejlslutninger med ad Hominem som deres favorit.

Dagbladet Informations klimapropagandist, Jørgen Steen Nielsen, sagde, da det andet store læk (these

people don’t get it, do they?) fra East Anglia slap ud, at ‘modstanderne er meget velorganiserede i deres

propaganda’. Han kalder dem for ‘klimafornægtere’ og andre politisk korrekte skældsord beregnet på at

nedgøre dem, men substans tales der aldrig om. Et rigtig stupidt udtryk i øvrigt, da klimaet på ingen

måde fornægtes, tværtimod! Og decideret løgnagtigt, da mega�nasieringen af kampagnen er ganske

på agendaens side. Der er brugt milliarder på at køre den! Den ene logiske fejlslutning efter den anden

�yver gennem luften.

Da statistikeren Bjørn Lomborg lagde sine omhyggelige og omfattende beregninger frem, blev der

aldrig talt substans, for det turde især den politisk korrektheds-in�cerede venstre�øj ikke. De

dæmoniserede og latterliggjorde ham, for netop at undgå substansen, for ‘�øjen’ havde hverken brains

eller nosser til andet. Det endte i den mest ondsindede form for populisme og lede rygklapperi, hvor

man kunne høre den danske intelligentsia sidde og fyre selvfede sarkasmer af over deres rødvin.

Lomborg blev syndebuk og blev ovenikøbet anklaget formelt for ‘videnskabelig uvederhæftighed’. Da

kritikerne måtte tilbagekalde anklagen, der i sig selv var uvederhæftig, var de til og med så feje, at de

ikke gav ham ordentlig oprejsning, men lod en tvivl hænge.
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CO2-indholdet i atmosfæren i de seneste 10.000 år

Der fremføres, at der kommer 200 millioner dollars om året fra olieindustrien som støtte til

klimaforskning. Fair nok, det giver grund til at kigge nærmere på, om forskningen holder sig til emnet.

Det beviser ikke noget, men det siger, at man skal holde øje med evt. bias. Hvad derimod ikke regnes

for bias, er, at der hvert år ankommer 30 milliarder fra regeringers side til klimaforskning

(amerikanske tal, globalt er det langt større) regnes derimod ikke for årsag til at lede efter en agenda!?

Og politikere har ellers rigeligt af den slags. Hvornår var det, at intelligente mennesker holdt op med at

tænke?

Wonderful Copenhagen

16.000 delegerede �øj til den skønne stad i den lille stat, hvor der i�g. Shakespeare er noget galt. De

ankom på 1. klasse og i private jet�y, tømte hele nationen for limousiner og kaviar. Og som en del af

standarden i konceptet, kogte asfalten også, og gadens parlament inklusive helt tilfældige

forbipasserende blev kørt i fedtefade til det lokale Guantanamo i Valby. NSA tappede ind til alt, de

kunne komme i nærheden af, ved vi nu. Hele sagen var og er så dybt politiseret, at det er til at brække

sig over, og man kunne ønske sig et politisk detox, en ideologisk kold tyrker og så komme tilbage til

egentlig videnskab. Global opvarmning, whatever that is, er i dag en kuppet videnskab.

CO2-handel er nu en derivat-industri – en a�edt industri. Den er dybt lænket sammen med ‘subprime-

rente-industrien’. Den globale opvarmning er et �nansindustrielt foretagende, en investering. De

spytter en del af deres uendelige milliarder i handlen og høster det mangedobbelte. Glemte vi at sige,

at de i øvrigt selv trykker deres milliarder (kvantiseret udjævning)? Den dag, de bliver afsløret, er de

forsvundet fra Jordens over�ade og i færd med at fabrikere et nyt nummer. Mangel på vand, for

eksempel, og det er allerede på vej. De ved, at de ikke bliver stra�et, for de er ‘too big to be

prosecuted’, ligesom bankerne er ‘too big to fail’. CO2-predatorerne har skabt et marked, hvor man har
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skyld og gæld, hvis man rammer et vist loft. De har placeret sig som en gigantisk mellemhandler, der

hiver ‘grønne afgifter’ ud af dette kunstigt påførte handelsfelt. Altså, �nansindustrien og bankernes

hovedindtægt: pengeoverførsel. For hver lille overførsel, hældes der noget over i spanden, der lige om

lidt er et … ocean.

Al Gore og co. har ligesom sub-prime-rentelåns-industrien skabt en malkemaskine, som, ligesom

denne industri, ikke producerer noget som helst andet, end hvad en rutineret tryllekunstner

producerer på scenen: illusion og forblø�else. Konceptet er parasitisk. Finansindustri producerer intet,

men fodrer sig på alle andre, der producerer noget. Det er en udspekuleret industriel cancer, en

parasit, en vampyr. Disse folk bliver ufatteligt rige, men den klimaforandring, som de ævler om, �nder

ikke sted, for – og det er en af de aldrig omdiskuterede facts – CO2 skaber ikke klimaforandring.

Klimaforandring og stigende temperatur skaber som bivirkning højere CO2-indhold i luften. Al Gore

byttede med vilje rundt på kurverne, uden hvilket skyldkomplekset ikke ville kunne etableres.

Det ‘stabile’ klima

Udsagnet om, at klimaet har været bestandigt, men så lige pludselig har forandret sig – pga.

mennesker – kan meget nemt afvises, helt kategorisk! Hvis man gerne vil se et eksempel på naturlig

global opvarmning, vil vi foreslå folk at studere det abrupte skift, der skete, da den sidste istid ophørte.

Her kan man saftsuseme tale om global opvarmning! I den tidlige middelalder er der endog så varmt i

Europa, at man kan dyrke vin helt op til den skotske grænse. Et par hundrede år senere ser vi

reminiscenser af istiden kaldet ‘den lille istid’, hvor mennesker spadserer over den Engelske Kanal. Den

kæmpe CO2-prut, der blev spyet ud af Hekla for et par år siden og som standsede �ytra�kken i hele

Nordeuropa, leverede mere CO2 end hele klodens samlede industri gør på 10 år! Set i lyset af disse

benhårde facts, må man konstatere, at begrebet ‘klimafornægtelse’, som propagandisterne strør om

sig med, får en ganske selvmåls-agtig betydning.

Slutningen af istiden viser voldsomme �uktuationer i temperatur. Den kunne stige med hele 15 grader

i løbet af blot tre år, for så at falde igen, og stige igen, og falde, osv. Og det var næppe, fordi der sad en

stak hulemænd nede i Midtitalien og stegte vildsvin over åben ild, mens de pruttede og bøvsede.

Naturen er voldsom. Ankomsten af istiderne har været lige så abrupt. Iskerneboringerne på Grønland

viser, at alle istider i de forløbne 250.000 år er ankommet i løbet af minimum 20 år, og nogle gange i

løbet af tre år! Der �ndes endog eksempler på, at store dyr, som fx mammutter, er blevet lynfrosset.

Deres kroppe er fanget i bevægelse, de er ikke bare faldet om af alderdom. Nogle af dem står stadig

op, med mad i munden! Hvis man fryser langsomt, sker der celleforandringer og fordærv, men disse

kroppe er så friske, at selv hundene æder dem, hvis de bliver fodret med dem. De blev simpelthen

overrasket af en pludselig overisning kombineret med heftig vulkansk aktivitet *2. Varme og kulde har

en nøje sammenhæng. Videnskaben paleo-klimatologi viser igen-og-igen-og-igen, at Jordens klima har

været ekstremt dynamisk. I de seneste 2.5 millioner år har Jorden skiftet fra en næsten fuld overisning

til et beboeligt klima omkring 40 gange. Vi gentager lige: 40 gange!

Vulkansk aktivitet på Jorden er anerkendt af videnskaben i sit fulde omfang. Der �ndes et antal, ca. 20

såkaldte ‘super-vulkaner’ spredt på kloden. Hvis blot en af disse gik af, ville der opstå en stor istid i
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løbet af et par måneder. Altså, vulkansk aktivitet, støv, lava, opvarmning ville dække for Solen, og en

istid ville opstå omgående. Endnu en grund til at ryste på hovedet over disse kommercielle fantasterier

om CO2 og global opvarmning. Det forholder sig 100% stik modsat!

Aktiviteten af solpletter er i dag særdeles lav. At tale om, at Solen ingen betydning har for Jordens

klima, er så useriøst og junk-videnskabeligt, så det vil vi simpelthen se bort fra. Der �ndes et nøje link

til aktiviteter på Solen og hvad der sker på Jorden. Et istids-scenarie er langt mere sandsynligt end en

varmeperiode. Og ingen af disse har noget med menneskets aktiviteter at gøre. Det skulle da lige være

summen af de geo-ingeneering-projekter, vejrmodi�cering, som den samme klike, der har

udbasuneret klimaløgnen, har gang i, og som trækker sære striber over himlen i disse dage fyldt med

barium, strontium og alluminium. Arrangørerne af denne særlige form for bevidst menneskeskabt

klima taler meget nødigt om det.

Der �ndes mange misforståelser om, hvad en istid er, og hvad der skaber den slags. De �este tror, at

det er noget med, at det blot er skidehamrende koldt. Det passer ikke. Der skal kun være omkring fem

grader koldere i gennemsnit, før foråret bliver længere og efteråret kortere og der sker en opbygning

af is. Der vil komme mere nedbør om vinteren, og den vil efterhånden blive liggende. Det katastrofale

vil bl.a. bestå i, at landbruget ikke kan få frø i jorden om foråret, og at kulden sætter ind, før de kan nå

at høste.

Set tilbage i civilisationens historie, har disse mini-istider, der sidste gang varede ca. 125 år, været

ensbetydende med en civilisations undergang. Romerriget faldt ved sådan en mini-istid. Djengis Khan

rykkede sig løs i en sådan tid. Sumer faldt sammen i sådan en tid. Hvad er det lige for et imperium, der

falder sammen denne gang?

Hvor blev miljøet af?

Simultant med dette besynderlige røgslør, �yder verden med seriøse miljøproblemer. Floderne �yder

med gift og lort. Luften er overfyldt med irrelevant stads. De krige i Mellemøsten, som stormagterne

iværksætter, medfører store landområder, der �yder med afberiget uran (og nej, det kan man ikke

høre om i fjernsynet…). Den mad, vi spiser, indeholder tonsvis af irrelevante produkter fra den

petrokemiske industri. Og hvad tales der om? Klima, CO2-forgiftning, global opvarmning, skyld, skam,

gæld, afgifter, ‘carbon-trade’. Det er blevet til en kæmpe a�edningsmanøvre. Man sætter ikke så stort

et spin-projekt i værk, uden at det er en �erstrenget manøvre. Og miljøbevægelserne opdagede ikke,

at de blev forført. De omprioriterede straks klimaforandring til deres førsteprioritet. Hvor smart var

det ikke? Hvor belejligt var det ikke? Miljøbevægelserne lod sig villigt korrumpere og afvæbne. Exit

miljødebat.

Hvad der er uhyre sørgeligt er, at emnet naturlig klimaforandring, som i hele menneskehedens

historie har betydet … ALT! for vores liv som mennesker på Jorden, nu helt er forsvundet fra synsfeltet,

og vi bliver totalt hjælpeløse, når og hvis den optræder. Eller rettere: ikke hvis, men når. Et bud vil

være, at hvis trenden går en helt anden vej, og en ny istid starter, så vil industrialisterne begynde at
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ævle om, at det skyldes ‘global opvarmning’, og der vil fremkomme de sygeste pseudologikker til at

bortforklare det. Faktisk er de allerede startet, tag en dyb indånding.

Hvis man skal beskrive en tilbageskrivning af livsbetingelserne for folk i Nordeuropa, Nordamerika, det

meste af det nordlige Asien til for 13.000 år siden, så er den nærmeste sammenligning: Antarktis

omkring Sydpolen. Altså, tag den jordover�ade, du ser i dag, med byer, træer, vandløb, skove og

marker dækket af et islag på halvanden kilometer! I løbet af ca. 1.000 år, som er lig intet i geologisk

historie, var dette islag på den nordlige halvkugle fuldstændig forsvundet. Tal venligst om global

opvarmning her!

Der er næsten ingen grænser for selvmodsigelserne. EcoWatch skriver i en artickel: CO2-udledninger vil

udsætte den næste istid med 50.000 år.

Undskyld jeg spørger: SO WHAT’S YOUR FUCKING PROBLEM THEN?!

Videnskaben er på ingen måde, som politikerne stupidt hævder, enige om, hvad der skabte disse

voldsomme klimaforandringer. Udfordring: hvis du eller nogen tilhører den gruppe, der bekender sig

til klimareligionen, så hiv et par timer dagligt i 2-3 uger ud af dit liv til seriøst og fordomsfrit at studere,

hvad videnskaben har fundet ud af i de sidste 30 år om Jordens klima, og lad os derefter høre, hvor

selvsikre og dogmesikre, du eller dine er. Det vil vise sig, at problemstillingen er langt mere kompleks,

end mainstream-medierne har fremlagt det. Et ganske urealistisk forslag, jeg ved det, da dette

segment aldrig studerer noget som helst men danner deres meninger via TV-dinners af præfordøjede

sound- og image-bites.

Ovenstående tager en stor del af sit udgangspunkt i et interview med Stephen Thomas fra

RealitySandwich.com og Randall Carlson:

ClimateChangeInterview_01

ClimateChangeInterview_02

https://www.ecowatch.com/human-emissions-will-delay-next-ice-age-by-50-000-years-study-says-1882150168.html
https://www.youtube.com/watch?v=PbihGWTT2IY
https://www.youtube.com/watch?v=pS0i6DPEHJY
https://www.youtube.com/watch?v=PbihGWTT2IY
https://www.youtube.com/watch?v=pS0i6DPEHJY
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ClimateChangeInterview_03

ClimateChangeInterview_04

Suppleret med følgende links:

James Follett’s site Climate Review

Facts om global opvarmning – artikel fra Paradigme2010

Om Climategate på Corbett Report

Climate Depot med Marc Morano

Peter Taylor: Climate Change in the Age of Deception

eller hvis du bare er til elevatorversionen og et godt grin:

Marc Morano på Corbett Report

Når klimaforandringerne ankommer,

må du hellere klamre dig til i dit ideologiske agern

Jeg havde som multimedie-designer haft et to-årigt professionelt samarbejde med Center for Is &

Klima på Niels Bohr Instituttet, hvor jeg har programmeret og visualiseret det omfattende videns-site

isarkiv.dk i samarbejde med især en yngre forsker og centerkoordinator på afdelingen og i samarbejde

med daværende Dansk Polarcenter, som blev nedlagt af regeringen, fordi de gjorde for godt et stykke

arbejde. Da agendaen med global opvarmning ankom big time efter Den Kolde Krig og eskalerede i

0’erne, spurgte jeg direkte, hvad Niels Bohr Instituttets holdning var, og de svarede: ‘Vi ønsker ikke at

udtale os. Vi laver forskning, ikke politik, og vi ønsker ikke, at vores udtalelser bliver misbrugt’.

Det er interessant med timingen for kampagnen. Efter Den Kolde Krig var det store fjendebillede

forsvundet. Man kunne ikke længere henvise til, at sovjetterne kom og invaderede os. Kineserne var

også blevet ganske civiliserede, efter at kredsen om Mao var blevet udryddet, og de var gledet over i

statskapitalisme. Så ind fra kulden kom den postulerede trussel fra klimaet. Da det et årti senere ikke

https://www.youtube.com/watch?v=ZAcMzxioPR0
https://www.youtube.com/watch?v=i0gqHdsb-mM&list=PLOWj6sLS9oHKEz7IHTo3ja-RNgu6wKtu4&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ZAcMzxioPR0
https://www.youtube.com/watch?v=i0gqHdsb-mM&list=PLOWj6sLS9oHKEz7IHTo3ja-RNgu6wKtu4&index=4
http://www.climatereview.net/
https://sites.google.com/site/paradigme2010/facts-om-global-opvarmning
https://www.corbettreport.com/corbett-report-radio-019-climategate-2-0/
http://climatedepot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GOIp9m3C7mw
https://www.corbettreport.com/interview-419-marc-morano/
http://isarkiv.dk/
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viste sig at have den samme frygtindgydende e�ekt, så ankom truslen fra terrorisme. Det er stort set

som Hermann von Braun for årtider siden udtalte det (til sin assistent Carol Rosin): først er det

kommunismen, vi skal være bange for, så er det miljøet, så er det terror, og til sidst vil det være

invasion fra rummet. Har vi set det hele ankomme? Bestem – bortset fra invasionen fra rummet. Hvad

ser vi under opbygning lige nu? Militarisering af rummet – som Carol Rosin har advaret imod –

kapitalisering og imperialisering af rummet og dannelsen af en rumbaseret verdensøkonomi. Så

venetianerne havde måske alligevel et nyt til�ugtssted, efter Venedig, Amsterdam, City of London og

Wall Street.

Den politiske korrekthed, der knytter sig til klimakampagnen er i sig selv en form for terror baseret på

politisk korrekthed. Politisk korrekthed funger som en klam suppe brygget på lige dele skyld, skam og

frygt – og hvis du ikke mener som os, så …

Geo-ingeering / vejrmodi�cering

Så �ndes der ikke menneskeskabt klima? Det i allerhøjeste grad, der gør. Men her åbner der sig en helt

ny spandfuld af giftslanger. Simultant med klimakampagnen om at føle os skyldige for klimaet,

eskalerede et fænomen, der allerede var introduceret tilbage i 50’erne, men i mellemtiden var sat i

system. Dengang var det indenfor regi af militæret, hvor man havde søgt måder at bruge vejret til

krigsførelse. Fænomenet kendes i dag under forskellige navne og i forskellige former som i

overskriften herover.

En af formerne var en ny form for skyfri himmel, der ikke var skyfri alligevel. Skyerne lignede blot ikke

det sædvanlige cumulus, cirrostratus eller hvad metrologerne kalder de forskellige skyformationer. Ej

heller hvad almindelige mennesker kalder for fredelige lammeskyer på en varm sommerdag. De nye

skyer var striber i halen på �y.

https://www.nedersteetage.com/den-venetianske-forbandelse/
https://www.nedersteetage.com/den-venetianske-forbandelse/
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Jamen har der ikke altid været kondensstriber så længe vi har haft jet�y? Det har der, men de nye

striber var ikke kondensstriber. Når vi ser et kondensspor bestående af fortættede vanddråber efter et

�y er det på længde med afstanden mellem tommel- og lille�nger, når du spreder dem og holder dem

ud i strakt arm. Og de fader helt naturligt ud herefter, for vanddråberne bliver opløst. En moderne

turbine er så e�ektiv, at den presser luften igennem næsten uden at opvarme den. Noget andet er det

med militære �y beregnet på høj hastighed. Her er striberne længere, fordi der har fundet større

opvarmning sted.

De nye striber bliver hængende på tværs over hele himlen, hvor de efterhånden spreder sig som en

transparent �lm af ikke-blå himmel. Målinger på striberne, som er kaldt for aerosol-spraying eller

chem trails, kemiske spor, viser, at der netop er kemi i dem og på ingen måder kemi, der er forenligt

med sundhed for hverken planter, dyr eller mennesker. Hvad laver fx  store mængder af aluminium på

himlen? I områder fx Californien, hvor programmet har været særligt intenst, er der konstateret

omfattende skovdød. Det kan give grund til spekulation om, hvorfor man valgte at ramme USA største

producent af grøntsager og frugt. Senest har en bølge af skovbrande, der virker stærkt

arrangeret/påsatte, hærget delstaten. Og vi skal da lige love for, at disse brande har produceret noget

CO , men det bekymrer ikke de globalistiske brandstiftere. Igen er timingen vigtig at observere, altså

hvad sker der samtidigt, og hvem drager fordel af det.

Emnet er omfattende og svært tilgængelig, da programmet er stærkt hemmelighedsstemplet. Det er

introduceret og eskaleret over årtier, og vi har langsomt vænnet os til det. Vores hukommelse er

åbenbart ikke særlig langtidsholdbar, og vi ser ned i vores mobiltelefon i stedet for at se op i himlen.

Så der foregår altså særdeles omfattende menneskeskabt klimaforandring, men den er af en ganske

anden karakter end den menneskeskabte globale opvarmning på grund af CO , som medierne har

pumpet os fulde med, og som fremstår som en velorganiseret a�edningsmanøvre i forhold til de

egentlige klimaforandringer, hvis formål ikke fremgår tydeligt. Er der tale om krigsførelse, er der tale

2

2
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om eugenik = krig mod naturen og mennesket med henblik på en masseudrydelse? Eller er der bare

tale om, at en stak syge og uansvarlige videnskabsmænd har fået den helt lange line til at

eksperimentere med menneskeheden som et kæmpe rotteforsøg. Sandsynligheden for alle dele

tilsammen er desværre til stede. Politikerne er tavse, for de er blevet intimideret af globalisterne og

stemplet som uansvarlige, hvis de ikke promoverer klimasvindlen. Medierne er tavse, videnskaben er

tavs, og folk er apatisk-bedøvende ligeglade-tavse, for det er nok bare sådan, himlen skal se ud.

Teknokrati

Så hvem udtænkte oprindeligt denne drakoniske agenda, hvor klima og miljø blev brugt som et våben

og et undertrykkelsesmiddel? Muligvis går det endnu længere tilbage, men den dukkede frem i et

elitært-globalistisk regi, der hedder Club of Rome. Vejrmodi�cering som våben – og jeg mener, vi er

nødt til at se klimaagendaen og militariseret vejr som to hjul på den samme vogn – er også beskrevet

af den globalistiske spindoktor par excellence, den geopolitiske skakspiller, Zbigniev Brzezinski i sin

bog Between Two Ages – Americas Role in the Teknotronic Era, hvor han fremlægger teknokratiets plan

for et globalt totalitærsamfund. Her er både militariseret miljø, chemtrails og brug af mobilmaster til

mind control beskrevet – helt iskoldt og uden skrupler. Eliten indrømmer altså blankt, hvad de har

gang i, og at de mener, at det helt i sin orden.

En strøtanke:

Mens alle er a�edt af tanken om menneskeskabt global opvarmning og CO  som et giftstof, er der

faktisk en ny istid på trapperne. Hvad betyder den slags for indtjeningen hos olieselskaberne?

Desværre er det for disse, som manden der tissede i bukserne for at holde varmen om vinteren: først

blev det dejlig varmt, og siden blev det temmelig koldt.

Da det just begyndte at stå klart, at der blev mere koldt, blev politikerne og de videnskabsfolk, der

havde underkastet sig poliltiseringen, nødt til at rode sig ud i særligt teologisk bortforklaringer i stil

2

http://xn--s%20hvem%20udtnkte%20oprindeligt%20denne%20drakoniske%20agenda%2C%20hvor%20klima%20og%20milj%20blev%20brugt%20som%20et%20vben%20og%20et%20undertrykkelsesmiddel-0gn4h5b47s/?%20Muligvis%20g%C3%A5r%20det%20endnu%20l%C3%A6ngere%20tilbage,%20men%20den%20dukkede%20frem%20i%20et%20elit%C3%A6rt-globalistisk%20regi,%20der%20hedder%20Club%20of%20Rome.%20Vejrmodificering%20som%20v%C3%A5ben%20-%20og%20jeg%20mener,%20vi%20er%20n%C3%B8dt%20til%20at%20se%20klimaagendaen%20og%20militariseret%20vejr%20som%20to%20hjul%20p%C3%A5%20den%20samme%20vogn%20-%20er%20ogs%C3%A5%20beskrevet%20af%20den%20globalistiske%20spindoktor%20par%20excellence,%20den%20geopolitiske%20skakspiller,%20Zbigniev%20Brzezinski%20i%20sin%20bog%20Between%20Two%20Ages,%20hvor%20han%20freml%C3%A6gger%20teknokratiets%20plan%20for%20et%20globalt%20totalit%C3%A6rsamfund.
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med: Kulden er netop en bivirkning af menneskabt global opvarmning, som vi for længst har forudset!

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Hvordan var det nu med de vikinger?

Var de primitive, brutale bøller, der hærgede løs til lands og til vands med langt skæg og horn på

hovedet og voldtog og plyndrede hvor de kom frem?

Var de totalt uvidende om den større verden? Altså efter 30 dage på søen med druk, skallesmækkeri

og sømandssange råber Eigill i en brandert: ‘For helvede, ved Thor og Odin nu har vi lige opdaget et nyt

land, jeg tror sg’u vi kalder det: Island, Grønland, Vinland, Rusland’.

Hvem var disse vikinger, hvad drev dem, og hvorfor besluttede de sig til at sætte over søen i både til

skræk og rædsel for naboerne i vest? Var de bare Nordens barbarer?

Vikingerne
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Ragnar Lodbrog (Lothbrok på engelsk, hvilket måske er nærmere den oprindelige udtale), som han

fremstilles i serien The Vikings.

Hvis man spørger englænderne og beboerne i det nuværende Normandiet – husk at ‘Nord-Mand-iet’

faktisk er opkaldt efter indvandrerne, nordboerne, vikingerne – så bliver der svaret blankt ja til

spørgsmålene. Det kan vi læse i historiebøgerne, det ved enhver – synes enhver. I øvrigt sagde Eigill

ikke s’gu og fanden, for det er kristne bandeord. Med helvede kendte han, for det var det nordiske Hel.

Det betyder i øvrigt ‘Lysets sted’ (germansk: hell = lyst), så noget er blevet vendt på hovedet rent

begrebsmæssigt. Barbarer var de uden tvivl, for ordet er romersk for en mand, der lader skægget gro

– ulig de romerske soldater, der sikkert af hygiejniske årsager �k besked om at rave skægget af og

klippe håret kort.

I det hele taget hvis man spørger folk, der taler ud fra et erklæret kristent eller blot indbygget

kulturkristent afsæt, så bliver svaret, at de var brutale og primitive hedninge, der tæskede løs på de

stakkels, uskyldige gode kristne, hvor end de færdedes. Hør en BBC-doku om emnet, og du får

indenfor fem minutter at vide, at de var voldelige langt ind i deres sorte sjæle, fordi de kom fra en

voldskultur. Englændere har det med at gøre verdens folkeslag til barbarer. Det stykke ahistoriske

mytologi glemmer imidlertid, at vikingetogter i den sene vikingetid blev udført af kristne vikinger

OK, jeg overdriver en anelse. Jeg har faktisk besøgt vikingemuseet i York, og seriøse videnskabsfolk og

museums-ditto har lidt �ere nuancer at byde på. De vidste godt, at vikingerne faktisk også slog sig ned,

assimilerede, handlede, giftede sig lokalt. De var almindelige mennesker, og ikke specielt primitive. Så

kan vi komme det nærmere?

Det har den norske historiker Maria Kvilhaug et bud på.

Tjek hendes site Lady of the Labyrinth

http://www.theladyofthelabyrinth.com/
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De rejsende

Nordboerne eller skandinaverne, og vi taler om beboerne primært Danmark, Norge og Sverige, var

særdeles berejste. De kendte udmærket til Kiev-Rus – apropos. De sejlede på �oderne i Østeuropa. De

kom helt til Byzanz/Konstantinopel. De besejlede Altanten fra Skagerak/Nordsøen til Grønland og

Amerikas Østkyst. De var primært handelsfolk og vi �nder handelsvarer og genstande i deres

besiddelse helt fra Indien og Kina. Deres mytologi ligner på afgørende punkter den vediske.

En retning indenfor russisk historieskrivning tilskriver oven i købet dannelsen af Rusland kaldet Kievan

Rus’ til to varangiske brødre fra Jylland, hvoraf den ene,Rurik, blev prins. Så Kiev er fødestedet for

Rusland, og vi har måske en aktie i det.

Forskellige stammer drog ud fra Norden: goterne, burgunderne, lombarderne, thervingerne,

thingierne, kimbrerne (kimbrerne var faktisk kimeroi og stammede fra Syrien, og vi �nder dem også i

Wales). Visigoterne der bragte Romerriget til fald, stammede fra Polen. Der fortælles om

overbefolkning. Var det sådan, det var? Eller lå der også politiske og endog strategiske motiver til

grund.

Theotoburg

For over 2000 år siden stoppede skandinaverne og germanerne romernes fremmarch i Midttyskland.

Vi er så langt tilbage som år 9 f.Kr. Romerne var på vej mod nord for at undertvinge befolkningerne

nord for Alperne. Deres enorme hær bestod af 3 legioner, 6 kohorter af allierede tropper og 3 delinger

med kavalleri. Derudover større grupper af ‘hang-arounds’, ikke romerske grupper af lejesoldater og

opportunister. Alt i alt en formidabel hær.
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Da de skulle igennem Theotoburg-skoven, var de nødt til at strække sig ud i en tynd stribe over 20

kilometer. Regnen pissede ned, vejene var mudrede, deres læderbetrukne skjolde blev tunge, og deres

buestrenge af vunden tarm blev slappe af vandet. Så kom bagholdet og det væltede ned med

germanere og skandinaver. 20.000 romere døde, mange tog livet af sig selv for ikke at blive taget til

fange. De romerske delinger sydpå blev derefter ødelagt. Kejser Augustus fortælles i græmmelse at

have banket sit hoved ind i væggen, mens han råbte: ‘Giv mig mine legioner tilbage!’

De romerske soldater var rædselsslagne for de dunkle, dyngvåde teutoniske skove, hvor deres krigsmaskine

byggende på kolonnedisciplin i åbne slagmark var ubrugelig.

En fremragende dokumentar�lm om hændelsen kan ses her:

Germania: The Battle against Rome

Theotoburg gav navn til teutonerne. Hændelsen betød, at romernes fremmarch aldrig kom længere.

Det betød, at størstedelen af Germanien og Skandinavien (hvilket det selvfølgelig ikke hed dengang)

aldrig kom under romersk ind�ydelse som resten af det europæiske fastland og Britanien. De forblev

sig selv.

Hændelsen i skoven vidner om �ere ting. For det første har nordboerne haft et udstrakt og e�ektivt

efterretningsvæsen. Dernæst har de besiddet evnen til at organisere sig og mobilisere en hær, der

måske ikke i størrelse men så sandelig i e�ektivitet og strategi kunne matche den romerske. Endelig

har deres våbenføre mænd besiddet stor dygtighed og deres befalingsmænd har været dygtige

strateger. Altså på ingen måde var de disse vilde primitive barbarer, som først romerne og senere

deres arvtagere, de kristne, beskrev dem som. Det er dokumenteret, at der var et hel varangisk

elitekorps, der var hyret til at at passe på den byzantinske kejser som en anden schweitzergarde.

Vikingernes navn for Konstantinopel var Miklagård.

https://www.youtube.com/watch?v=RbZVrWUlJ0A
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Det skal siges, at de germanske stammer ved ankomsten af de romerske legioner år 9 ikke var en

samlet organiseret enhed, men at succes’en i skoven skyldes Arminius, en søn af germansk adel eller

høvdingeslægt, der var blevet kidnappet af romerne for senere at skulle tjene som spydspids mod

germanerne. En taktik, der var brugt bla af babylonerne, der bortførte sønner af den jødiske elite ved

nedbrændingen af det første tempel i Jerusalem (?) – som ikke lå i Jerusalem men i Tannis, Egypten,

men det er en helt anden historie. Det er det, vi læser om i bla Daniels bog om det babyloniske

fangenskab. Det er den samme taktik, vi ser med bortførelsen af Vlad Tepech af den tyrkiske sultan.

Hans sejr over tyrkerne bliver så navnkundig, at han senere bliver en folkehelt i Rumænien – og en

tegneserie�gur i Bram Stokers Dracula. I alle tilfælde vender de bortførte unge mænd sig imod

bortførerne og udnytter deres insiderviden mod Imperiet.

Arminius opererer under-cover med sin gruppe af beredne spejdere, organiserer i al hemmelighed

germanerne, og på et givet signal drejer legionerne og deres vedhæng – over 20.000 mand af på deres

retræte. De får at vide, at de kan overraske germanerne, hvis de følger en bestemt rute. Det skulle de

aldrig have gjort, for det er en grum fælde.

Efter Teutoburg kommer så udvandringsbølgen, som nævnt ovenfor. Men nogle af dem vendte også

tilbage igen til Norden. De følte sig fri til at bevæge sig rundt i det område, hvor romerne ikke �k lov til

at trænge ind. De udviklede en bevidsthed om, at de var anderledes, og at proto-fascist-imperiet fra

syd ikke var velkomment.

Nordbo-demokrati

Nordboerne havde selv et hierarkisk system. Men et forhold, der er overset af eftertiden er, at det

også var et demokratisk system. Vi har terpet i skolen, at det var grækerne, romernes forbilleder, der

opfandt demokratiet. Det er historisk ukorrekt. Skandinaverne havde det forinden, og det var langt

mere ægte demokratisk end det græske, som i lige så høj grad kendte til despoter, oligarker og

demagoger. Rundtinget og Altinget er et ældgammelt nordisk fænomen, og selv i dag bliver ordet

ombudsmand brugt uoversat i den engelsktalende verden. Alle frie mænd og kvinder kunne fremføre

deres sag i rundtinget.

Selve Vikingetiden havde ikke fundet sted endnu. Med vikinger taler vi om den tid, hvor de

navnkundige togter startede. Men hvad startede dem? Var det igen bare Eigill og drengene, der sad i

bjælkehytten og �k for meget mjød, og inden de gik i hegnet udbrød: ‘Vi gør det sguuuu!’

På ingen måde. Skandinaverne monitorerede nøje, hvad der skete i resten af verden. I 900-tallet var

der igen et brutalt imperium på fremmarch, Charlemagnes Hellige Romerske Kejserdømme. Den

imperiale syge, der synes at vandre op gennem 2000 års europæisk historie, gik her i udbrud igen.

Charlemagne, Carolus Magnus, Karl den Store var en særdeles aggressiv kejser. En kristen kejser vel at

mærke. Her var der imidlertid ikke noget venden den anden kind til, ingen nåde, medfølelse,

næstekærlighed eller anden kristen skønhed. Det fortæller måske sin egen historie om, at

kristendommen var to ting: fortælling og praksis, at disse to ting ALDRIG havde noget med hinanden at

gøre, og at det heller ikke fra starten var tænkt, at de skulle.
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Saxerne i Nordtyskland, oprindelig en stamme, der kom fra Jylland, havde en meget stærk demokratisk

tradition. Men de var ikke kristne. Charlemagne brugte 30 år på at smadre dem fuldstændig. Alle deres

helligdomme blev ødelagt. Soldaterne �k som betaling retten til at plyndre byerne, stjæle alle værdier

og voldtage kvinderne – før de slog dem og deres børn ihjel. Demokratiet blev ødelagt, og diktaturet

blev indført. Hvis du synes, det minder om noget, der foregår i stor stil for tiden med afsæt i vor tids

Imperium, så er du på sporet.

Dannevirke

Saxerne kæmpede imod i langt tid. De forsøgte at få danskerne til at støtte dem. Den danske konge

tog dette meget alvorligt, men han indså, at det var udenfor hans rækkevidde at intervenere uden at

ødelægge sit eget rige. Der kan her være tale om Kong Helge, bror til Roar og far til Rolf Krake, en af

skjoldungerne. Han nævnes i Bjarkarímur, Lejrekrøniken, Gesta Danorum, Rolf Krakes Saga,

Ynglingesagaen og Beovulfkvadet. Vi kan ikke her regne med den noget overvurderede skikkelse,

munken Saxo, som blot var en skriverkarl betalt af den katolske kirke til at fremstille ‘sagnkongerne’,

altså vikingernes konger som de hedenske karrikaturer, vi kender i dag. Sagnkonger er ifølge ham

skrøner, og har ingen rod i virkeligheden. Det er fra folk som ham, vi har alle de vrængbilleder af vore

forfædre, som desværre er lyslevende den dag i dag, fordi der er blevet gentaget som et obligatorisk

messeled i samtlige historiebøger, skolebøger, kristne krønniker og i vor tid i Hollywood-stil popkultur-

fremstillinger med klar jødisk-kristen bagtanke.
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Den danske konge tillod de saxiske �ygtninge at komme til Danmark efter de omfattende massakrer.

At han tog truslen fra syd alvorligt kan ses i, at han forstærkede den mur, som allerede fandtes som

værn mod den kristne invasion af Frisien i omkring 740 (Holland). Muren hed Dannevirke. Det er vigtigt

at forstå, at det var en mur mod kristendommen og dens ekspansive brutalitet. Vi er stadig i

århundredet før den såkaldte Vikingetid.

Der �nder for tiden et omfattende historisk revisionsprojekt sted. Og det er højst tiltrængt at få renset

ud i den ideologiforurenede, årtusindgamle fremstilling.

En selv�nansieret, uafhængig britisk historiker, Pete Kelly, har lave en imponerende række historiske

low-budget videoer, der kan ses på nettet under titlen History Time. Alene om vikinger �ndes en hel

serie:

Before the vikings – Evolution of the Viking longship

A tour of Viking Britain

The real Ragnar Lothbrok

Vikings of the East – Igor and the Kievan Rus’

Irelands �rst Viking Age

The real Rollo and the foundation of Normandy

Den sidste video er specielt interessant, da den fortæller historien om Rollo og den danske kong

Godfred, der i princippet smadrede Charlemagnes Rige. Der er en næsten �lmisk scene i krønnikerne,

hvor Charlemagne står og ser ud af vinduet og græder, for han ser sit livsværk smuldre.

Der er en stor kløft mellem de indgroede og indpiskede kristne dogmer om vikinger/hedninger og de

historiske facts. Fx. stammer beretningerne om de ‘bestialske grusomheder’ ved overfaldet på klostret

i Lindisfarne, et af de første vikingetogter, fra munken Alcuin af York. Han smurte så tykt på i brugen af

https://www.youtube.com/watch?v=tEROvgTrjuU
https://www.youtube.com/watch?v=z2DGAvPecKY
https://www.youtube.com/watch?v=4bjo_WYgRd0
https://www.youtube.com/watch?v=YvPSa8XoHDI
https://www.youtube.com/watch?v=coe0NY7tyJ0
https://www.youtube.com/watch?v=zvaZuKryQPQ
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bibelske sataniseringer. Men han var ikke selv til stede, for han sad trygt gemt af vejen i et kloster i

Frankrig som tjenestemand for – gæt hvem: Charlemagne, kejseren og massemorderen, hvis

hovedfjende på det tidspunkt var – gæt igen.

At denne propaganda og virkelighedsforvridning har været utrolig sejlivet viser et kort interview med

en ung nordmand, der adspurgt om han føler sig som efterkommer af vikingerne siger: Ja, men det er

med ambivalens for de var jo barbarer. Høj, �ot, lyshåret ung mand og dog så identitetsforvirret. Han er

fra barnsben blev indprentet den kristne skyld og skam og den person han er, og som han burde have

mod – og ikke mindst indsigt! – til at stå ved det. Den jødisk-kristne bedrift er kort sagt, at få en hel

kultur i rum og tid til at fornægte sig selv, så de ikke længere ved, hvem de er, og hvor de kommer fra.
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Lindisfarne – bygget som en borg. Det hjalp ikke meget.

Starten på togterne

I 787 kom det første modangreb fra danskernes side, men det var mere en slags prøveballon. I 797

kom det egentlige angreb. Det var mod et kloster, hvor man simpelthen vanhelligede stedet. Hvor

grusomt hyler de kristne op! Og det var det uden tvivl. Men danskerne gjorde blot nøjagtig, hvad de

kristne soldater havde gjort i langt større skala i Charlemagnes hær. Det var simpel og tydelig hævn.

De kristne havde i 772 angrebet saxernes hellige sted, Irminsul, hvor den store søjle var rejst. Alle de

besøgende havde efterladt deres våben udenfor den hellige lund. Charlemagnes soldater væltede ind,

dræbte mænd og børn og voldtog kvinderne.
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Billedet forherliger Charlemagnes massakre ved Irminsul på samme måde som Absalons ødelæggelse

af den vendiske helligdom for Svantevit på Arkona/Rügen.

Senere i de Saxiske Krige havde de fanget 4.500 saxiske krigere. De �k det ultimatum at lade sig

omvende og døbe eller blive henrettet. Sakserne faldt alle sammen på knæ, hvilket betød, at de var

rede til at dø og at dåb var værre end døden. Herefter blev de tvangsdøbt OG henrettet! Og herefter

gik soldaterne amok i alle landsbyerne. De kristne slagterier omfattede 10.000’er.

De overlevende tog til Danmark. Dette første vikingetogt mod klostret var altså hævn for unævnelige

kristne grusomheder. Disse vikinger – ordet viking betyder ‘at tage på togt’ – var på ingen måde

primitive folk. De havde et efterretningsvæsen, de vidste nøjagtigt, hvilke militære strategier og

formåen, de var oppe imod. De �k nys om, at de engelske konger og den frankiske Kejser pønsede på

at slå sig sammen og angribe de ukuelige og opsætsige skandinavere. Og det var her, at Eigill og

drengene stillede mjødkrukken fra sig og sagde: ‘Nu er det nok! Her må gøres noget’. Med andre ord: her
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starter vikingetiden med ét hurtigt ryk i form af en beslutning, der fattedes i erkendelse af, at det var

dem eller os, forebyggende angreb eller udslettelse.

Derfor faldt deres deres togter netop i kernen af det britiske og det frankiske område. Deres

angrebstaktik og deres udstyr var simpelthen uovertru�ent. Med lette både kunne de gå næsten

ubemærkede ind til kysterne og op af �oderne. Skibene kunne nærmest gå på land som moderne

landgangsfartøjer. Samtidig var deres navigationsevner formidable også på de store have. Da man for

et par årtier siden computeranalyserede roret på et vikingeskib – man havde undret sig over, at et

sidestillet ror af en sådan slankhed kunne styre et skib – opdagede man, at dets udformning var intet

mindre end genial. Herefter kopierede man det til supertankere.

Man kan mene, at vikingerne var en form for terrorister, og det er ikke helt ved siden af. Ganske lig

den terror, som de kristne frankere havde udøvet mod dem, som vi har set. Vikingerne skræmte

simpelthen the shit out of them! De betød, at fjenden holdt sig væk i 400 år, altså gennem hele

vikingetiden. Man skulle simpelthen ikke nyde noget af at stikke �ngrene ind i den hvepserede, det var

nok, at hvepsene �øj rundt i �okke og stak.

Hele mytologien om de grusomme, brutale vikinger, de primitive børster, der myrdede, stjal og

voldtog, stammer fra det billede, som vikingerne selv helt bevidst ønskede at male af sig selv. Og som

de kristne, som i tilfældet Alcuin af York, var dumme nok til at spille med på. I deres overdrivelser

spillede skriverkarlene faktisk kortet i hænderne på vikingernes kampagne. Det var selvfølgelig ikke

deres intention, for de tænkte kun på egen vinding: dæmoniser vore fjender, så de kommer løbende

som får og vil ind i folden.

De kristnes strategi var med tiden den stærkeste grundet deres tilgang til næsten ubegrænsede

ressourcer og deres tæft for at gemme sig i Imperiet. Efter vikingetiden blev nordboerne selvfølgelig

kristnede og deres før så so�stikerede og stærke samfund gik i forfald. Det er det, kristendom i dens
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form af imperialt styresystem handler om: opium for folkene, svækkelse af den styrke, som de gamle

kulturer besad. Herefter skrev den ny tids sejrherrer historien, som sejrherrer altid gør, og det er den

historie, vi har i dag. Men det er også den historie, der nu bliver omskrevet og renset for det historiske

slam, der af ideologiske årsag er blevet hældt i spanden.

Ragnar og vikingernes verdenskort

Sagnkongen Ragnar Lodbrog, som nutidens fjernsynskiggere kender i en meget æstetiseret men

rimelig vel-researchet og historietro version fra TV-serien Vikingerne, er sjovt nok kun ifølge danske

historikere en såkaldt sagnkonge, hvilket betyder, at han mere eller mindre er afskrevet som egentlig

historiske skikkelse. Fordi kilderne ikke er entydige, �ndes han altså ikke. Franske kilder er noget

uenige, for de skriver om, at han sejlede hele vejen ind ad Seinen, okkuperede Isle de la Cité, tog

borgmesteren og dermed reelt kongen i kraven og sagde: Slip slanterne, eller vi hærger! Hvilket de i

øvrigt allerede havde gjort, men så: eller vi hærger endnu mere!! Vi vender tilbage til den historie.

Personlig har jeg haft det privilegium at stå ved Ragnars gård på Vestsjælland. Der �ndes lokale i det

område, der kender dele af historien, som ikke er o�ciel, og som jeg – igen et privilegium, som jeg er

taknemmelig for – har fået muligheden for at få en vis indsigt i. Det var ikke Roskilde, der var

kongesædet, det var Vestsjælland, nærmere bestemt området omkring Tissø. I selv søen og på

markerne på egnen er der fundet store mængder guld. Der er også afdækket en hel by af langhuse. På

udsigtspunktet ved Ragnars gård beliggende på en bakke ikke langt fra kysten midt i Jammerland Bugt

var der udsyn mod nord til Kalundborg og mod syd til Reersø. Flåden lå i Tissø, hvor der direkte

forbindelse til bugten via Halleby å. Skulle fremmede skibe nærme sig enten nord- eller sydfra, ville de

blive opdaget i tide, og �åden kunne mobiliseres og være ude i det åbne vand, inden de ankom.

Vikinger engagerede deres fjender på åbent hav, hvis de kunne komme afsted med det, og vi kender

det fra nogle store søslag, der fandt sted i slutningen af vikingetiden.
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Det er så her, hvor det skrider for TV-serien, der har iscenesat det til det storslåede norske eller

islandske landskab, for det passede bedre med æstetikken. Det er det samme, de gør i �lmatiseringen

af Beowulf, hvor kongen af Danmark bor i et norsk fjeldlandskab

Ragnars sønner var heller ingen sagnskikkelser – altså bortset fra dansk historieskrivning.

Vi er i perioden efter Charlemagne – frankernes konge 768, romersk kejser 800, død 814 – at hans rige

går i opløsning. Som nævnt, han så de begynder, og han græd sine tårer over det. Alt var forgæves.

Riget efter ham blev opdelt i Øst Frankia, det nuværende Tyskland, Lothringia i midten, Elsass-

Lothringen på grænsen mellem Tyskland og Frankrig og Vest Frankia, det nuværende Frankrig.

Efterfølgerne hed Louis den Fromme og Charles den Skaldede. Det sidste navn har sikkert passet, det

første skulle nok have været den Skinhellige, for den slags konger var ikke helgener. At kirken

helgenkårede den brutale vikingekonge Knud den Hellige var ren politisk smiger. Deres naboer mod

nordøst var vidner til Romerriget 2.0 i opløsning og udnyttede situationen.
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Frankiske kilder fortæller, at Louis den Fromme i starten forsøgte at sætte den danske konge Horik

(827-854) op med sin jyske rival Harald Klak (812-852) for at omstyrte ham. Det mislykkedes, og i de

kommende årtier startede enkelte strejfere af skibe, lad os bare kalde dem vikinge-sørøvere, for det

var det, med at angribe de frankiske kyster. Der er her, Ragnar Lodbrog bliver en af de første søkonger

i vikingetiden.

Også over land rykker nordboerne frem. Jyderne beboede Nord- og Midtjylland nord for det

nuværende Fredericia, anglerne beboede det sydlige Jylland ned over den nuværende grænse til

Nordschleswig, sakserne beboede Sydschleswig, og friserne beboede de nuværende Nederlande, groft

sagt. Bemærk kombinationen angel-sakser, der også kendes fra den angelsaksiske indvandring i

England – Angelland (Britanien er det romerske navn). Disse stammer tager nu deres land tilbage fra

frankerne, og krigene var startet allerede i 772 og blev kaldt de frankisk-saksiske krige (772-804). Det

var her, frankerne først kom i kontakt med indbyggerne af Danmark, og hvor de blev stoppet af

befæstningskæden ved Dannevirke.

Munken Einhard og Notker den Stammende – åh, disse herlige navne! – skriver om, hvordan der under

Charlemagne var ‘fred’, altså i betydningen Pax Romanorum, en påtvungen imperial fred med de

omkostninger, det havde for undersåtterne. Men der var i det mindste fred for de hærgende stammer

fra nordøst. Langs kysten var der sat kystbevogtninger op, og der var kun spredte angreb fra

sørøverne. Da Danmark selv blev samlet som nation under kristne konger, vender billedet, og vi er

nødt til at opstille kystbevogtninger mod de vendiske sørøvere, der havde baser i Nordtyskland

(historien om Valdemar/Absalon og Svantevit på Rügen).

Nu vendte situationen. Efter en samler kommer en spreder, siger man, i dette tilfælde en hel stak

spredere. Angrebene fra sørøver tager til langs den Vest-Frankiske kystlinje.
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Dorestad i nuværende Holland, der var et center for slagning af sølvmønter, blev plyndre tre gange

mellem 834-36, og handelsbyen ved Walcheren nær nuværende Rotterdam i 837. Kong Horik skriver i

undskyldende vendinger til Louis den Fromme, at han misbilliger disse togter, hvilket måske også

viser, at han havde meget lidt styr på sine landsmænd. Fra 835 er et ikke længere spredte strejfere af

sørøvere langs de frankiske kyster men hele �åder med 100-vis af skibe bemandet med op til 5000

vinkingekrigere. Helvede er løs til havs såvel som til lands. Flåden blev ledt af en skikkelse, som

kilderne kalder med det frankisk-romerske navn Reginherus, (Regin – konge, herus – arve) hvilket

mange mener netop er deres navnet for Ragnar Lodbrog. Det er også her, legende-litteraturen om

Ragnar starter, for hans efterkommere ville gerne hævde at være efterkommere fra ham. Det er også

her, moderne historikere bliver forvirrede, hvilket for så vidt er forståeligt, for Ragnar selv at være en

efterkommer, en arvekonge af selveste Odin. På runeindskrifter på Orkneyøerne beskrives Ragnar

som en celebritet – med lodne bukser. Man forestiller sig, at det kunne være bekvemt med et par

uldhylere på en åben langbåd midt på Atlanten.
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Kong Louis efterfølger Charles den Skaldede forærer i 841 Ragnar land i Frisien, måske for at han

skulle være en bu�er mod andre angreb, men han falder i unåde og mister det igen. Det er dér i 845,

at han ankommer til Seinen i Paris med sin �åde på 120 langskibe og 5000 mænd. Kongen samler en

hær på sydsiden af Seinen for at beskytte klostret Saint Denis med alle de kongelige-kirkelige skatte fra

at blive plyndret. En anden del af hæren marcherer op på den nordlige bred. Ragnar går i land ingen af

stederne med på Isle Cité i midten og kongens hære kan ikke gøre andet end at se på, at indbyggerne

og klostrene der bliver slagtet og ofret til Odin til skræk og advarsel. Ved at blokere øen i midten –

oven i købet påskedag som en særlig domoraliserende dag for byens kristne indbyggere – blokerer

han hele Paris. Kong Charles går med til at betale 6000 pund guld og sølv for at slippe for Ragnar, hvis

mænd også begynder at blive syge. Ragnar bebrejder senere klostret ved Saint Germain på byøen for

at have sluppet den pest løs, der ramte hans mænd. Interessant bemærkning, for hvis munkene i 845

havde kendskab til at bruge infektioner som biologisk våben, så underbygger det teorier om, at Den

Sorte Død, der ramte Europa i 1347, kunne være et lignende våben.
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Plyndringen af Paris danner i hvert fald – desværre for frankerne – præcendens for 13 lignende

hændelser, hvor de er nødt til at betale danegæld. Er det resterne af dette krigsbytte, vi bla �nder i

Tissø på Vestsjælland. Kong Horik, der jo var frankertro, slog ned på sørøverne ved hjemkomsten og

lod en del af dem henrette. Vi ser i det følgende årtier, at mange vikinger vælger at udvandre fra

Danmark og slå sig ned i andre settlementer af ligesindede, fx i Irland og på de skotske øer, hvor de

fandt perfekte baser for deres �åder. Også store dele af England bestod af det såkaldte Danelagen,

der var danske udvandrere, bla. de omtalte anglere. Kong Ælla af Northhumbria har ikke været glad

for disse naboer, for plyndringstogter op af �oderne ville være en smal sag for Ragnars folk. Horik blev

myrdet af en af sine nevøer, og de lands�ygtige vikinger �k lov til at vende hjem til Danmark igen. Vi

ved ikke rigtig, hvor Ragnar blev af på sine sene dage, men legenden om, at Kong Ælla som hævn for

hans plyndringer smed ham i et ormehul, er den legende, som Saxo skriver ned. Andre historier siger,

at han omkom i et søslag mod norske vikinger ved Irland.
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Togterne er ikke slut og frankernes evige pine for deres kejsers, Charlemagnes overgreb på det

nordiske stammer, ville ingen ende tage. En anden berømt søkonge, Rollo, plyndrer igen Paris i

880’erne. Det meste af England var i mellemtiden faldet i hænderne på en stak vikinger, der kaldte sig

for Ragnar Lodbrogs sønner. Ragnar tilskrives den lakoniske bemærkning ved sin død (i ormehullet)

Hør hvor de små grise vil grynte, når de hører, at den gamle orne er død. Sønnernes navne var Ivar den

Benløse, lederen af The Great Heathen Army og måske konge af Dublin, Bjørn Jernside, der plyndrede

Middelhavet, senere måske konge af Sverige, Ubba, hertugen af Frisland, Halfdan Ragnarsøn og Sigurd

Slangeøje, født af en troldkvinde. Vi kan ikke vide, om de rent faktisk var Ragnars sønner, for han er

allerede en legende kort efter sin død.
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I heltekvadet Krákumál opkaldt efter hans kone Aslaug Sigurdsdatter kaldet Kraka? hører vi Ragnars

sidste ord gendigtet af skjalde. De første 21 vers opregne Ragnars bedrifter som kriger – meget

maleriske, masser af blod, og også en anelse monotone. Alle, undtagen af dramatiske årsager sidste

vers, starter med samme sætning: Vi sloges med sværd. I de sidste 8 vers lader skjalden ham dog

�losofere over livet og døden som kriger. Det var vikingernes overbevisninger, at kun faldne krigere

var værdige til at mødes med Odin i Valhalla:

Vi sloges med sværd

Døden er den lykkelige del for den modige,

for han står forrest mod stormen af våben

Han, der �yver fra fare, forvirrer ofte sit elendige liv

Men hvor vanskeligt er det at opildne den feje til kamp?

Føler har intet hjerte i livet.

Vi sloges med sværd.

Unge mænd skal stå op til våbenstrid.

Mand skal møde mand og aldrig vige.

Heri har altid bestået krigerens adel.

Han, der stræber efter hans elskerindes kærlighed,

burde være frygtløs i våbnenes sammenstød.

Vi sloges med sværd

Nu �nder jeg for sandt, at vi bliver drevet af skæbnen.

Hvem kan unddrage sig skæbnens bud?

Kunne jeg have troet, at enden på mit liv var beregnet på Ælla?

Når jeg næsten udrinder, kaster jeg da blodstrømme?

Da jeg satte mine skibe i dybet?

Da jeg i de skotske kløfter gav store bytte til ulvene?

Vi sloges med sværd.

Dette fylder mig stadig med glæde,fordi jeg ved, at en banket forberedes

af gudernes far.

Snart, i Odins pragtfulde hal, skal vi drikke øl ud af fjenders skaller.

En modig mand krymper ikke ved døden.

Jeg ytring ingen angrende ord, når jeg nærmer mig gudernes gård.

Vi sloges med sværd.

O, at sønnerne af Aslauga vidste.

O, at mine børn kendte deres fars lidelser!

At adskillige slanger fyldt med gift river mig i stykker!

Snart vil de være her

Snart ville de føre bitter krig med deres sværd.
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Jeg gav en mor til mine børn, hvorfra de arver et tappert hjerte.

Vi sloges med sværd

Nu dvæler jeg i min sidste dag.

Jeg får et dødeligt bid af ormen.

En slange stikker mit hjerte.

Snart begraver mine sønner deres sværd i Ælla’s blod.

De vokser røde af raseri. de brænder af raseri.

De unge hviler ikke, før de har hævnet deres far.

Vi sloges med sværd.

Slagene halvtreds og en er kæmpet under mine bannere

Fra min tidlige ungdom lærte jeg at farve mit sværd rødt.

Jeg fandt aldrig en konge mere modig end mig selv.

Guderne kalder mig nu til sig.

Døden skal ikke beklages.

Det er med fryd jeg farer bort.

Skæbnens skikkelser er kommet for at hente mig.

Odin har sendt dem fra gudernes gård.

Jeg modtages med glæde i det højeste sæde.

Jeg drikker af kilden i fulde bægre blandt guderne.

Timerne i mit liv er talte.

Jeg dør, mens jeg ler.

Dette er nødtvungen egen oversættelse fra engelsk, da der tilsyneladende ikke �ndes danske

oversættelser, der er umiddelbart tilgængelige. Lidt overraskende, ville der ikke være interesse i at

udgive den slags? De �ndes uden tvivl i en eller anden bog, måske i en gendigtning ved en af de

danske guldalderdigtere, der var en del af en revival af dansk historie.

Man kan spørge sig selv om, hvor de egentlig kom fra, de vikinger – før de blev til vikinger? Dernæst

kan man spørge, hvor langt omkring de egentlig nåede? Her er der for nylig dukket ny viden op, der er

overraskende. Derom senere. Vi læner os her op af antropologen og historikeren Robert Sepehr, der

har været så modig at trække nogle meget store linjer baseret på sin evne til at samlæse forskellige

videnskaber, en desvære sjælden praksis blandt historikere.

Hvor kom de fra?

Det korte men ubrugelig svar: samme sted som alle andre. Vi er nødt til at tage en tur rundt om laden

og stikke spaden ned i det nederste jordlag.

I den pleistocene tidsalder var vandstandene 100-130 meter lavere. Istiden varede i sin helhed med

op- og nedture i 2.5 millioner år og ophørte for 11.700 år siden. Istidens ophør matcher Platons
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opgivelser for Atlantis’ undergang. Hvis vi blot tænkere på Atlantis som en civilisation syd for den

enorme iskappe, en civilisation der beboede de landområder, der ved isens nedsmeltning blev til

havbund, så er det pludselig ikke en myte eller en fantasy-fortælling længere. Undervandsarkæologi

bekræfter det fuldt ud i det omfang, at resterne af civilisationen ikke er sunket endnu et lag dybere:

under havbunden under havet. Tykke lag af sedimenter har dækket resterne, men enkelte steder

stikker de hovedet frem.

Det var ikke kun havene der steg, det var også vandstandene på kontinentet, der fulgte med. Der har

eksisteret en rig kultur i Sahara, og gamle kort viser et utal af byer, men da vandet forsvandt og

ørkenen indfandt sig, forsvandt byerne under sandet. I Atlanterhavet blev større landområder til

øgrupper. Azorerne et et eksempel. Vi har andetsted udforsket teorien om Antarktis som det egentlige

Atlantis – Tartaria det forsvundne rige og Man pisser ikke ustra�et på guderne – , men vi er nødt til at

medregne den atlantiske kultur i sin helhed, og et mindre kontinent har eksisteret omkring øgruppen.

Da vandene steg, �yttede indbyggerne sig ved kystområderne indad og opad. De søgte højlandene, Et

sted er Pyrennæerne. Et andet er det Armensk-kaukasiske højland. højland. Et tredje er højlandet ved

Titicaca-søen. Det fjerde er det Ethiopiske højland. Muligvis også højlandet omkring Altai-bjergene. Og

ved Atlasbjerne i Sahara. Alle disse steder �ndes der spor af en civilisation, der uddaterer vores

normale historieskrivning. Befolkningen i Pyrennæerne har den højeste koncentration af rhesus-

negativ blodtypen. I baskisk mytologi hævder de selv, at de kommer fra et sted kaldet Atlantica. Det

baskiske sprog er så vidt vides kun beslægtet med det gamle armenske sprog. Armenernes hellige

bjerg er Ararat – hvor Noas Ark som bekendt landede. En befolkning med en lignende blodtype er

berberne i Atlasbjernene.

Platon fortæller om, hvordan forfædrene måtte fortrække i en kon�ikt, som var titanernes krig,

gudernes krig. Det er den samme kon�ikt, vi har beskrevet i Jagten på Tech X og den ultimative magt. og

som er beskrevet i sumeriske skrift Enuma Elish. I historien om Noas Ark bliver vi nødt til at opgive det

https://www.nedersteetage.com/tartaria/
https://www.nedersteetage.com/man-pisser-ikke-ustraffet-paa-guderne/
https://www.nedersteetage.com/jagten-paa-tech-x-og-den-ultimative-magt/
https://www.nedersteetage.com/jagten-paa-tech-x-og-den-ultimative-magt/
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naive billede af en skude lastet med samtlige dyr på planeten – hvem andre en småbørn og

fundamentalister har også troet på det? Det handler om husdyrene og dermed genskabelsen af

landbrugkulturen efter katastrofen. Det er netop på det tidspunkt, at vi ser de første

landbrugskulturer dukke op i området syd for Ararat. Det er også her, vi ser mennesker med lyst eller

rødt hår og blå øjne dukke op. Der er ingen kon�ikt mellem de mytologiske, de arkæologiske, et

etnologiske, de genetiske studier på det punkt.

Er vi kommet lidt bort fra vikingerne? – men vent, for nu ankommer fønikerne, det sejlende folk der

prædaterer grækerne. Hvis vi ser et billede at et fønikisk handelsskib:

Kan vi se en vis lighed? Selv farverne på sejlet i rødt og hvidt er de samme.

Fønikerne

Fønikerne har bragt skriftsprog videre til nutiden – fonetik. De har skabt, hvad der senere blev til en

sejlende handelskultur. Det var fra byen Tyre i Libanon, centrum for det fønikiske rige, at prinsesse

Europa blev bortført til Kreta. Det var fønikerne der skabte Karthago, der blev Roms

handelskonkurrent og derfor måtte ødelægges. Det var dem, der skabte det uovertrufne byggestil

med de ultraslanke søjler, vi kender fra både Venedig – the venetians = the phoenicians – og fra den

byggestil, som den muslimske byggestil tog æren for, men som var ‘lånt’ fra fønikerne (pst, det er OK,

bare husk at sige det …). Kong Hiram af Tyre siges at have allieret sig med Kong David og byggede hans

palads i Jerusalem – der stadigvæk var Tannis i Egypten. Hiram beholdt forbindelse med Davids søn

Salomon. Fønikerne udstrakte deres sejlruter ud af Middelhavet ned langs Afrikas kyst og op langs

Spaniens kyst til England. De krydsede med garanti Atlanten 2000 år før Columbus og nåede muligvist

til Filippinerne. Det er arkitenten Hiram Abi�, der tilskrives opførelsen af Templet i Jerusalem (Tannis)

og som regnes for frimurernes forfader.
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Jøder blev ikke kaldt jøder selv i romersk tid, romerske historikere kaldte dem for fønikere. De tilhører

et folkeslag, der indvandrede i Egypten kaldet Hyksos, og som er dem, der med Akhenaton brød med

præsteskabet i Øvre Egypten og skabte et nyt dynasti i Amarna i Nedre Egypten. Det er senere dem,

der blev drevet ud i Exodus, og som senere efterrationaliserer deres historie og kalder sig israel børn,

jødernes folk osv. Josephus kalder dem for hyrdekongerne. Den Egyptiske historiker Manetho fra det

3. årh f.Kr skriver allerede, at jøderne vandrede i ørkenen, før de slog sig ned i Palæstina (hvor vadede

de rundt henne, man kan ikke bruge 40 år i Sinaiørkenen?). Hyksos er semitisk som fønikerne rent

sprogligt, europæerne regnes for indo-europæiske rent sprogligt.

Noa siges at have haft tre sønner. De repræsenterer hver deres gruppe i den ældste verden. Sem, Kam

og Japhet. De var af samme race og kom fra Kaukasia mellem Sortehavet og det Kaspiske Hav, altså

nuværende Armenien, Georgien, Aserbajdsjan og Rusland. De ariske folk eller indoeuropæerne er

efterkommere af Japhet, storebroderen i Noas familie. Grækerne kendte Japhet som Aiepatos. På

sanskrit kendes han som Prajabathi. Romerne kendte ham som Jupiter.

Semitterne stammer fra Shem, en anden af Noas sønner. Samme etnicitet, samme race. At være

semittisk er ikke en race, det er en slægslinje og et sprog. Shem havde seks sønner, der slog sig ned i,

hvad vi i dag ville kalde Babylon. Kham, den tredje søn, slog sig ned i Nordafrika, og der er derfra vi har
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berberne. Deres sprog har intet med arabisk at gøre, og for århundreder siden var det overvejende

rødhårede og havde blå øjne.

Israel efter Kong Salomons død blev delt i to kongeriger, det nordlige, der beholdt navnet Israel og det

sydlige, Kongeriget Judah. Ordet jøde, jew kommer altså fra Jew-dah, Judah. Det optræder første gang i

en egyptisk tekst, Merneptahs stele fra 1200 f.Kr. De to riger gerådede i krig, og assyrerne støttede

Judah, hvilket tvang stammerne i Israel ind i Europa eller op i Anatolien. I 528 blev Judah yderligere

ødelagt af en babylonisk konge, og mange blev bortført til Babylon som slaver – det babyloniske

fangenskab.
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Først med den persiske konge Cyrus den Store, �k jøderne lov til at vende tilbage til Israel. Husk lige

den zionist, når du hyler om antisemitisme, for Cyrus benævnte sig selv arisk, ayrian, iransk, hvilket

står at læse på hans gravmonument. Zoroastrianisme var den oprindelig persiske religion og regnes

som den første monoteistiske, altså længe før de abrahamiske religioner. Hyksos var også de første,

der indførte monoteisme, grundlæggende med Solen som gud. Der kører megen diskussion om,

hvorvidt azkhenazim, der europæiske jøder er fake jøder. Det er en påstand med modi�kationer, for

der er delvis tale om de jøder, der ikke tilhørte kongeriget Judah (Jew-dah), og som blev fordrevet. En

del af azkenazim i dag har ingen rod tilbage til Israel, for de er efterkommere af tvangsomvendte

khazarer fra 700-tallets Khazarrige nord for Sortehavet og det Kaspiske Hav og ind i Rusland. Deres

kagan, deres konge, kunne med en vis ret hævde, at han regerede en nation af jøder, for en af de

forsvundne stammer havde taget vejen henover Khazaria. Senere blandede de sig med jøder i Europa.

Hav tålmodighed med, at vi skal en tur rundt om laden endnu engang. Lad mig lige indskyde som en

teaser, at vi jo kalder vores land for Danmark. En af de forsvundne stammer var Dans stamme. Husk

stadigvæk, at vi ikke her hævder, at danskere er efterkommere af jøder men af de kaukasere, der steg

ned fra bjerget Ararat, der vandene trak sig tilbage, og som er den fælles rod til alle stammerne. Vi er

efterkommere af en undergangskultur, der �ød oven vande. Det er vores ariske forfædre. Jeg er totalt

indi�erent overfor, at ordet arisk er dømt politisk ukorrekt med hevisning til, at nazisterne sørme også
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interesserede sig for deres forfædre. Disse kulturmord på begreber, der indeholder en forståelse af

vores fælles historie, må simpelthen ophøre. De kunne måske også interessere de Holocaust-

forskræmte jøder, at de slemme drenge, de mener gassede dem i Auschwitz, var tilhørende den

samme menneskerace som dem selv og havde samme fælles ophav. Det samme kunne også have

interesseret de slemme drenge dengang, men mit bud er, at det vidste de godt, i hvert fald nogle af

dem, jf. Jagten på Tech X og den ultimative magt.

Odins herkomst

Baskerne og berberne har en overvejende Rhesus negativ blodtype. Det samme gælder de europæiske

konge- og adelsfamilier. Der er gamle og overraskende links, fx de egyptiske dynastier og en skotsk

dronning, efter hvem Skotland er opkaldt, Scotia hed hun. Skytiske udvandrere fra Syrien slog sig ned i

både Wales og Nordjylland under navnet kimbrerne, walisisk: kimeroi. De tog et helt sprog af kileskrift

med sig, kimærisk / khumry. Runeskrift er et kileskriftsprog. Gælisk eller keltisk har som et af de eneste

sprog grammatiske ligheder med aramæisk, et semittisk sprog, og Ralph Ellis går endog så vidt som til

at sige, at gælisk ER aramæisk, der blot er stavet og udtalt ‘forkert’. Se Kongen der forsvandt.

Historikeren Josephus – manden der var inde i apostlen Paulus – skrev, at de ti af stammerne befandt

sig i stort antal på den anden side af Eufrates. De bærer navne som kimbrerne, skyterne, goterne,

kelterne, altså alle de stammer der senere dannede de 10 distinkte kernenationer i Europa. Dan’s

https://www.nedersteetage.com/jagten-paa-tech-x-og-den-ultimative-magt/
https://www.nedersteetage.com/jagten-paa-tech-x-og-den-ultimative-magt/
https://www.nedersteetage.com/kongen-der-forsvandt/
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stamme efterlod sig navnespor i deres vandring fra det skytiske område over Donau / Danube til

Danmark. Tredje vers i Krákamál, hvor Ragnar beretter om sin bedrifter vidt og bredt, lyder:

Vi sloges med sværd.

Vi løftede lange lanser,

da jeg havde talt til tyve år,

og alle vegne vundet stor velynde.

Vi overvandt otte krigsherrer ved Donaus munding.

Vi ska�ede rigelig føde til ørnen i dette slag.

Blodig sved sank i sårenes sø.

Mange mænd mistede der deres liv.

Vikingerne seljede ad �oderne gennem Europa. Hvis man skulle fra Sortehavet til Østersøen var det

muligt bortset fra et kort stykke, hvor skibene skulle trækkes over land, eller lasten skulle over på

vogne trukket af heste og stude. Djepr-�oden løber ud i Sortehavet ligesom Donau, og dens udspring

ligger helt oppe ved Smolensk, hvor den løber ned gennem Hviderusland. En anden �od Daugava

løber ud i Riga i Letland og springer ud nord for Smolensk. Nemunas-�oden (Neman) danner grænsen

mellem Polen og Lithauen og springer ud i Hviderusland. Så der har været �ere måder at nå

Sortehavet. Turen op ad Donau har bragt de rejsende til Østrig, hvor også Rhinen udspringer og løber

den anden vej mod Nordsøen.

Et af skandinavernes karakteristika – bort igen fra en relativ høj forekomst af Rhesus negativ blodtype

– er der høje tolerance overfor mælk. Den stammer fra vores herkomst i det nordlige Ukraine og

sydlige Hviderusland, hvor også slaverne siges at stamme fra. Er der en lighed mellem den sorte jord i

Ukraine og den fede muld på Fyn? Hold lige fast i den forbindelse. En svensk historiker påpeger

ligheden mellem �nsk, lappisk og Estlandsk og hebræisk og foreslår, at Neurierne, som de også blev

kaldt, er en af de 10 stammer, som assyrerne slæbte som slaver ud af Kanaans land, det nordlige

kongedømme. Deres nytår begynder som det hebræiske 1. marts, og lørdag er deres helligdag

startende fredag aften.
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Den islandsk-norske krønnikeskriver Snorri Sturlasson, der skrev de norske kongers historie, skriver, at

de under ledelse af en præstekonge ved navn Odin havde vandre fra et sted syd for Kaukasus kaldet

Turkland via Rusland til Skandinavien. Han skriver:

På sysiden af bjergene, der ligger udenfor det beboede land, løber der en �od gennem Swithiod, der rigtigt

hedder Tanais men før blev kaldt Tnaquisl eller Vanquisl, og som løber ud i Sortehavet. Landet med folkene

fra Vanaquisl blev kaldt Vanaland eller Vanaheim; og foden skiller dele af verden, af hvilket den østlige

kaldes Asien og den vestlige Europa.

Swithiod er Skythia, et kæmpe landområde fra Hviderusland og Ukraine og ind i det meste af

Centralasien. Floden der beskrives er, Don. Don og Volga løber næsten sammen, men så ‘fortryder’

Volga i sidste øjeblik og løber ud i det Kaspiske Hav. Der er i dag en kanal, selvfølgelig. Snorri skriver

videre:

Der løber en stor bjergkæde fra nordøst til sydvest, der deler Store Swithiod fra andre kongedømmer. Syd for

denne bjergkæde er der ikke langt til Turkland, hvor Odin havde store ejendomme. På de tider rejste de

romerske høvdinge vidt omkring i verden og underkuede alle folkeslag; derfor var der mange høvdinge, der

�ygtede fra deres bosteder. Men Odin, der havde viden på forhånd ved sit klarsyn, vidste at hans

efterkommere ville slå sig ned i den nordlige verdensdel. Derfor satte han sine brødre Ve og Vilje til at regere



29.12.2022 15.27 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2638/3124

over Asgaard; og han selv med alle guderne (goterne) og en masse andre folk udvandrede først til Gardarike

og senere mod syd til Saxland. Han havde mange sønner; og efter at have skabt et kongerige i Saxland, satte

han sine sønner til at regere landet. Han selv tog nordpå til havet, og tog bolig på en ø, der kaldes for Odins

ø på Fyn.

Som gammel odenseaner ved jeg, at Odinstårnet lå på det gamle kultsted (Odins vig, Oden-se) for

Odin på Bolbro bakke lige vest for Odense. Det var 175 meter højt og var Odenses Ei�eltårn. Det blev

sprængt og sænket af nazisterne i 1944, der mente, at fynboerne trængte til en lærestreg. Snorri

sporer altså Nordboerne, kelterne og germaner tilbage til Kaukasus og nordlige Tyrkiet. Spørgsmålet

er: hvor lå Valhalla så?

Stedbetegnelsen i teksten kaldet Garðaríki er varangiernes ord for Rusland. Så først tog Odins

rejseselskab turen om Rusland. Hvor i Rusland meldes der ikke om, men med de afstand og de

landskaber ville de være næsten utænkeligt, om de ikke valgte at følge vandvejene et langs stykke ad

vejen. Jeg vil foreslå hele vejen. Fra Sortehavet er der �odforbindelse via Volga�oden til ?? og

Sjeksna�oden til Beloyesøen nord for Moskva. Herfra er der 100 km til Onegasøen, hvor der i dag
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løber en kanal, der udvider og fuldender en mindre �od. Floder herfra begyder at løbe den anden vej i

østlig retning. Fra Onega�oden løber �oden Svir til Ladogasøen tæt på Sct. Petersborg og via

Neva�oden til den �nske bugt.

Det var beretningen om guderne eller goterne. I Sverige berettes om Gutungarna og Skjoldungarna

som Odins æt. Götaland og Göteborg bærer stadig navnet.

Og de andre 10 stammer? For Snorri går kun tilbage til Vanaland og ikke tilbage til stammernes

udvandring fra der fælles landingsplads i det nordlige rige i Palæstina. Det fransk huguenot Jakob

Abbedie skriver i 1723 i en afhandling kaldet Le Triomphe de la Providence et de la Religion:

Med mindre de ti stammer af Israel er fordampet i luften eller sunken i jorden, må de være de gotiske

stammer, der ankom til Europa i det femte århundrede, omstyrtede Romerriget og dannede de ti nationer i

det moderne Europa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Abbadie
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Abbedie var efter at være �ygtet som huguenot fra de franske katolikker dekan i Killaloe, Irland. De

irske munke var kristne før romerne og de har bevaret en viden om deres kilder og deres historie fra

før romerne begyndte at pille ved historien.

Fire af disse stammer, østfranker, bavarierne, schwaberne, og sakserne blev til Tyskland efter

opsplitningen af Charlemagnes Hellige Romerske Rige i 800-tallet.

Ud over alle grænser

Så lad os lige rekapitulere om vikingernes rejsefærdighed.

De er efterkommere af de første sejlere i den menneskelige historie, for de kommer sejlende ud af

ingenting og går i land på Kaukasus.

De forfaderskikkelse antager i Snorris beskrivelse karakter af en menneskelig skikkelse snarere end

en gud og tager turen om Rusland, Saxland ender – ender han der? – i Odense. Odense fjord er ikke

helt som Roskilde fjord men af ganske pæn størrelse, perfekt som landingsplads for skibe.

Vikingerne pendlede baglæns og sejlede ind i Polen, Baltikum og Rusland via �oderne og hele vejen

tilbage til Miklagård/Konstantinopel.

De var overalt på de engelske øer og Færøerne.

De var rundt om Frankrig og Spanien og en af Ragnars sønner hærgede løs omkring den Iberiske

halvø, indtil de bliver slået af kongen af Asturias.

Senere ser vi dem i Middelhavet. Normannerne slog sig fx. ned på Sicilien (999-1017), og der er

beretninger om varangiere, der opererede fra den anden side. Den senere norske konge Harald

Hårderåde fx. var lejesoldat for den byzantiske kejser i Konstantinopel.

Norske sejlere kommer så lang nordpå som Svalbard og Jan Mayen – fuck, det må ha’ været koldt!

Fra Norge kommer de i 700-tallet til Island.

Erik den Røde – landsforvist tre år for et mord i Norge – farer vild og opdager Grønland. Navnet er

er reklamestunt for at lokke landsmænd til at kolonisere is-øen. Hans søn Leif den Lykkelige tager

turen om Vinland, sandsynligvis et sted på Newfoundland og måske lidt sydover.

Er det, hvad vi ved? Well, her kommer så en overraskende drejning. Hold lige fast i stolesædet: Danske

vikinger tog turen om Paraguay! Her boede de i 250 år mellem 1000-1250. Har du nogensinde hørt den

historie før?

En død hund

Historien starter tilsyneladende med en spøjs anomalitet: Inka-hunden, den såkaldte pecuaris. Man

�nder i 1885 en stak mumi�cerede hunde, der blev begravet for 1000 år siden under Limas Zoologiske

have. Ved nylige dna-tests matcher de ikke hunde, der fandtes på stedet dengang. Derimod matcher

de perfekt med typen den danske hyrdehund, der er fundet i mosefund og kæmpehøje på Als i

Sønderjylland! Allerede her er man lidt tvivlende, men anslaget er e�ektivt, man er nødt til at forfølge

sagen, hvilket der så er folk, der har gjort.
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En serie håbløse spekulationer – videnskabelig udenomssnak når det er værst og pinligst – går på, at

danskere må have givet dem til nordmændene, der gav dem til islændingene, der gav dem til

nordboerne på Grønland, der tog dem med til Vinland, hvor de gav dem til indianere, der ikke gad at

have dem og gav dem til canadiske stammer, der heller ikke gad at have dem og gav dem til stamme-

efter-stamme-efter-stamme til de nåede til Mexico, hvor de heller ikke gad at have dem og videre

gennem Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Columbia – hvor de, ja gæt en gang

heller ikke gad at have dem og videre til Equador og endelig langs kysten til det peruvianske højland,

hvor de skakkels køtere efter gennem gud-ved-hvor-mange år at være blevet kostet og skovlet rundt

over to kontinenter ender hos en stak behjertede inkaer med får, der kan se nytten af dem. Og så

kradser de minsandten af og bliver til mumier, ja sådan kan det gå. Men tror nogen på en historie, der

bliver mere og mere langhåret, jo længere den bliver trukket i halen?

Hvad med at de danske vikinger tog en stak hunde med sig, da de krydsede Atlanten med de

midterste strømme? Er der belæg for det?
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Som odenseaner måtte jeg have et billede med at Knud den Hellige,

der blev myrdet på stedet for senere opførelse af Odense Domkirke

En af grundene til, at historien aldrig er nået o�entligheden er, at den franske forsker og arkæolog, der

opdagede den, Jacques de Mahieu var medlem af den 33. Wa�en-SS grenadér-division ved navn

Charlemagne. Logik: han tilhørte fjenden, så derfor må vi ikke beskæftige sig med hans opdagelser.

Fed logik i øvrigt … Men når vi kender den skjulte logik i elitær forbudspraksis, så ved vi, at alt det, som

de erklærer forbudt at beskæftige sig med, at alt det, som de selv interesserer sig voldsomt for, fordi

det er … virkelig interessant!

Kong Ipir – hvem høvlan er det?

Knud II også kaldet Knud den Hellige havde 1700 skibe i sin �åde til den vestlige ekspansion. Til lange

ture på åbent hav havde vikingerne udviklet et særligt stort uldsejl. De går ifølge beretningen i land ved

Santos i Brazilien, i dag havnebyen ved Sao Paolo. Alene den tur er helt svimlende og må have taget

mindst et halvt år. Hvilken rute, de valgte kan vi kun gætte os til udfra beregninger af havstrømme og

vinde, men se på kortet, Sao Paolo ligger på højde med Sydafrika.
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Hefra kunne de sejle op af Tieté-�oden helt op til Tres Lagoas, hvor �oderne Sucuriu, Tieté og Paraná /

Rio Grande løber sammen. Arkæologer konstaterer, at der var en afstikker og etablering af et

settlement i Ourinhos op af Paranapanema-�oden. Herfra er der 150 km – i luftlinje vel at mærke – til

fods til en lokalitet nær nuværende Pedro Juan Caballero lige over grænsen til Paraguay kaldet Ivity

Pero, hvilket betyder Det Skaldede Bjerg. Hvad skulle de dér, og hvordan vidste de, hvad de skulle lede

efter og hvordan kendte de nærmeste vej? De famlede helt øjensynligt ikke rundt i blinde, de havde

kort og viden, andre havde været der før dem, og de havde en mission af stor betydning.

De valgte imidlertid ikke den direkte vej. Jesuitterne i røven på conquistadorerne – ingen overraskelse,

at de slyngler er på det spor, inderkredsen har vidst det hele dengang – lokaliserer i 1609 det

paraguayanske Storting til Ciudad del Este, Paraguay, en anden lokalitet langs de store �oder. De tog

snarere vejen videre langs Paraná til Salto del Guaraya og videre ned til sammenløbet med Paraguay-

�oden, der har givet navn til landet. Man kan sejle tværs igennem landet, til man når en sær lille

lomme ved grænsen til Bolivia.

Det Skaldede Bjerg ligger midt i en nationalpark i dag, hvor man har lagt … en lufthavn?! Javel ja,

forestil dig Dyrehaven med en helikopterlandingsplads. En tysk ingeniør Fritz Berger, der arbejdede for

den paraguayanske hær stødte i 1942 på lokaliteten, og man gravede sig 23 meter ind i bjerget, indtil
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man stødte på et objekt, der var umuligt at gennemtrænge hverken med bor eller sprængstoft, og som

lod til at være en del af et stort underjordisk kammer. To år senere sender tyskerne en ubåd lastet

med trykluftsbor og seriøst sprængstof til stedet. Altså, de er i færd med at tabe krigen, og så har de

tid og kræfter til at lave arkæologi! De konstaterer ligeledes, at de er stødt på et materiale af ukendt

type hårdere end den hårdeste beton og ukendt af videnskaben, og at de er nødt til at give op.

Geofysiske tests af bjerget viser, at der �ndes et gravkompleks med 800 rum. De Mahieu anså det for

at være gravstedet for Den Store Hvide Kong Ipir – Ivity PERo er opkaldt efter ham – og andre nobiliteter

fra Tiahuanacu i Bolivia ved Titicacasøen, og at det var 14.000 år gammelt! Der er langt til Titicaca, der

ligger tæt på hovedstaden i Bolivia La Paz, 1400 km i luftlinje, så hvorfor pokker ville man vælge en så

afsides lokalitet? Altså med mindre stedet gemmer på andre hemmeligheder end lig og mumier.

Må vi også her nævne, at hele myten om Paititi, populært og i conquistadorsprog El Dorado, altså

historien om, at Inkakongen skulle have gemt alt sit guld for spanierne, er indkredset til et bestemt

ufremkommeligt område i Bolivia, 500 km nnø for Titicaca ved navn Madre del Dios. Luftfotos har vist,

at der er strukturer med over 20 pyramider begravet i den tætte jungle. Jesuitterne var selvfølgelig

vildt interesserede i stedet, men det lykkedes dem aldrig rigtigt at lokalisere det. En enkelt

jesuittermunk mente, at han havde været der, men ham hørte man ikke mere fra. Strukturerne er i

dag begravet i metervis af junglesedimenter, og vi skal blot tænke på, hvor langt frem i tid, vi skal, før

de i dag klassiske maya-komplekser blev afdækket i junglen i Guatemala og Mexico. De lå der i 1000 år,

uden at nogen anede deres eksistens.
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Ivity Pero, gravstedet inde i Det Skaldede Bjerg i Paraguay var altså det sted, som de danske vikinger

var sendt ud for at bevogte i 250 år. Runeinskriptioner fundet i et kompleks på 150 grotter i Amambay-

junglen løber op i 1000’er, altså �ere end i Skandinavien selv, runernes hjemland. En del er oversat fra

denne sydamerikanske futhark-dialekt. Cerro Guazú er stedet, og det ligger blot 40 km syd for Det

Skaldede Bjerg. Billeder af Odin, der ridder på sin hest Sleipnir er der også.

Ved Det Skaldede Bjerg i Cerro Cora National Park er et mærkeligt fænomen, en 100 meter høj og 2 km

lang kaldet tingest kaldetItaguambypéhvilket betyder fæstning. Bjergkæden er simpelthen udhulet og

befæstet.

Hvad skete der så med settlementet af vikinger? De forsvandt. Intet tyder på, at de blev udryddet af de

lokale fjendtlig stammer, selvom der berettes om at de blev angrebet af en overtallig hær af

junglestammer. PUFF! de forsvandt. Tyskerne berettede om tunneler 150 km lange, som de stødte på.

Kan man bevæge sig i området i dag? Rigtigt gættet, det kan man ikke, for det er militært område.

*

For nylig er jeg stødt på en i USA boende nordmand, der kører en YouTube-kanal kaldet Norse Magic

and beliefs. Udover at han er anonym, er hans videoblogs befriende, da han hårdnakket insisterer på,

hvad der kan læses fra direkte kilder – hvilket han altid gør. Han har ikke meget tilovers for de fantasy-

nyhedninge, der befolker internettet i øvrigt og deres Hollywood’iserede opfattelse af vikingerne. På

den anden side er han som ovennævnte Maria Kvilhaug fuldt bevidst om de spirituelle sider af det

nordiske tankesæt. Så: cut-the-crab men lad være med at smide barnet ud med badevandet. Tak for

det!

—– o —–

https://www.youtube.com/channel/UClfHrHvX1byPvPouM-j8bEA
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Verden oplever et Cambrailiga-øjeblik lige nu.

Her bliver der et øjebliks stilhed, hvor man hører en spag stemme på næstbageste række spørge ‘Det

dér Cambrai, hvad er det for noget?’. Med rette.

Den venetianske forbandelse
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Lidt verdenshistorie. Kort fortalt var det en liga, en alliance bestående af stort set alle de europæiske

stormagter på den tid – og vi taler om starten af 1500-tallet, nærmere betegnet årene mellem 1508-16

– der var blevet så trætte af venetianernes rævekager og evne til at sætte alle op imod hinanden med

intrigant diplomati, krigsmageri, skjulte agendaer, �nanssvindel you-name-it, they claim it, at de

besluttede sig til at ødelægge denne parasit og ballademager én gang for alle.

Det både lykkedes og lykkedes ikke. Det mislykkedes på samme måde, som når man behandler en

kræftsvulst ved at skære den bort. Hvis den forinden har metasteret over resten af kroppen, er

patienten dødsdømt alligevel.

De stormagter, der slog sig sammen mod venetianerne, var pavestaten med igangsætteren af ligaen,

pave Julius II, Louis XII af Frankrig, Maximillian I af det Hellige Romerske Kejserrige (Tyskland),

Ferdinand II af Aragon (Spanien), derudover England, Skotland, hertugdømmet Milano-Firenze,

hertugdømmet Ferrara + schweiziske lejetropper. En anden grund til den ikke ubetingede succes var

intern rivalisering mellem super-egoerne i superligaen – har man hørt om det før?

Hvis der skulle sidde en spillefugl derude, der har spillet ‘Assassin’s Creed Brotherhood’ derude, vil du

vide, at scenen er sat lige netop her, i øvrigt med en optakt i ‘Assassin’s Creed II’, hvor en del af

handlingen udspiller sig i Venedig. Det er selvfølgelig et computerspil, men der er lagt stor research i

scenariet og de historiske personer, der optræder heri. Du vil i så fald også vide, at Borgiaerne, Roms

herskere, bestemt ikke var Guds bedste børn, selvom de også på et tidspunkt sad på Guds vikar-trone.

Ligesom enhver magtfuld familie – man fristes til at sige ‘ma�a’ – havde gjort både i Romerriget og i

Pavestaten.
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Ironisk i historien var det Julius (paven) af slægten della Rovere, der på et tidspunkt arresterede Cesare

af slægten Borgia – altså, Julius arresterer Cæsar! Lad ikke den højre hånd vide, hvad den venstre gør,

som der står skrevet. Italien har altid været et skizofrent magt-sammensurium.

Interessant var også den tætte forbindelse mellem ‘templet’, altså kulten, kirken, religionen og

�nansmagten. Her skyder rødderne sig langt tilbage i historien til præantikkens Babylon. Historikere

har påpeget det skred, der skete med Romerrigets import og senere frigivelse af alle dets babylonisk-

fønikiske slaver. Disse steg op gennem systemet og overtog det langsomt, så der på et tidspunkt ikke

længere sad folk fra de oprindelige italienske familier i Riget og senere Kirken, men efterkommere af

slaver fra Babylon og det forsvundne Fønikien, Roms på det tidspunkt største fjende, det Karthago, der

burde ødelægges i�g. Julius Cæsar. Det forklarer meget af det babyloniske islæt, man �nder i katolsk

symbolik og arkitektur. Vi har tidligere hæftet os ved det egyptiske islæt i kirken, men temaet har her

et større fokus på bankvæsnet, og denne gesjæft har sin oprindelse i Babylon.

Venetianerne – på engelsk Venetians, prøv dernæst at sige Phoenicians (fønikerne) – var altså både

Roms in�ltratorer/herskere og dets arvefjender. De venetianske familier taler i dag ikke højt om deres
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familiehemmeligheder, men der er vægtige grunde til at linke dem op med fønikerne. Betragt den

typisk fønikiske arkitektur, med de ekstremt slanke og elegante søjler, de høje slanke tårne, byens

handelstalenter, dets forkærlighed for alle slags metaller inkl. de ædle, dets søfarerskab, dets snedige

diplomati, som fønikerne lærte sig i dets håndtering af den frygtindgydende nabo, krigerstaten

Assyrien. Hvis det ikke er fønikisk, så ved jeg ikke…

Hvis man scanner listen af de venetianske doger, er det de samme ganske få familier, der går igen og

igen. Det er en ma�øs struktur, en svingdør, hvor snart det ene parti sidder på magten og dernæst det

andet. Hvad ligner det? Det ligner det partipolitiske system i det såkaldt ‘repræsentative demokrati’, vi

ser i det Ny Venedig, først i England og senere i USA. Det ligner det to-parti-system, vi kender fra de

angelsaksiske politiske systemer, der også kopieres i vores �erparti-blokpolitiske systemer. Det ene

parti/partiblok bringes til magten på tro og gyldne løfter, og når folk �nder ud af, at politikerne har

løjet og bedraget, kommer det andet parti til magten på tro og gyldne løfter og folks naive tillid – og et

nyt hold politikere gennemfører minsandten det første partis politik!

Er denne sammenligning ikke for tynd eller for søgt? Overhovedet ikke, der er bare ikke gjort

tilstrækkeligt rede for den, endnu. Men er det ikke sært, som City of London ligner Serenissima

Republica di Venezia med dets bankvæsen, dets skalkeskjul af et selvstyre (stat i staten), dets enorme

koncentration af �nans og magt og dets intrigante og dybt kriminelle greb om global politik? Vi kan

tilføje dets placering ved vandet. Det fønikiske og senere britiske Imperium er et Maritimt

Verdensherredømme.

Sammenlign med det 20.-21. århundredes USA. I den ene partidannelse ser vi den samme familie, den

dybt-dybt kriminelle og ma�øse Bush-familie, gå igen og igen. Prescott var amerikansk ‘gullaschbaron’

og levede højt på det nazistiske �nansopsving. Faktisk var han med til opportunistisk at �nansiere

nazipartiet, fordi de undergravede den tyske stat, mente han og hans venner på Wall Street. Men

Hitler vendte dem ryggen og genopbyggede et stærkt Tyskland, hvilket jo ikke var meningen. George H.

W. Bush var CIA-chef og involveret i en perlerække af politiske mord inkl. JFK. George W. Bush var

involveret i 9/11, svindlen om Irakkrigen, samarbejdet med bin Laden-familien, angrebet på den

amerikanske forfatning via Homeland Security Act og The Patriot Act, Guantanamo, med Far-Bush

hviskende ham konstant i ørerne, Baby-Bush.

På den anden side er der Clinton-familien fra det såkaldt ‘modsatte’ parti, dybt-dybt kriminelle og

ma�øse, intimt involverede i transport af kokain-heroin fra Syd-Mellemamerika via Mena, Arkansas,

heftigt indspiste med bankkartellerne. Så, Bill sørgede for at afska�e Glass-Steagall-akten, hvor vejen

blev banet for rovdyr-kapitalismens blodbad på private bankkonti og �nanskrisen 2008. Og nu prøver

de saftsuseme, efter et intermezzo med den politisk korrekte halvneger Barack Obama og hans 100

km i timen overhaling af alt, hvad George Bush og the Neocon Gang startede, at køre en af verdens

mest krigsliderlige kvinder, Hillary Clinton, i stilling som ny præsident! De stakkels fordummede,

forvirrede amerikanske vælgere har altså pseudo-valget mellem Fanden selv aka en klon af Al Capone i

jakkesæt og Lady Macbeth aka den lesbiske, babyloniske hore og neo-con in disguise.
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Bankvæsnet

Tilbage til 1500-tallet. Venedig var et udviklingscentrum for det, vi i dag vil kalde ‘dobbelt bogføring’.

Venedig udviklede forsikringsbranchen – sig navnet Obama-Care, og du har udtalt synonymet for

forsikringssvindel. Venedig var ikke kendt for sit kommercielle bankvæsen, men for sit depositum-

bankvæsen. Det merkantile bankvæsen fandtes i Firenze, hvilket ikke var meget bedre, for det er dét,

vi i dag kender som monopolkapitalisme. De �orentinske bankfolk ska�ede sig koncessioner hos de

europæiske fyrster, så de kunne sætte sig på handlen og dermed udelukke andre konkurrerende

�rmaer fra denne handel. Som en monopol-kapitalist ville sige i dag: ‘Fuck det frie marked!’ Frihandel

er i dag et nysprogligt udtryk, der betyder ‘det kartel-kontrollerede marked’. Disse to typer italiensk

bankvæsen har skabt den verden af neo-feudalt gældsslaveri, vi kender i dag.

Det, som de venetianske bankfolk skabte, var altså et system, som forudgreb vor tids. Når man

deponerede, behøvede man ikke at veje mønter af mere eller mindre ædelt metal på en vægt, hvor

omfanget af mønter afgjorde, hvor stor forsyning af penge, der var i omløb. Venetianerne skabte

pengeseddel-systemet – en seddel er bare en lap papir, der siger, at der �ndes en værdi et eller andet

sted ude i baglokalet – og dermed kunne de, uden backup af reelle værdier, styre selve summen af

penge. Venedig skabte det, der i dag kendes som centralbankvæsnet, som til enhver tid kunne

oversvømme – eller tømme – markedet nationalt eller globalt blot ved at dreje på håndtaget på den

maskine, der spyttede pengesedler – kvitteringer for depositi – ud.

No-need-to-say: i dag sker det digitalt, hvilket er abstraktionsgrad i 3. potens fra reel værdi.
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Venedig kaldte sig selv for en republik. Res Publica betyder som bekendt ‘folkets sag’. Derfor havde de

venetianske herskere opstillet de dertil hørende kulisser – vi ville i dag sige storskærme – for deres

undersåtter i form af forfatning, love, senat, regeringsagenturer og råd. Det ligner en republik, folkets

sag, men det var alt sammen teater. Bag bagtæppet sad en ganske lille gruppe ultrarige familier, og lad

os bare bruge k-ordet for at afvende det fra det misbrug, som millioner af uvidende og historisk

ignorante tumper har udøvet i de seneste 10 år: en konspiration, et oligarki, et plutokrati, en junta,

hvad som helst, vi i øvrigt kalder den slags udenoms-parlamentarisme, tyranni, diktatur, gangster-

bankstervælde, kleptokrati, politbureau,… Oplyst enevælde kommer ikke på tale, for ‘oplyst’ implicerer,

at statens leder har en ægte bekymring for sit folk, hvilket de typer, vi taler om her, ikke havde. De

havde deres hemmelige politi, der kunne arrestere, uden varsel og lovgrundlag. De havde en bro over

Canal Grande (uvenligt oversat: den store endetarm, stanken, scifoen var også dengang ulidelig),

Sukkenes Bro, hvor politiske fanger kunne føres direkte ind i dogens palads og tortureres. Something is

rotten in the Serenissima Republic of Venice.

Interessant at den venetianske løve har vinger ligesom de babylonske fabeldyr.

Hvis man studerer staten USA anno 2014, ser man nøjagtig det samme mønster. Den meget hyldede

forfatning, som blev skrevet i 1700-tallet, var allerede korrumperet fra starten. I dag er

parlamentarisme rent teater, og der spilles en blanding af latterlige farcer og per�de tragedier på

teatrets scene. Og hvis du mener, at den slags teater nok er et amerikansk fænomen, bør du studere,

hvordan EU-parlamentarismen, Europas Forenede Stater, USE, fungerer. I begge institutioner er



29.12.2022 15.27 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2653/3124

fraværet af egentlig moral skræmmende. Der �ndes masser af hyklet, postuleret moral, dvs.

dobbeltmoral og propaganda, men virkelig moral er skyllet ud med bureaukratiet.

I Venedig havde man De 10’s Råd, i EU har man EU-Kommissionen, de ikke-folkevalgte. Parlamentet er

de folkevalgte, som intet bestemmer og som daglig sidder og knokler sig gennem 20 nye lovforslag,

som bureaukratfabrikken har fremstillet. Der �ndes nu 100.000 EU-love, som få kender, men som hver

dag sender sin juridiske smog hen over Europa. Og så er Kommissionen ikke helt billedet på det

venetianske råd, for kommissærsystemet har stadig bevaret illusionen om repræsentation.

Ved afslutningen af 1. Verdenskrig oprettede man – det må nærmest betragtes som en skjult hån – De

10’s Råd i forbindelse med den per�de Versaillestraktat, der for altid skulle smadre Tyskland, nationen,

der havde nægtet at adlyde det Nye Venedig. Traktaten bragte os, som det vil være læsere af denne

blog og tænkende og historisk bevidste mennesker bekendt, 2. Verdenskrig og alt miserabelt i de 90

år, der fulgte efter. De to verdenskrige bragte evig, ubetalelig gæld over i første omgang Tyskland –

dernæst alle andre. Glem ikke, at også England var bankerot efter krigen. I dag er alle mennesker i

Vesten i et eller andet omfang forgældede.

Templet

Hvad er det for noget med evig gæld, hvor kommer det fra? Vi kan jo starte med at kalde det for

Mammons Kirke. Den evige gæld til bankvæsnet er intet andet end dogmet om arvesynden. Lad os

høre, hvad en af middelalderens ind�ydelsesrige teologer har at sige om det. Anselm af Canterbury

(1033-1109), forklarede det på sin særlige skolastiske måde. Udgangspunktet er ideen om syndefaldet.

I hans berømte traktat ‘Cur Deus Homo’, Hvorfor Gud blev menneske, skriver han i starten:

‘Hvis man blot ser bort fra Kristus, som om intet fra begyndelsen var kendt om ham, skal vi bevise blot ved

ren fornuft, hvorfor det var nødvendigt for Gud at blive menneske’.
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Som kirke-aristoteliker var det ikke usædvanligt med den slags pseudo-logiske konstruktioner. Anselm

lægger ved siden af traktaten også navn til det såkaldt ‘ontologiske gudsbevis’, altså, at Gud må

eksistere, fordi han eksisterer i sindet. Hvis Gud kun fandtes i sindet, måtte det være fordi, der fandtes

et større væsen både i sindet og i Universet. Men i denne traktat er det værd at bemærke, at han

foreløbigt udelader Kristus i sin argumentation. I resten af traktaten beskriver han menneskets fald,

for evigt replikeret ved ethvert menneskes synd som en ‘evigtvarende handling’, altså i princippet en

utilgivelig handling, fordi den fornærmer den evige, absolutte Gud. Et ikke-absolut, ikke-evigt væsen

kan aldrig tilbagebetale en absolut og evig gæld til et absolut og evigt væsen. Gud er altså nødt til selv

at betale gælden-skylden-synden. Denne gæld kan kun betales via døden, og da Gud ikke kan dø, er

han nødt til at blive menneske.

For en middelalder-skolastiker var dette logik. I dag forekommer det temmelig forskruet. Og hvad har

det i øvrigt med bankvæsen at gøre? Bemærk, at gælden er evig. Der er ingen mulighed for tilgivelse,

ingen gælds-sanering, det er blot et spørgsmål om at skabe balance i bogføringen. Linket til

centralbankvæsnet, det venetianske koncept, er, at økonomer i dag hylder og praktiserer dette princip

om den evige gæld. De har teologiseret økonomisk tænkning. Ligesom Anselm, tager de Kristus ud af

billedet, selvfølgelig, men alle har stadigvæk en evig gæld. Debitor er denne gang: bankerne. Bankerne

har sat sig selv i Guds sted og hævder deres ret som noget absolut, hvilket i teologisk forståelse er:

givet af Gud, de er Guds udvalgte bankfolk og hans stedfortrædere på Jord (så �k vi beskrevet det både

med jødisk og katolsk terminologi).

Vi bliver selvfølgelig nødt til at adspørge denne twistede middelalderlogik, der har overlevet som

bankvæsen, OM der nogensinde har været en gæld/skyld/synd? Siden der har været brug for at vride

hjernen og logikken så kraftigt, er der muligvis ikke tale om logik overhovedet. Gud kan lige så godt

være en projektion af teologens selvforståelse, Gud er skabt i menneskets billede, kunne vi hævde.

Skolastikken havde en vis evne til at vende alting på hovedet og få det til at fremstå som sund fornuft.

Men i teologiens logik er der et oprindeligt dogma, der skal accepteres, der skal ædes og fordøjes, for

at alt andet kan bygges op på det. Noget a priori – på forhånd givet, i begyndelsen var Ordet. Alselm

vidste, at hans tid havde brug for både de blinde troende, der under alle omstændigheder overgav sig

til deres tro = ikke tænkning, og de tænkende, der havde brug for noget, der talte til og passiviserede

deres logik.

Man kunne teste logikken ved at spørge: hvilket hæderligt menneske ville slå sit eget barn ihjel for at

fremska�e tilgivelse? Guds tankesæt bliver her nedskaleret til menneskelige dimensioner, som i det

høje, så i det lave. Moraliteten fremstår nu som mildt sagt forblø�ende! Denne doktrin fandt i øvrigt

kun fodfæste i den vestlige kirke, og �k aldrig lov til at komme indenfor i øst-kirken, den ortodokse.

Skismaet mellem vest og øst �ndes også i teologien og kirkedannelsen. Og når vi ser de globale

kon�ikter rulle ud, som lige nu mellem EU/USA og Rusland i Ukraine, er der noget meget gammelt på

spil. Den ortodokse kirke er dybt rodfæstet i det slaviske tankesæt. Bolsjevismen/kommunismen og

dens jødisk-jahwistiske tankesæt vandt aldrig folkets sjæl, men underkuede den blot i en årrække.

Eskatologien og dyrkelsen af Johannes Åbenbaring/Apokalypsen er de i øvrigt meget forsigtige med i

østkirken, de anser den simpelthen for farlig. Den dyrkes til gengæld uhæmmet i krigsliderlige
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evangeliske kirkekredse i USA, hvor man også �nder kristen-zionisterne.

O�eret er et uundgåeligt produkt af Anselms tanke om evig og total arvesynd/ubetalelig gæld. Læg

mærke til, når begrebet dukker op i politiske ‘prædikener’ henvendt til folket/menigheden. ‘Vi må alle

yde et o�er’, ‘ Vi må lægge os i selen og spænde livremmen inde’, ‘Vi må udvise ansvarlighed, og …’, ‘Vi

er alle sammen skyldige i global opvarmning, og derfor …’, ‘Vi har længe levet over evne, og fordi …’,

‘Den hvide mand har gjort det-og-det mod resten af verden, og derfor …’. Hestekure, nedskæringer,

skyld, skam, gæld, mangel, bail-outs, bail-ins, arbejdsløshed – der er ingen ende på o�eret. Sjovt nok er

det aldrig bankerne og eliten, der skal yde et o�er, for de lever ikke efter de regler, som de pålægger

alle andre.

I hedengangne tider fandtes det sacri�cielle præsteskab, dyreofrene, menneskeofrene, blodofrene. I

Anselms idé om ‘soning’ er der et guddommeligt-menneskeligt blodo�er. Spørg i øvrigt om, hvorfor vi i

nadveren æder Kristi legeme og drikker Kristi blod. Det er måske det gode ved Anselm – eller en

godartet læsning af ham – at der kun kan være dette ene o�er, så alle andre ikke behøver at ofre sig.

Men hvis man taler med de kristne fundamentalister, der dyrker åbenbaringen, står det klart, at de i

virkeligheden ser frem til en tilbagevenden til Det Gamle Testamente, hvor dyre– og menneskeofre

igen bliver aktuelle. Den jahwistiske gud kræver den slags. Han kræver også slaver, der i Det Gamle

Testamente oversættes til Herrens tjenere. Han kræver krig, død og ødelæggelse af hans fjender, de

vantro. Han kræver kaos i Mellemøsten. Han kræver massakrer i Gaza, han kræver overfald på

Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Yemen, Sudan, Somalia, Mali. Yahweh er en gud, der kræver et o�er.
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Den intime forbindelse mellem �nans og religion, kaldet Templet, er et babylonisk begreb. Vi �nder

den stadig i de to testamenter. På et tidspunkt – du husker måske fra søndagsskolen – fortælles det, at

Jesus blev sur på kræmmerne i Templet i Jerusalem og uddrev dem med en svøbe. Denne hændelse

blev der ikke set på med milde øjne af jøderne, for det var jo dem, der var kræmmerne og

pengevekslerne, der hang ud i den post-babyloniske institution, Templet. Gælden i dette system blev

efter en årrække så stor, at de forgældede ikke længere kunne lænses for tilbagebetaling af gæld. Så

måtte debitorerne i Templet arrangere et ‘jubilæum’, en kollektiv gældssanering, så skyldnerne kunne

starte på en frisk og tjene ind til ny skyld.

Men i en af de store kulturer i antikken �nder man ikke denne intime forbindelse mellem �nans og

religion: Egypten. Her �nder vi heller ikke dette underlige jubilæums-stunt. I den egyptiske kosmologi

�nder vi derimod det tankesæt, at skabelsen er evig og skyldfri. Der er ingen gæld i den egyptiske

kosmologi, for der eksisterer evig over�ødighed i Universet. En fysiker i dag, der er fremme i stolen og

ude af boksen, ville beskrive det som uudtømmelig energi fra quantum-�ux-feltet. Gæt, hvem

romerne, de babyloniske arvtagere, og jøderne anså som en foragtelig hovedfjende. Romerne var

vanvittig misundelige på Egypten. Enhver, der har vandret i hypostele-hallerne i de egyptiske templer

ved, hvad romerne følte: Dette har vi aldrig frembragt, dette er for stort! Og da intet måtte være større

end kejseren, der jo VAR Gud (for det sagde han selv), var denne egyptiske storhed ganske simpelthen

formastelig.
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Men hvad har oldtidens Egypten at gøre med renaissancens venetianere? Ud over venetianernes

intriger, bankvæsen, korruption og andet ondt, var de også kulturmennesker. Fra 1460 til 1641

dukkede der en stak skrifter frem kaldet Corpus Hermeticum. En munk ved navn Pistoia bragte 14

bøger til den venetianske fyrste Cosimo de’ Medici. De var nedskrevet på arabisk, og fyrsten betalte

Marsilio Ficino for at oversætte dem til latin. Det var, hvad vi i dag ville kalde gnostiske skrifter af

egyptisk herkomst. Vi �nder først senere noget lignende ved fremkomsten af rullerne fra Nag

Hammadi. De skabte røre i rennaisancens Italien og resten af Europa, for her var en lille del af det

materiale, som de romerske kristne/Vatikanet så grundigt havde undertrykt. En tankeverden før den

jahwistiske monoteisme dukkede frem og mindede Renaissancens europærere om den fortid, som de

også selv havde måttet ofre for at tilfredsstille Imperiet.

Her kunne man læse, at de kristne dogmer og doktriner allerede fandtes i oldtidens Egypten. Det var i

sig selv undergravende for Kirken, der jo havde hævdet, at de selv var kommet op med det hele som

original-materiale. Et begreb som Treenigheden viste sig at være et egyptisk koncept. Jomfru Maria og

Kristus fandtes allerede som Isis og Osiris. Pater Noster-ordene ‘Ske din vilje på Jorden, som den sker i

Himlen’ fandtes allerede hos Hermes Trismegistus/Thoth som ‘Som foroven, så forneden’. Og så

videre. Renaissancens intellektuelle fandt med andre ord og kort fortalt ud af, at kristendommen var

et plagiat.

Venetianerne hævder, at de var der, da hunnerne hærgede Europa. De tager parti i 700-tallet mod

kejser Charlemagne, da han bekæmpede byzantinerne. De så sig selv dengang som en del af Orienten

og ikke Europa, og det er ikke svært at genkende byzantinsk byggestil i Venedig. Byzans er arvtager af

det fønikiske rige. Men i under det tredje korstog er de vendt 180˚ og �nansierer en erobring af
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Byzans. De havde overtalt en stak franske riddere ved at fortælle dem, at de skulle erobre Jerusalem,

men styrede dem mod Konstantinopel i stedet. Det karakteristiske bedrageriske krigsdiplomati var

fuldt på plads her.

De forsøgte i de følgende århundreder at erobre hele Italien, men lykkedes ikke rigtig med det. Deres

geopolitiske strategi var den samme, som briterne med held brugte til at smadre Europa i �ere

omgange, fx i to verdenskrige: alliance med den næststærkeste magt mod den stærkeste og samtidig

svækkelse af deres egne allierede. De spillede med svigefuldt venetiansk diplomati Frankrig, Tyskland

og Rusland ud mod hinanden. Og så er vi tilbage til slaget ved Agnadello i 1509, hvor den franske hær

udraderede den venetianske. Som Machiavelli skrev i ‘Fyrsten’: De mistede på én dag, hvad det havde

taget dem 800 år at erobre.

Her startede så Venedigs ‘metastisering’, spredningen af denne cancer til andre ‘kroppe’, nationer,

byer. Deres doktriner, deres bankvæsen, deres diplomati – deres korruption. Franskmændende skaber

et venetiansk parti. Hollænderne gør det samme og dernæst englænderne og skotterne. Det er via det

venetianske sponsorat, at det lykkes England at blive det dominerende Imperium i 300 år. Benjamin

Disraeli, �ere gange premierminister i 1800-tallet, skriver det udtrykkeligt: Det venetianske system blev

eksporteret, den engelske konge var intet andet end den venetianske doge i forklædning, og den

engelske forfatning er et plagiat af den venetianske. ‘The Wigs’, de parykbehængte, superrige oligarker,

kørte et sådant system mellem 1688 og 1832.

Venetianerne var protestanter. De sponsorerede i øvrigt reformationen og Martin Luther. Man skulle

måske i stedet sige, at de var anti-katolske og anti-Vatikanske. De brød sig ikke om østrigerne og

bayrerne – minder det os om noget, der skete i forbindelse med to verdenskrige? Man kan mene

meget om Vatikanstaten, men det var rent faktisk protestanterne/venetianerne, der var den vindende

side i tre århundreder. Mytologien stammer fra 30-årskrigens Europa, hvor protestanterne per

de�nition var ‘de gode’, fordi de bekæmpede ‘Satans stol i Rom’ (en ordblomst fra Grundtvigs
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salmeopus). Der �ndes ikke gode og onde i den virkelige verden, det er et ‘manikæisk’, polariseret

verdenssyn. Der �ndes dominante og ikke-dominante, og de førstnævntes ret til at kalde de andre for

‘de onde’ og sig selv for ‘de gode’.

Hvad er det, der kendetegner venetianerne? Andre kan mene, at det er aristokrater, demagoger,

demokrater, generaler eller præster, der bør regere verden, men venetianerne mente, at det var

oligarkerne, der havde ret til at regere: de rigeste, de snedigste, de mest intrigante, de mest kyniske

var dermed ‘de bedste’ – oli-garkes. Det er bankmænd, �nansfolk, der svarer til denne beskrivelse.

I Jeltsin-æraen i Rusland var der endog en gruppe �nans- og bankfyrster, der møvede sig frem og

ovenikøbet kaldte sig selv for oligarker. Det var så dem, som Putin gav et los i en vis legemsdel,

hvorefter de efterfølgende spyttede penge i de farvede revolutioner og fascist-kuppet i Ukraine? I skøn

alliance med de amerikanske neo-cons.

ECB, den Europæiske Centralbank, er en ægte oligarkisk institution. I USA hersker der gennemført

oligarki. Politikerne er betalt af rige �nansfonde, jødiske og ikke-jødiske, og de fattige har ingen

stemme længere i Parlamentet. Åh-nej, ikke jøderne igen! Åh-jo. Fønikisk var et semitisk sprog,

Libanon var det fønikiske kerneområde, og parasitisk bankvæsen er, sorry to say, både en venetiansk

og en jødisk specialitet. Købmanden i Venedig, er det ikke synd for ham og hans pund �æsk?

Shakespeare starter med at sætte o�errollen i system. Hvad var denne Shakespeare i øvrigt?

Venetianere – Venusdyrkere. De var oldtidens ekspert-sømænd, og stjernerne var af største betydning.

Hvoraf kommer hele det geopolitiske koncept? Det kommer sig af, at Venedig var en rig, men svag stat.

De var en fed blomme klar til at plukke. Så den eneste måde, de kunne overleve på, var at spille folk,

regeringer og nationer ud mod hinanden. Det kaldes med en særlig eufemisme for ‘diplomati’ eller

ambassadørvirksomhed. De venetianske diplomater og ambassadører var intet andet end spioner for

Venedig.

Det er fra venetianerne, at briterne og amerikanerne har, hvad der bedst kan karakteriseres som ‘Rule

by Secrecy’, på dansk hemmelighedskræmmeri. Et fantastisk udtryk, for det siger, at kræmmeren og

spionen er én og samme person! En stats-sekretær er en, der holder på statens hemmeligheder. Hvis

man søger roden til det moderne frimureri og de hemmelige samfund, der især i den britiske verden,

men også den franske, italienske og russiske har været rugekasser for alt, der skulle holdes borte fra

parlamenter og folkelig bevågenheden, bør man søge det i Venedig.
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Tag fx en legendarisk person som Cassanova. Han var en venetiansk agent, der opererede primært i

Frankrig. De pikante historier omkring ham var blot et cover-up, for hvad han gjorde var at svække

franskmændene, så briterne blev styrket. Og hvad kan svække en franskmand mere end sex?

Den protestantiske revolution

I Cambrailigaen lå der på et tidspunkt 100.000 tyske landsknægte standby nord for Alperne og ventede

på at blive sendt sydpå for at smadre Venedig. Venetianerne var i dyb krise, og deres spekulative

hjerner kørte i højeste gear for at komme op med noget, der kunne skabe splid ind i fjendens lejr. Det

kan nemt overses, at Luthers åndelige krig mod pavestaten fandt sted lige midt i Cambrailigaen.

Luther skabte en radikal religiøs kon�ikt i Tyskland, nøjagtig hvad venetianerne havde brug for.

Venetianerne var ikke kristne. Ligesom deres babyloniske aner, var staten deres religion. De tilbad

staten, staten var deres gud. ‘Først venetianer, dernæst kristen’.



29.12.2022 15.27 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2661/3124

Da den fanatiske dominikanermunk Girolamo Savonarola dukkede op i Firence og proklamerede, at

han ville reformere byen efter venetiansk forbillede, faldt det ikke i god jord. Han indførte et asketisk

diktatur i byen. Han gik ind for at smide alle byens renaissanceskatte i en stor bunke og brænde dem

af. Det giver mindelser om reformationens puritanisme og Calvinismen i Genève og deres ikonoklasi.

Han kaldte det for ‘forfængelighedens bål’. Han var blot en af de dommedagsprofeter, som

venetianerne sendte på gaden for at stå og råbe, at ‘enden var nær’, for at folk skulle blive

forskrækkede og råbe på hjælp.

Martin Luthers hoved-protektorer var en person ved navn George Spalatin opkaldt synonymt efter

byen Spalt. Meget passende, for kirken blev spaltet og svækket vha. reformationen. Det var Spalatin,

hvis rigtige efternavn var Burchardt, der var in�ltreret i det venetianske netværk. Den protestantiske

reformation bærer et venetiansk geopolitisk �ngeraftryk og får dermed også karakter af en operation

med et efterretningsvæsen i baggrunden. Luther skulle bl.a. ødelægge og splitte den ind�ydelse, som

mere fredselskende og samlende mænd, som Erasmus af Rotterdam, stod for.

Luther beskriver begejstret i sin biogra� en særlig mystisk oplevelse, han havde i et klostertårn, hvor

han indså, at frelsen ikke kom af gode gerninger, men af ren nåde fra Gud. Det viser sig blot, at han

havde kopieret en tilsvarende oplevelse, som den venetianske lærde, diplomat og kardinal, Gasparo

Contarini, havde beskrevet et par år forinden. Luther plagierede altså Contarini. Kort tid efter

besluttede et af de ledende venetianske forlag – venetianerne var førende indenfor bogforlag – at

støtte Luther. Hvor belejligt. Senere gled Luther ud af venetianernes fokus til fordel for Calvin, da han

han var mere krigsliderlig i sin teologi. Religion som masseødelæggelsesvåben.
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Venetianerne holdt deres magtposition helt frem til 1797, hvor de blev ødelagt af Napoleon. 100 år

efter Contarini var det oligarken, Paolo Sarpi, der var førende. Han og hans vidt spredte europæiske

netværk spillede en betydelig rolle i forhold til at implementere 30-årskrigen 1618-1648. Det startede i

Prag i begyndelsen af 1600-tallet. Sarpis geopolitiske strategi byggede på en iscenesat apokalyptisk

kon�ikt mellem Vatikanet, franskmændene og Østrigerne. Krigen �k en bøhmisk fase, en dansk fase,

en svensk fase og en fransk fase.
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30-årskrigens udkomme blev horribel. Mellem en tredjedel og halvdelen af alle indbyggere i

Centraleuropa omkom! Men venetianerne overlevede ved at sætte alle andre til at slagte løs på

hinanden. Når man har travlt, opdager man ikke den skjulte hånd.

Venetianernes opfattelse af religion var, at det var underlagt staten. De mente det samme som

byzantinerne. Kejseren var overhoved i forhold patriarken, kirken var et redskab for staten. I Vesten

bekæmpede kirken og staten hinanden, men hos venetianerne sad den ene oven på den anden. Når

man i dag observerer de amerikanske neo-cons administrere den amerikanske stats forfald – som de

ved kommer, de har studeret venetianernes forfald – sker det også ved at bruge religion som et

redskab. Deraf George Bush’s forblommede citater fra Åbenbaringen om Armageddon og Gog og

Magog og ‘hvis du ikke er med os, er du med terroristerne’.

Det giver også mindelser om den måde, hvorpå en af nyere tids engelske konger – som Disraeli jo

kaldte for doger i forklædning – Edward VII – netværkede sig til en fremprovokering af 1. Verdenskrig

via de europæiske frimurerloger – hvis moderne ophav netop var Venedig. Hans geopolitiske taktik var

nøjagtig den samme: brug den næststærkeste magt på kontinentet til at smadre den stærkeste,

hvorved denne også smadrer sig selv. Og tilbage alene styrket står intrigemageren. Venetiansk strategi

i begge tilfælde. Edward, dronning Victorias søn, orkestrerede også Krimkrigen, opiumskrigene og den

russisk-japanske krig.
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Religion er ligesom Karneval i Venedig, det er noget, man tager på. Vi �nder en beskrivelse af et okkult

venetiansk karneval i en scene fra Stanley Kubrick’s ‘Eyes Wide Shut’, hvor hovedpersonen forvilder sig

ind i et palæ. Alle er klædt ud i sorte gevandter og bærer masker.

De venetianske oligarker og deres maskebærende agenturer kaldte sig selv for ‘De Sorte Venetianere’.

Da oligarkiet metasterede og spredte sine magt- og �nanscentre over hele Europa, slog de sig først

ned i Amsterdam. De skabte den store Amsterdam Bank og det hollandske Ostindiske Kompagni. De

britiske Stuart’er faldt ind under deres sponsorat = kontrol. Hannoveranerne, en venetiansk slægt,

også kaldet Huset Orange, blev importeret til England og dominerede landet siden William III. Henrik

VIII, denne charmerende skikkelse, under ind�ydelse af den venetianske håndlanger Cromwell, en

endnu mere charmerende skikkelse, åbnede dørene for de fremmede. Styresystemet var gæld. Gæld

fordrer gengæld/modydelser. England blev i 1500-tallet vha. det venetianske parti og en britisk

statsgæld omskabt til en politistat med politisk terror, ligesom Venedig. I de følgende 100 år opstår det

sørøvende, ågerbefængte og slavehandlende Britiske Imperium.

To af de ‘venetianske’ engelske konger, begge hanoveranere/fra Huset Orange, var William III og Georg

Ludvig I. Da den første invaderede England, kaldte han det for ‘Den strålende revolution’, næppe et

særligt dækkende ord for et statskup.

Det er fra disse tider, at vi har ting, vi tager for givet i dag: børsmarkedet, �åden, verdenskon�ikterne,

Det Britiske Imperium, de store universiteter, købmandsklassens opståen. Og der var ikke tale om, at

en gruppe bare trængte ind og i hemmelighed in�ltrerede samfundet. Det skabte samfundet og dets

infrastrukturer, for det var det, de havde gjort fra tidernes morgen. Venedig var blot en mellemlanding

for dem også. Før den tid, var der kronen på den ene side og kirken på den anden. Herefter blev de

begge en del af en slags mega-korporation styret af folk, der var milliardærer fra dag 1.
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William III døde 1707, og hans kones søster, Anne, blev dronning, den sidste Stuart. Herefter, med

George I, var det hannoveranere, habsburgere og hessianere for resten, de tyske ‘sorte nobiliteter’. Og

en anden dominant familie, bankdynastiet Rothschild, var det jødiske islæt.

Dronning Victoria, kejserinden af Indien, var ud af slægten Guelferne, en ventiansk familie. Den

britiske kongefamilie, de såkaldte Windsors, består af Guelferne samt Saxe-Coburg, Battenburg

(Mountbatten) og Boers-Lyon. Flere af familiernes medlemmer kunne kun tale gebrokkent engelsk, så

man måtte give dem et britisk navn for at gøre dem salgbare. Deres umådelige rigdomme tjent på

sørøveri, slavehandel og opiumshandel er intakt i dag.
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Dette synes at være en never ending story. Så tilbage til det indledende statement: Verden oplever et

Cambrailiga-øjeblik lige nu. Måske du, som jeg, forstår mere af den historiske tråd, efter denne lange

og lidt slingrende afsøgning. Venetianerne 5.0 er i dag endt et sted, hvor de ikke kan �ytte sig længere

væk. Fra deres magtbase i et slags to-delt Venedig, det gamle og det nye Imperium, England og USA, er

de endnu en gang trængt op i en krog. Hele verden hader dem, inklusive dem, der slikker dem i røven

(man lærer aldrig at elske smagen af lort).

En moderne Cambrailiga er ved at samles mod dem. Men de kan ikke metastere længere, for de har

in�ceret samtlige værtsdyr, og disse er ved at blive resistente.

—– o —–
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De�nition af nysprog:

Et begreb for ord, der betyder noget andet og i visse tilfælde det stik modsatte af ordets oprindelige

betydning.

Nysprog/New Speak er beskrevet af George Orwell i 1984 som værende det ultimative

kontrolsamfunds særlige sprog til bedrag af dets borgere. Orwell, der i virkeligheden hed Blair (..) var

ansat af BBC som propagandist under WW2. Nysprog var et forsøg fra regeringen på at reducere det

engelske sprog til 850 essentielle ord, der var egnede til propaganda i det Britiske Imperium.

Propagandisk verbal-afstumpning. Big Brother var i virkeligheden Orwells portræt af BBC.

BBC har udover at levere kvalitetsjournalistik også vist sig at være et lydigt og dygtigt redskab for den

britiske stat, når de havde brug for en e�ektivt propagandamaskine – fx når der var en krig på

trapperne, i gang eller oppe til evaluering (det kaldes historieskrivning).

Nysprog vender begreber sidelæns og på hovedet for at skabe en illusion om destruktive elementer

som værende velgørende – eller omvendt. Nysprog anvendes for at stille brugerne af dette sprog i

andet og gunstigere lys i forhold til modtageren. Det kaldes også ‘eufemisk’ sprog. Verbal

paintbrushing. Eller som englænderne siger om magi to put a spell on’– spell i den dobbelte betydning

at stave og at fortrylle.

Nysprog kalder et hul i jorden for et kunstværk og en gave for skrammel. En spade hedder aldrig en

spade. Nysprog kan bruges som et våben. Det kan undtagelsesvist i hænderne på den rette være

Ordbog over nysprog
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gavnligt (NLP). I hænderne på den forkerte, kan det være et våben eller en gift (NLP). NLP er ‘nysproglig

programmering’ og bygger på den præmis, at mennesker er et stykke programmerbart software, en

stump ‘programel’. Ligesom det i militæret ikke hedder personer, men ‘personel’. Det er egentlig en

fejloversættelse af begrebet ‘Neo Linguistic Pattern’. At gennemskue mønstre, giver mulighed for at

forandre de mønstre, der fanger én i gentagelse. I hænderne på en manipulatorisk behavorist, der ser

et individ som et stykke programmel, bliver det et redskab til sindelagskontrol og hjernevask.

A
Agenda 21

Et gennemtænkt tiltag for at skabe et globalt romerrige med den ultimative kontrol over mennesker i

alle tænkelige forhold. Via agendaen har et stort antal med rette bekymrede unge fået mandat til at

lægge sig indover folks dispositioner, og de før så dynamiske og oprørske miljøbevægelser er nu blot

organer for den globale agenda og de store korporationer. Nogle har kaldt det for grøn fascisme. Se

bæredygtighed. Se grønne afgifter. Se global opvarmning.

Aktivistisk udenrigspolitik
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se Intervention. Overfald på nationer under påskud af enten sikkerhedspolitisk karakter (se dette) eller

vha såkaldte fredsbevarende styrker (se disse)

Al Qaeda

betyder ‘databasen’. Et agentur oprettet af CIA i slutningen af 70’erne til at bekæmpe russerne i

Afghanistan, som USA, England og Saudi-Arabien gerne selv ville intervenere. Trænet og organiseret af

CIA, �nansieret af Saudi-Arabien (se dette).

Hvis der er brug for at kalde dem terrorister (se dette), bliver de kaldt det. Så danner de et påskud for

indgriben. Hvis der er brug for at kalde dem Folkets sande befriere fra deres onde tyran, så hedder de

det. Et andet navn for dem ville være ‘rejseholdet’.

Anarkisme

Ifølge den nysproglige de�nition, er det ensbetydende med total lovløshed, kaos, brændende

benzintønder på gaderne, og bander, der hærger løs. Ifølge tilhængere af statsreligionen, er en

anarkist en trussel mod statens enevælde og totale ret til at udøve vold, de�nere hvad man skal tro og

tænke, de�nere hvad der er ret og uret – og ret til selv at begå uret. Ifølge de samme tilhængere, er

mennesker ikke i stand til at tænke, handle, føle og dømme selv, men har brug for en far og en mor,

der hele tiden fortæller dem, hvordan de skal tænke, handle, føle og dømme. Truslen består især i, at

anarkisten betvivler statens ret til ovennævnte og hævder, at det er menneskeligt muligt og endog en

ret som menneske at tænke, handle, føle og dømme selv – under ansvar!

Stil et tilfældigt sympatisk, pålideligt menneske følgende spørgsmål: ‘Jeg ejer denne værdigenstand.

Har du tænkt dig at stjæle den fra mig? Nå ikke. Har du brug for nogen, der fortæller dig, at det er

forkert at stjæle den fra mig? Nå ikke.’

Ansvar for at beskytte

Ret til at overfalde, undertrykke og udplyndre. Om nødvendigt – og det er det ret tit – også retten til at

myrde. R2P – Responsibility to Protect – er den doktrin i amerikansk geopolitik – også kaldet

sikkerhedspolitik (se dette), som giver USA og dets såkaldte ‘allierede’ retten til intervention under

påskud af at ville hjælpe. Det kaldes også humanitær intervention (se dette)

Ansvarlighed

Synonym for lydighed. I politikerens optik er den ansvarlige borger, den lydige borger. Borgeren

betaler sin brandskat med jubel. Borgeren afgiver på opfordring alle civile rettigheder med glæde.

Borgeren a�everer alle remedier, der kan bruges som værn mod overgreb, med åbne arme (i USA skal

de nu frivilligt og ansvarligt a�evere alle såkaldte ‘angrebs’-våben, så man ikke kan gøre modstand

mod regeringsovergreb længere).

Ansvarlighed vil i tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens optik sige, at den danske befolkning

underkaster sig alle hestekure og stats�nansielle overgreb fra regeringen. Han kaldte det

‘kontraktpolitik’.
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Antisemitisme

Had til semitisk-talende folk, fx zionisters had til arabere – et semitisk sprog.

Man kan risikere at blive kaldt ‘antisemit’, hvis man kritiserer zionisterne eller staten Israel eller den

såkaldt jødiske lobby i USA, men da det kun er ca. 15% af jøder, der er semitter – resten er

efterkommere af khazarerne, der bekvemmelighedskonverterede til jødedom – er der her tale om en

15%-antisemitisme.

Påskud for at skabe en o�errolle og en moralsk barriere, så man ikke kan kritisere zionisterne, der selv

er de mest racistiske og inkarnerede anti-semitter på planeten.

B
Bankrådgiver

Ordet råd kan have �ere betydninger. Det kan både være en velment og forhåbentlig kompetent

vejledning. Det kan være en hel forsamling, der har det som et hverv. Det kan også være en organisk

nedbrydelsesproces, der hænder med træ, når det udsættes for fugt. Altså træ, der er ved at blive til

jord igen.

Da undertegnede ikke endnu har mødt en bank-råd-giver, der rent faktisk rådgav kunden til dennes

bedste (hvilket ikke burde udelukke en gensidig fordel), så vil jeg mene, at det er ‘råd’ i den sidste

betydning. Kend den på lugten, der er lige så fæl, som stanken af råddent kanalvand i det moderne

bankvæsens arnested, Venedig (scifo’en)

Something is rotten in the state of banks. Og nej, hvor sjovt! Ordet ‘rotten’ på dansk er den bestemte

bøjning af ‘en rotte’. Men det var vist et sprogligt spring – eller var det?

Big Bang

En forældet teori om Universets skabelse, der knytter an til misforståelsen af en ægyptisk

skabelsesmyte om Atum, der sad og kedede sig i sin kosmiske tomhed og faldt i med at onanere,

hvorefter fætterens sædceller spredtes til alle sider.

En teori om verden, der er udviklet af mandfolk med forkærlighed for alt det, der kan sige ‘bang’.

På tysk hedder det ‘Das Urknall’.

En teori, som især den katolske kirke er ret vild med, da den ligner deres ‘Fiat Lux’ – ‘og der blev lys’. Da

teorien blev præsenteret i 1953 ved en kongres for det Europæiske Astronomiske Selskab, var paven

mødt op og lykønskede dem med, at videnskaben nu var kommet frem til den samme konklusion som

kirken.

Blød magt
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Magtudøvelse under dække af velgørenhed, kulturudveksling og dialog. Det er i familie med begreber

som ambassadør og diplomati (se dette).

Blød magt er benhård i sin giftighed. Det kunne i fortiden bestå i at forære en indianerstamme et par

kasser whisky, så det havde lidt at muntre sig med.

Blød magt kunne i den nyligt overståede nutid bestå i at præsentere de indfødte for Coca Cola, jeans,

demokrati (se dette) og dårlige TV-serier. Det kan også bestå i at forære dem medicin, som gør dem

afhængige.

Det kan i virkeligheden bestå i al form for information, der virker tilforladelig, men som ikke er i

overensstemmelse med den indre virkelighed og intention.

Blød magt er imperialisme forklædt som omsorg og lydhørhed.

Bæredygtig udvikling

Frivillig afkald på muligheden for at udvikle et samfund baseret på ægte bæredygtighed. Ny-fattigdom,

hvor alle er ligestillede (se dette), men ingen er excellente. Det �ndes i et tidligere stadie i form af

teorier om global opvarmning (se dette).

Nedskalering af omkostninger for producenter, så de kan sætte de samme priser med større gevinst.

Ordet kan betyde alt, du ønsker, det skal betyder.

C
Civilisation

Et romersk udtryk for indlemmelse af landboere i bystater efter græsk mønster i en mere afstumpet

og protofascistisk romersk model.

I byer er folk mere kontrollerbare.

Det er den samme neo-romerske model, der nu genopstår i Agenda 21 (se denne).

I krigssituationer falder det yderst tynde lag af civilisation bort, og folk vender tilbage til dyreriget.

Valget står på denne måde mellem Romerriget og Dyreriget.

Cons-piracy

Con-spiro (latin) betyder normalt at ‘stikke hovederne sammen. Hvis man på engelsk skiller ordet ad

som: Con’s Piracy, så betyder det bedragernes fribytteri. Con som i neo-con = de nye bedragere.

Pirateri er ikke det, man læser om i drengebøgerne. Det er som oftest fribyttere eller privateers, der

som agenter røver og stjæler fra den fælles konkurrent, med billigelse af stat, konge/dronning og

regering. Det ser så kedeligt ud på papiret, at stater bedriver gangstervirksomhed til søs, så det hyrer

man folk til.
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Piraten er ingen oprører, han er særdeles lydig. Den mest berømte, Sir. Francis Drake, arbejdede for

den engelske dronning hele sit liv. Den engelske krone bedrev via disse mellemmænd

piratvirksomhed, narkotikahandel og menneskehandel i 1800-tallet. Det gør den stadigvæk.

Alle børn synes derimod – for det er der jo skrevet bøger om – at en pirat er en sjov og heltemodig

fætter, der bedriver civil ulydighed. Flaget med ‘Skull & Bones’ aka ‘Jolly Roger’ synes de også er sjovt,

uden at ane, hvad det står for (pædo�li bl.a.).

Moderne pirateri kan være, at rigmænd for tiden planlægger �ydende ‘nationer’ i form af ombyggede

luksuslinere, der er ankret op o�shore – �ydende Cayman Islands. Her betales ikke skat, her følges

ikke lands love, her vaskes penge, her drages ikke til ansvar for noget.

D
Darwinisme

Fejlagtigt anskuet som en videnskabelig teori. I realiteten er den et stykke politisk designer�loso�

beregnet på at legitimere Det Britiske Imperium’s overgreb på de i deres optik underfrankerede lande

og befolkninger ved at sige, at Naturen, det billige skidt, har bevist den stærkes ret. NB! Darwin brugte

aldrig udtrykket survival of the �ttest, han skrev kun the strongest.

Meget passende er det nye ord for eugenik efter 2. Verdenskrig: genetik. Via genetik kan man nu skabe

det ifølge Imperiet stærke menneske og udrydde alle de ubrugelige, grovædende svagpissere i det

globale klassesamfund.

Det var i øvrigt Darwins far, der skrev alt, hvad manden skrev, før ham.

Det gør dermed Charles Darwin til det 19. århundredes mest overvurderede videnskabsmand.

Se Relativitetsteori.

Debat

En a�edningsmanøvre bestående i, at forsamlinger og medier diskuterer, kalder hinanden navne,

tillægger hinanden motiver og agendaer, med det formål at fremstille dem i et passende lys. I disse

forsamlinger og medier trives et væld af variationer af falsk logik (fallacies), som de færreste kan

gennemskue, da de aldrig har studeret trivium (grammatik, logik, retorik).

Eksempelvis

Appel til autoritet: Enhver ved, at nationalbankdirektøren/professoren/videnskabsmanden/Bibelen er

højeste autoritet, så deres udtalelser om emnet er derfor indiskutable.

Appel til majoritet: Et �ertal af borgere har aldrig hørt om dette, det har aldrig været i fjernsynet eller i

aviserne, og det står ikke i børnenes skolebøger, derfor �ndes det ikke, og derfor er der ikke brug for

at diskutere det yderligere.

En stråmand (manipulerende overforenkling): Køer prutter meget, prutter indeholder CO2, vejret er
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blevet varmere visse steder på kloden de sidste 50 år. Konklusion: koprutter er skyld i

klimaforandringer.

Ad Hominem (personangreb): Enhver ved, at denne personage har en fortid som …, hvorved han har

fortabt retten til at udtale sig. Det betyder, at jeg har ret.

Decideret uredelighed (også kaldet lodret løgn): Det er ikke noget, vi blot tror, det er noget, vi ved.

Saddam Hussein har masseødelæggelsesvåben (Colin Powell, FN’s sikkerhedsråd, før Irakkrigen).

I et stort antal debatter, især om vigtige emner, er konklusionen på debatten allerede givet på forhånd.

Formålet med disse debatter, er at skabe konsensus (se dette), så folk mener, at det er deres egen

diskussion. Tre forhenværende udenrigsministre udtaler i kor uge 46, 2012, at EU-debatten er

afsporet. Debatten er i forvejen afsporet, og det, de mener, er, at deres debat = konklusion på debat

(hvorved debat ret beset er over�ødig) er afsporet. Deres konklusion skal i starten af 2013 lede frem til

konsensus om Europas Forenede Stater (i�g. EU’s ‘roadmap’).

Demokrati

Flertalstyranni. Begrebet er i dag så udvandet, at det kan være et synonym for forskellige styreformer,

bl.a. fascisme. Demokrati kan være en vare, der kan købes for penge. Herved kan et demokrati ejes af

et netværk af virksomheder og banker.

Et demokrati som tænkt af den ene af Platons lærere, Solon, kan kun realiseres, hvis folk er

fuldstændig bevidste om deres ansvar. Det var via en demokratisk = �ertals-beslutning, at Platons

anden lærer, Sokrates, blev slået ihjel. Han havde fornærmet/udfordret både folket og magthaverne.

Demokrati er i dag en af de mest korrumperbare styreformer, pga folks generelle uvidenhed om eget

ansvar.

Demokrati er to ulve og et får, der stemmer om, hvad middagsmaden består af (Benjamin Franklin).

Eliten taler hele tiden om demokrati. Det er fordi, det fungerer så godt for dem.

Når eliten fører krige, taler de også hele tiden om demokrati. Ikke-demokrati er en form for

hedenskab. Hedninger bør omvendes, men hvis de ikke kan omvendes, bør de udryddes. Demokrati,

derimod, er blåstemplet af Gud. Se korstog.

Diplomati

Efterretningsvæsen og undergravende virksomhed forklædt som dialog. Diplomatiet er opfundet af

Venetianerne, der sendte deres diplomater og ambassadører ud for henholdsvis at mørne og dreje

hovedet om på fjenden og at rapportere tilbage om dennes svagheder. Og ALLE nationer i Europa var

på et tidspunkt Venedigs fjender, da de havde manipuleret groft med alt og alle.

De spillede det højest tænkelige spil, og den venetianske elite blev på et tidspunkt tvunget i eksil.

Herefter metasterede fænomenet ved først at slå sig ned i Holland og siden England. The City of

London er i al sin korrupthed et neo-venetiansk fænomen. Herefter �yttede de deres aktivitet til

Amerika/USA. Nu har de ikke �ere steder �ygte hen.
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Diversitet

Hver gang ordet bliver brugt, bør der lyse en rød lampe. Hvis det omtaler et eller andet biologisk

fænomen, betyder det, at man – mens man bruger ordet til skåltaler og røgslør – er i færd med at

udrydde en ny art – om dagen.

Hvis det bruges om det særlige biologiske fænomen, der hedder mennesker, befolkninger, traditioner,

kulturer eller racer, betyder det, at der ikke er plads til enhedskulturer med rødder tilbage i fortiden,

der foretrækker, ja, endog elsker deres egen kultur. Det betyder, at endnu en kultur må se sig ødelagt

af en påtvungen �odbølge af masseimmigration eller �ygtningestrømme skabt af de samme

mennesker, der taler om diversitet.

Hvis politikere, ideologer eller kulturbekymrede, med hang til politiske korrekthed, bruger udtrykket i

europæisk eller anglo-amerikansk sammenhæng, er det et synomym for ‘for mange hvide mennesker i

samme rum, by eller land’. Eneste nuværende undtagelse er, når de samme mennesker siger, ‘der er

for mange japanere i Japan’, et særligt land udenfor Europa-USA, hvis kultur altid har været en torn i

øjet på den vestlige herskerklasse.

se Multikulturalisme

E
Efterretningsvæsen

Institutioner, med det formål at destabilisere nationer, hvorved de bliver klargjort til overtagelse af

fremmede magter. Efterretningsvæsener er storforbrugere af nysprog. Især fordi folk ikke skal være

orienterede om, at de også spionerer og undergraver deres egen befolkning. Efterretningsagenter har

regeringernes godkendelse til at slå mennesker ihjel, bare de gør det diskret.

Det engelske ord ‘intelligence agency’ er dannet på samme måde. Intelligens antyder en form for

vished og ultimativ visdom. Det andet hovedformål med disse agenturer, er at holde folk hen i det

uvisse, ved at sprede så meget fabrikeret uvished, som der skønnes brug for.

Det tredje hovedformål er at udøve industrispionage for centralbankvæsenet og afpresning af

nøglepersoner, der besidder magt. De ‘væsener’, der især bedriver den slags, er CIA, NSA, MI5, MI6 og

Mossad. Under den kolde krig var det også KGB og ‘væsenerne’ i de fascistiske diktaturer, der blev

støttet af CIA. I 30’erne og 40’ern var det Gestapo.

Det fjerde hovedformål er at �nanciere de aktiviteter, som de ved, befolkningerne aldrig ville

godkende. Derfor står de for størstedelen af verdens drug-handel. Hvis du spørger, hvorfor USA har

ført krige i Vietnam (den Gyldne Trekant), Afghanistan og Mellemamerika, then look no further.

EU

Den nyeste version af det Romerske Imperium. Deres metoder er de samme version 3.0.
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Berømte forstadier og forstudier til EU er: Romerriget, Det Østromerske Rige, Det Hellige Romerske

Rige (Charlemagne), Det Tysk-Romerske Rige, Napoleons Kejserdømme, Det Britiske Imperium, Det

Tredje Rige (Nazityskland), Det Kommunistiske Imperium aka Sovjetrusland eller Lenins/Stalins

Imperium, Mao-Kina, USA – det nye Rom og Europas Forenede Stater/EU.

Se Agenda 21. Se frit marked. Se terror. Se nationalbank.

F
Facebook

Kan bruges til to ting: kreativ networking og total spild af tid ved at hengive sig til et narcissistisk orgie

af intetheder fra morgen til sen aften, hvorved den tid og de kræfter, man kunne have brugt til at

udvikle sig som mennesker, bliver forbrugt.

Fordelingen af disse anvendelsestyper skønnes at være 1:99 (se også TV). Resultat: faldende

intelligens.

Feminisme

En ideologi designet til at bringe kvinder ud på arbejdsmarkedet under og efter 2. Verdenskrig, så der

kunne arbejdes dobbelt så meget for den samme pris.

Andre formål: splittelse af familier, kønsforvirring af mænd og kvinder, angreb på børn, eugenik

(reduktion af menneskeheden). Miskreditering af mænd og forherligelse af lønarbejde, så kvinder

kunne føle sig misundelige og forlade deres hjem og børn. En feminist anser alle mænd for potentielle

voldtægtsforbrydere. Kvinder voldtager i stedet med hjertet og munden.

Feminisme legitimerer had til mænd over en kam, en dehumanisering af manden. Behavoristerne, der

skabte og iscenesatte feminismen, gik efter manden, som den naturlige beskytter af den enhed, der

stod i vejen for korpokratiet: familien. Feminismen opstod parallelt med de store kollektivistiske (se

kollektiv) bevægelser i det 20. århundrede. Man glemmer eller overser, at feminisme var en integral

del af nazisme, kommunisme og maoisme.

Et meget brugt feministisk udtryk er ‘ligestilling’ (se dette). Det er et synonym for ‘særstilling’.

Finanspakke

Løsepenge efter bankers gidseltagning af en befolkning under påberåbelse af, at de er for store og for

vigtige til at gå fallit, at folk vil gå fallit med dem. Bankerne behøver ikke at gøre rede for, hvad de

bruger pengene til, og inden de skal betales tilbage, vil banken være gået konkurs eller fusioneret, så

det kommer alligevel aldrig på tale.

Dansk eksempel: Amagerbanken, der viste sig at have røven fuld af penge.

Udenlandsk eksempel: The Federal Reserve, der opnåede et svimlende milliardbeløb lige ned i

lommen, da Hank Paulson og Ben Bernanke holdt en pistol op for tindingen af den amerikanske
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befolkning. Pengene er aldrig set siden.

Senere europæisk variant: der gives store lån til nationer, der allerede er udplyndret af deres egen

korrupte elite + centralbankerne + Goldman Sachs, så de vil være forgældede for evigt.

Fred

Pax Romanorum, hvor undersåtter, befolkninger og nationer forholder sig passive og underdanige

overfor de geopolitisk dominerende stormagter, så disse kan operere i fred.

Fred er på denne måde en tilstand af konstant frygt for at blive nakket.

Fred kan også være den midlertidige periode, der �ndes mellem to krige, da disse kræver en vis

forberedelse.

Fredsbevarende styrke

Interventionsstyrke, med det formål at sikre konstant kontrol med et område, hvor

besættelsesmagten i forvejen har frembragt kon�ikter (se fred). Inter venere, at komme imellem.

Interventiontionsstyrken kommer imellem den besatte nations indbyggere og de ledere, de havde før

interventionen.

Frihed

Et sikkert hit, da man altid vil kunne spørge: frihed for hvem? og frihed for hvad? Irakerne �k frihed fra

Saddam Hussein, men havnede i binding til multinationale olieselskaber, petrodollars, kaos-mord-

plyndringer, vest-kontrollerede ledertyper. Binding >< frihed. Til gengæld slap de fri for de 10.000

uvurderlige arkæologiske kunstgenstande fra nationalmuseet i Bagdad, der forsvandt i

interventionens første uge, mens amerikanske soldater ‘passede på’ stedet.

Da Moammar Gadda� stillede sig op i den Arabiske Liga og kaldte saudierne for forrædere, fordi de

havde bestilt og godkendt et overfald på et medlem af ligaen, �k han nogle år senere saudiernes

‘frihed’ at føle.

Ord som ‘den frie verden’, det ‘frie vesten’, den Frie Syriske Armé gør brug af dette gummibegreb. Når

noget bliver ‘frigjort’, står det måske til rådighed for en ny binding til fordel for andre. Kvinder blev

frigjort til at være lønslaver. Frigjort fra hvad? Fra deres hjem og børn. Frigjort for hvem? For ejerne af

virksomheder, der ønskede dobbelt arbejdskraft til samme pris.

Frit marked

Ubegrænset adgang for korporationer til at udnytte en befolkning i et land og forsvinde over i et

andet. Frihed for skat, ansvar. Frihed til at rive arbejdskraft og borgere op med rode og placere dem,

hvor man �nder det anvendeligt. Forhindring for nationer i at forhindre dem i det.

Det såkaldte frie marked er derudover stærkt monopoliseret, da store virksomheder og centralbanker

er bange for egentlig frihed på kapitalistiske betingelser, hvor de ville risikere at gå ned pga. dårlig
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forretning og svindel (se �nanspakke).

Frihandel

Sammensat ord bestående af ordet ‘fri’ og ordet ‘handel’.

Første del af ordet henviser til frihed, som i ordet ‘fri bar’ eller ‘frihed for ansvar’, ‘frihed for at blive

kigget efter i kortene’, ‘frihed for os, ufrihed for alle andre’ eller bare ‘fri ad helvede til’.

Anden del af ordet kan derfor betyde hvad som helst.

Forsvarspagt, forsvarsministerium

Angrebspagt, krigsministerium. Eksempel: NATO er en angrebspagt, og dens ledelse er, hvad der

svarer til EU’s krigsministerium. En moderne hær kan godt være lejesoldater, da krig er blevet

privatiseret. NATO er lejesoldater, der arbejder for Pentagon. En hær er ikke et nationalt anliggende,

da europæiske og amerikanske hære i dag arbejder for korporationers og centralbankers interesser.

G
Global opvarmning

Et cyklisk resultat af forhold i galaksen og solsystemet, især knyttet til aktivitet i Solens magnetfelt. Der

�ndes forskellige tilbagevendende mønstre, der kan studeres gennem Jordens historie.

Et påskud for at indføre beskatninger og hæmninger for 3. verdens lande i deres udvikling og grønne

afgifter (se disse) i 1. og 2. verdens lande. Bygger på den ikke-underbyggede teori, at CO2 er et giftstof

og at mennesker, køleskabe, gartnerier og køer, der prutter, er skyld i kosmiske og solare ændringer.

Grønne afgifter

I stedet for at gøre noget ved miljø og forurening, er det nok at postulere, at man har den rette grad af

bekymring og er klar til at frelse verdens økosystemer. I stedet får folk skyldfølelse over den

kommende katastrofe og betaler sig gladeligt eller irriteret fra det. Se Agenda 21, se global

opvarmning.

H
Hate speech

En form for tale, der er obligatorisk, når man tilhører det politisk korrekte segment, og som indgår i

den måde at omtale dem på, de ikke bryder sig om. Hvis disse derimod udtaler sig i kritiske vendinger

om de løgne, de politisk korrekte udbreder, om de overgreb, som regeringer begår mod deres egne og

andre landes befolkninger, så kaldes det for hadefuld tale. Og den slags skal som bekendt forbydes

ved lov.

Historieskrivning
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Sammenhængende fortællinger om vores fælles fortid fortalt af en dominerende elite efter en

overstået krig, så det bliver muligt at styre, hvad der kommer til at ske i nutiden og i fremtiden.

Legitimering af retten til at bestemme folks levevilkår baseret på en tilrettelagt og styret fortælling om

fortiden.

Humanistisk intervention

Aggression overfor en nation under påskud af godgørenhed og under påberåbelse af ansvar og

forpligtelse. En særlig amerikansk dogmatik påberåber sig legitim aggession vha R2P – Responsibility

to Protect. Det betyder, at man vha nysprog kan kalde et overfald for en håndsrækning.

I
Ignorance

Uvidenhed er roden til alt ondt.

Ideologi

Et abstrakt tankesæt omhandlende mennesket på trods af, at det fornægter mennesket. Via ideologien

– abstraktion fra individet – bliver mennesket en brik i et kollektivistisk spil. Kollektivisme = ideologi.

Ideo – logos – som om det var lov. Idiom – lighed – Logos – lov, ord, lyd – ordlyd.

Ideologi postulerer at være en højere lov, dvs. en religiøs, dogmatiseret lov. Ideologi er

religionserstatning.

Berømte ideologier: kommunisme, socialisme, nazisme, fascisme, feminisme, (neo)liberalisme,

konservatisme. Fælles for dem alle er, at de fornægter individets, dvs. menneskets ret til suverænitet

og autonomi og betoner nødvendigheden af underkastelse til et regelsæt og til slut en udradering af

individet.

Ideologier har historisk set forsøgt at benægte deres væsen ved fx at kalde sig for en videnskab.

Marxismen hævdede fx, at religion var ‘opium for folket’, mens de selv hældte opium i folket, kaldte sig

for en videnskab og lavede en religion.

Idiot

Et menneske, der er sig selv. Udtrykket bruges især af mennesker, der kun agerer i form af

�okudgaven af sig selv.

J
Journalistik

Informationer stammende fra internationale nyhedsbureauer ejet af en gruppe mænd i et globalt

netværk. Det er i dag sjældent at opleve egentlig undersøgende journalistik. Journalistik foregår mest
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bag et skrivebord og bedrives af folk, der ikke behøver at vide noget om de forhold, de refererer til.

Journalistik kan bruges til at udøve regeringsmagt. Journalister føler sig ikke bundet af virkeligheden og

kan derfor op�nde og iscenesætte begivenheder, der derefter påvirker andre begivenheder og

medfører beslutninger fra politikere (se disse).

Derfor sørger politiske journalister for at have intim omgang med politikere. De får oplysninger mod

ikke at stille kritiske spørgsmål. En særlig avanceret journalist kan avancere til spindoktor.

K
Klimapolitik

Et a�edningsord for ikke at beskæftige sig med vigtige områder indenfor miljø. Det er kædet sammen

med den konstruerede teori beregnet til beskatning af folk baseret på global opvarmning (se denne).

Den eneste mulighed i dag for at påvirke klimaet bevidst, er gennem geo-ingeneering, som består i at

forurene de øvre lag af atmosfæren med kemikalier. Et antal �rmaer og institutioner, bl.a. militære,

udfører dette, uden befolkningernes godkendelse og politikernes viden.

Kollektiv

Kollektivet er essensen af det 20. århundredes store ideologier (se ideologi). Det hyggelige og latterlige

billede på et potrygende gulerodskollektiv på en ølejr, med bollerum, står i grel modsætning til det

elitære superkoncept om individets udslettelse i den globale landsby i det neofeudale mono-helvede.

Konsensus

En i forvejen aftalt konklusion på en erkendelsesproces, der endnu ikke har fundet sted. At opnå

konsensus er det øjeblik, hvor deltagerne i processen er overbevist om, at de selv er fremkommet med

ideen. Hvis nogen ikke er nået frem til denne erkendelse, �ndes der metoder til at facilitere dette, så

konsensus opnås. Se ligestilling.

Metodikken har et navn: Delta-møder. Den er opfundet af the Rand Corporation til at manipulere

masse-opinion. Demokratiet er derfor det perfekte medie for manipulation via såkaldte ‘facilitatorer’,

da folk ikke opdager, at der gemmer sig et diktatur/tyranni bag det. Herved undgår man udgifter og

besvær med ucharmerende voldelige tugtelser af befolkningen.

Et eksempel: det lykkedes den britiske elite at mobilisere konsensus, før 1. Verdenskrig, om, at det var

i orden at myrde 10 millioner unge mænd i skyttegravene for at ska�e bankvæsenet tilstrækkelige

indtægter, smadre det tyske kejserrige og forhindre tyskerne i at etablere en transportlinje til

Mellemøsten, hvor Britisk Petroleum Company var ved at etablere sig i det britiske mandatområde. De

britiske borgere udførte således historiens største svinestreg mod både sig selv og borgerne i de andre

europæiske nationer for at tilgodese deres lands adel, overklasse og kongehus, uden reelt at vide det.

Bagefter havde de en underlig smag i munden.
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Konsensus regnes for væsentlig for at kunne starte og gennemføre en krig, da befolkningerne både

skal være kanonføde og holde deres kæft, mens andre bliver kanonføde og -mål. Derfor bruges

manipulerede debatter (se debat) byggende på manipulerede informationer i en til formålet passende

udstrækning. Etik er ikke et relevant emne.

Konsensus er derfor i praksis lig med afgivelse af suverænitet og civile rettigheder.

Konservatisme

Hvis du mener, at konservativ står for bevarelsen af alt det, der er værdifuldt, hæderskronet og solidt

(det gjorde det i tidernes morgen), så tager du fejl. Den slags hører ind under palæontologien.

En konservativ i dag er blot en person, evt. en politiker, der arbejder for bevarelsen af privilegier for de

priviligerede. I USA hedder neo-konservatisme ‘neo-con’. Bemærk, at ordet ‘con’ betyder ‘at bedrage’,

‘at tage ved næsen’. Ligesom den ægte liberale, er den ægte konservative en truet dyreart, der kun

lever langt ude i junglen, hvor der ikke �ndes korrupte politikere og �adtrådte medier.

Konspirationsteoretiker

Person, der ikke er tilfreds med mangelfulde eller direkte forkerte forklaringer om, hvad der foregår

bag de uigennemsigtige skærme af information, der er stillet op. Udtrykket er især brugt og velegnet til

at få alle samtaler om ubehagelige emner, som en forsamling burde have haft på dagsordenen, til at

forstumme.

En konspirationsteoretiker opfattes som en kon�iktsøgende person i et kon�iktsky samtaleklima

baseret på frygt og fortielser.

Modsætningen til en konspirationsteori er en tilfældighedsteori, som mange tror på.

Der �ndes også o�cielle og blåstemplede konspirationsteorier: fx om hændelsen 9/11. Dem er der

også mange, der tror på, og det kan man gøre, uden at blive kaldt for konspirationsteoretiker.

Tro er et begreb fra religionerne.

Korstog

I familie med det arabisk-muslimske ord ‘jihad’. Det er næsten ikke længere muligt at bruge ordet

nysprogligt, da de �este ved, at korstogene var grusomheder fra ende til anden, og at begrebet ‘hellig

krig’ er korrumperet fra den store jihad (den åndelige kamp mod ondskaben) til den lille jihad (krig

mod mennesker med våben i hånd).

Men begrebet vidner om, at alle tider har kendt til nysprog. I middelalderen var det et udtryk for en

retfærdig kamp mod de onde-onde muslimer og jøder, der havde besat den by, som de kristne

regnede som deres åndelige hovedstad. Korstogene transformerede vha et positivt ladet begreb

myrderier, plyndringer og underkuelsestogter til at være ensbetydende med kampen for en retfærdig,

hellig sag.
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Problemet med denne idé var, at muslimer, jøder og kristne levede fredeligt side om side i Jerusalem,

før korstogene ankom og slagterierne begyndte – ligesom i Sydspanien i 1200-tallet.

Kvaksalver

Ordet er udledt af kviksølv. I medicinalindustrien bruges kviksølv som konserveringsmiddel i vacciner,

man injicerer i små børn, for at de senere i deres liv kan blive syge og blive afhængige af den samme

industri. Kviksølv er brugt i høj grad til amalgam-fyldninger af tænder. Apotekere, læger og tandlæger

kan derfor skrive kvaksalveri på deres CV.

L
Liberal, liberalisme

Neo-liberalisme bygger på de-regulering og privatisering, og henter deres teoretiske basis i bl.a. Milton

Friedmans teorier. Disse har i deres anvendte form vist sig katastrofale for verdensøkonomien.

Liber betød oprindelig fri, libra er en vægt og betyder balance. Det beskrev også en fri mand (vir liber)

og var det modsatte af en slave. Library (eng.) er et bibliotek og er det sted, hvor en fri mand har

adgang til libri, bøger.

Oprindelig liberal(isme) betyder altså et frit og uddannet menneske og dets rettigheder = frihed.

I dag betyder det fri adgang for rovdyrene fra korporationerne = fascisme. Liberal betyder de

priviligeredes frihed for ansvar, og rovdyr-kapitalisternes frihed til at diktere alle andre en streng moral

og dem selv en totalt fraværende. Det betyder samtidig frihed fra at blive stra�et for �nansiel og

politisk terror, overgreb og svindel = hævet over loven. Det betyder frihed til selv at designe love, som

andre skal rette sig efter. Det betyder frihed til at lyve, uden at blive kaldt en løgner. Det betyder frihed

som i ‘fri bar’.

Egentlig dinosaurus-liberalisme �ndes ikke længere.

Ligestilling

Et synonym for særstilling (se feminisme). Det kan også være et synonym for kollektivisme, hvor ingen

må rage op over andre eller falde ved siden af. Mennesker uden individualitet er velegnede til at

ligestille. I Danmark hedder det Janteloven, hvilket er en lokal udgave af den internationale

bonderøvsideologi, hvor hoveribønderne alle var ‘lige’ = lige fattige, lige underdanige og lige dumme.

Ligestilling kan være ønskeligt, så længe det fremmer ens sag, men uønsket, hvis man selv er nødt til at

give afkald på et privilegium. Dette kan observeres hos dem, der prædiker ligestilling.

Lægevidenskab, medicin

En gruppe mennesker, hvis formål er at administrere uddelingen af medicinalindustriens produkter.

Deres virke består i at udføre eller formidle behandlinger, ikke at kurere. Hvis de alligevel kommer til
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at kurere, kan der være tale om en såkaldt placebo-e�ekt, da egentlige kure kun kan udøves af

kompetente instanser, dvs. mennesker, der er blevet syge og deres krops evne til at helbrede sig selv.

Lægevidenskaben er dannet og formet af medicinalindustrien, der er en �lial af den petro-kemiske

industri.

Det drejer sig om den ‘aleopatiske’ medicin. Det drejer som om et koncept, der selvom det blev

opfundet for mange år siden af den romerske læge Galen, blev fundet velegnet i skabelsen af

medicinalindustrien. Kort sagt består det i, at et symptom på sygdom skyldes et angreb – fra fx en

bakterie eller en virus eller en tredje ‘fjende’. Denne fjende skal så bekriges via et medikament, der

som en magisk sølvkugle skal slå fjenden ihjel. Tankesættet er darwinistisk. Begrebet står i

modsætning til homøopatisk, som var den form for medicin, som Rockefeller og Carnegie i 1910 satte

ind for at a�ive. Det var nødvendigt for at skabe den nye industri, hvor man fremstillede og solgte den

magiske kugle (pillen, dråben, injektionen, indgrebet). Rockefeller blev selv 95 og opsøgte altid en

homøopat, da han vidste, at det virkede. Homøopati er underligt nok den form for medicin, der blev

tilskrevet Hippokrates, lægekunstens stamfader.

I andre kulturer, i subkulturer og i middelalderens Europa �ndes og fandtes der en anden form for

lægevidenskab, hvor mennesker blev kureret. Ligesom homøopati handler det om at genskabe en

balance, hvor kroppen helbreder sig selv.

M
Monoteisme

Når man kun må tro på én Gud = i et højeste dannende princip, bliver alle andre principper sakrosante

= uhellige.

Derfor må alle vantro = dem, der ikke tænker som os, bekriges og dø.

Derfor er hedningerne = dem, der ingen fremtid har, dømt ude.

Derfor er det retfærdigt, at vi slagter dem for deres egen skyld.

Derfor skal alle folkeslag gøres til vore disciple = de skal allesammen drikke Coca Cola og indordne sig

det frie marked (se dette), og overholde vore bestemmelser for fred (se dette) = Pax Romanorum.

Indenfor traditionel religion �ndes en ældre udgave af nysprog. Generelt udses kerneværdierne og de

bedste idealer hos menneskene som mål for sproglig behandling, så religionen kan tage patent på

dem.

Eksempler på ord, der er opsuget af religionerne: godhed, sandhed, skyld/uskyld, børn, kærlighed,

synd, tilgivelse. Den sproglige behandling sørger for, at mennesker har brug for en elite som

mellemhandlere mellem dem selv og deres højere selv, kaldet Gud (se religiøst overhoved).

Multikulturalisme
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En påtvunget blandingskultur forårsaget af angreb på lande i udkantsverden kombineret med

organiseret masseindvandring i en skala, som verden aldrig før har oplevet.

Endemålet med masseindvandring er destruktionen af europæisk og amerikansk kultur. Der �nder

ikke en lignende masseindvandring sted, og der er ingen lignende agenda rettet mod verden udenfor

Europa eller USA. Hvis nogen skulle �nde på at løfte en �nger og anfægte fænomenet og det politisk

korrekte i at elske multikulturalisme, vil vedkommende blive lagt for had.

Det er politisk korrekt at sige ‘I am black, and I am proud’. Hvis en lyshudet europæer eller amerikaner

skulle �nde på at sige noget lignende, vil der straks sidde en hær af hadefulde kulturmarxister i halsen

på vedkommende og snerre, at vedkommende er en ‘hate-speaker’ og at han/hun ikke har den ret

som person eller medlem af en gruppe. Faktisk har den gruppe ikke længere ret til at være en gruppe,

så man kan ikke længere være medlem af den. Faktisk eksisterer den ikke om 50 år, hvis det står til de

politisk korrekte.

Det multikulturelle samfund er den globale landsby, hvor der kun �ndes en race: den globale mulat, og

hvor samtlige stærke og unikke menneskelige kulturer er forsvundet. Du kender farven. Når du prøver

at blande alle farver sammen på paletten og rører rundt, får du en grim ikke-farve, der ligner det, der

kommer ud af din bagdel.

Se Racisme. Se Diversitet.

N
NATO

På papiret en ikke-angrebspagt eller forsvarspagt. I virkelighedens verden en organisation, der

angriber ligeså uprovokeret som det land, der styrer den: USA.

På papiret ikke et kommercielt foretagende. I virkelighedens verden står NATO i dag for en stor del af

verdens drughandel, hvor bl.a. heroin via Tyrkiet sendes til Bruxelles eller videre til USA.

På papiret en fredsbevarende styrke. I virkelighedens verden er NATO verdens største

terrororganisation, der i 70-80-90’erne benyttede fascistgrupper (Operation Gladio) til at udøve terror

og smøre det af på især venstreorienterede grupper. Herefter begyndte de at bruge islamistiske

terrorgrupper til at gøre det samme.

På papiret var Operation Gladio en historisk parentes og en fejltagelse. I virkelighedens verden

voksede det støt og �ndes i dag overalt som Gladio 2.0.

På papiret fører de ren krigsførelse i overensstemmelse med konventionerne. I virkelighedens verden

bruger de kemiske og nukleare våben, når de kan komme afsted med det, og kvinder, børn og civilister

står ikke i vejen for deres færd.

På papiret en Europæisk organisation. I virkelighedens verden operer de som en lejehær overalt i

verden.
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På papiret forsvarer de den demokratiske, frie verden. I virkelighedens verden arbejder de konstant på

at frembringe det globalt totalitært regime.

Nationalbank

En privatbank, der på et strategisk svagt tidspunkt for en nation har overtaget retten til at trykke

penge, og låne dem til nationen bagefter. Det kaldes statsgæld.

Berømte privatejede centralbanker, der foregiver at være nationalbanker styret og kontrolleret af

staten: Bank of England, The Federal Reserve Bank, IMF (den Internationale Monetære Fond), ECB (den

Europæiske Centralbank).

Bank of England, ‘the mother of national banks’, er o�cielt nationaliseret. O�cielt. Halvdelen af deres

transaktioner forsvinder dog ud af systemet og ned i lommen på en ukendt aktionær. Det står direkte

beskrevet i deres årsrapport. O�ciel lovgivning forbyder stat, politi eller privatpersoner at stikke deres

næse i, hvem denne aktionær er. Ingen har lov til at ‘auditere’ dem (gennemse deres regnskaber).

Aktionær <> nationalbank – er der ikke en selvmodsigelse? Har folk i en nation, der har en

nationalbank, ikke ret til aktindsigt i, hvad den gør med deres penge?

Et kvali�ceret og sandsynligt gæt: verdens rigeste bankfamilie i samarbejde med det engelske

kongehus.

NGO’er

Hvis det er ikke-regeringsstøttede organisationer, er det et stort åben-mund-og-polypper-spørgsmål,

hvorfor efterretningsvæsenerne og de pengestærke tænketanke er så interesserede i dem. Det kan

også undre, hvorfor George Soros synes, at de er så velegnede til at skabe regimeforandringer i en

række USA-uvenlige stater, og at han spytter penge i foretagenerne.

Til gengæld kan det ikke undre, at den russiske præsident smed dem ud af landet, da hans

efterretningsvæsener så, hvad de blev brugt til.

Måske skal akronymet oversættes til Not Good Operations.

Nysprog

Er i virkeligheden et gammelt fænomen. På engelsk hedder det ‘to cast a spell’. Vore nordiske forfædre

var i stand til at ‘kaste runer’. Ord som våben. Magiske tegn, skrevet eller sagt. I religionerne kendes

det også, især i de yahwistiske, abrahamiske religioner. Alle ord, der dækker de bedste og mest

menneskelige værdier, vil i disse religioner blive udsat for en okkupering/monopolisering via nysprog.

Fx bliver det universelle begreb ‘næstekærlighed’ til noget, som en gruppe, der kaldte sig kristne,

havde opfundet.

I det gamle testamente beskrives nysproget som Babelstårnet. Her skete der noget med det

menneskelige sprog, som amputerede, disintegrerede og fragmenterede det menneskelige sprog, så

folkeslagene ikke længere kunne forstå hinanden.
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Ordet blev menneskets potentielle fjende. Magt var at have ordet i sin magt.

P
Psykopat

Politiker eller erhvervsleder, der mangler empati, men til gengæld har en enestående evne til at stige

til tops i systemerne. Besidder høj intelligens og er i stand til at simulere både empati og omsorg, hvis

det er formålstjenligt.

Psykopater bliver sjældent fyret fra deres job, da deres præstationer ofte ligger højt på grund af deres

manglende skrupler og omsorg for andre mennesker.

Psykopater træ�er i stor udstrækning beslutningerne i vore nationale og globale institutioner i dag.

Psykopater har en forkærlighed for krig.

Politiker

Jurist, økonom eller cand. polit, der via en professionel karriere i et folkevalgt organ foretager et spring

over i det private erhvervsliv, med en høj efterløn.

En person, der kan have en mening om hvad som helst, uden at behøve at gøre et stykke

hjemmearbejde. Det sørger embedsmænd og spindoktorer for i dag.

En særlig form for skuespiller, der formår at forme et udsagn, der brænder igennem i et elektronisk

medie på max. 30 sekunder, hvilket er samme længde som en reklame�lm på TV.

En person, der giver afkald på autenticitet til fordel for en partidannelse, der udsletter al individualitet

og dermed også troværdighed ad den vej. Til gengæld kan der skabes en fornemmelse af

troværdighed via falsk logik: Morlille kan ikke �yve, en sten kan ikke �yve – ergo er Morlille en sten!

En person, hvis horisont ikke kan overskride tidsgrænsen på �re år.

Politisk korrekthed

Ifølge Frankfurterskolen, der opfandt og udviklede begrebet, var det undertrykkende vestlige samfund

bl.a. karakteriseret ved ‘repressiv tolerance’. Da de var misundelige på disse tolerante magthavere,

opfandt de deres egen særlige form for repressive-tolerance, der bestod i stor tolerance overfor alle,

der mente, som dem, og nul-tolerance overfor alle, der afveg fra deres skole.

Politisk korrekthed er en særlig ofte verbal måde at påføre anderledes tænkende et sæt af mental-

korrigerende komplekser bestående af især skyld og skam. I politisk korrekthed er løsningen altid givet

på forhånd, og de stakler, der endnu ikke har opnået den særlige korrekte indsigt, som tanke-politiet

og korrekthedens ideologer anbefaler (politi – politi-ker), bør derfor … korrigeres ved udskamning.

Politisk korrekthed er især på mode hos mennesker, der kalder sig ‘venstreorienterede’.
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Politisk parti

Et disciplineringsapparat, der skal sikre, at en folkevalgt ikke udvikler selvstændige og pragmatiske

ideer og løsninger på samfundsproblemer og dermed er med til at sikre, at de grupper af politiske

partier eller ‘partiklumper’, der konstant skifter plads og overtager hinandens politik, aldrig �ytter sig

væsentligt.

Hvis en partipolitiker, eller grå masse af partisoldat, som nogen kalder det, tillader sig at gå imod det

nedskrevne program for partiet, vil vedkommende blive banket på plads eller ekskluderet via en

ledelsesbeslutning eller en udefrysning, så vedkommende bliver tvunget til at blive løsgænger.

Partier og partiklumper skiftes til at svine hinanden til og fraskrive sig alt ansvar som opposition for i

en regeringsperiode at blive udsat for det samme, mens de antisviner dem, der nu er i opposition, og

kalder dem for uansvarlige.

Alle væsentlige beslutninger for samfundet bliver tru�et udenfor partiernes og de folkevalgtes

forsamlinger, hvorefter de til�yder forsamlingerne, så det ser ud som om, at folk via deres

repræsentanter (se repræsentativt demokrati) har ind�ydelse på beslutningerne.

R
Racisme

Et begreb, der ligesom alle nysproglige ord-forvrængninger rent faktisk kan betyde det, som det

oprindeligt betød: én races had til en anden i stil med ‘hvid mand hader sort pga af farven’. Men ordet

bliver meget sjældent brugt sådan i dag.

For det første kommer race sjældent på tale. Det drejer sig som regel om intolerance og fordomme

baseret på kulturel/religiøs eller social gruppering. For det andet misbruges ordet, hver eneste gang,

man i diskussioner nærmer sig et ømt punkt i stil med: gangsta-type af anden etnisk herkomst

kritiseres af person af lokal herkomst for at være totalt grov overfor en tredje af herboende herkomst,

hvorefter gangsta-typen straks fyrer af: ‘Er du racist eller vadd!?’ – direkte oversat: ‘Hold din kæft, eller

jeg smadrer dig’. Vedkommende har luret koden om skyld og skam, da vedkommendes egen kultur er

ekstremt skyld- og skam-baseret.

Det er direkte i familie med det moralske skjold, som zionister har armeret sig med, når de bliver

kritiseret for overgreb, folkedrab og lign. udført af fx staten Israel: ‘Er du antisemit, eller vadd!?’ (se

antisemitisme) – direkte oversat: ‘Hold din kæft, fordi min bedstefar omkom i koncentrationslejr, har

min stat ret til at opføre sig værre, end den måde, som nazisterne blev beskrevet (af deres fjender)’.

Direkte i forlængelse af begrebet racisme, bevæger den politiske korrekthed sig, hvor man – hvis man

er et ‘oplyst’ menneske, nødvendigvis må mene sådan og sådan, og hvis man ikke gør, bør føle sig

kraftigt ramt af skyld og skam.

Regering
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Et administrativt lag i et samfund, der har monopol på at udøve vold, og at stra�e alle, der kan siges at

modarbejde dette monopol. På engelsk hedder det government af det latinske guberna mente: at

kontrollere sindet, sindelagskontrol. Synonymt med censur, der også udøves �ittigt af visse regeringer.

Hvis en ma�a-organisation udfører terror, pengeafpresning, likvideringer og folkemord på gadeplan,

kaldes det forbrydelser. Hvis staten gør det samme, kaldes det regeringsførelse.

Se også repræsentativt demokrati, Demokrati og Partipolitik.

Regulering af overbefolkning

Eugenik, hos nazisterne kaldet racehygiejne. I dag kaldes det fx bioetik. Et tankesæt udviklet af den

britisk elite i 1800-tallet, på den præmis, at engelsktalende folk og især eliten indenfor disse, var de

eneste, der havde fortjent at regere verden. Deres gener var derfor i eksklusiv grad vigtige.

Forbindelsen til nazisterne skete via Kaiser Wilhelm Instituttet i Berlin, hvor der skete en drejning i

retning af racehygejne, selvom det i bund og grund ikke har noget med racer at gøre.

En af fortalerne i dag er verdens rigeste mand, Bill Gates.

Midler for eugenik kan være mange: vacciner, kunstigt frembragte vira og epidemier, feminisme (se

dette), forgiftning af miljø og fødevarer, medicinering, kemisk forurening af det indre og ydre miljø,

vejr-modi�cering, krige og andre blodsudgydelser, drugs, infantilisering af individer, kønsforvirring og

kønsforstyrrende hormoner, 1-barns-politik, stress og angst, ødelæggelse af familiestrukturer, atomar

forurening og atomkrig, mobiltelefoni og trådløs teknologisk forurening, porno�lm. Og meget, meget

andet.

I dag har man fundet andre navne for eugenik, for eksempel Bio-etik. Det lyder bedre end folkemord

(genocide). I øvrigt burde eugenik hedde mal-genik, da det sjældent handler om at forbedre generne

ved at beskytte og holde de sunde gener ved lige, der har fremelsket unikke befolkninger og kulter

over århundreder/årtusinder.

Se diversitet. Se Multikulturalisme.

Relativitetsteori

En form for kosmologisk kulturrelativisme eller astrofysisk nihilisme opfundet af en af de mest

overvurderede skikkelser i det 20. århundrede, manden, der blev udråbt til det største geni

nogensinde, men som ikke kunne tale i en forsamling af fysikere, uden at han var nødt til hele tiden at

kigge på de noter, som han havde fået udleveret.

Den einsteinske termodynamik er en beskrivelse af Universets langtrukne dødskrampe, og princippet

er a�edt af de kræfter, der er til stede i en dampmaskine i 1800-tallet.

Se Darwinisme.

Religiøse overhoveder
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Mænd, der går i dametøj og har sjove hatte på hovedet. De er vikarer for vores alle sammen’s højere

selv, kaldet Gud, og indtræder som dennes stedfortræder. De færreste af dem praktiserer deres egne

idealer, men beskæftiger sig med ritualiseret administration af de ejendomme og midler, som deres

�rma besidder. De nægter i øvrigt at kalde sig selv for et �rma, hvilket er et nysprogligt greb.

Skatteyderne, kaldet ‘de troende’, har betalt for disse besiddelser. At tro vil sige frivilligt eller under

tvang at give afkald på at vide.

Nogle af de religiøse overhoveder kan godt li’ børn. De udviser på denne måde et godt eksempel for de

ansatte i �rmaet.

Repræsentativt demokrati

En kombination af passive og autoritetstro borgere, der skulle have gjort sig klart, hvad der tjener

deres interesse, og professionelle politikere, der skulle have varetaget borgernes interesser, men i

stedet varetager deres egen karriere ved at fortælle folk, hvad de gerne vil høre.

Det repræsentative demokrati er i dag til for at give folk indtryk af, at de har medbestemmelse, så at

de egentlige beslutninger kan fortages i fred (se fred). Folk på den anden side mener, at politikerne

repræsenterer dem, selvom de for det meste kun repræsenterer sig selv.

Revolution

Måden, hvorpå folkelig opstand motiveret af indignation over uretfærdighed bliver kanaliseret over i et

konstruktivt kaos til fordel for en manipulerende overklasse. Revolutionære ledere er altid psykopater

(se disse), der er villige til at myrde x-antal medborgere i en abstrakt ideologis navn (se ideologi).

Revolutioner bygger således på virkelige drivkræfter nedefra, der moduleres ovenfra, for at skabe nye

samfundstyper, med højere grad af kontrol. Dette er velegnet for en global elite. De farvede

revolutioner i øst og det arabiske forår er seneste eksempler.

Berømte revolutionære: Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao, Lenin, Trotskij, Mussolini, Baader-Meinhof,

Weisshaupt, Mugabe. Senest har en engelsk millionær og playboy ved navn Russell Brand meldt sig

under fanerne.

S
Saudi-Arabien

Et landområde dannet af englænderne i deres opdeling af Mellemøsten i mandatområder, en slags

bantustans med appartheidstyre. House of Saud, kongefamilien, blev illegitimt indsat af briterne, og er

en gammel jødisk slægt. De �nansierer det meste af den terrorisme (se denne), vi oplever i verden.

Den næstrigeste og mest ind�ydelsesrige familie i dette middelalderlige regime bærer efternavnet bin

Laden. Se Al Qaeda.

Sikkerhed
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Har ganske forskellig betydning, når det kommer ud af munden på alm. mennesker, og ud af en stor

mund på en TV-skærm repræsenterende staten eller et andet stort foretagende. Kan i sidste tilfælde

bedst forstås negantropisk (ved at indkredse det, vi ikke kan sige om det).

Sikkerhed er en egenskab, man IKKE bør forbinde med Microsoft’s styresystemer, vejret, statens

omgang med personnumre, NSA, børsspekulanter, lufthavnskontrol, elektroniske betalingskort,

forsikringsselskaber og forsikring om beskyttelse fra Hells Angels.

Spørg altid om sikkerhed for hvem, sikkerhed for hvad, sikkerhed hvor og sikkerhed hvornår. Og, hvis

du efter grundig overvejelse og et pænt stykke hjemmearbejde, kommer frem til, at der vitterlig og

utvetydigt er tale om sikkerhed for DIG, så gå videre med den. Men hvis du tror, at du er sikker, fordi

en �n herre med hornbriller, jakke, slips og �n titel siger det – for ikke at tale om en politiker (se

Sikkerhedspolitik) – then may God help you!

Sikkerhedspolitik

En paranoid forestilling om, at frygt for en udnævnt fjende og maksimal kontrol med alle indenfor et

samfund kan skabe et harmonisk samfund. Resultatet er maksimal grad af usikkerhed og lignende

tiltag fra såkaldte fjender, der berøres af sikkerhedsforanstaltningerne.

Fx består amerikansk sikkerhedspolitik i at angribe så mange nationer som muligt på kortest tid.

Franklin D. Roosewelt havde bestilt planer for angreb på næsten alle lande i verden, inden tyskerne

kom ham i forkøbet. Og så gik han hen og døde.

Sikkerhed og sikkerhedspolitik forudsætter høj grad af paranoia. Derfor har den paranoide israelske

stat via sin sikkerhedspolitik skabt verdens mest usikre område for både dets naboer og sig selv.

Israelske sikkerheds�rmaer, alle bestående af tidligere Mossad-agenter, var hyret til at ‘sikre’ Twin

Towers før 9/11, London-undergrunden før 7/7, Fukushima-værket før nedsmeltningen, o.m.a.

Sikkerhed kan derfor med ret stor sikkerhed oversættes med usikkerhed.

Skolesystemer

Opbevarings- og opdragelsesanstalter, hvor egentlig tænkning ikke �nder sted. Via skoler, i Danmark

kaldet folkeskoler, brydes børns naturlige mentale og emotionelle udvikling, så de ikke opnår deres

egentlige potentiale. Systemet er udviklet i Preussen i 1800-tallet, og var beregnet til at skabe ukritiske

og uintelligente soldater, der ikke brokkede sig over de krige, de skulle udkæmpe. Senere blev

systemet overtaget af USA, der har perfektioneret fordummelsen.

Der �ndes skoler, hvor man ikke hylder disse idealer, men enten har folk ikke hørt om dem, hørt noget

forkert, eller også har man ikke råd til at sende sine børn derhen, da de ikke modtager o�entlig støtte.

Der �ndes også elitære skoler, hvor eleverne lærer at tænke som i det græsk-romerske system:

trivium-quadrivium. Men de koster endnu �ere penge, for det er kun meningen, at eliten skal lære den

slags. De skal trods alt indtage deres plads i samfundets top.
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Socialisme

En designer-ideologi beregnet på at skabe samfund oprindelig i Øst, der kunne regeres bag facaden af

den vestlige elite.

Der �ndes tre versioner:

international-socialisme også kaldet kommunisme, stalinisme eller maoisme

national-socialisme også kaldet nazisme

velfærds-socialisme også kaldet socialdemokratisme eller rooseweltisme. Du kan også kalde det for

‘lyserød stalinisme’, den skandinaviske model, fabiansk socialisme

Alle tilstræber et kollektiviseret non-individ, der er villig til at ofre sin personlige frihed for fællesskabet.

Det samme �ndes indenfor fascisme, hvor stat og virksomheder er sammenkørt, og hvor tredelingen

fra det republikanske demokrati mellem lovgivende, dømmende og udøvende magt er smeltet

sammen.

Alle tre socialismer er en videreudvikling af den romerske form for kristendom videreudviklet af

jesuitterne. Socialisme er hengivelse til kollektivisme (se dette) og fordrer en gradvis udradering af

individet.

T
Terror, terrorist

Regerings�nansierede og -initierede overfald udført at grupper, hyret og organiseret af regeringer eller

efterretningsvæsener, så disse herefter via den frygt, som terroren har iværksat, kan påberåbe sig

retten til at fratage folk frihedsrettigheder, sende dem i krig og intervenere.

Det meste af den terrorisme, der ses på verdensscenen i dag, er �nansieret af Saudiaraberne og

iværksat af briterne, amerikanerne og israelerne. Se Al Qaeda.

De �este af dem, der får skyld for at udøve terrorisme, er deres erklærede fjender.

Terrorangreb

Et anslag mod staten arrangeret af staten selv. Det tekniske navn er ‘Stand Down Operation False Flag’

og er velbeskrevet i militærhistoriske og -teoretiske afhandlinger.

Når staten kan påberåbe sig at blive angrebet, træder de dele af forfatningen i kraft, der legitimerer en

reaktion fra staten = en krig. Herved sættes forfatningen efterfølgende ud af kraft.

Berømte terrorangreb i nyere tid: Rigsdagsbranden i 1933, Pearl Harbor, Tomkin Bugten, Operation

Northwood (ikke fuldført), 9/11 New York, 7/7 London, Finanskrisen i 2008 (�nansiel terror).

Testosteron
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Mænds afstressningshormon. Jo mere naturligt frembragt testosteron, des mere afbalanceret er

manden. Bruges i feministisk terminologi (se feminisme) til at betyde det modsatte: aggression. Det er

adrenalin, der fremkalder aggression, og testosteron, der nedsætter adrenalinniveauet.

TV

Kan bruges til to ting: kvalitets-dokumentarisme og -�ktion eller total spild af tid ved at hengive sig til

et narcissistisk orgie af intetheder i form af reality-shows, quiz, sport og sladder eller særdeles

mangelfuld eller decideret falsk dokumentarisme fra morgen til sen aften, hvorved den tid og de

kræfter, man kunne have brugt til at lære noget nyt om andre mennesker og �nde ud af, hvad der sker

i verden, bliver forbrugt.

Fordelingen af disse anvendelsestyper skønnes at være 1:99 (se også Facebook).

Tilsigtet bivirkning: faldende intelligens.

Tyngdekraft

Et begreb fra en periode i videnskabens historie, da elektromagnetisme ikke var opdaget og forstået.

Her kom man til den konklusion, at der var tale om to forskellige naturkræfter.

Det er årsagen til, at vi i dag stadig brænder olie af, har dårlige atomkraftværker, der går i stykker for

et godt ord og har umådelig global fattigdom og sygdom.

Til gengæld er al magt samlet hos de familier, der ejer ovennævnte industrier, og menneskeheden har

glæde af et antal krige, der for en stor dels vedkommende drejer sig om retten til at hive olie og andre

ressourcer op af jorden.

Tænkning

En person ansat i en o�entlig institution, der måske beskæftiger sig med undervisning, HR, social-og-

sundhed, der deltager i et af de talrige møder, seminarer, workshops, som man dyrker i den humane

branche, vil som oftest �nde på at indlede en sætning med ‘Jeg tænker, at …’, og lidt senere i samme

sætningsstruktur dukker der måske et par ‘… og så tænker jeg også, at …’ op. Og en person, der

forholder sig til dette, er nærmest nødt til at sige: ‘Jamen, jeg tænker også, at …’

Ordet ‘tænker’ har erstattet ‘jeg synes’, ‘jeg mener’ og ‘jeg er af den overbevisning’.

Der ‘tænkes’, uden at mene noget, for en mening kan risikere at forpligte.

U
Udviklingsbistand

En udbredt form for �nansiel virksomhed, hvor velstående nationer i vestlige lande vha bestikkelse

lønner en udvalgt lokal elite, så deres nationer bliver tilgængelige for det frie marked (se dette) og
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udskibning af nationens eller områdets ressourcer. 90% af al udviklingsbistand går til administration

eller bestikkelse.

Efter et stykke tid er målet med udviklingsbistanden opnået: permanent afhængighed af de udviklede

nationer.

Underholdning

Nogen holder hånden under dig og stikker noget sødt ind i munden på dig. Det var noget af det første,

du oplevede – forhåbentligt, må vi vel sige – da du ankom til dagslyset i denne verden. Vor tids

underholdning genskaber denne primale tilstand og gør os til spædbørn i voksenkroppe.

V W
Valutareserver

Findes ikke.

Videnskab

Specialiseret forskning i snævre områder ud fra et kriterium af fysisk målbarhed kaldet positivisme.

Som følge heraf og den ekstreme grad af specialisering hos udøverne af videnskab, er det ikke tilladt

for disse at tale sammen på tværs af videnskabelige genrer. Det kan i dag være svært at kende forskel

på videnskab og religion, da begge dele bygger på tro og antagelser.

Videnskab er fuldstændig afhængig af �nansiering fra dem, der ejer værdierne i samfundet, og

videnskabsfolk er derfor afhængige af deres opdragsgiver, hvorved de ikke føler sig tilskyndede til at

gå på opdagelse i såkaldte irrelevante emner eller forsøge at �nde ægte løsninger på tværs af

videnskabelige felter ved at lægge to og to sammen.

Våbenlovgivning

Ifølge tiltagende krav om forbud mod skydevåben hævdes det, at ejerskabet af en sådan tingest

automatiske betyder, at man går hen og skyder hovedet af sin nabo, naboen hund og naboens familie

eller pløkker samtlige skolebørn ned i den lokale folkeskole. Det hævdes også, at fordi en eller anden

psykopat engang gjorde det – eller ikke gjorde det – at alle andre skal stra�es for det på forhånd ved at

a�evere deres skydevåben.

Herved kan man så samtidig sikre, at det kun er de kriminelle, der har våben, og at man ikke kan

forsvare sig mod dem, de steder, der domineres af den slags. Man vil også kunne sikre, at en til enhver

tid siddende ondsindet regering kan passivisere sin befolkning og forhindre den i at forsvare sig med

denne regering.

—– o —–
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At bruge begrebet Sandhed regnes i dag for en dødssynd. Hvor vover man at bruge det ord? Det kan

du ikke bruge, du lider af storhedsvanvid! Sandheden �ndes jo ikke!

Vor tids tale er nihilistisk. Når alle kun har deres egen relative version af virkeligheden, ophører al

samtale, sammenhæng, dybde. Noget hersker i et skjult lag, og alles bevidsthed er blevet til atomer.

Paradoksalt nok er alles hjemmelavede konstruktion forblø�ende ens, for meget få har dannet et

verdensbillede baseret på egentlig tænkning og egentlig viden. Så på en måde har folk ret, når de

påstår, at man ikke kan tale om sandhed, men de taler om dem selv, for de har opgivet enhver

sandhed med både stort og lille S og købt en præfabrikeret pseudo-sandhed i nærmeste bevidstheds-

supermarked.

Når de gamle talte om Sandhed, mente de et fuldført tankesæt. Sandhed er logisk konsistent. Man kan

ikke opnå denne konsistens, hvis man ikke har fuldført sin grammatik (hvad-hvem-hvor-hvornår), altså

alt det, der er udeladt i mediernes præsentation af begivenheder, 2D-virkeligheden uden mål og

mening.

Men de gamle mente også noget mere end logisk overensstemmelse. De efterstræbte en

overensstemmelse mellem det objektive og det subjektive, den ydre og den indre virkelighed, hvor

man havde fundet sin placering i livet og kendte det formål, der aldrig kan gives af andre. Jeg hører

straks stemmer i baggrunden, der siger: Jamen, i de gode gamle dage var det også meget nemmere,

for verden var ikke så kompliceret. Jeg vil sige: Det er både rigtigt og forkert, og vi misser en vigtig

Ridderlighed – sandhed eller intethed
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pointe. I de ‘gode’ gamle dage understøttede samfundet overensstemmelse. I dag forsøger samfundet

at ødelægge overensstemmelse.

Når nihilisten udsteder sin fatwah mod brug af begrebet sandhed, er det, fordi ordet anfægter

vedkommende i sin værdiløshed. Når man ikke evner at fatte universelle værdier i overensstemmelse

med en indre sandhed omsat til handlinger i det ydre, bliver et sådant forehavende til forbudt område,

som andre derfor ikke må bekende sig til. Sandhed er dybt forstyrrende for et nihilistisk

verdensbillede. Det nihilistiske korstog er en krigsførelse mod alt, der forstyrrer meningsløsheden.

Ridderens kodeks

Der er ingen ridderlighed i nihilistens korstog. Der var masser af riddere, men mindre ridderlighed i de

egentlige korstog, der udspandt sig i middelalderens Europa og Mellemøsten i det store Clash of

Civilisations, der prædaterede, hvad vi er vidne til i dag. Chivalry, konceptet om ridderlighed, er langt

ældre end korstogene. Nøjagtig som i vor tids forløjede neo-korstog, fandt der dengang en kapring af

dyder (hijacking of virtues) sted. Det hed sig i hvervekampagnerne: I er alle syndere, men ved at stille

jeres beredne færdigheder til rådighed for nedslagtningen af vantro i Palæstina, kan I sone alle jeres

synder i ét hug – eller rettere: for hvert hug, der skiller en vantros hoved fra dennes krop.

Korstogene var genkomsten af et langt ældre fænomen med oprindelse i præantikkens Babylon:

kombinationen af Usura-bankvæsen og dæmonkult personi�ceret af middelalderens mest

ind�ydelsesrige gruppering: Tempelridderordenen. De havde så mange våbenføre mænd/riddere,

bankfolk, skibe og ophobede hardcore-værdier, at de udgjorde en overstatslig magtfaktor uden

sidestykke. De morfede efter korstogene under pres og genopstod som jesuitterordenen, der morfede

videre som en vifte af fangarme i et globalt kontrolsystem: de illuminerede, de revolutionære,

frimurerlogerne, zionisterne. Vi �nder dem i dag i centralbankvæsenet sammenvævet med

efterkommerne af venetianerne, hos de ‘atlantiske globalister’ og hos dem, som Paul Gottfried kalder

for ‘præsteskabet i management-klassen’.

Begrebet ridderlighed blev hi-jacket af korstogs-�loso�en. Æresbegreber blev politiseret. Dyder blev

ideologiseret og patologiseret. I dag kender vi kun en afstumpet eller romantiseret udgave af det.
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Futuwwa

Findes der stadig begreber for ridderlighed og i så fald: hvor? Jeg har fundet det hos korstogenes

vantro fjendebillede: Islam. Eller rettere i den spirituelle bevægelse, der er ældre end Islam, men som

måtte op�nde en overlevelsesform indenfor islamisk kulturdominans: Su�smen. Det su�stiske begreb

Futuwwa eller ‘heroisk generøsitet’ er både et spirituelt begreb og et moralsæt for en ridder.

Ridderlighed er su�ens vej. For dervishen betyder det generøsitet udvidet til selv-opofrelse; at give sit

liv for en vens skyld.

Filoso�en stammer fra en bog kaldet The Book of Su� Chivalry – Kitab al-Futuwwa, der er en vigtigt

tekst af al-Sulami fra det 10. århundrede. Det er en guide til heroisme hvor generøsitet, medfølelse,

kærlighed, venskab, gæstfrihed og ret handling udfra disse dyder, er et middel til spirituel udvikling.

Ridderen er hård ved sig selv og venlig overfor andre. Ridderen overholder et strengt moralsk kodeks,

uden at insistere på, at andre skal adoptere denne disciplinerede livsstil. Hvis du ønsker at påtage dig

denne livsstil, skal du gøre det, men lad for Guds skyld – og for menneskers og egen skyld – være med

at prale af det og få andre til at føle sig små ved ikke at påtage sig samme strenge selvdisciplin og

meningssæt. Lad i stedet folk blive inspireret, hvis de ser konsekvenser og gevinster derved. Således

en af de helt store islamiske teologer og su�-�loso�er al-Ghazali (Abū Ḥāmid Muḥammad ibn

Muḥammad al-Ghazālī, 1058–1111).

Spirituel ridderlighed er uforenlig med tyranni. Ridderlighed ryster overherredømme i sin grundvold.

Ridderlighed og tyranni er diametralt modsatte. Tyranni er en negering af ridderlighed. Hvad der er

godt bliver til ondt i tyrannisk negering/regering. Hvad der er godt for tyrannen, er ondskab for folket.

Godt og ondt er ligeledes universelle værdi-begreber, som vi bør være forsigtige med, for de kan via

deres rummelighed og universalitet korrumperes og omde�neres af tyranniet til at mene just det

modsatte. Hvis tyranniet, den personi�cerede ondskab, den Onde, Djævelen, Satan – vi forstår, at de

gamle skabte et billede for at kunne tale om det – skal gemme sig mest e�ektivt, skal det netop være i

form af det Gode. Deraf ‘Vejen til helvede er brolagt med gode viljer’. Den er forførerisk. Uden et

veludviklet moralsk kompas og en ligeså veludviklet skelneevne, opstår der omgående forvirring.

Vi lever i tider med maksimal forvirring, hvor de mange mennesker er uden moralsk kompas og

dermed villige til at lade sig overtale til at mene og gøre ting, som de i et balanceret, sundt

menneskeligt miljø ville have forsvoret. Vi lever i tider uden ære. Mennesker sætter ikke en ære i at

tænke og handle på bestemte måder. De har lært sig selv – med hjælp fra anden hånd – at leve i en

tilstand af dissonans og uoverensstemmelse. Begrebet pligt er stort set forsvundet. I stedet taler vi om

ret, lyst og valgfrihed – selv når friheden til valg ikke �ndes. Begrebet ansvar er i tyranniets sprogbrug

synonymt med duknakket følgagtighed og blind autoritetstro. Ansvar er herefter at gøre, hvad der

bliver sagt og så ‘svare an’, når du bliver spurgt: Har du betalt skat til tiden, har du lavet regnestykker

til i morgen? Unge computer-gamere spiller ‘Call of Duty’ (Pligtens Kald), hvor de som virtuelle Black-

Ops-US-Military-Clones render rundt og nakker alle, der er ulydige mod Imperiet. Fjernsyn, medier,

Hollywood og spil-industri har alle budt ind med a�ivning af moral og etisk pligt.
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Når sandhed mangler som komponent i det gode, det onde, æren, pligten og ansvaret, mangler det

vigtigste, uden hvilket andre begreber går i opløsning.

De�nér sandhed

Er det ikke svært? Overhovedet ikke. Men det kan være svært, hvis det ikke allerede bor i ens

erfaringsverden. Jeg kan ikke mærke det, ergo �ndes det ikke. Eller: Det har ikke været i fjernsynet for

nylig, ergo �ndes det ikke.

Sandhed er hjerne med hjertestyring. Det er klarhed i tanken beskyttet af det livsfremmende element.

Det er balance i maskuline og feminine livskvaliteter, hvor det ene sæt forudsætter det andet.

Derfor er det egentlig ikke svært at vurdere, om der �ndes sandhed i ydre fænomener. Det bliver

svært, hvis du overlader til andre at vurdere og videreformidle deres vurdering, som du så copy-paster

og lukker ud af din egne mund. Det bliver i det hele taget svært, hvis der ikke �nder et møde sted.

Foran fjernsynsskærmen �nder der aldrig et møde sted. Ikke-mødet er sat i system. Fjernsynskiggeren

møder aldrig politikeren, politikeren møder aldrig fjernsynskiggeren (synonym for borger/vælger),

hverken journalisten, terroristen eller politikeren møder ofrene for terror. Visse politikere mødes

jævnligt med terrorister, men det er en anden historie (fx: senator McCain mødes uden at blinke med

de værste scumbags i verden og lover dem masser af penge og våben). Medicinalfabrikanten møder

aldrig medicinvraget, børsmægleren møder aldrig den konkursramte eller den hjemløse, dronepiloten

møder aldrig efterkommerne af de døde i landsbyen, arkitekten møder aldrig beboerne i neo-

slummen, landmanden og kemifabrikanten møder aldrig dem, der blev syge og udviser plejader af

symptomer på kemisk forgiftning.

Når man fjerner mødet, skærer man årsags- og ansvarskæden over. Betragt derimod en hændelse.

Spørg, om den er livsfremmende. Vurder e�ekten på længere sigt. Lad være med i første omgang at

spørge dem, der burde være ansvarlige. Bare spørg til det, du ser, og det, andre med øjne i hovedet

har set. Vend derefter tilbage til de, der burde have været ansvarlige. Forvent ikke svar, og godtag

aldrig svar, der ikke giver mening. Bliv ved med at spørge, selvom de ikke svarer.

Ser du derimod mennesker, der trives, og mennesker, der har reel ind�ydelse på deres liv, �ndes der

sandhed. Du er vidne til ægte bæredygtighed (et for tiden belastet ord), og tillykke med det! Vel

vidende, at det modsatte af sandhed er løgn, som aldrig er bæredygtig og selvkørende, men skal

opretholdes hver dag 24/7/365.

Hvilket umådeligt ressourcespild indgår der ikke i opretholdelsen af løgn? Jeg tør næsten ikke tænke

på det.

Intetheden

I Michael Ende’s Den Uendelige Historie bruger �loso�en, der skriver børnebøger, begrebet

‘intetheden’ for det negerende princip, der destruerer verden. Princippet er entropien

(termodynamikken), det eksploderende, selvdestruktive Univers, BigBang-fysikken, darwinismen og
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dens ideologiske følgesvend: eugenikken, olieindustriens paradigme, Usura-bankvæsenet og den evige

forgældelse. I Ende’s historie er det en slags mytologiseret entropisk kraft, der ødelægger ‘Fantasien’.

Ende har en jungiansk, psykoanalystisk vinkel på begrebet. Hans case-study er hovedpersonen i

fortællingen, drengen Balthazar Bux, fanget i en identitetskrise, der har med forældre-barn-

komplekset at gøre. Han søger til�ugt i sin fantasi, der varer for en stund grundet sin fantastiske

rigdom. Men den fantastiske mod-virkelighed er på et tidspunkt nødt til at vende tilbage og stå til

ansvar i den forløjede såkaldt ‘virkelige’ virkelighed.

Ende’s genistreg er, at entropien, ødelæggelsen af verden kaldet ‘intetheden’, har et højere formål.

Både virkeligheden og �ugten ind i fantasien var forlorne – eller nødvendige. (U)virkeligheden

nødvendiggjorde �ugten til Fantasien, som aktiverede Intetheden, som fremprovokerede en

tilbagevenden til virkeligheden og verden. Ringen sluttes på denne måde. Det er en jungiansk-mytisk

healing-model. Balthazars quest er en ridders færd. Ridderens færd er en søgen af sandhed – et

synkroniserings-projekt af indre og ydre virkelighed. Færden starter i dissonans og ender i konsonans.

Ingen har beskrevet ridderens færd bedre end Joseph Campbell i sin klassiker: ‘Hero with a Thousand

Faces’. Ridderen er helten, helten er ridderen. Historien er udødelig, fordi den er arketypisk. Alle må gå

den vej, hvis de ikke vil forråde deres skæbne. Skæbne er en afart af ‘skabning’, du bliver nødt til at

erkende, hvorfor du er skabt.

Ridley Scott sætter ridderbegrebet på spil i sin monumentale �lm Kingdom of Heaven. Som Balthazar

Bux i en voksen udgave, sætter ridderen ud i en tilstand af rod, der er revet op af egen jord. Det

særlige og �ne ved �lmen er dens belysning af ridderen i korstogets æra. De opponenter, han møder,

viser sig at være af højeste integritet. Islam opretholder æresbegreberne og ridderligheden, mens

kristendommen for længst har perverteret dem. Eller rettere: kristendommens indre fjender begik

forrædderi mod egne idealer og blev i det første korstog både den moralske og faktuelle taber.

Ridderen, den unge smed fra Sydfrankrig, afstår i fortællingen ikke fra sin vej og sit kodeks, men

holder ud, også da drømmen om Jerusalem bliver til Intethed. Efterfølgende og hjemvendt, vælger han

aldrig mere at vende tilbage. Da kaldet kommer – starten på det 2. korstog – står han ved sit liv som

smed. Han har sonet sig selv og vundet sin dronning. Hvis du ikke har set �lmen, er dette ikke en

spoiler.
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Når Ridley Scott er bedst, magter han at indbygge den arketypiske, heroiske fortælling i den

menneskelige historie. Det lykkedes for ham i sit tidlige mesterværk Blade Runner. Det lykkedes på en

sær måde i Alien 1. Det lykkedes næsten for ham i Gladiator. Og det lykkes fuldstændig i ‘Kingdom of

Heaven’, der desværre er blevet en lidt overset �lm.
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Hvad er problemet med udøvelsen af magi?

Magi
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Svaret er muligvis enkelt og indlysende. Kirkefædrene har et svar, som er værd at meditere over. Det

er stort set det samme svar, som vi �nder i den indiske tradition om siddhies, overnaturlige evner,

beskrevet bl.a. i Patanjalis Yoga Sutras. På trods af deres mange fysio-psyko-spirituelle øvelser, der

som sidegevinst er i stand til at udvikle visse evner, advares der imod at bruge dem. Hvorfor kan man

ikke bruge dem, hvis de viser sig? Fordi de kan ødelægge dig selv, og fordi det er uansvarlig overfor

andre.

Hvad har kirkefædrene at sige om det?

En hellig skikkelse, en helgen, der har fået adgang til at se ind i den anden verden, har fået det som en

gave. Der er rakt ud efter ham eller hende fra den anden verden. Når den anden verden rækker ud og

vækker de naturlige evner, som ligger latent i mennesket – måske i dets dna, hvem ved? – ydes der

samtidig en beskyttelse. Kirkefædrene anerkendte dette, men samtidig sagde de: SØG DET IKKE! For

hvis du søger det, udsætter du dig for manipulation fra væsner fra den anden verden, som du ikke er

garanteret beskyttelse imod.

Magikeren, kabbalisten, esoterikeren begærer adgang til den anden verden. Han tiltvinger sig adgang

til den via sine ritualer og besværgelser, sine Grimoires. Middelalderen er fuld af den slags sort og for

de �este ulæselig litteratur, og noget af det stammer fra endnu ældre tider. Denne litteratur er

shamansk i sin natur og handler grundlæggende om at åbne døre til den anden verden. Problemet er,

at der ikke gives anvisninger på, hvordan man lukker dørene igen, så de står herefter pivåbne for evigt.

Ud og ind ad dem vælter der sig energier, væsner, dæmoner, som den begærende ingen som helst
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kontrol har over. Muligvis har de ældste kulturer haft metoder til at lukke dørene, men disse synes at

være glemt for eftertiden.

Besat

Kabbalisten, magikeren har ikke tålmodighed til at vente. Der er ikke rakt ud efter ham, han er endog

en anelse fortørnet eller misundelig over at være placeret i køen hos sagsbehandleren i forkontoret til

den anden verden, så han beslutter sig for at tage sagen i egen hånd. Han har måske en pusher, der

selv har ska�et sig adgang til opskrifter – litteratur, teknikker, metoder, viden – der kan speede det

hele op og springe over gærder. Han glemmer, at når han først har en pusher, har han udsat sig for at

blive pushed et sted hen, han ikke har bestilt. He will be pushed around at will.

Endnu værre bliver det med narkomanen. Han er lige kommet på sporet af et vidunderdrug, der lover

omgående Stairways to Heaven. Han tiltvinger sig åbning af The Doors of Perception, og med mindre

han er så heldig at være af en stærk mental konstruktion og et sundt sind – hvilket er usandsynligt, der

er nok en grund til, at vedkommende er narkoman! – samt ydermere at have en vejleder og en åndelig

støtte, har han åbnet en dør for resten af sine dage, hvorigennem det konstant ’trækker’. Folk med
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spontane klarsynede evner har scannet, hvordan narkomaner og misbrugere har et totalt

gennemhullet energifelt, et beskadiget spirituelt immunforsvar, og i disse huller bor der ’væsner’,

elementaler. Ikke at forveksle med en emmentaler, hvor der også er huller i. De kan ofte mærkes som

dobbelte personligheder, der fx kommer til syne, når en person er tilstrækkelig stiv af alkohol. De

�este har mødt sådan en person. Det sker i løbet af en halv time, og vedkommende er ikke til at være i

stue med og fremstår pludselig som … en øgle! Elementaler hænger meget ud i værtshuskulturen, og

hvis man be�nder sig meget disse steder, udsætter man sig for at slæbe dem hjem. De er umulige at

slippe af med, med mindre man ved hvordan. Du kender dem måske netop fra værtshuset eller fra

festen: klæberen. Du kan ikke slippe af med vedkommende. Du mærker de vampyriske, parasitiske

slyngtråde væve sig ind i dig, og det føles ubehageligt. Det er her, du skal huske, at det var dit eget

skjold, der var nede, da det skete. Du bad selv om det.

De gamle kaldte det for besættelse. Fuldbyrdet besættelse som begreb er selvfølgelig reserveret en

total overtagelse af en personlighed via et indtrængende væsen. Her taler vi om delvis indtrængen. De

gamle modgik besættelse med uddrivelse. Det er i dag forbudt at bedrive eksorcisme, eller rettere,

man kan blive hængt ud på det groveste, hvis man begiver sig af med den slags. Det har psykiatrien,

medierne og den religion, der i mellemtiden har glemt, hvordan man gør, sørget for. Man er på

Herrens Mark, så at sige, og kun hvis man er heldig nok til at løbe ind i de rigtige healere og

klarsynede, med tilstrækkelig erfaring, kan man slippe af med sine følgesvende.

En særlig modbydelig form for magi er den hi-tech-udgave, som visse forsknings- og

efterretningsprojekter har udviklet i nyere tid. Igennem nøje studier af traumatiserede individer og

hvad, de er i stand til med deres multi-personligheder, er man i stand til at udsætte folk for

drugbaseret og psykologi-understøttet bearbejdelse af deres væsen, så de bliver kontrollerbare. Som

én af deres personligheder, udfører de, hvad de får ordre på. Som en anden og mere normal, hvis

man kan bruge det udtryk om dem, personlighed, husker de intet. Der sidder stadig et af disse MK-

Ultra-forsøg fængslet for mordet på Robert Kennedy. Selvom han muligvis intet husker. Ingen har

imidlertid fået lov til at interviewe ham. Man tager ingen chancer, for hvad nu, hvis han alligevel husker

bare noget. Der er eksempler på, at disse operativ-personer har regenereret deres splittede psyke.
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MIN Vilje Ske

Al magi er en viljesakt. Man udøver sin vilje i stedet for at anmode, at bede om opfyldelsen af et ønske.

Det er ikke: Din Vilje Ske, som i bønnen, men Min Vilje Ske. Udøvelsen af vilje i form af magi

tilsidesætter vigtige principper i en sund relation til den anden verden: taknemmelighed og ydmyghed.

Hvorfor bede om noget i ydmyghed, hvis man med en viljesakt og spirituel-magisk selvtægt kan

placere sig som Verdens Centrum. Det er, hvad magikeren gør i den magiske cirkel, med eller uden

pentagram, der tegnes i sandet eller på gulvet. I viljesaktens stund er magikeren Universets Centrum

og har ikke brug for at spørge om lov til at udøve sin vilje. Spørger Gud om lov til at skabe? Nej, vel…

En magisk akt foregår uden velsignelse, uden nådegave. Det er et oprør og en forbrydelse mod

universel lov. Jamen, �ndes der så ikke hvid magi, der er helt �n, og sort magi, der er u�n? Tricky

spørgsmål, og jeg vil lægge ud med at svare afkræftende. Al magi overskrider grænsen for, hvad der er

tilladt ifølge Universel Lov. Den sproglige forvirring forveksler ritualer og teknikker, spirituelle

handlinger, med det formål at bringe sig i overensstemmelse med universel lov, med magi. Det kalder

man så for hvid magi, men der sker en omdøbelse af styrkelse af det spirituelle immunforsvar til

beskyttelse mod magi. Så spørgsmålet er efter min mening forkert stillet, hvorved svaret bliver af

tvivlsom kvalitet.

De magiske skrifter taler altid om ‘at binde det onde, før man kan gøre det gode’. For det første skal

man relativere ‘det gode’ til ’til gavn for den udøvende magiker’, altså, ‘et gode for …’. Dernæst er det

netop de�nitionen på hvid magi, at man søger at binde de dæmoniske kræfter, mens døren står åben,

mens man håber på at lukke den igen bagefter. Men det fremgår også tydeligt, at det hele er behæftet

med stor usikkerhed. Så den eneste forskel på hvid og sort magi er, at sortemagikeren er fuldstændig

ligeglad med at binde det onde først, eller siden, for løssluppetheden er selve formålet med magien.
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Original illustration til Troldmandens Lærling, altså Goethes digt.

Et noget andet fravær af uskyld end en tegneseriemus.

Walt Disney forstod dette, da han skabte sit lille tegne�lmiske mesterværk ‘Troldmandens lærling’.

Lærlingen i skikkelse af Mickey Mouse låner hans hat og tryllestav og �nder noget hokus pokus i den

store bog = en Grimoire. Disney bygger på Dukas’ symfoniske stykke programmusik fra 1896-97,

ligesom resten af Fantasia bygger på klassiske musikstykker. Dukas bygger igen på et digt af Goethe

fra 1797, den klarsynede digter, der havde dyb indsigt i menneskets uheldssvangre begær efter at

trænge ind i den anden verden, jf Faust. Men selv Disney’s version er temmelig uhyggelig, med alle de

forheksede koste og vandspande, der ikke kan stoppes. Man kan ikke tale til en maskine, der er gået

amok, ligesom man heller ikke kan tale fornuft og empati med en dæmon, for hvem empati er ikke-

eksisterende.

Der sker selvfølgelig det, at lærlingen har glemt trylleordet til at stoppe sit makværk. Han har åbnet

dørene til den anden verden og kan nu ikke lukke dem igen.

Gråzonen

Vi elsker alle sammen myten om den gode troldmand, Gandalf den Hvide, der før havde opereret i

gråzonen. Billedet indeholder reminiscenser fra en tid, hvor der muligvis fandtes en viden om,

hvordan man lukkede Opfattelsens Døre. Når Gandalf, en omskrevet Merlinskikkelse fra de arthuriske

legender, agerer i Ringenes Herre, er det altid som modsvar til den anden verden’s indtrængen i

denne, gennem visse døre. Mordors døre åbner sig. Ringen åbner for den anden verden. Men det

understreges samtidig, at ringbæreren herved påkalder sig dødsensfarlig opmærksomhed fra den

anden verden, og at de små dumme hobbitter udsætter sig selv og andre for stor fare ved at gøre det.

Det er kun ved genetableringen af naturlig lov, at dørene kan lukkes. Træerne ødelægger dæmningen
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og Sarumans uhellige underjordiske eksperimentarium oversvømmes, og så hører man ikke mere til

ham. Ødelæggelsen af ringen, nøglen til den anden verden, ødelægger Saurons øje. Genoprettelsen af

naturens lov sker ved indgriben af ørnene (ja, selv det mindste møl) og træerne og elverne, der alle

repræsenterer naturens lov. Elverne er lidt af en tilsnigelse, for ifølge nordisk mytologi var de

naturånder, elementaler, man skulle vare sig for. Så Tolkiens elver er romantiserede naturvæsner, der

har lidt at gøre med de kilder, han ellers studerede, med �id.

Der er noget, der tyder på, at de store krige, og måske især 2. Verdenskrig, var med til at åbne for en

række portaler til den anden verden. Vi ved, at der både blandt kabbalister og okkulte nazigrupper

blev eksperimenteret seriøst med diverse dør-åbneri. Det er med det i baghovedet

bemærkelsesværdigt, at det menneskelige samfund i dag synes så … der er næsten ikke bedre

beskrivende ord for det … dæmonbefængt! Vi lever i en usund (insane) verden. Vores ledere agerer,

som om de var besatte. Ordet �ndes kun i en svagere betydning som ’besat af tanken om …’, men

alligevel antydes det, at noget væsensforskelligt fra det menneskelige er på spil. Vi behøver blot at tage

et sæt briller på, der tillader os den anskuelsesvinkel: dæmoni er virkeligt, magi �ndes og udøves for at

se det som sådan.

Kun i erkendelsen af, at det er virkeligt og foregår, kan der dæmmes op for det. I stedet har udøverne

af magi reddet på bølgen af rationalisme og materialisme fra Oplysningstiden, der fastslår, at magi

ikke �ndes og derfor ikke foregår. Hvor bekvemt er det ikke? Rationalismen har forsynet dem med en

sort skærm, et mørklægningsgardin, så ingen ser det foregå, hvorved de til enhver tid kan udføre

benægtelse via påberåbelse af usandsynlighed (probable deniability) og skuldertrækkende

latterliggøre folk, der hævder at have gennemskuet, hvad de har gang i.
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Science �ction med tilbagevirkende kraft

Det er ved at være en kendt sag, at speci�kt underholdningsfabrikken Hollywood og generelt den

samlede underholdningsindustri, hvor en vigtig genre i dag er computerspil, opererer som forlænget

arm for både efterretnings-uvæsnet og de magikere, der går under betegnelsen socialingeniører. Vi får

gennem �lm og spil og musik noget at vide om, hvad der er foregået, hvad der foregår, og hvad vi kan

forvente, at nogen har gang i at skabe. Vi bliver konstant opfordret til at gå et skridt videre i at åbne

vore døre for den anden verden.

Der er gang i et omfattende og på ingen måde bekendtgjort projekt, der handler om at skabe en ny

tids menneske beregnet på en Ny Verdensorden.

For at kunne skabe dette nye menneske, eller hvad de kalder den dehumaniserede cyborg eller det

kollektiviserede stykke personel, de har i støbeskeen, kræves en nedbrydelse af det oprindelige

menneske. Denne nedbrydelse har fundet sted i 250 år, og vi oplever et accellerando i processen for

tiden. Hvad har det med magi at gøre? Fordi magi de�neres ved radikal forandring af virkeligheden via

en viljesakt. Det transhumanistiske projekt er netop sådan skruet sammen. Har de, der

eksperimenterer med det menneskelige genom, spurgt naturen – og dens Skaber, hvis man er til den

slags – om lov til at ændre ved dens byggesten? Overhovedet ikke! Hvis de uansvarlige,

eksperimentelle teknokrat-håndlangere blot havde gjort sig den umage at læse, hvad gamle skrifter

havde at berette om erfaringerne fra en tidligere civilisation engang i fortiden, og hvad de havde ud af

den slags, ville de se ganske klart, at det ikke gik godt dengang. Det vil heller ikke gå godt denne gang.

Det prometheuske projekt er dømt til at fejle igen.

Måske skal vi anskue dem som små uartige børn, og måske har de netop studeret de gamle

beretninger og tænkt: Det må vi da endelig gøre en gang til! Det skulle faktisk ikke undre. Vi kan også

forestille os, hvis vi tillader os at tænke i meget lange tidsspænd, at ’legetøjet’ er blevet frataget

legebørnene engang i fortiden. Der blev interveneret, og den teknologi blev fjernet, som blev misbrugt

til destruktive formål. Ja, tak! så a�everer vi lige alt, der kan sige bang her … Og hvad gør alle børn,
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uartige eller ej, når der bliver nedlagt forbud? De tænker selvfølgelig ua�adeligt på, hvordan de kan

slippe af sted med at bryde forbuddet og få �ngre i det, der i mellemtiden er blevet dobbelt så

attraktivt.

Hollywood forbereder os konstant for tiden på den magisk-transformerende virkelighed, hvor vi

konstant bliver manipuleret og transformeret af myriader af væsner, troldmænd og -kvinder taget ud

af en mellemting mellem en Fantasy-roman og et syretrip. Der sker en Harry Potter’�cering af børns og

voksnes virkelighedsbillede. Jamen, vi ved da godt, at det er fantasi, og kan da sagtens skelne! Bullshit,

I ved, at det er fantasi, samtidig med, at et stykke af jeres hjerner og bevidsthed inkluderer det som en

mulighed. Det er, som at få serveret en ostemad med en skive ost ovenpå et stykke plastik, hvorunder

der gemmer sig en antik ostemad. Først når du bider i den, smager du råddenskaben, og så har du

allerede fået den i munden.

Medlem af en familie (Rodham) med en lang tradition for okkult praksis. Hvilket forklarer noget om

Clintonfamiliens forskellige tilbøjeligheder.

Det moderne Hollywood-eventyr er en sådan giftig servering. Vi konsumerer det, som små børn i den

tro, at det bare er �s og ballade, mens det i realiteten er dyb alvor. Samme model betjener medierne

sig af, med omvendt fortegn. Her er der byttet rundt på virkelighed og �ktion, og hvad vi får serveret

som virkelighed, ER �ktion. Hvad vi konsumerer som virkelige nyheder, er FAKE NEWS, mens de for

tiden spyr om sig med beskyldninger om fake news hos alle de, der er blevet trætte af at kysse røv på

mainstream, og som tillader sig at bevare øer af sundhed i en verden af usundhed og øer af sandhed i

en verden af usandhed. En dobbelt salto med halv skrue. Vupti-vupti, ingen så, hvad der skete, og nu

har DU bolden! Men brugen af netop ordet fake er også ynkeligt og desperat, for mange har i dag

gennemskuet, at mainstream-medierne er fake-upon-fake. Fisen, der lugtes kan, stammer fra de åh-

så-forargede medier, med deres til lejligheden etablerede memes.



29.12.2022 15.28 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2708/3124

Hollywood og musikfabrikken er meget til ‘løssluppethed’.

Fællesnævneren, med deres dystre agenda og popludere som Kali med tungen ud af halsen er:

menneskeofring.

Loven om dæmonisk interferens

Der �ndes åbenbart en primær lov for interferens fra dæmoniske væsner fra den anden verden. En

fællesbetegnelse for disse er Djævelen, Satan, Lucifer, Mephisto, altså en personi�ceret fællesnævner.

Loven siger, at disse væsner eller Dette Væsen ikke har adgang, med mindre de/det er inviteret.

Dette dybe statement, som er hele præmissen for Goethes Faust og pagten med Djævelen/Mephisto

aka den anden verden og de gyldne løfter om delagtighed i dens magt og særlige ‘serviceydelser’,

spiller desværre bolden over på menneskets banehalvdel. Vi har selv åbnet Helvedes Porte. Nogle

mere end andre, men ingen kan helt sige sig fri fra det ansvar. De elitære magikere har bevidst søgt

magten, og vi andre tåbelige eksistenser har bevidstløst godkendt magten.

Det er den dårlige nyhed. Den gode nyhed er, at en simpel tilbagetrækning af den tåbelige

godkendelse hiver tæppet væk under magikerne. Her kan vi formulere en sekundær lov for interferens

fra dæmoniske væsner fra den anden verden.

Ligesom dæmoniske væsner har brug for godkendelse til at gå igennem døre til den menneskelige

verden, på samme måde har magikerne, de påkaldende mellemhandlere for de dæmoniske kræfter,

brug for godkendelse for at eksportere deres importerede dæmoni til et større publikum.

Kodeordet er: godkendelse.

Den kollektive forbandelse

‘Spell’ på engelsk er fortryllelse, forbandelse (trylle, trold, træl). Spell er spil er spejl er

ordets/stavningens magt. Kan du stave til det, har du magt over det, hvilket er et gammelt koncept.
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Kan du sige troldens navn, hæves fortryllelsen. Else, we are spellbound. Nysprog og bedragerisk tale er

en form for sort magi.

I magikerens viljesakt �nder der en binding sted. Først af de dæmoniske kræfter, dernæst af naturens

kræfter og endelig af andre mennesker. De bundne naturkræfter skal udføre arbejde for troldmanden.

På det sæt kan man sige, at hele industrialismen er ét stort trolddomsværk, hvilket selvfølgelig er alt

for bred en de�nition, men noget er der om snakken. Industrialismen er med den anskuelse et

faustisk projekt. Goethe så hele den vestlige civilisation, som faustisk, og hans berømte roman er en

cilivilisationskritik.

Der hviler en fortryllelse over civilisationen grænsende til en forbandelse. Vi lever midt i en magikers

boble af illusion. Magi er illusion i den forstand, at vi reagerer virkeligt på det uvirkelige, jævnføre fake

news, der har overtaget i de væsentlige dele af mainstream-medierne. Løsladelsen af dæmoniske

kræfter kaldes for illusion – vi skal jo ikke tro, at det �ndes, vel? … Desværre er det langt fra en illusion,

og derfor gør disse dæmoniske kræfter dobbelt skade.

Det er lykkedes for en ganske lille gruppe af mennesker gennem lang tid at forhekse resten af

menneskeheden. Det er bestemt ikke et tilfælde, at herskere, konger og dronninger gennem tiderne

har omgivet sig med magikere. Det berømteste eksempel er John Dee, Elisabeth I’s hofmagiker og

efterretningschef.

Konstellationen efterretning og magi er ganske interessant, for det er just sådan både Gestapo og CIA

opererer. Efteretningerne er den mindste del af det, manipulationen med virkeligheden er selve

hovedformålet, hvortil efterretning kun er et middel. Der berettes om, hvordan John Dee kontaktede

de planetære elementaler kaldes archoner, der bl.a. beskrives i gnostisk litteratur. Legenden siger, at

det lykkedes ham at komme igennem til dem og gjorde en beskidt aftale, der involverede udgydelsen

af store mængder af menneskeligt blod til gengæld for ydelser fra den anden verden. John Dee er
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nærmest forstudiet til Faust. Legende eller ej, man må bare konstatere, at det Britiske Imperium, der

danner sig i århundrederne efter Elisabeth, har været instrumental i udgydelsen af mere menneskeligt

blod på Planeten Jorden end nogen anden institution i den menneskelige historie.

Alle kender efterhånden billedet af Baal, den hornede gud.

Så her viser vi Tláloc, aztekernes parallel.

Eugenik, der er opfundet af briterne, er intet andet end menneskeofring. Abort af millioner og atter

millioner af menneskefostre hvert år er intet andet end menneskeofring. Altså cmon, feminister, der er

ikke årligt så mange voldtægtsofre, som legalisering af fostermord oprindeligt begrundes med! Der er

noget andet på færde. Krig er intet andet end systematisk menneskeofring. Systemisk hungersnød er

intet andet end menneskeofring. Vi taler og skriver med gysende forargelse om hedenske kulturer, der

ofrede børn og unge kvinder til Baal, den kaananitiske guddom eller Tláloc, Aztekisk gud, begge

krævende rituel ofring af børn. Antallet af ofre kendes ikke nøjagtigt, men uanset omfanget, kommer

det ikke i nærheden af de uhyre mængder af menneskeliv, som archonerne ifølge beretningen

forlangte af John Dee, et løfte, som Det Britiske Imperium med hele sit kyniske syn på resten af

menneskeheden inklusive deres egen underklasse, har været mere end villige til at holde.

Hvor længe endnu kan vi opretholde denne tilsløring af, at noget meget gammelt og meget dystert er

på spil i vor egen tid? Baal-kulten hører med andre ord ikke til blandt kaananitterne for 2000+ år siden,

men �ndes lyslevende som en ubrudt tradition. Den eneste forskel er, at ritualerne ikke foregår i det

åbne, men bag lukkede døre og nedrullede gardiner. Det gjorde de muligvis heller ikke i Baalbek,

Libanon dengang, da det er svært at forestille sig menneskeofring som folkefestlige begivenheder.

Men romerne, med deres import af alskens festligheder fra den imperiale sfære, dyrkede det helt

åbent. I Colosseum blev slaver som gladiatorer �ået levende af rovdyr som led i folkelig

underholdning. Under den Franske Revolution var der ren folkefest under de o�entlige

guillotineringer. I Saudi-Arabien i dag er de ikke nået længere. Under Bosnienkrigen og den anden
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Irakkrig blev der transmitteret direkte fra monitors på bombe�y og fra indrullende tanks i Bagdad som

led i den folkelige underholdning, der kaldes nyheds-TV.

Hvorfor ikke gå hele vejen, nyhedskanaler? Hvorfor viser I ikke billeder af børn i Aleppo, der bliver

boobi-trappet af jeres ‘moderate’ oprørere og eksploderer i fjæset på syriske regeringssoldater, der

forsøger at redde dem? Hvorfor viser I ikke direkte transmission fra bombenedslagene i et

beboelseskvarter i udkanten af Damaskus? Hvorfor ser vi ikke, når de stakkels israelere, der er truet af

alle deres naboer, ildbomber et slumkvarter i Gaza? Hvorfor så vi ikke følgerne af hvid fosfor blandt

kvinder, børn og gamle mænd i Libyen? Hvorfor ser vi ikke, når nazisterne fra Kiev bomber løs i

Donetsk? Det er jo Putin og russerne, der er onde, siger I, så hvorfor må vi ikke se de onde-onde

ukrainere blive sønderbombet for anden gang siden Stalins Holodomor? Vi forlanger det, vi vil se det

blod, vi har betalt skattepenge til at få lov til at udgyde sammen med vores godhjertede beskyttere,

amerikanerne og den herligt angribende ikke-angrebspagt NATO! Vi føler os snydt! Vi vil kraftædeme

se, hvad vores skattekroner går til, og det skal være nu!!

Dårlig spøg til side, for det er indlysende, hvorfor den egentlige krig og lignende virkeligheder er

pakket ind i lyserødt propagandistisk og aldeles fortryllende medievat. Hvis folk blot én eneste gang

så, hvordan krigen var, og blot én eneste gang forstod helt tydeligt, at de var blevet gjort medskyldige

til dette per�de svineri, og at der altså var en direkte forbindelse mellem valg, de selv havde tru�et

eller ikke tru�et, og valg, som deres ledere havde tru�et eller ej, så ville fortryllelsen, den kollektive

forbandelse ryste i sin grundvold, og der ville i løbet af kort tid danne sig et folkeligt krav om at standse

det. Hvorefter det ikke ville være muligt igen – nogensinde.
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Lad os lukke døren her. I det mindste er vi i stand til at lukke dørene i vores egne skriverier. Vi

bestemmer hvor, hvornår og hvordan. Hvor befriende kunne det ikke være, hvis tidens sortemagikere

blev sat for døren og blev hevet ved skægget ud af deres alkemisk-konspiratoriske laboratorier og

udstillet som de svindlere, manipulatorer, pædo�lister, menneskeofrere, satanister og illusionister, de

er?

Sæt dem stolen for døren ved at hive tæppet væk under dem.

Kulturforbandelsen

Den kollektive fortryllelse, forbandelse, forhekselse – eller med vor tids udtryk – massehypnose og

massepsykose – hviler som en tung sky. Den gennemsyrer hele civilisationen. Den er PARADIGMET for
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vores tidsalder. Vi har primært undersøgt og analyseret strukturen af paradigmet, men vi har også

antydet ud fra analysen, hvor der opstår revner i strukturen, og hvor der danner sig noget, der peger

fremad i en anden retning. En æra er slut, og det er nu muligt at få øje på noget andet. Skyen er ved at

lette, og der ses huller af blå himmel.

Det siges i de gamle skrifter, bl.a. hos kirkefædrene, at ethvert forsøg på at bryde et dæmonisk

kraftfelt ved egen kraft er dømt til at mislykkes. Der skal hjælp fra højere magt end det. Kald det Gud,

kald det Universets Skabende Kraft, kald det whatever. Selv den hvidskurede udgave af

sortemagikerne vidste det, og i deres grimoires kan man læse, at de for en sikkerheds skyld påkaldte

Gud, når de åbnede for dørene til den anden verden. Altså, mens troldmandens lærlinger er i færd

med at lege med fars gear, når han er væk, mumler de besværgelser i skægget om, at far godt må

komme og redde dem, hvis det går galt! Og hvor gammel er man så?

Der kommer til at ske et opbrud af paradigmet, og det er i fuld gang. Det kommer til at spille sig meget

forskelligt ud afhængig af kulturen. Det er beskrevet i gamle skrifter indenfor verdensreligionerne, og

folk vil være gearet til et paradigmeskift i forhold til deres troskultur. Dette er meget svært at forstå for

folk, der er ateister eller for folk, der er hoppet på den vogn med, at AL religion er af det onde og som

på denne måde har smidt den primære kilde til forståelse af mennesket ud med badevandet, da de

ikke kan sortere viden fra propaganda. De tror – nøjagtig som magikerne i øvrigt – at de kan gøre det

ved egen kraft. Det er newage-�loso�en: du er selv Gud, du skaber selv din egen virkelighed, alt er

relativt og du kan relativisere dig til kontrol over din egen cirkel. Hvor ensomt er det ikke?

Paradigmeskiftet og kulturgodset

Igen: Folk vil være gearet til et paradigmeskift i forhold til deres troskultur, og jeg skal senere forklare

hvorfor. Så hvem sidder med fordelene og ulemperne her?
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De værst gearede til paradigmeskiftet er amerikanerne og canadierne. De er enten ateister eller

revivalister, altså hele den poppede og forlorne udgave af kristendommen, man �nder i bibelbæltet.

De vil falde lige lukt i globalistfælden.

Hele Sydamerika står en anelse bedre på grund af den katolske helhedskultur. Det er bestemt ikke

optimalt, men katolicismen har, uanset hvad man kan mene om den politisering og den korruption,

som dens administration indebærer, stadig bevaret skrifter og traditioner, der er i stand til at levere et

ståsted for et paradigmeskift. Sagt på en anden måde: skiftet er faktisk beskrevet. Hvis man dertil

lægger en underliggende strøm af overleveret folkelig tro fra fx mayakulturen om ‘en ny sol’, et

kosmisk skift, der in�uerer menneskehedens bevidsthed, så har sydamerikanerne bedre odds for at

foretage et skift.

De østlige kulturer, den indiske og den kinesiske og omegn, er derimod langt bedre gearet til et skift. I

deres skrifter står det tydeligt, at disse skift har fundet sted og vil �nde sted igen. Forvent derfor

initiativer herfra. Vi ser dem allerede realiseret. På det økonomisk-sociale plan og det tilhørende

politiske �nder det sted i regi af Shanghai Organisation Corporation og den nye Silkerute. I samarbejde

med Rusland og andre 3. Verdensslande som BRICS. Læg dertil en hel stribe tværgående tiltag om

internationalt samarbejde. Men også videnskabeligt og spirituelt er der gang i et skift. Derom senere.

Europa står generelt svagt og i bedste fald splittet. Det er næsten samme billede som USA/Canada, da

sækulariseringen er omfattende og næsten endnu mere udtalt og dertil intellektualiseret i form af

kulturmarxisme, ateisme, materialisme og relativisme. Politisk korrekthed som meningsstyranni har

stort tag om sjæle i Europa, og de religiøse traditioner som protestantisme er blot en form for

sækulariseret religion. De oprindelige protestanter i Luthers generation var meget belæste indenfor de

ældste skrifter, men i de seneste 200 år er denne tradition for læsning fuldstændig gået tabt. Hele det

protestantiske ævl er fuldstændig uegnet til at assistere med et paradigmeskift.

Den islamiske verden er meget splittet. Det skyldes den 150 år gamle og ongoing korruption af Islam,

som Det Britiske Imperium satte i værk for at smadre det Ottomanske Rige og tiltvinge sig adgang til

dominans i dets sfære. Briternes redskab var religions-korruption, og resultatet var wahabisme med

centrum i Saudiarabien. Med deres nærmest ubegrænsede �nansielle midler – og læg dertil

ondsindede vilje til at agere som redskab for neo-imperialisme og terrorisme – har de interveneret

Islam worldwide! I størstedelen af islamiske samfund i både den islamiske verden og i Vesten, har de

købt og betalt for en gradvis korrumpering af klassisk Islam, via moske-byggerier, via eksport af

imamer, via koranskoler �nansieret af deres oliepenge. Man kan mene, hvad man vil om Islam som

sådan og fra sin begyndelse, dens krigeriske og ekspansive modus operandi, men den nuværende og

gængse version er værre end nogensinde grundet britisk imperial korruption. Islam er i dag stivnet og i

hænderne på wahabismen og er endt som et redskab for Clash of Civilisations. Islam er så impotent, at

den ikke engang evner at sige konsekvent fra overfor ultra-wahabistiske terrorhorder som ISIS, der er

så udtalt, så in-your-face uforenlige med samtlige principper indenfor klassisk Islam.
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Hej-hej! Vi siger tak for alle de penge, vi har tjent, fordi I sagde ja dengang.

Den ortodoks-kristne verden er muligvis den sfære i vores egen nærhed, der er bedst gearet til at

foretage et skift. Det være sagt i erkendelsen af delingen af Europa i Øst og Vest, der stammer helt

tilbage til det tidlige Romerrige og som førte til delingen af Enhedskirken (katolsk = enhed, én hellig

almindelig kirke, som der står i trosbekendelsen ‘… et in unam, sanctam, catholicam et apostolicam

Ecclesiam’). Den gamle, den oprindelige tradition gik mod Øst, den nyere, politiserede, ny-imperiale

konstruktion gik mod Vest, og det latinske Credo citeret i parantesen blev reelt noget vrøvl, al den

stund at unam-sanctam = enheden blev skåret midt over, og katolikkerne nu sad med den rådne abe.

Det østromerske rige varede ved helt frem til 1400-tallet, og de skrifter, der befandt sig i

Konstantinopel, blev enten opslugt af osmannerne eller transporteret til … Rusland! Et godt bud er, at

de i dag be�nder sig i de russiske statsarkiver, der er ligeså omfattende som Vatikanbiblioteket.
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Hvad har det gøre med …?

Nogle vil måske spørge, hvad paradigmeskift har med religion at gøre? Det har det, fordi skiftet

bevæger sig væk fra materialismen og frem mod en opsamling af det, der gik tabt i mellemtiden.

Skiftet er udsat i 100 år. Det burde have fundet sted omkring starten af forrige århundrede, men på

grund af en serie voldsomme – og også mindre voldsomme, men ikke mindre afgørende hændelser,

blev det uorganisk afbrudt.

Skismaet mellem religion og videnskab og dannelsen af paradigmet fandt sted for omkring 250 år

siden i Oplysningstiden. Korruptionen af religionen via dens institutioner startede for lang tid siden. De

�este, der forholder sig kritisk til dette, begår ofte den fejl, at de ikke skelner og di�erentierer. Måske

fordi de ikke er indforståede, har afskrevet religion som reaktion, er alitterære indenfor religiøse

skrifter eller bekender sig til ideologier, der fungerer som religionserstatning – og i næsten alle tilfælde

en yderst næringsfattig erstatning blot med masser af kalorier. Så de misser helt den pointe, at

religionerne eller deres fravalg har formet vores evne til at forstå os selv og Kosmos og alt derimellem.
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En inkarneret ateist vil ikke kunne medvirke til et paradigmeskift, da ateisme er for identisk med

fundamentalistisk materialisme. En verdsligjort kulturkristen er ikke meget bedre stillet, for de �este er

dybt forsunkne i forbrugerismen. Folk der daglig ser fjernsyn og danner deres verdensbillede herefter,

er totalt på Herrens Mark.

I virkeligheden handler det ikke om religion. Men paradigmet be�nder sig i et begrebsområde, som er

strandet hos teologien. Begrebsligheden er så at sige blevet dumpet der, fordi ingen andre turde have

med det at gøre. Det blev fordrevet fra videnskaberne, for fysikken ser Universet som en maskine, et

klokkeværk med tandhjul, en tidsindstillet bombe, en dampmaskine. Lægevidenskaben ser

mennesket, som kødmaskiner, eller som medicinalindustrien: kunder i butikken. Samfunds- og

socialvidenskaberne og politik ser mennesket som samlinger af individer, der kan formes og

bearbejdes og styres i retninger, der er hensigtsmæssige. Økonomisk videnskab har parkeret

mennesket bag tal og algoritmer og ser folk som gældsslaver i den store pengemaskine. Ingen af dem

har et bud på et skift, for de er alle identiske med det iboende og nuværende paradigme.

Det blev ovenfor antydet, at Østens gamle viden, der netop er bevaret i de religiøse skrifter og den

ortodokse kirke, der er tættere på Østen og dernæst meget gammel og stærk i traditionen fra de

ældste tider, har formet folks livssyn på en måde, der sammenlignet med materialisme, verdsliggjort

religion og ateisme gør dem åbne overfor muligheden af et skift. Da russerne og østeuropæerne

dumpede marxismen/kommunismen i historiens skraldespand – og det samme gælder for så vidt

kineserne – dumpede de samtidig materialismen som grund�loso�. De tog allerede første skridt til at

samle alt det op, der var gået tabt med forlængelsen af den Franske Revolution > Den Russiske

Revolution.
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De �k Sovjetstaten, vi �k forbrugssamfundet, begge er materialisme i praksis. Vi mente, vi sad med det

lange strå, og nu viser det sig, at vi sidder med det korte. De oplevede et brutalt angreb på religionen,

der altid har siddet dybt i deres folkesjæl. Vi har bare langsomt ladet den rådne op. Efter murens fald,

vendte den stærkt tilbage og indtog sin gamle rolle, der også omfattede politik. På det punkt vil det

heller ikke være herfra, man ser aktiv medvirken til et Clash of Civilisation i forhold til Islam, for heri

ligner de Islam. Pseudoislam i form af wahabi-terrorisme, javist, men det har intet med Islam at gøre,

andet end i vores yderst begrænsede forståelse og i wahabisternes eget postulat.

Det er ikke mange, der er klar over det, men da Mihael Gorbatjov rejste rundt og forberedte murens

fald, så at sige, havde han konstant følge af en ortodoks biskop. Ingen bemærkede ham, men han var

der hele tiden som hans rådgiver. Den nuværende præsident, Vladimir Putin, er fuldt klar over kirkens

betydning, og er medlem af ’Den Gamle Tro’ indenfor ortodoksien, den gren, der ikke blev

kompromitteret under Peter den Store og hans franko�le og masoniske kulturangreb på Rusland

(manden hadede russere og talte ikke engang selv russisk). Og det er ikke et show-o�, som

amerikanske præsidenter ynder at hykle for at score vælgere i bibelbæltet.

Det er meget svært for folk, der er hjernevasket i Vesten, at forstå, at Rusland er i gang med at

transformere deres samfund på alle tænkelige måder i alle tænkelige niveauer. Da muren faldt, og det

første statusopgør fandt sted, var russerne ikke sene til at sætte �ngeren på, hvad der havde skabt 70-

80 års rædselsregime: Det var Vestens oligarkier – og de nævnte navne! De så ovenikøbet, hvordan

disse oligarker ved sovjetstatens opløsning, hvor de endnu ikke havde nået at �nde fodfæste, endnu

en gang forsøgte at lænse landet for ressourcer. Herefter tog de sagen i egen hånd.

Så russerne og østeuropæerne har altså en bitter erfaring, en dybdegående erkendelse, som folk i

Vesten mangler. Visse lande i Sydeuropa har oplevet diktaturet og har deres erfaring med

totalitærstaten, men interessant nok er det også de lande, der i det seneste årti er blevet angrebet af

bl.a. det EU, der har hyklet, at de varetog deres interesser.

Forstå det ret. Det handler ikke egentlig om religion. Det handler om, i hvilken grad og på hvilken

måde kulturen fremmer eller hindrer et paradigmenskift.
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Fysik

Det bliver med stor sandsynlighed fra Rusland og Østeuropa, at gennembruddet for en ny fysik vil ske

som det første sted. Igen hvorfor, og hvad har det at gøre med deres kirkelige ortodoksi? Fordi den

nye fysik vil genetablere metafysikken, og fordi metafysikken er bevaret i ortodoks teologi. Det kræver

et tankesæt, der er rodfæstet i metafysik for at kunne foretage et paradigmeskift. Den nye fysik vil

genoptage just den retning, den blev tvunget væk fra, da helvede brød løs i det andet årti af forrige

århundrede.

Da Maxwell i 1800-tallet som den første sammentænkte elektricitet og magnetisme =

elektromagnetisme, skabte han en særlig matematisk beskrivelsesform kaldet quaternion-geometri.

Den blev i 1890’erne omskrevet til den matematik, der blev den gængse, og som der i dag undervises

efter. Senere ankom Einstein og det, som �abet er kaldt for ’den jødiske relativisme’, der herefter

de�nerede fysikken. Men det var blot yderligere kurs ud af sidesporet. Den eneste, der tager tråden op

fra Maxwell er en person, der blot har skrevet få videnskabelige afhandlinger om det, men som i

stedet allerede implementerede den nye fysik: Nicola Tesla. Han blev som bekendt karaktermyrdet af

oligarkerne, og hans op�ndelser blev stjålet og hemmeligholdt.

Alt tyder på, at tyske videnskabsmænd i 30-40’erne arbejdede på en helt ny fysik, her selvfølgelig med

henblik på den opkommende krigsmaskine. Endvidere tyder alt på, at deres viden allerede bar frugt

under krigen, da de simpelthen var ved at skabe et rumprogram og allerede betjente sig af eksotisk

teknologi. Senere bliver de spredt til Sydamerika, USA, Rusland og Egypten. Teslas viden går samme

steder hen + Jugoslavien. Så man kan påstå, at paradigmeskiftet allerede har fundet sted i det skjulte,

men at teknologi-piraterne har arrangeret for resten af menneskeheden, at de ikke er med på vognen.

Vi har set dem lufte deres teknik ved �ere lejligheder. Der er forskellige teorier om Roswell-hændelsen,

men en af dem er faktisk, at det, der crashede i Roswell, var tysk! Altså post-nazi nazistisk hi-tech. Hvad

tyder på det? Fordi der blev inviteret en hel stribe af postnazistiske tyske videnskabsmænd til stedet,

da man mente, at resterne så tyske ud. Og hvorfor dække over det ved at ævle løs om UFO’er og

aliens, når det �yvende objekt ikke var uidenti�ceret? Det er ikke svært at regne ud, hvilken panik, det



29.12.2022 15.29 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2720/3124

ville have skabt, hvis folk havde fået at vide, at nazisterne stadig udgjorde en trussel og nu be�øj det

amerikanske kontinent med teknologi, man ikke selv havde.

Von Braun i selskab bla Walt Disney.

To slags illusionister i samme selskab.

Den berømteste af de tyske videnskabsmænd eksporteret via Operation Paperclip, Wernher von

Braun, kommer simultant med Apollo månelandingen med en udtalelse om, at månens tyngdefelt er

så-og-så stort, ifølge NASA, og bliver et par måneder efter fyret og må lade sig hyre af �yindustrien.

Hvorfor var den udtalelse grund til fyring? Fordi det betød, at den sølle løfteraket, der sad i

månelandingsfartøjet aldrig ville kunne frigøre den fra det tyngdefelt, der blev hævdet af være langt

mindre, og bringe den op til hovedfartøjet. Det betyder, at NASA allerede på det tidspunkt havde

indbygget eksotisk propulsionsteknologi i deres rumfartøjer, hvilket von Braun aldeles ikke skulle

udtale sig om. Stanley Kubrick eller ej, og det poppede meme om, at de overhovedet ikke var på

månen, bliver kun hilst velkommen af NASA. Lad folk da bare ævle løs om det – en omvendt Rosswell –

så har vi fred i Rummet. Som der står i Bibelen: De skal bygge deres rede i Himlen. Det har de allerede

gjort, og de vil helst ikke forstyrres. Og mens vi er i gang med popmyterne, så får de sgu en gang �at

earth, og SÅ ka’ de lære det!
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Eksotisk teknologi har siden stukket sit grimme fjæs frem ved festlige lejligheder. Da irakerne trak sig

tilbage fra Kuwait under den 1. Irakkrig, blev de ristet i deres kampvogne med mikrobølgeteknologi. Da

tårnene faldt ved 9/11 – + fem andre bygninger, hvilket man glemmer – og bliver til støv i luften, altså

dematerialiserer sig, er der særdeles eksotisk teknologi på færde. Om det så suppleres med

nanothermit er underordnet, for det er blot avanceret low-tech og kan ikke i sig selv totalt forstøve

hele bygninger på et par sekunder ej heller skabe alle de fænomener med biler i sidegaderne, der

spontant brænder op uden at være ramt. Da et amerikansk krigsskib provokerende sejler ind i

Sortehavet under Ukraine-Krim-krisen for et par år siden, bliver alle deres elektroniske styresystemer

totalt lammet som en demonstration af, at russerne har udviklet eksotisk forsvarsteknologi.

Klimateknologi er i dag i stand til at forandre vejret og muligvis selve klimaet på Jorden.

Så teknologien �ndes, men folk får ikke del i den, for den er hi-jacket af militæret i diverser nationer.

Lige nu er der ildevarslende stilhed før … før hvad? 3. Verdenskrig i fuld udfoldelse? Vi er allerede langt

inde i opvarmningsfasen.
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To versioner af viden

På næsten alle områder af viden �ndes der to versioner: Fysik, religion, geopolitik, historie, biologi,

genetik, økonomi, you name it! Der er en for folket, som der bliver undervist i, populariseret i

medierne, og som er den o�cielle version. Så �ndes der en okkult version, som de, der har adgang til

den, opererer efter.

Ifølge medicinalindustrien hedder det sig, at de udvikler præparater til fremme af den menneskelige

sundhed.

Kuren for diverse sygdomme er allerede fundet og udviklet, men det, som bliver pushet til deres

kunder i butikken, er beregnet på at opretholde og endog skabe sygdom samt at bevare patenter.

Ifølge teoretisk fysik er det tyngdekraft og partikler, der holder sammen på Universet.

Det Elektriske Univers har for længst pillet det fra hinanden. Big Bang er noget katolsk sludder, da

Universet er uendeligt i tid. Partikelfysik og Thermodynamik holder ikke en meter.

Ifølge anvendt fysik indenfor energiproduktion, olie eller atomkraft, er der yderst begrænsede

ressourcer i Universet, der er tilgængelige for os, og måden vi er henvist til at udnytte disse på er

sparsom, ufuldkommen og stærkt forurenende.

Alternative energikilder er for længst opfundet, jf. de eksotiske teknologier. Det gælder i øvrigt både

indenfor energi og sundhed. Blot halveksotiske teknologier som Thorium-atomenergi ville totalt

revolutionere energiproduktionen – og få Saudi-Arabien til at lukke deres terrorbutik …
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Ifølge økonomer er der hele tiden underskud på regnskabet, den samlede gæld varer for evigt og må

vokse hvert år, og vi kan trygt overlade vores penge til Nationalbanken og alle de andre rare banker.

Globalisterne har styr på det hele, og de vil os kun det bedste.

Underskud og gæld er kunstigt skabt og fungerer som en gigantisk slavelænke om menneskehedens

fødder. Finanskriser er kunstprodukter og beregnet på udplyndring. Nationalbanker er private

foretagender, der medvirker til den globale udplyndringer. Deres transnationale råd, nævn,

institutioner og tænketanke er en del af en global ma�a, der plyndrer løs. Krig er en institution

beregnet på undertrykkelse af modstand mod udplyndring.

Jorden er en planet med rige ressourcer, al fattigdom kunne afska�es på et årti, al krig er unødvendig,

og forsvarskrig er kun nødvendiggjort af plyndrings-ma�aens konstante overgreb. Alle mennesker

kunne leve ved at arbejde 10-20 timer om ugen. Alle regioner i verden, selv de mest umulige, kunne

være 80% selvforsynende med alt, hvad de havde brug for. Befolkningstilvækst er en falsk

problemstilling, og ville regulere sig selv, hvis fattigdom, forgældelse og krig blev renderet så

irrelevante, som de er. Al beskatning kunne enten afska�es eller reduceres til minimalisme – startende

med, at multinationale selskaber betalte blot 1% i skat i alle lande, hvor de opererer.

En �nansmands bekendelser – del 1

En �nansmands bekendelser – del 2

Der �ndes �ere afsnit, der kan �ndes på nettet.

Det skal ses og ikke pga. slibrige detaljer om pædo�li, menneskeofring og satanisme i toppen af det

globale bankvæsen, men fordi Roland Bernard giver et klart overblik over, hvordan hele det korrupte

og forbryderiske styresystem fungerer.Ifølge politikere og det politiske setup kaldet repræsentativt

demokrati, vælger folk deres repræsentanter, der så varetager deres interesser, sørger for at de får

ind�ydelse på reelle forhold, der vedrører deres reelle liv og sørger for med institutionen Statens

lovgivning at beskytte befolkningen mod overgreb fra private interesser.

Politikere er i dag det næstlaveste led i den pyramidiske fødekæde, der servicerer et globalt oligarki.

Politikere repræsenterer ikke befolkningen, og de repræsenterer kun sig selv i det omfang, at de får en

beskeden del af kagen fra deres opdragsgivere og lov til at tjene penge for skatteydernes regning i

endnu en valgperiode. Herefter får de en pension, der for normale mennesker ville føles som normal

månedsløn – resten af deres dage.

Folk har ind�ydelse på et par promiller af, hvad de burde have ind�ydelse på ifølge postulatet om

folkestyret. Politikere og lovgivning sørger ikke for beskyttelse af borgerne, men yder til gengæld fuld

beskyttelse af deres globale opdragsgivere, så disse ufortrødent kan bestjæle befolkninger overalt i

verden.

Det er mildest talt besynderligt, at befolkningerne i Vesten �nder sig i at blive regeret af magtliderlige

psykopater, mens befolkninger i Rusland forlanger en statsmand med samvittighed og krystalklart

tankesæt.

http://paradigmet.blogspot.com/2017/04/finansmands-bekendelser-elitens.html
http://paradigmet.blogspot.com/2017/06/finansmands-bekendelser-del-2.html
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Ifølge historiebøgerne og den forberedende støtteordning, der kaldes massemedierne, er verden et

uforbundet og tilfældigt kaos af hændelser, uden intention. Visse former for historieskrivning etablerer

visse former for sammenhænge, men udelader de mest væsentlige. I massemedierne er al

sammenhæng forsvundet til fordel for en syntetisk 2D-�ktion bestående af løsrevne stumper af

ubrugelig information beregnet på øjeblikkelig forbrug = brug, smid væk og glem.

Der er en meget stor sammenhængskraft og kontinuitet i den menneskelige historie, der løber over

årtusinder. De samme skikkelser og hændelser forekommer med tilbagevendende intervaller. De

samme segmenter og netværk er sluppet afsted med – har fået lov til – at manipulere med historiens

gang og efterfølgende sluppet af sted med – har fået lov til – at beskrive den historiens gang, som de

selv har skabt.

Ifølge biologer og genforskere, er mennesket en darwinistisk abe, der en eller anden dag i nyere global

tid i løbet af kort tid, og uden mellemled, besluttede sig for at udvikle en helt anden hjerne, et helt

andet kæbeparti, et modi�ceret gensæt, en helt anden knoglebygning og muskulatur, med en dertil

hørende anden gangart, fødder og hænder.

Helt sikkert, min fætter!

Mennesket, som vi kender det i dag, har intet med neaderthaler-primaten at gøre. Evolution �nder kun

sted som den mikro-evolution, Darwin beskrev på Galapagos. Sammen med husdyrene og en række

kulturplanter, er vi resultatet af genmodi�cering. Der er spor efter menneskelig aktivitet for millioner

af år siden. Ældste kendte artefakter er perfekt runde kugler med perfekte parallelle linjer af en lokal

krystalart fundet i Sydafrika indkapslet i 2 milliarder år gamle geologiske segmenter.

Ifølge arkæologer og historikere, er den menneskelige historie kun ca. 40.000 år gammel, og egentlig

civilisation �nder først sted (indtil for nylig) for max 5.000 år siden. Der foregår en nødtvungen revision

for tiden, så der åbnes for muligheden af en udvidelse til 10.000 år. Før den tid fandtes der kun jæger-
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og samlerkulturer – der underligt nok havde evnen til at stable tonstunge og maskinagtigt perfekte

sten ovenpå hinanden. For nylig er der i Uralbjernene fundet et murværk med sten på op til 3.5 tons!

Menneskets historie er langt ældre, og der fandtes en civilisation for årti-tusinder siden, hvis

teknologiske formåen langt overgik vores nuværende. Noget tyder på, at skjulte dele af vores egen

civilisation er ved at komme på højde med den jf. eksotisk teknologi, men noget tyder desværre også

på, at vi er i færd med at gentage det Hybris-Nemesis-kompleks, som denne civilisation, eller dele af

den, begik. Det førte dengang til Ctrl+Alt-Delete for menneskeligt liv på Jorden, og med mindre Gud er

så �ink at holde sit bibelske løfte om ikke endnu en gang at slippe en synd�od løs, vil det med

sandsynlighed ske igen. Disse o�cielle versioner må undergå en kraftig revision, før der kan tales om

et paradigmeskift. Grunden til, at vi overhovedet kan beskrive og give en prognose, er, at vi kan

obeservere det �nde sted. Ikke uden modstand og ikke uden, at mytemagerne med de magiske

modeller og amputerede viden for massekulturen regner med, at de kan udsætte skiftet endnu

hundrede år, som de gjorde for hundrede år tilbage.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettigheder indtager en status, som var det

moseloven skrevet af Gud på stentavler. Men det er på mange måder et bizart dokument i dets

pompøse og semi-religiøse måde at angive moralske standarder på.

Det vrimler med quasi-�loso�ske politiske korrektheder formuleret i et quasi-juridisk sprog beregnet

på at signalere autoritet og ‘lov’. Det indeholder en masse påstande og antagelser, som ved nærmere

eftersyn og set i perspektivet af hensigt og konsekvenser ret beset er temmelig kvalmende.

Erklæringen er gået hen og blevet det dokument, som arrogante nationer og institutioner enten slår

andre i hovedet med eller selv skider på. Ofte begge dele på samme tid. Hvor mere bekvemme kan

moralsæt være, når de på samme tid kan være alle andres spændetrøje og ens eget skjold eller

springbræt, siden man ikke selv føler sig forpligtet.

Det er med begrebet menneskerettigheder som med begrebet demokrati. Det ser godt ud på papiret,

det klinger bravt i munden på taleren, og det bliver meget hurtigt til noget, som man ikke kan udslippe.

Skulle nogen dernæst tillade sig at stille spørgsmål ved dets hæderlighed eller absolutte relevans, kan

man risikere at blive hængt ud som en tankeforbryder eller menneskefjende. Vi har gjort disse

begreber til en del af en religion, der er værre en nogen religion, der har eksisteret, fordi den ikke er

ærlig omkring det.

Begreberne indgår begge som våbengjorte begreber, hver gang en stakkels nation eller gruppe af

mennesker et sted i verden skal have vredet armen rundt. Hvem kan længere tillade sig at være imod

Verdenserklæringens tomme ord
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det hellige demokrati – selvom det ikke fungerer, er bund-korrupt og selvom bliver indført med vold og

massemord? Hvem kan tillade sig at sige, at menneskerettigheder er noget bunkum? Begreberne er

iført deres egen skudsikre vest af uantastelighed.

Verdenserklæringen er blevet en skraldespand, hvor det værste og det bedste kan smides ned efter

behov. I det omfang, at Verdenserklæringen er blevet et semireligiøst manifest og FN er blevet en

kirke, skal vi hermed kaste os ud i en blasfemisk akt. Og vi behøver ikke mere end de ni første artikler

ud af 30, hvor hele præmissen for Erklæringen etableres.

Artikel 1

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og

de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

Usandhed 1

Mennesker er overhovedet ikke født frie. Allerede mens de ligger i deres moders skød er der

arrangeret et stalinorgel af sociologiske, politiske, psykologiske, fysiologiske angreb, overgreb og be-

greb, beregnet på at skyde det forhåbentlig kommende menneskes påståede frihed i sænk.

Mennesker kan arbejde på at blive frie via aktiv sansning, aktiv tænkning, aktiv samtale, aktive valg og

aktiv handling. Mennesker kan ikke gives og garanteres frihed med rødt papir og sløjfe som

fødselsdagsgave.

Mennesker er overhovedet ikke født lige i værdighed. De er derimod født ind i en verden, hvor alle

gradueringer af værdighed er givet afhængig af det pågældende væsens udvikling. En høj grad af

værdighed kræver en høj grad af udvikling. En sådan udvikling kan kun �nde sted via erfaring,

erkendelse og udvikling af ægte vilje. Værdighed kan ikke foræres væk eller forudsættes, værdighed



29.12.2022 15.29 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2728/3124

kan kun vindes og opnås. Mennesker er i det hele taget noget vi bliver, måske. Når vi fødes er vi –

udover en sprællende klump, der gylper, æder, græder og skider – en mere eller mindre lovende

ansamling af potentialer.

Mennesker har overhovedet ikke rettigheder i denne verden. De er heldige, de kan være priviligerede,

og de skal prise deres Skaber og Skæbne, hvis de overlever blot et sekund med skindet i behold på

dette sted i Kosmos. Det er et mirakel, at liv �ndes på denne planet mod alle odds, men at hævde, at

fuldbyrdet liv er en rettighed, og at man som menneske kan møde op ved skranken, banke i bordet og

holde på et mirakel som en ret, der kan kræves, er organiseret, ideologiseret bedrag.

Et menneske er ikke fra fødslen udstyret med fornuft. Det er noget, der udvikles under optimale

forhold for et barn, der bliver voksen. Fornuft er et optrænet tankesæt, der fordrer grammatik før

logik. Fornuft er voksen skelneevne. Sund fornuft er sund optræning af det, der selvfølgelig ligger

latent i det menneskelige væsen, men som skal udvikles, før det bliver til virkelighed. Visse

pædagogiske skoler argumenter endog for, at latensen er så grundlæggende sund, at blot ved ikke at

forhindre udvikling, vil sund fornuft udvikle sig. Noget kunne tyde på, at de har ret, siden

skolesystemer gør så stort nummer ud af at forhindre denne udvikling ved at at lære folk, hvad de skal

tænke og ikke hvordan de skal tænke.

Et menneske er ikke fra fødslen udstyret med samvittighed. En psykopat har ingen samvittighed og får

den aldrig. En sociopat har fået sin samvittighed a�ært og kan muligvis gendanne den. Et såkaldt

normalt menneske har – som ordet siger – en norm, der i disse tider synes at indeholde a�ært

samvittighed. En medvirkende årsag er uden tvivl, at procentdelen af netop psykopater og sociopater

indenfor lederskabet af denne verden er så tendentiøst stor, og at deres besynderlige evne til og

midler til at formidle deres eget afstumpede livssyn til andre mennesker er så veludviklet.

Et menneske bør ikke nødvendigvis handle mod et andet menneske i Broderskabets ånd uden at

spørge: hvad er det for et Broderskab og hvad er dets Ånd? Frihed, Lighed og Broderskab som

begreber var fra starten af ensbetydende med halshugninger, myrderier og skjulte agendaer. Det var

Jacobinernes indspiste forbrødring, det er Nye Verdensorden, der senere blev til

kommunisme/socialisme, marxisme og EU(SSR) og en række mindst ligeså bizarre ideologiske afarter,

der – blot for at nævne en detalje – medførte nedslagtningen af 250 millioner mennesker i verden i det

20. århundreder. Den samme broderskabets ånd trækker for tiden verden yderligere ud af denne

streng.

Broderskabet selv synes selvfølgelig, at dets ånd bør danne mønstre for al menneskelig handling, men

hvorfor skal et menneske via en Erklæring afsværge troskab til sådan en ånd?

Artikel 2

Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling

af nogen art, f.eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller

social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling. Der skal heller ikke gøres

nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale
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stilling, til hvilket en person hører, hvad enten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et

ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.

Usandhed 2

Kun via uforbeholden accept af præmissen, altså Artikel 1. / Usandhed 1. giver det nogen som helst

mening at påstå, at mennesker er lige.

Mennesker er overhovedet ikke lige. De er født under særdeles ulige og forskellige betingelser, i

forskellige kulturer og miljøer, med forskellige udfordringer og har derfor vidt forskellige syn på livet.

At hævde, at det overhovedet er formålstjenligt at hævde lighed, enshed for den store diversitet, bør

a�øde spørgsmålet: hvilket formål tjener det? Artiklen foregiver bekymring og omsorg for mennesker,

men udviser lige under over�aden en dyb foragt.

Sprogbruget i artiklen er som alle artikler i Erklæringen formuleret i et ny-sprog, så man ved første

læsning føler sig besnæret. Det lyder vel nok godt, hvem kan være uenig i det? Men da Erklæringen

blot er et stykke simpelt ideologi, sker der som i alle andre ideologier et kup, en monopolisering og en

forvridning de menneskelige og universelle kerneværdier.

At påstå at asiater, europæere og afrikanere er ens, er usandt. Det er en dyb foragt for de forskelle,

der består deri, og som burde fejres. Artiklen foregiver at respektere forskelle, men et studie af dens

anvendelse viser, at intentionen er at udviske forskelle, hvilket er en hyklerisk og skjult racisme. I dag

går man med Erklæringen i baghånden så vidt som til at fornægte, at race overhovedet eksisterer. Det

er politisk ukorrekt at nævne race, men til gengæld vældig politisk korrekt at kalde folk for racister,

hvis de påpeger overgreb mod fx hvide europæere, der i stigende grad bliver nægtet retten til at kalde

sig en race og dermed retten til at beskytte sig. Auto-immun-racisme, had dig selv og vær racistisk

overfor dig selv, du hvide mand.

At påstå, at mænd og kvinder er ens, er usandt og en kulturmarxistisk konstruktion beregnet på at

splitte familien som institution i den vestlige verden (Ideology Sucks). Endnu mere grotesk bliver det,

når Vesten eksporterer sin Erklæring og sine påståede rettigheder til resten af Verden, hvorved

Erklæringen antager karakter af kultur-imperialisme.

At sprog ikke gør en forskel, er som at sige, at kultur ikke gør en forskel. Det er et letkøbt standpunkt

hos det Imperium, der eksporterede sit eget sprog og for bekvemmelighedens skyld mente, at Verden

nu skulle tale engelsk, så de kunne afsynge ‘God Save The Queen’ og ‘Rule Britania’ på originalsproget.

Det var det samme Imperium, der forbød dens egne indbyggere, waliserne, at tale deres eget sprog,

fyrede alle skolelærerne og udraderede den walisiske historiefortælling. Og den irske. Og den

engelske. Og alt, de kom i nærheden af i deres drøm om det ultimative verdenherredømme. Ligesom

deres forbillede Romerriget gjorde 2000 år før.

At der ‘ikke skal gøres forskel’ lyder som alle formuleringer i alle artikler besnærende. Men det kan

meget vel betyde det modsatte af ‘at respektere forskelle, dvs ‘at der ikke vil blive taget hensyn til

forskelle’.
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Hvor herligt vil det ikke være for et Globalt Imperium under De Forenede Nationers overopsyn ikke at

gøre forskel eller tage hensyn til landes eller områders jurisdiktion, for så gælder jo det Globale

Imperiums / den tiltænkte Nye Verdensregerings jurisdiktion.

Artikel 3

Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

Usandhed 3

Ingen har ret til liv, alle bør være glade, hvis de har et liv i behold. Hvem skulle garantere mennesker et

liv, en ikke-død? Mindst af alle de Forenede Nationer, der aldrig har rørt en �nger for at gribe ind

overfor de store, brutale nationers overgreb på menneskeliv i udkantsverden. Det er, som om FN altid

… hvad skal man næsten sige … ‘kommer for sent’. Det begynder at ligne en tanke.

Så omkom der en våbeninspektør, der udtalte, at den britiske regering ‘havde sexet rapporterne om

masseødelæggelsesvåben op’ i forbindelse med Irakkrigen (Dr. David Kelly). Han blev så myrdet. Så

blev Irakkrigen indledt uden FN’s godkendelse – eller konsekvente fordømmelse. Organets spage

protester var mere beregnet på at simulere. Så blev lederen for atom-agenturet fyret, og en USA-venlig

nikkedukke sat ind (så FN ikke skulle �nde på at kræve inspektion af Israels 300+ atomsprænghoveder,

men kun Irans 0 sprænghoveder). Så døde der et par millioner mennesker i Rwanda, uden at FN greb

ind. It goes on-and-on. Hvis mennesker ifølge Erklæringen har ‘ret’ til et liv, var det mindste man kunne

forvente af forfatterne til det �ne dokument, at de greb ind.

Så ankom der makabre og drakoniske FN-agendaer, der fratog mennesker stort set alle former for

frihed: Agenda 21, Codex Alimentarius, CO2-beskatninger begrundet af klimasvindlen.

At tale om ‘personlig sikkerhed’, når FN’s Sikkerhedsråd den ene gang efter den anden eskalerer

usikkerhed, og hvor magtfuldkomne aggressor-nationer den ene gang efter den anden kan slippe af

sted med at nedlægge veto for at perpetuere deres aggressioner og skabe en til stadighed mere og

mere usikker verden, er en parodi.

Artikel 4

Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.

Usandhed 4

Hvis artiklen i Erklæringen mente noget som helst med de �ne ord, ville vor tids altdominerende form

for slaveri, Usura, gældsslaveri, være øverst på dagsordenen ved hvert eneste møde i FN’s

generalforsamling. FN ville have arbejdet i døgndrift på at afska�e det misbrugeriske

centralbankvæsen, IMF og WTO. FN’s fredsbevarende styrker med blå hjelme ville være sat ind, hver

gang de globale �nansterrorister angreb et nyt land med deres �nansielle hitmen.
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Ligeledes ville FN’s Menneskerettigheds-domstol ha’ dømt Bill Clinton, Madelaine Albright, George

Bush Senior + Junior, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Tony Blair, Anders Fogh Rasmussen, Benjamin

Netanyahu … og et par hundrede politikere og andre ansvarlige for forbrydelser mod menneskeheden

– blot de seneste 35 år. Og havde det været i samme ånd, som Erklæringens forfattere havde i 1948

efter WW2, ville det have været via hængning. Jeg foreslår en værre straf: fastspænding, øjendråber og

8 timer daglig videoafspilning af dokumentar�lm om deres eget bidrag til verdenshistorien – evt.

under afspilning af Beethovens niende.

Artikel 5

Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

Usandhed 5

Hvem kan være uenig med det. Det er sukkerglasuren på den fordærvede vare, så den glider ned.

Problemet ligger i intention og konsekvens. Forfatterne til denne artikel havde aldrig som intention

selv at respektere en sådan artikel. Fru Roosewelt, der tilskrives initiativet, var gift med en af det 20.

århundredes største krigsforbrydere, der kun er overgået i historien som landsfader – ligesom den

endnu større krigsforbryder, Winston Churchill – fordi det sejrende Imperium som bekendt har ret til

at pisse på modstanderne ved at skrive et stykke verdenshistorie, der passer i deres hoved. Hr.

Roosewelt var desuden stor beundrer af den tredje krigsforbryder, Joseph Stalin (Onkel Joe).

De har oven i købet den uforskammethed at kalde det for ‘Æres�aget’, selvom det er skabt i den

yderste vanære.

Desuden er De Forenede Nationer skabt på Presidio Military Base som et krigsinstrument, og havde /

har et krigs�ag. Det var brugt mellem 1943-48 og bestod af �re blodrøde bjælker på hvid baggrund

symboliserende de �re allierede i 2. verdenskrig og deres mål. Man kan meget vel se symbolikken som

de allieredes blodige overgreb på Tyskland og tyskerne i både 1. og 2. verdenskrig – den første smurt

af på Tyskland og belagt med den per�de og helt ubærlige Wersailles-traktat, den anden hvidvasket

som ‘den Gode Krig’ – �aget hvide baggrund. Begge krige var ønsket, organiseret, initieret og fuldført af

de �re blodige søjler med en femte blind passager i form af den zionistiske verdensorganisation, for

hvem begge krige var selve instrumentet til at opnå den zionistiske stat, der nu er årsag til noget, der

mest af alt minder om 3. verdenskrig i Mellemøsten.

Problemet med artiklen er altså ikke dens ordlyd, men det umådelige hykleri, der gemmer sig

underneden. Har FN sidenhen grebet ind overfor briternes og især amerikanernes tortur i deres

dusinvis af ikke-erklærede aggressionskrige post-WW2? Har FN løftet en �nger mod Guantanamo og

Abu Ghraib? Ruller de sig ud, når USA’s ‘ven’, Israel, begår folkemord i Gaza? Muligvis har de sagt

obligatorisk ‘pip’, muligvis har de udført det forventede ritual og sagt ‘jamen …’ for derefter at sige ‘nå-

men-såå…’, men har de reelt grebet ind?
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Nogen vil måske hævde, at FN slet ikke har magtmidler til at gribe ind. Deres hær af blå hjelme, for

eksempel, er blot ‘fredsbevarende’. Det er både sandt og usandt. Det er sandt, for hvis de blå hjelme

var mere end fredsbevarende (hvilket de i øvrigt er elendige til) så ville de hedde NATO, som konstant

‘griber ind’ ved at begå aggressioner mod nationer, nu over alt i verden. Og så ville FN i langt højere

grad blive misbrugt til ‘aktivistisk udenrigspolitik’, som krigsforbryderen Anders Fogh Rasmussen

kaldte det. Det er slemt nok, som det er i forvejen, hvor FN understøtter Imperiet på anden vis. Det er

dog også usandt, for FN kunne være soleklare i spyttet og formulere, hvem der begår aggessionerne

og direkte bistå aggressorernes ofre med at alliere sig og gøre modstand. Men FN er skruet sådan

sammen, at det organ, hvor den egentlige og direkte magtudøvelse kan �nde sted, Sikkerhedsrådet,

favoriserer aggressorerne vha vetoret – som de �ittigt benytter sig af. Ikke sært, når vi husker, at det

var disse aggressorer, der forfattede Erklæringen.

Erklæringen skyldes i bund og grund tre af de �re søjlers dybe foruroligelse over, at et bestemt

europæisk kunne �nde på at nægte at underkaste sig Søimperiets hegemoni ved at tilsidesætte det

misbrugeriske centralbankvæsen, Usura, og i en kort periode før 1940 – en periode, som angelsaksisk

historieskrivning altid udelader at beskrive nærmere – at skabe et samfund af trivsel og frigørelse fra

slaveriets lænker. Først kom en lomme af forhåbning, her efter kom krigen. Så blev det hele beskidt,

og denne oprørske nation blev for anden gang lagt i lænker.

Artikel 6

Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt.

Usandhed 6

Et subjekt er britisk imperialt lingo for en undersåt, der er placeret i retsvæsenets jargon ifølge Maritim

Lov, altså ‘Hav-Imperiets’ so�stikerede og for almindelige mennesker uigennemskuelige lovkompleks.

‘You are subjected to…’ betyder ‘Du er underkastet…’.

Hvis forfatterne til denne artikel i særdeleshed og Erklæringen generelt havde skrevet et åbent og ikke-

dobbelbundet dokument (meget hypotetisk…), så ville der have stået: ‘Vi anser det som vores ret til

overalt i verden at betragte mennesker som vores subjekter’.

2. Verdenskrig var en underkastelseskrig vendt mod den omtalte europæiske nation, der nægtede at

underkaste sig. På samme måde er Verdenserklæringen om Menneskerettigheder er et dokument

beregnet på underkastelse af den blødeste og lækreste slags vendt mod alle mennesker, der skulle få

den tanke, at underkastelse ikke er vejen frem. Den fabianske socialismes hoveddogme er, at folk skal

lære at elske deres eget slaveri, så de aldrig �nder på at gøre oprør. De skal også lære at være deres

egne fangevogtere, så man sparer den udgift og det besvær. Det er også så ulækkert med alt det blod

på gulvet.
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Artikel 7

Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til

lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til

en sådan forskelsbehandling.

Usandhed 7

Hvis man ikke respekterer forskel hos folk, der er forskellige, hvordan skal man så kunne dømme /

skelne mellem disse? Hvor blev Kong Salomon og hans visdom af? Og hvem har i det hele taget givet

en gruppe mennesker ret til at dømme andre menneskers forskelligheder ude?

Hvordan kan det være, at artiklerne i denne Erklæring aldrig nævner ordet retfærdighed?

Hvordan kan det være, at artiklerne i denne Erklæring hele tiden kredser om enshed i forhold til

forskellighed?

Var det værste mareridt efter 2. verdenskrig i virkeligheden Forskellighedernes Oprør mod

Ensartethedens Imperium?

Er ligheds-manien ret beset Imperiets frygt for dets egne undersåtter, dets subjekter? The Horror, the

Horror!

Artikel 8

Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente nationale domstole for handlinger, der

krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver vedkommende.

Usandhed 8

Hvis artikel- og erklærings-magerne skulle æde deres egen medicin, ville de respektere forskellige

regimers, forskellige styresystemers, forskellige kulturers, forskellige religiøse kredse og forskellige

racer, køn og traditioners institutioner og disses lovgivninger.

Erklærings-magerne ville være nødt til fx at respektere sharia-lovgivningens krav til bankvæsen om

ikke at udøve Usura, ågerkarlevirksomhed, og ingen imperialistisk magt ville have en selvbestaltet ‘ret’

til at overfalde et land med en ægte nationalbank (exempelvis de fem lande, som krigsforbryderen

George Bush kaldte for ‘ondskabens akse’), der ikke er piv-åben overfor det misbrugeriske, globale

centralbankvæsen og dermed lukker dørene op for Coca-Cola-kultur, rovdyr-kapitalisme, uhæmmet

forbrugeriske, evig gæld, dårlige TV-serier, pornogra�, u-name-it …

Erklærings-magerne ville være nødt til at respektere nationer, der ikke synes, at det korrupte og

hykleriske demokrati (har vesten nogensinde haft demokratier?) er evigt saliggørende og ikke passer til

deres tankesæt, deres traditioner og deres kulturer – bemærk: kulturer i �ertal!
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Artikel 9

Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning.

Usandhed 9

Skulle De Forenede Nationer være det moralske modspil til den eller de grupper af mennesker i

verden, der underkaster, anholder, tilbageholder og landsforviser?

Næppe! Da FN opstod i krigens tid som de ovennævnte �re blodige søjler identisk med de �re

krigsudøvende og allierede nationer, hvis agenda var underkastelse, anholdelse, tilbageholdelse og

landsforvisning, så virker det en anelse påfaldende, at disse nationer først hyldede Erklæringen, da

den passede deres ærinde, for dernæst at modarbejde den, når den ikke passede deres ærinde.USA

som hovednation har for nylig (efter 9/11) indstiftet et regulativ kaldet The Patriot Act, som giver den

amerikanske stat ret til netop vilkårlig anholdelse og tilbageholdelse. Den giver endvidere Staten ret til

uden Habeat Corpus, tilstedeværelse af det anklagede individ, at dømme enhver, som Staten måtte

�nde for god. Retsligheden giver nu ret til retsløshed. Amerikanske statsborgere kan nu henrettes,

uden forudgående rettergang. Amerikanske borgere kan nu ‘legitimt’ blive udsat for tortur, uden at

Staten bliver holdt ansvarlig for samme (se artikel 5 / løgn 5). Har denne medstiftende nation nogen

som helst ‘ret’ – for nu at blive i sproget – til at belære resten af verden om underkastelse, anholdelser

og tilbageholdelser. Remember Guantanamo.

*

Fraseringerne gentages i Artikel 10-30. Læs selv videre, skriv selv videre. Intetsteds nævnes det, at

mennesker skulle hav ret til at leve i en verden, hvor bøllestater og bankmænd ikke hver dag

overfalder og udsuger dem. Intetsteds nævnes årsagerne til, at nogen overhovedet har syntes, at det

var nødvendigt at formulere en sådan Erklæring.

Man vil måske hævde, at det ligger udenfor en Erklærings område, da den blot er en

hensigtserklæring. Men begreberne krig og fred nævnes overhovedet ikke. Det gør de ikke, fordi

Erklæringen er født i en ånd af krig forklædt som fred. 2. verdenskrig sluttede overhovedet ikke, men

fortsatte i den uendelige serie af krige, der siden har plaget verden. De �re blodige søljer har ikke

siden afsværget sig ‘retten’ til at udøve krig, når det passede dem.

På det seneste den ene af søjlerne dog bevæget sig væk fra denne skjulte doktrin. Rusland efter

kommunismens afska�else udøver ikke længere stalin-æraens imperialisme. At de stadig er en

militærmagt af betydning, og at de stadig forbeholder sig ret til at forsvare sig selv mod Vestens, især

USA’s og NATO uophørlige aggressioner er noget ganske andet. At de �este mennesker i vesten

desværre ikke kan gennemskue det, men lader sig oversvømme af mediebølgen af usandheder, er

udover at være bizart et ganske sørgeligt faktum.

Al denne opremsning af ret-ret-og-atter-ret er temmelig uspiselig. Der er noget infantilt og forkælet

krævende over det. Erklæringen burde have henvendt sig direkte til dem, der regerer nationerne med
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formuleringen ‘pligt til ikke at stille sig i vejen for …, pligt til ikke at ødelægge …, pligt til at fremme og

skabe grobund for …, pligt til at beskytte folk imod …, pligt til at oplyse om …, pligt til at stille til

rådighed … I det hele taget pligt til at lade mennesker leve det liv, der er fuldt ud i stand til, hvis ikke

lige deres ledere og de rovdyr, disse ledere ikke evner, tør eller overhovedet ønsker at konfrontere,

ødelagde alt for dem’. Men siden det er det samme folk, der har skrevet Erklæringen, har de ikke været

interesserede i at forpligte sig.

Blot en enkelt artikel skal nævnes, hvor de �re søjlers præmis igen stikker hovedet frem:

Artikel 28

Enhver har krav på en social og international orden, i hvilken de i denne erklæring nævnte rettigheder og

friheder fuldtud kan virkeliggøres.

Usandhed 28

Så tales der om ‘orden’, om Verdensorden. Dette er de blodige søjlers verdensorden.

Så tales der om frihed igen, ligesom når de transatlantiske sammensvorne taler om ‘frihandelsaftaler’.

Hvis der er noget, den transatlantiske frihandelsaftale ikke ska�er mennesker på nogen side af

Atlanten, så er det frihed. Søjlernes verdensorden er et unipolært verdenstyranni, hvor søjlerne og

deres syndikater og karteller har frihed til at tage for sig af retterne på folkenes og nationernes

bekostning. Hvis et land skulle mene noget andet, vil det nu med drakonisk jura blive udsat for

sagsøgning (weaponized jurisdiction). Eller for �nansterror.

Erklæringen er mal-placeret. Den er placeret i ond vilje forklædt som den godeste af de gode viljer.

Vejen til helvede er som bekendt brolagt med den slags.

Artiklerne er usandheder, fordi sandhed ikke kan nedfældes på et stykke papir, hvorefter den skid er

slået. Sandhed er walk-the-talk og talk-the-walk i forening. Gør hvad du siger, og sig hvad du gør. Ingen

af delene �nder sted, hvilket gør det til usandt.

Hvis FN var det, organisationen gav sig ud for, ville verden se anderledes ud. Hvem siger i øvrigt, at en

sådan organisation overhovedet er i stand til at være det, der hævdes? Hvem siger også, at verden har

brug for en sådan organisation? Ja, det siger den selv. Og fordi vi er blevet opdraget i efterkrigstiden –

som altså på ingen måde er efter-krig men forlænget krig – til at tænke og mene, at denne

organisation og dens �ne hensigtserklæringer var svaret på vores forhåbninger om en bedre verden,

så siger de �este mennesker uden at blinke det samme.

FN er blevet et synonym for disse forhåbninger, en projektion af de drømme, som bor og gror i en

traumatiseret menneskehed. Men FN har ikke leveret varen, og den ikke har tænkt sig og aldrig vil

blive i stand til at levere varen, bliver mere og mere tydeligt.

FN har mange ansatte, og mange af disse ansatte er særdeles udmærkede mennesker, med rigtig god

energi og vilje til at gøre en forskel. Problemet har været, at de ikke var fuldt klar over, hvad det

overordnede projekt bestod i. De var heller ikke klar over, at FN som alle større organisationer i dag er
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et omfattende værtsdyr for diverse parasitter. Der er folk placeret i FN med en mission for en anden

agenda. For dem er organisationen blot en dragt de tager på, når de skal udøve deres vanlige

svinestreger. Og da FN stadig har denne aura af rar, humanitær über-onkel, den gode fredsengel, der

�øj ud af den ‘gode krig’, er det politisk ukorrekt at sige fra for mennesker og nationer. Undtagen

selvfølgelig for diktaturstater som USA og terrorstater som Israel, der skider på FN uden at blinke.

Dette renomé er den perfekte trojanske hest for parasitter, der bor i skroget. Vi nævner igen tre

hovedprojekter: Agenda 21, klimasvindlen og Codex Alimentarius. Også i WHO-regi er der foregået

modbydeligheder. Vi minder her om, at den fabianske socialist, eugenikeren Julian Huxley, var den

første chairman for WHO. Siden har vi set sager med vacciner forurenet med virus. Vacciner i sig selv

er en meget problematisk størrelse, men det fører for vidt at gøre rede for her. Overbefolkning har

stået på dagsordenen i FN hele tiden. Og er det ikke påfaldende, at FN udsprang af et gigantisk

a�olkningsprojekt (WW2) for at fortsætte med et mere ‘lækkert’, fabiansk a�olkningsprojekt. Det synes

dog ikke at være lykkedes dem særlig godt, så måske de grundlæggende har misforstået noget om den

menneskelige biologi og -væsens trang til at kompensere og reproducere sig selv, især når det

konstant bliver presset af krig, fattigdom og a�olkning.

Talking about fattigdom. FN har aldrig været i stand til at gøre noget ved fattigdom. Det har de ikke,

fordi de overordnet set aldrig har ønsket eller måske snarere: de har aldrig fået lov til det. FN er en

røgskærm af god vilje, og bag skærmen be�nder sig disse parasitter, der lever af menneskers mangel

og forarmelse. En ikke-forarmet befolkning kan i deres overskudstilstand �nde på at blive lidt for

op�ndsomme og hvad værre er: de kan �nde på at stille spørgsmål ved de globale magters

fuldkommenhed. Og hvad endnu værre er: de kan �nde på at sætte dem på porten og gøre dem

over�ødige. Uha …

Fattigdom kunne med meget få og enkle tiltag fuldstændig afska�es. Og det kunne ske på meget kort

tid. Og nej, vi er ikke for mange mennesker på planeten, som de høje herrer og damer prædiker for os.

Men det kan kun �nde sted, hvis søgelyset drejes 1800 og kastes på de samme (u)væsener, der har

forfattet det stykke højtravende poesi, som er dagens emne. Det kan kun �nde sted, hvis de ikke

længere får lov af folk til at stjæle alle jordens ressourcer og fylde i egen lomme. Det kan kun ske, hvis

det parasitiske globale �nans- og bankvæsen ikke længere er i stand til at skabe denne massive

tilstand af kunstig mangel, der ligger som en giftig og kvælende dyne. Fattigdom er på ingen måde

naturlig, det er en særdeles kunstig og forceret tilstand, som disse parasitter har fået lov til at

vedligeholde gennem århundreder.

Verdenserklæringen Om Menneskerettigheder bør placeres, hvor den hører hjemme: på et nyt

museum, hvor den virkelige historie om det 20 århundrede og dets infame krige dokumenteres. Eller i

den blå spand øverst i bloggen. Og da det ikke er sandsynligt, at et museum vil blive bygget lige

foreløbig, er vi nødt til brik for brik at bygge en OpenSource virtuel udgave af det.

Hermed endnu et bidrag.

—– o —–
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Fehu

Enhver begyndelse indeholder frøet til sin egen afslutning.

Held og tilfældighed er ikke det samme. Held er ikke tilfældigt. Held stammer fra et gunstigt samspil

med naturkræfterne og kan derfor forstærkes eller svækkes. Modige handlinger forstærker heldet.

Heldet følger den tossede. Det er måske ikke så tosset endda.

Lykke for de gamle hed Hamingja eller Fylgje – følgesvenden, skytsånden. To arme udstrakt mod

Himlen. Ikke på knæ som hos de kristne, men stående oprejst. Som træet med grenene vendt mod

lyskilden.

Held og velstand hører sammen. Fehu (fæ) betyder kvæg, og det var de gamles mål for velstand. Hvor

mange køer og får havde en mand? så havde han nok held i sprøjten. Held og lykke er et lille stykke

hensigts-magi, hvor vi hjælper andre med at ønske, og mens vi ønsker godt for andre, fremmer vi

vores eget held.

Ægte velstand er ikke bare penge og unødvendig luksus. Velstand er føde, vand, tag over hovedet,

klæder, opretholdelse og bevægelige goder, altså vores faglige kunnen, det vi virkelig behersker.

Bevægelighed er det �ydende, likviditet, penge. Vi kan tage det med os, hvor end vi går, det er ikke

bundet til ét sted. Vores kunnen er vores velstand, den kan ikke tages fra os, og med den skaber vi

fores held, vores lykke.

Vi kan have begynderheld. Det betyder, at vi endnu ikke har forstyrret feltet omkring os selv med

selvbevidsthed. Vi kan ikke både have held i kærlighed og pengesager, siges der. Men der er ikke noget

i denne rune, der siger noget om det, så det må være en tilsnigelse.

Den rette brug af penge til livsfremmende formål er gunstig for Fehu. Når de grådige, de misundelige

og de magtsyge misbruger Fehu, voldtager de naturens love og viser, at de i deres indre er

fundamentalt ulykkelige. Da de ikke ejer den simple, naturlige evne til lykke, må de ødelægge andres

lykke i stedet. Vi hærges i vor tid af velstands-ødelæggelse.

Held, helse og helbred er det samme ord, germansk Hell betyder lys som modsætning til mørke. De

kristne vendte begrebet på hovedet og brugte det om mørket, helvede. Det gamle havde ikke et

begreb for mørket, det var bare en anden, et svagere form for lys.
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Uruz

Den, der ager med stude, kommer også frem.

Studen, den stækkede efterkommer af den stolte urokse, der løb rundt i de skove, der for 5000 år

siden dækkede næste hele vort land. Studen, den kastrerede tyr, har stadig den styrke og

udholdenhed, som dens forfader havde. En jæger med pil, bue og spyd var nødt til at ligne dens

udholdenhed, hvis han og hans jagtselskab skulle nedlægge en urokse. Du kan møde dens nærmeste

efterkommer, den europæiske bison, hvis du bevæger dig rundt i de polske skove ved Vybrova. Den er

et fredeligt og imponerende dyr – medmindre du kommer i vejen for den.

Uruz er den urgamle kraft, der stammer fra før, du blev født. Sammen med den kraft, du �k ved

fødslen, har du din styrke og udholdenhed. Noget er udødeligt, noget skal du a�evere ved udgangen.

Intet af det er din personlige ejendom. Så behandl det med respekt, ær det.

Fehu er velstanden i husdyret, Uruz er oksens urkraft. Fehu er de unge elskende, Uruz er de unge

krigere. Tegnet er solidt plantet med begge ben i jorden og kan ikke �yttes med magt, kun med

respekt. Man kan ikke stoppe et vulkanudbrud ved at hælde cement ned i hullet. Men man kan dyrke

vin på skråningerne efter en årrække og være klar til at �ytte sig, næste gang der kommer et udbrud.

Man kan glide på havstrømmene, hvis man er dygtig nok – eller ende på havets bund.

Kræfterne er farlige, hvis de ikke omgås med omhu. Se på, hvad der sker i denne Verden, og se hvad

der sker, når omhuen bliver forsømt. Vi kunne have al nødvendig ren energi/kraft til rådighed – uden

svineriet. Men denne verdens herskere anser det som mere nødvendigt at udvikle krigsførende våben

af den rene energi for at ødelægge deres fjender. Kun en svægtling har så hårdt brug for fjender, at

han selv skaber dem. For den beskidte er og forbliver alting beskidt.
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Thurisaz

Hvis vi er nødt til at kæmpe for fred, så lad os �nde fred i kampen.

Spydet, pilen, det målrettede, den mandlige attribut. Kilen er tordenkilen, kraften i lynet. Lynet er en

a�edning fra jord til himmel, selv om det ser omvendt ud.

Runerne er magiske kræfter, der har �ere tilstande. En tilstand er den udfarende kraft hos krigeren.

Thurisaz er både skytten, der spænder sin bue og spidsen af pilen. Hans bevægelseskraft sidder lige

under Solar Plexus.

UR �ndes både i URuz og ThURisaz. Hvor Uruz er selv kraften, er Thurisaz eller Thor den udfarende

kraft, hammeren, tordenkilen, lynet, krigeren. Den er indbegrebet af vilje og mod. Vulkanen ligger

venter som Uruz, men når den eksploderer er den Thurisaz.

UR �ndes også i ordet for bjørnen, URsus. De beskidte herskere af denne verden – de mener selv, der

må dreje sig om hele verden – har længe som små grænseløse børn leget med ilden. De gør alt, de kan

for at fremkalde bjørnens vrede. Når bjørnen til sidst svinger sin store lab, vil de klynke som de små

børn, de er og �æbende udvrænge, at det var den onde bjørn, der startede. De forstår ikke, at det var

Thors kraft, der ramte dem.

Det var den samme kraft hentet op via �oderne i øst, der for snart 12 århundreder siden satte ud fra

fjordene for at levere det første slag mod Imperiet, der byggede sig op i Vest. De ankom i lange både,

gik i land på strandene eller op ad �oderne. Her slog de i første omgang til mod fjendens helligdomme,

ligesom fjenden forinden havde vanhelliget deres helligdomme, fældet de gamle, fredelige træer og

myrdet deres ubevæbnede mænd, kvinder og børn. De havde modtaget den store krigserklæring, og

nu slog de igen.

Thurisaz er ikke den ukontrollerede vrede ejheller slangens snigløb. Det er anvendelse af visdom

sammen med magt. Det er viist aldrig at starte en kamp, men hvis den er startet, vær da sikker på at

gøre den færdig.
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Ansuz

Der �ndes ikke ånd uden stof. Der �ndes ikke stof uden ånd.

Åndedrag er ånde og ånd, den skabende kraft, og hos runerne er det Odin. Som Thurisaz er det et

mandligt tegn, men det er mandighed hvilende i sig selv. Det er nærvær. Det rokker sig ikke, det er alle

steder og til alle tider. Det er lige her og nu, men det var også i gør og vil være i morgen.

Som Fehu har Ansuz to arme. De er strakt nedad, hvor Fehu er strakt opad. Åndedrættet har to faser,

indad/opad og udad/nedad. Træk lige vejret, tag det roligt. Hvis du vil være med dit held, så vær med

Ansuz.

Ånden kommer over os, siger vi. Vi bliver inspireret. Også ørkenfolket forstod, at ‘… Jorden var øde og

tom, og der var Mørke over Verdensdybet. Men Guds Aand svævede over Vandene.’ Og derefter ‘Uden

at nogen bliver født på ny af vand og ånd, kan han ikke komme ind i Guds rige’.

Hvis nogen mener, at det noget kristent sludder, så lad os huske, at den romerske kristendom ikke

opfandt noget som helst men stjal alt. Lad os også huske, at vi blev født i vand, og at vi i det afgørende

øjeblik trak vejret for første gang og stak i et livgivende brøl. Det var det første direkte møde med den

ydre verden, og lungerne bliver hele livet ved med at være det direkte sted, hvor den ydre verden

strømmer ind i vores krop. Så kan vi i øvrigt mene, at det lille menneske snarere er ankommet til

Helvede end til Guds rige, men sådan har det ikke nødvendigvis altid været. Dåben er blot det andet

vand, der efterligner det første, en overgangsceremoni blandt andre. Nogen vil nok foretrække et bad

frem for at få skåret i deres kønsdele.

Til sidst opgiver vi ånden. Det tredje vand møder vi, når vi til sidst krydser �oden med færgemanden

eller som den døde konge bliver sendt til havs i en båd, så han kan vende tilbage til det store vand. Om

det er jord eller vand, der tager os tilbage, eller om vi får en himmelbegravelse og �yves bort af ørne,

er kun det samme på en anden måde.

Ansuz er historiefortælleren. Han trækker vejret, lukker øjnene og forbinder sig med fortiden. Når han

åbner munden kommer fortiden til live igen med alle dens betydninger og sammenhænge.
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Raidho

At rejse er at leve. At leve er en rejse.

Hvor går turen hen? Det kan ikke siges uden videre. Måske vi kan sige, hvor vi har været, når vi engang

skal herfra. Rejsen selv er målet, det handler ikke om at kende vejen men om at gå vejen.

På vejen møder vi det, vi skal møde. Nogen vil sige, at det er forudbestemt, at det stod i manuskriptet, i

stjernerne, at det er skæbnen. I så fald, hvad er skæbne? Skæbnen er det skabte og det, der skabes

undervejs. Der er ting, der er skabt, og der er ting, du skaber. Det er tilsammen din skæbne.

Sammenlign med runen Wunjo. Raidho er hjertets fryd med ben at gå på. At raidhe er at ride eller den

vogn, der er spændt for hesten. Det er ligesom Ansuz en historiefortælling, men nu er du selv midt i

historien, mens du fortæller den. Eller den fortæller dig. Eller begge dele på én gang. Du er helten med

de tusind ansigter.

Rejsen er altid eventyrlig, og selvom den foregår i ydre landskaber befolket med ydre skikkelser, er det

altid heltens indre skikkelser, der dukker op i fortællingen. Du møder vismanden, der giver det et godt

råd. Du møder fristeren, der leder dig på afveje. Du møder hjælperen, der følger med et stykke af

vejen. Du møder følgesvenden Fehu, der ser det komme og går i forvejen (forsynet). Du møder

portvagten, der sikrer sig, at du er klar til at gå videre. Måske stiller han dig et spørgsmål eller lægger

en forhindring. Først når du har løst opgaven, kommer du igennem døren. Livet er åbenbart et stort

teaterstykke med indbygget kvalitetskontrol.

Der er derfor nyttesløst at tale om, at livet er forudbestemt. Der er ingen, der kan formidle deres

livserfaringer på forhånd til andre. Der �ndes ingen facitliste. Det giver heller ingen mening at spørge

bagefter: Hvis du kunne gøre det hele om, hvad ville du så gøre? Livet leves forlæns og erkendes

baglæns, her og nu. Det er ikke det samme som at nægte at lytte til de gamle og deres erfaringer, men

det kan være lige meget, hvis ikke den unge helt i sit eget liv får lyst til at erfare for sig selv og se efter,

hvorvidt det nu kan være rigtigt, hvad der fortælles.

Det siges, at road-movien altid handler om rejsen til sig selv. Nogle dyrker længslen efter at komme

hjem igen hele livet, Odysseus’ hjemvenden til sin ø, uden måske nogensinde at ankomme. ‘It was a

train, that took me away from here. But a train can’t bring me home.‘ Jeg giver Tom Waits den tvivlens

fordel, at han måske havde tænkt sig at vende tilbage til fods. Eller ikke vende tilbage men alligevel

komme hjem. Den skamskudte hjerneskade har ikke længere et hjem at vende tilbage til men må
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�nde eller skabe et nyt et andet sted i en anden tid. Nogle af de mere hårdhudede rejsende tager en

tur omkring Dantes Helvede på deres vej. Hell Broke Luce.

Kenaz

Viden forpligter.

Kan du kende en frygtelig hemmelighed uden at handle på den?

Hvis så, velkommen i kujonernes selskab.

Kendskab, kunnen, jeg kender, jeg kan. Kenaz er en fakkel i en formørket verden af ukendskab og

vankundighed. Kenaz er oplysning.

Pilen peger baglæns. Kundskab går tilbage til fordums viden. Uden sand historie og sand tradition,

ingen kundskab. Tegnet udvider sig fremad. Kundskab vokser og bliver stærkere.

Thors pil vender fremad, Thurisaz handler om fremstilling af værktøj. Kenaz handler om den viden, der

skal til for at bruge det. At erhverve sig ny viden kræver uforfærdethed, Thors mod og vilje.

Vor viden be�nder sig i en tilstand at belejring og belemring med folk, der ønsker viden for sig selv,

men vil gøre alt for, at andre ikke skal få den. Viden er nu forurenet med bevidst uvidenhed og i-

stedet-for-viden. Viden �ndes, men når aldrig frem til folk. Viden kræver en kilde, en formidler og

nogen, der ønsker at vide. Når kilden er lukket eller forurenet, når formidlingen er blokeret, og når alt

for mange mennesker ikke ønsker at vide andet end det, der ikke er farligt, det de tror at vide i

forvejen og det der ikke kræver, at de gør noget for at erhverve den, så er det trange tider for Kenaz.

Viden er en kunst, kunst er viden. Men nu må kunst i følge korrekthedens herskere ikke længere være

viden og kunnen men blot kunstfulde iscenesatte hændelser, og videnskab må ikke længere være en

kunst men blot et skema og en forretningsplan. Den mandlige og den kvindelige side af Kenaz bekriger

og udelukker hinanden. De sidder i hvert sit rum og taler ikke længere sammen.

Den gode nyhed er, at forfædrenes fakler aldrig er slukket, for de er uudslukkelige. Vi kan tvinges til at

sætte vore lys under en skæppe, men de kan aldrig slukkes.
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Gebo

Er din gave en velsignelse eller en forbandelse?

X’et er et mærkeligt tegn i vores skriftsprog. I dag synes vi ikke længere, det hører hjemme undtagen

når vi skal være smarte med X-Factor, X-�les, XXX-porno eller sætte et X i kalenderen.

Faktisk hører det vældig meget hjemme, for det er runen for at give en gave, Gebo Det er det, man gør

i X-Mas. Julen er gavernes tid, naturens og kulturens ægte gaver. Alt er høstet og bragt i hus, alt er

modent, øllet bliver ikke bedre, mjøden/honningvinen ligeså, kødet har hængt til tørre eller er røget

eller har ligget i saltlage. Æblerne er �ne og tørre og fuld af sødme. Kålen er sprængfarlig med saft. Det

bliver – eller rettere: det blev ikke bedre, og derfor var julen altid gavernes fest. Det var før

jesusbarnet, Coca-Cola-julemanden, BR-legetøjet og DR’s julekalender. Det var før rockerne ankom og

sagde Dette er en gave, min ven. Den første er gratis, …

Men Gebo er meget mere end juleand med æbler og svesker og et par nye uld-hjemmesko – jeg er en

stor fan af begge dele. Gebo er den oprindelige økonomi. Vi tænker på det oprindelige som

byttehandel, men gavegivning er betydelig ældre.

Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om at dele ud af sit overskud, når man har mulighed for det. Var

det selvopofrelse? På sin vis og på ingen måde. Man ofrede ikke sig selv for andre i selvpineri. Man gav,

når man havde mulighed for det i forventning og forvisning om selv at modtage gaver, når man

trængte. I en husholdning skal tingene gå op og ballancere. Økonomi er en balance-akt (eng: balance

sheet). Det græske ord økonomi betyder husholdning.

Stedets økonomi, dets husholdning, var både afhængig og begunstiget af den udveksling, der fandt

sted, når man gav. Og selvfølgelig kan gavegivning misbruges. Den første er gratis, sagde rockeren og

ma�osoen, sidenhen har du et problem, hvis du ikke betaler overpris – for evigt. Men i den oprindelige

og sunde husholdning gav og modtog du uden regning.
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Wunjo

Vær forsigtig med, hvad du ønsker. Du kunne risikere at få dit ønske opfyldt.

Underet, vidunderet, I wonder, ein Wunder. Den udfarende kraft kommer nu ikke fra

bevægelsespunktet under navlen (Thurisaz) men fra hjertet. Et kvindeligt tegn som søen, Laguz. Se

ligheden.

Du kan undre dig. Du kan beundre. Og du kan være vidne til et under. Wunjo er evnen til at ønske sig

de rigtige ting. Hvis Fehu er held, så er Wunjo lykke, harmoni, sundhed, kærlighed, lykke.

I en syg kultur gør menneskene alt det, der skaber ulykke. I en sund kultur fremelsker vi, som vi dyrker

en have. I en syg kultur gror der ukrudt alle de steder, hvor afgrøderne ikke allerede er visnet. I en

sund kultur sår, vander og luger vi vores have og dyrker vores lykke – der er ingen garantier, men den

kommer gerne, når vi ikke spænder ben.

I en syg kultur �ndes Wunjo ikke længere i forholdet mellem mand og kvinde, selvom de burde være

selve hjemstedet. I stedet �ndes der krig, misundelse, følelser som handelsvare, energiudsugning og

overskruede forventninger. Ingen kan indfri den slags forventninger, og man kan kun ende som et

dumt svin. I en sund kultur ærer kvinden manden for den, han er, og han ærer kvinden for den, hun

er. Han kan være far for hendes børn, men han er ikke hendes far eller hendes søn. Hun kan være mor

for hans børn, men hun er ikke hans mor eller hans datter.

I relationer, hvor Wunjo �ndes, bringer hun det bedste frem i ham, som han bringer det bedste frem i

hende. I en syg kultur er vi aldrig �yttet hjemmefra.

Vi lever i en syg kultur, hvor han forventes at redde hende fra hende selv, og hun forventes gebærde

sig som hans ungdoms venner. Gennemsnittet i levetiden for disse kulturskabte, barnagtige

urelationer er mellem 2-5 år. Tragedien er de voksne, der aldrig blev voksne og barnet, der blev et

gidsel.
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Hagalaz

Lad være med at �kse, hvad vi burde ødelægge, før det ødelægger os.

Vi holder af at tænke på udvikling som fortløbende, forudsigelig, opbyggelig. Verden har bygget sig op

eller droslet sig ned lag-for-lag trin-for-trin. Historien og et menneskeliv lige så. Det passer bare ikke.

Verdens gang er ramt og styret af katastrofer, udviklingen foregår i pludselige skift. Darwinisterne

tager fejl, udviklingen sker i spring. Geologerne tager fejl, Jorden er ikke bare årringe på et træ afsat

langsomt og dovent. Dybe ar, katastrofer og uforklarlige spring i udvikling er normen, ikke

undtagelsen. Historikerne tager fejl, det var ikke historien fra stenalder til atomalder, for i en fjern

fortid var de udstyret med hi-tech.

Hagalaz er hagl. Det regner ned igennem den kolde luft, og de bløde regndråber bliver til hårde

iskugler. Hvis du er det rette-forkerte sted, er de store som bordtennisbolde, går igennem dit tag og

din bilrude, og fælder din majsmark, før du nåede at høste den.

Når vores liv rammes af pludselige omvæltninger og uønskede skift, sker der ofte noget livbringende

samtidigt. Du mistede dit job, men hvor glad var du egentlig for det? Du endte med at �nde ét, der var

bedre. Du mistede dine ejendele og dine penge, til gengæld fandt du en større mening med hele livet.

Dit liv antog en krise, da du fandt ud af, at intet i denne verden var, som du troede, og at de havde

løjet for dig hele vejen igennem. Til gengæld fandt du ud af, at virkeligheden blev tilgængelig for første

gang. Du opdagede at det var smertefuldt at tænke – til gengæld erfarede du, at tænkning for første

gang blev mulig.

Lad ikke en frugtbar krise gå til spilde.
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Nauthiz

Det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere.

Need: nødvendighed, behov. Behovets skumle skyggeside er begæret. Kender og følger du ikke

behovet, bliver du fortæret i begæret. Træf dit valg i tide eller bliv hverken-eller, Neither eller til-intet,

Nihil.

Skær igennem. Runen er et sværdhug igennem stilheden, Isaz.

Den skrå streg, sværdet der hugger, det pludselige og uforudsigelige, så du i haglbyen, Hagalaz.

Runerne er ikke adskilte tegn, men tegn i familie med hinanden, glidende ud og ind ad hinanden,

blivende til hinanden.

Nauthiz er basta og bum! Nu kan det være nok!

Der er brug for ild, der er brug for at brænde af.

Der må sættes en grænse, og det skal være nu.

Det er på tide at gøre, hvad der skal gøres.

Kraften i at sige NEJ og at sige fra.

Nauthis er upopulær i NewAge-kulturen, hvor man pålægges kun at sige ja, ikke at sætte grænser,

aldrig at vise vrede og kun at tænke positivt (duknakket). Nauthis’ lærdom kan være harsk og besk, da

den påkalder sig Nornerne, de tre skæbne-kræfter: fortid, nutid og fremtid.

Hvis man siger Nu skal det være!, så henter man fortiden over i fremtiden med begge ben plantet i

nutiden.
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Isaz

Isen synes blot at stoppe �odens strøm.

Alkymi taler om ild og is. Som ildens nødvendighed, så isens uafvendelighed. Du kan ikke stoppe ilden,

når den raser, ejheller kan du standse isen, når den breder sig. Ilden farer ud og trækker alt ind i sig,

mens isen sætter sig i sig selv og skubber alting væk. Ilden får huse til at falde ind i sig selv, mens isen

får sten til at revne midt over. Ilden buldrer og larmer og fortærer, mens isen er helt tavs og stille og

intet kan fortæres. Ingen af dem kan undvære hinanden.

Hvis du skal skabe den fuldendte klinge til et sværd, skal du først smelte den i ild og dernæst hærde

den i vand. Fra hvidglødende til blåfrossent. Isen gør ildens kraft langsom og solid.

Isaz, is-stilstand, er den statiske frosne tingenes og tankernes stilstand. Den dobbelhed er frossenhed

som frygt og indefrossenhed men samtidig koncentration, vilje og fokus. ‘Frys’ siger de midt i

�lmoptagelsen, fordi det er et vigtigt og koncentreret øjeblik.

Is er smuk og besnærende, men gletcherens kraft kan rive selv bjergsider i stykker. Isen på en sø kan

synes som den ubesværede genvej, og snart ligger du på søens bund. De siger, at kun en tiendedel af

isbjerget stikker op over vandet. Resten lurer underneden.

Hvis du er ophidset og har fået en hedetur i kampens hede med temperamentet på kogepunktet, så

skal du slå koldt vand i blodet og have is i maven.

Be cool baby!

Jera

Som vi sår, så skal vi høste.
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År, Year, Jahr, Ur. En rune med et cyklisk forløb som tegnene for mindre-end, større-end. Det er sådan

årets cyklus er. Det vokser og når sit ene vendepunkt, det trækker sig sammen og når sit andet

vendepunkt. Det er lige forunderligt hver gang og hvert år. Det er forudsigeligt på en evigt

uforudsigelig måde.

Året er såning, vækst, modning og høst.

Året er forår, sommer, efterår og vinter.

Året er fødsel, ungdom, alderdom og død.

Jera er lignelsen om det lille forudseende og beslutsomme agern, der faldt ned i vinteren og jordens

dyb og en forårsdag med årene stod som en kæmpe eg og overså landskabet til midt om sommeren.

Da efteråret kom, var der agern igen.

Sommerens høst er vinterens føde. Frøene fra efterårets høst blev forårets såsæd, og ved det store X i

midten, Gebo, nyder vi de bedste af sommerens gaver. Intet er fremskyndet eller forsinket, intet kan

tvinges. Jera er runen for tålmodighed. Vi lever i utålmodige og forcerede tider med dårlige afgrøder og

svag sæd. Der kan være rigeligt af det, men dets indhold er udpint og kunstigt. Vi sulter midt

forbrugets fest.

Der er �ere slags år. Der er det lille sol-år, og der er det store Sirius-år. Der også det ufatteligt store

Svastika-år. Hvis du er anfægtet af, at det har med nazisme og Hitler at gøre, så erstat svastika med

fremmedordet galakse. En dag er på en måde også et slags år, men det hedder Dagaz. Noget tegner

en spiral og vender tilbage, ikke til samme sted med til en ny vinding i spiralen.

Jera er runen for tid. Tiden heler alle sår, sagde man. Det er muligvis ikke helt rigtigt, for smerte

gemmes over lang tid. Hvis ondsindede og beregnende mennesker ønsker at påkalde sig denne

smerte og åbne såret endnu engang, kan det �nde sted. Hvis der blot er een glød tilbage i det

udbrændte bål af gammelt nag, vil en galning med hang til ildspåsættelse kunne puste til den og få

den til at �amme op igen.

Eihwaz

Træerne gror ikke ind i Himlen, sagde de.

Det var muligvis dér, de tog fejl.
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Der står et træ i Verden. Eih er en eg eller en taks. Grenene er i Himlen, rødderne er i Jorden. Der er to

retninger for livet og træet. Ovenfra og ned: det suger sollys til sig. Nedenfra og op: det får vand til at

løbe opad. Det kræver avanceret udstyr at få vand til at løbe opad, men træerne har ingen problemer

med det.

I træets grene bor der dyr og fugle. De kaldte det Yggdrasil. På dets kviste hænger der frugter. Under

dets krone er der skygge. Ved dets stamme er der læ. Dets liv strækker sig over 100 generationer, og

dets hukommelse er overvældende. Vær forsigtig, hvis du vil tale med et træ, vælg et lille et til at

begynde med, en gammel eg eller taks er for stor en mundfuld.

Træet er den fælles hukommelse, i modsætning til det fælles ubevidste, altså mangel på hukommelse.

Da de kristne satte sig for at udslette hedenskaben, fældede de de ældgamle træer, der var

hedningernes helligdomme. Det var et perverteret ritualmord på deres historie, traditioner og

bevidsthed.

Det menneskelige nervestystem har form som et rodnet til et træ. Rygsøjlen har 24 led som Futharken,

hvis man fraregner hofteregionen.

Takstræets nåle er giftige og påvirker nervestystemet. Selvom det indeholder død, er taksen symbolet

på udødelighed eller indvielse til livet via døden.

Perthro

Begyndelse og ende ligger fast. Hvad der er imellem er dit.

Intet er forgæves, alt bliver husket

alle menneskelægters korn og aks på disse marker.

Dette er terningbægeret, der kastes for at søge viden om det ukendte.

Perthro er det ukendte og vores mulighed for at kende til eller leve med det ukendte.

Hvordan kan du kaste en terning eller en stak pinde for at få noget at vide om det ukendte? Det kan

du, hvis det er din dobbeltgænger, din skygge, din skytsånd, som du spørger og ikke ud i den blå luft.

Du skal stille et klart og enkelt spørgsmål og spørge med en hensigt. Herefter skal du tyde svaret ved

at sidde stille og lytte til svaret. Vores forfædre havde et system for at spørge og svare, som ikke

længere er kendt. Imperiet ødelagde alt, hvad det kunne af den gamle viden. Meget passende for den



29.12.2022 15.29 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2752/3124

ukendte rune, hvis betydning i virkeligheden er ukendt. Andre kulturer har ubrudte og stadig levende

traditioner (se fx I Ching). Med tiden vil den tabte viden vende tilbage.

Der er måder at få en viden om det ukendte. Når vi ser et mønster, bør vi forfølge det og se efter en

gang til. Mønstre kan være fortid, der ikke er anerkendt og afsluttet og derfor gentager sig selv. Hvis vi

i disse tider lader hånt om, at et grusomt mønster er ved at gentage sig, vil Verden som vi kender den

for tredje gang i 100 år blive forledt til Ragnarok.

Vi kan fantasere os til alt muligt i vores formørkelse og uvidenhed. Hvis vi vil vide, Kenaz, skal vi nogle

gange begive os ind i det ukendte. Ideen om terningekastet er sidenhen misforstået. Der blev ikke

kastet terninger i kedsomhed – måske gjorde der iblandt – men her er der tale om at spørge

Verdensaltet om årsag og virkning. Hvis du har spurgt på den rigtige måde og forbliver i denne

klarhed, er det forblø�ende så klart og entydigt svaret kan blive.

At tage chancen kan synes at være et terningespil. Måske går det godt, måske ikke. Det afhænger af,

hvor lydhøre vi er, når vi tager chancen. Er det den indre stemme, der taler, er det skytsånden, der

prikker dig på skulderen og siger Så er det nu!? Det kan være, at et andet menneske siger, hvad der

skal siges. Vi er hinandens talerør. Tør vi lytte, er vi for stolte til at overlade en vis dømmekraft til

andre? Bedst er det, hvis vi selv havde den fulde dømmekraft, men hvad med de døde vinkler?

Algiz

Frygt har en plads i ethvert hjerte. Mod er blot et muligt svar.

Elgen, Algiz eller Elhaz larmer ikke, når den går rundt i skoven, så du hører den ikke, før den står der.

Du bliver lidt forskrækket. Bare rolig, den skal nok forsvinde igen. Den er et stort og frygtindgydende

dyr, men den kan bedst lide at være alene i sin skov, så den træder gerne til side. Gør det samme.

Elgen yder beskyttelse. Den er selv beskyttet af sin størrelse og dens horn på sit enorme hoved. Lad

være med at køre for stærkt på vejene – du har ikke lyst til at få en ton dødvægt tværs igennem

forruden, for den yder ingen beskyttelse.

Mod i forhold til frygt er sagens kerne, ikke fravær af frygt, frygtløshed. Frygten er et tegn på, at du har

brug for et forsvar, en beskyttelse. Algiz er din beskyttelse, dit skjold.

Newage prøver at lære os, at vi skal være uden jeg og uden vrede og kun tænke rare tanker. Begge

dele er noget vrøvl og dertil farligt. Jeget er dit skjold, det kan ikke være stærkt nok. Når det er stærkt,
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er det roligt, vi bemærker det ikke, vi taler ikke om det. Når det er svagt, er det et problem. Det er

uroligt, det blæser sig selv kunstigt op, det kammer over, vi bemærker det og taler om det. Derfor

tager Newage, den kunstige kult for forvirrede svagpissere, fejl, når den prøver at lære os, at jeget skal

dø. Det er misforstået buddhisme. Jeget er hertil-og-ikke-længere, et advarselsskilt for

grænseoverskridere.

Du kan sænke dit skjold, når der ikke er noget at frygte. Det bør være den normale tilstand. Men du

skal aldrig lægge det fra dig, og hvis der er huller i det, skal det repareres. Skjoldet er dit levende

forsvar, der afviser angreb fra snyltere. En stor hund ligger dovent men opmærksomt og betragter dig.

Den har både en stor krop og et selvsikkert jeg. En lille hund springer op for et godt ord og bjæ�er løs.

Måske bider den dig i benet, for en sikkerheds skyld – hvilket den ikke skulle have gjort, for det gør

dens liv højst usikkert. Den har en lille krop og et usikkert, men opblæst jeg.

Newage tager også fejl med hensyn til vreden. Vrede er ikke en attråværdig tilstand, men hvis den er

fuldt berettiget, skal den ikke undertrykkes. Den skal styres og retningsbestemmes. Som jeget er dit

skjold, skal vreden være dit sværd. Fravalg af alle andre tanker end de rare tanker er en fornægtelse af

en virkelighed, der på ingen måde er rar. I en sådan virkelighed har du brug for både skjold og sværd,

Algiz og Thurisaz.

Sowilo

Vejviseren vil føre dig til døren og vente på din tilbagevenden.

Solen er afbilledet som en stor kugle på en vogn. Det har en bane. Hvel, hjul, omdrejningspunkt, spiral

er de gamles ord for den roterende kraft. Inderne kaldte det for et chackra. Europæerne sagde vortex.

Nordboerne sagde hvel.

I din krop �ndes der små sole hjul, spiraler eller sole, der snurrer rundt. Folk med seernes blik hævder

at kunne se dem som sådan. Det lille hjul modtager kraft fra det mellemste hjul, Jorden og begger

modtager kraft fra det større hjul, Solen. Denne modtager igen kraft fra det endnu større hjul,

Mælkevejen, der modtager kraft fra det største hjul, Altet. Igennem Altet strækker sig tråde af elektrisk

kraft, Eihwaz.

Når de gamle nordboere eller indere – samme folk – talte om det store hjul, mente de Altet, der

drejede om sin akse, Amleths (Hamlets) møllehjul. Men de var fuldstændig klar over, at Solen var det
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primære krafthjul i den verden, vi kan overskue og bevæge os i. Solens kraftværk giver et væld af liv til

alle levende væsener.

Man skulle tro, at det var Thors tordenkile, Thurisaz, der måtte afbildes som et lynnedslag. Men de

gamle så videre og vidste, at Solen er den synlige og nærværende kilde til lynets elektriske kraft.

Hvordan de vidste det, kan vi kun gætte på. Der er de, der siger, at de store himmellegemer og Solen

opførte sig anderledes og til tider voldsomt i tider ikke fjernere, end at der var mennesker, der så og

oplevede det. Algiz-runen ligner den Store Mand på Himlen, en elektrisk kraftfelt, der kunne ses for

titusinder af år siden, da de store himmellegemers ligevægt blev forskudt. Der er de, der siger, at

uligevægten førte til ødelæggelsen af et eller �ere af disse himmellegemer, og at det oven i købet

skyldtes, at der var visse jætter, der forstyrrede denne ligevægt som en akt af uvilje, en krigshandling

mod guderne.

Sowilo er den ældste æreskode. Egentlig ære kan kun tilfalde den lovgiver, der er i pagt med de

grundlæggende lovmæssigheder. Kun i det omfang, en konge eller fyrste eller råd af ældre er i

overensstemmelse med denne lore, denne naturens lov, fortjener de ære og respekt. Desværre er al

magt nu i hænderne på Denne Verdens Fyrste, den omvendte sol, det sorte hul, der suger alt til sig, og

som skamløst forlanger at blive æret uden at være værdig til nogen form for ære.

Tiwas

Retfærdighedens kværn maler langsomt men sikkert.

Tyr er krigeren. Tyr er også Amleth, Nordstjernen, omdrejningspunktet. De gamle søfarere brugte

Polaris som det faste punkt, når de skulle krydse verdenshavene. De måtte bruge særligt udstyr, for

eksempel et pil, der pegede op med det faste punkt. Det keltiske kors er ikke et kristent symbol, for

den runde skive i midten kunne drejes. Det var et navigations-redskab. Når navigatøren tog sit bestik,

lignede han en bueskytte, der skød sin pil mod Verdens Navle, Tiwas.

Tyr er retfærdighed, moral. Tiwas er det moralske kompas, vi kan navigere ved. Tyr har kun en hånd.

Den anden ofrede han for at Fenrisulven kunne blive lagt i lænker. Der er tale om et o�er, der gøres

for at opretholde retfærdigheden. En ægte kriger må være i fuldendt balance med sig selv. Al gammel

kampkunst har som udgangspunkt den fuldendte ligevægt uden hvilken ingen udfarende kraft har et

ståsted. Fenrisulven er det kaos, der anfægter ligevægten. Hvis den igen slipper løs af sine lænker, vil
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kaos endnu en gang herske. Hvis vi tyder tidens tegn, er det meget svært ikke at få den tanke, at der

nogen, der igen arbejder på at slippe ulven løs.

Når Tyr ikke er taget i ed, når retfærd er stjålet, �ndes der Tyr-ranni.

Berkano

Hun kender alle menneskers skæbne, selvom hun ikke udsiger spådomme.

Den hvide slanke stamme, den �ne bark, den søde saft, der strømmer ud af en revne i stammen.

Runen i sig selv er et par moderlige attributer. Fødsel og føde er hendes kvaliteter. Birkegudinden

skaber det nye liv, og hun svigter aldrig sit afkom men nærer og opretholder det bagefter.

Huset, hjemmet og taget over hovedet er det modelige opholdssted, der ligesom skibets skrog er det

omvendte tag under fødderne. Himmel og hav er begge velgørende men også ødelæggende, og imod

begge er der brug for beskyttelse. I huset i fædrelandet tales modersmålet.

Når du kommer indenfor, er du under beskyttelse af Berkano. Hun vil tage sig af dig, når du kommer

langvejs fra, hun vil vide, hvad du har brug for. Måske vil hun også indvie dig i sine hemmeligheder.

Birken er det første træ, der vågner om foråret. Det betyder fødsel og genfødsel. Huset i birkeskoven

er hendes skød, det sikre sted før vi sendes ud i verden. Vi husker det muligvis ikke senere, men vores

mor er gået igennem mangt og meget for at beskytte os. Kom aldrig imellem en moder og hendes

barn, ulv eller bjørn eller endnu værre: ondsindede mennesker. Du vil fortryde det.

Inguz er det indre barn, fosteret, frøet. Berkano er det ydre barn.

Inguz er helbredelse og foryngelse – det modsatte af industrielt kvaksalveri.
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Ehwaz

Sindet vil stole på kroppen, kroppen vil stole på sindet.

Rytteren og hesten vil stole på hinanden.

Kan du levere varen? Er du en realistisk samarbejdspartner? Kan du indgå i et teamwork? Har du

forstået det fælles værdigrundlag?

Sådan spørges mennesker i en verden, hvor menneskekroppe og -sjæle er skruer og bolte i en stor

maskine, og hvor mistillid og tvang styrer verden.

Er du tro mod din udkårne. Er du loyal overfor din familie, din klan, din stamme, din nation? Står du

ved din broders side, når han har brug for det?

Sådan spurgte mennesker hinanden i en tid og i en verden, hvor fælles overlevelse og velstand var

afhængig af troskab og tillid.

Vi har stadig blandt de eurasiske folkeslag bevaret en urgammel tillid til andre mennesker. Men det

storsind, der engang var vores styrke og som skabte en kultur af storhed, er i dag blevet vores

svaghed. I tillid og gæstfrihed har vi tilladt andre at bosætte sig og hjulpet dem, hvis de var i nød. I dag

misbruges denne tillid til at ødelægge vore nationer og vores kultur. Et forehavende, der allerede er

langt fremskredent.

Vore lande oversvømmes af folk, der ikke har den mindste tillid til os, som ønsker alt det, vi har skabt,

men som vil ende med at smide det i skraldespanden, fordi de ikke kan �nde ud af at bruge det eller

skabe noget lignende, og som det øjeblik, de er i �ertal, vil vise deres ansigt og fordrive dig fra dit land.

Da de mongolske horder (eller var de tartarer, for så mange mongoler fandtes der ikke på jordkloden),

ankom, var der ingen tøven med at drive dem tilbage. Da de kunstige �ygtningestrømme ankom fra

Mellemøsten, dukkede vi nakken, for vi vidste, vi var medskyldige i at ødelægge deres lande. Således

kan dårlig samvittighed, skyld, skam og korrekthed misbruges som et dobbeltbladet sværd svunget af

ørkendæmonens yngel, der stræbte efter udslettelsen af både ørkenfolkene og det folk, der boede

mod nord.
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Mannaz

Da mennesket ikke er herre over siden egen skæbne, er det bedre at lide den vel.

Mennesket. Som alt andet liv ankom vi her i tidernes morgen fra rummet. Måske i rumskibe. Måske

som kim, æg, sæd og celler frosset i is. Måske i en membran. Darwin har i sagens natur ikke gjort rede

for noget som helst, for hans bestillingsarbejde er ifølge bestillingen fuld af huller og ‘missing links’.

Bestillingen gik ud på at levere en dårlig undskyldning for den stærkes ret til at underkue og

massemyrde den mindre stærke. Glem alt om aber og ‘Out of Africa’.

Mennesket har en krop som et dyr, men det er noget andet. Det ved noget. Det ved, at det har en

skæbne. Ved det også, hvordan det skal forholde sig til sin skæbne, sin Wyrd, det der sker. Det

underlige, det mærkelige (weird). Vi undrer os, når vi mærker det. Et dyr kan alt muligt prisværdigt og

forunderligt, men forundring og tænkning er ikke dets egenskaber. Det kan derfor synes lidt underligt,

at der er så lidt forundring og tænkning blandt mennesker i disse dage. Der må være nogen, der

mener, at mennesket blot er et dyr, skal behandles som et dyr og lære at opføre sig som et dyr. Hvis

du er et dyr, hva�or et dyr er du så? Jeg er en folkevogn 🙂

Som mennesker har vi adgang til det store bibliotek, hvis vi ønsker det – og har oprettet et lånerkort.

De gamle kaldte det for Mimers brønd. Alt, hvad der er sket, tænkt og gjort �ndes her. Det er derfor en

af de største fejltagelser, som historieforfalskerne og kulturødelæggerne har gjort, når de mente, at

ødelæggelsen af biblioteker ville udslette menneskehedens hukommelse om den oprindelige viden for

evigt. For der var en usynlig kosmisk backup på en kvantecomputer med uendelig fraktal diskplads –

undskyld brugen af fremmedord i én sætning, men de gamle havde ikke ordene for den slags. Til

gengæld havde de begrebet Mimers brønd. Vandet har hemmeligheder, spørg Laguz. Brønden er ikke

en harddisk, men en softdisk, og derfor kan den ikke udslettes eller udtømmes. Og som du måske har

opdaget, så havde de gamle ord for det hele.

Mannaz er mennesket i sit fulde udtræk. Når guderne blev beskrevet så menneskeligt, var det fordi

den åndelige tradition i Norden allerede før Kristendommen indeholdt begrebet for mennesket som

guds søn, altså fuldkommengørelse og oplysning.
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Laguz

Det stille vand, den dybe grund.

Alt levende er afhængigt af vand.

Havet er uendeligt, kilden løber ikke tør.

Vand er ikke bare vand, vand har en opbygning.

Vandet har mange hemmeligheder.

Menneskets krop består af 99% vand.

Vand har en hukommelse.

I en fjern fortid fandtes der over hele jorden mennesker, hvis viden og kunne overgik vores. De var

sønner og døtre af de, der kom ned fra stjernerne i en endnu fjernere fortid. Vi kan ikke sætte årstal på

det men kun sige, at noget skete forinden, og noget skete efter.

På et tidspunkt skete der noget, der �k vandene til at stige. De menneskelige bosteder ved kysterne

blev begravet i vand. Med årenes løb er de yderligere begravet i havbund. De menneskelige bosteder

på land blev begravet i jord og mudder eller blev ubeboelige på anden vis. En del af dem ligger der

endnu spredt i landskabet som ruiner.

Isen dækkede i lange stræk den nordlige halvkugle. Alt det land, der var dækket af is kaldtes for Alt-

Land-Is. Det er de lande, der i dag hedder noget med -land: England, Irland, Skotland, Nederland,

Island, Grønland, Danaland, Nordland, Svealand, Finland, Rusland, Tyskland, Poland. Midt imellem

Danaland og England lå Doggerland. Her lå isen, og under isen lå gammelt land. Da isen forsvandt, var

alt skruet i stumper og stykker, og et nyt land dukkede op.
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Inguz

Jeg så kornet i nat, det drømmende korn,

alle menneskeslægters korn og aks på disse marker.

I midten frøet, i toppen skuddet, i bunden rodtrevlerne. Fra en lille kerne, måske en lille nød, et korn,

et agern til en kæmpe eg. Frøet ved allerede, hvor det er på vej hen, hvordan kunne det ellers vokse så

målrettet og ufortrødent? Det har al den tid i verden, det har brug for.

Kornet, frøet skaber et beskyttet rum, hvor intet kommer i nærheden af. Det et lukket kammer, et

ueksploderet projektil, en �askepost, en overlevelses-kapsel. Intet trænger ind, men kornet er vidende

og opmærksomt, det hører og ser og mærker. Når det hører og ser, hvad det ønsker at høre og se, så

åbner det sig og vokser ud af sig selv.

Ing eller En er den ældste guddom. Vi hører og læser det i ordene gør-en, lad-en, vid-en, søg-en, vær-

en. Når vi tilføjer En til et udsagnsord, tilføjer vi skabelse. En er den mandlige sæd.

Den mandlige sæd er i disse tider forurenet af alskens vædsker og udledninger, der ødelægger den.

Mange mænd i dag kan ikke bidrage til skabelsen af børn, for de er ufrugtbare. Mørkets magter har

bestilt et massemord på menneskeheden og har fundet måder, hvorpå de kan forstyrre den mandlige

og kvindelige harmoni (hormon – harmoni). Drenge bliver til piger, piger bliver til drenge. Alt bliver til

en blævrende ufrugtbar suppedas.

Men vent et øjeblik, er dette tegn ikke bekendt i vor tid? Det er jo DNA-‘et og dobbelt-helix’en! Det kan

de gamle umuligt have kendt til, og darwinisterne behøver så sandelig ikke at gøre rede for de

manglende led. Sov sødt, lille Jumbo …
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Dagaz

Grib dagen før den angriber dig bagfra.

Jera og Dagaz er den store og den lille cyklus, den langsomme forandring og det hurtige skift. Dagaz

forudsætter Jera, en stadig opbygning af en kraft, der giver sig udslag ved daggry, solopgang, lysets

frembrud. Dagaz er tigerspringet, men forinden har katten listet sig ind på byttet, ventet og

forudgrebet springet. Det er udløsningens øjeblik.

Dagaz er Moebiusbåndet, tegnet for uendelighed ∞ Men da alle runer er kileskrift gjort med hammer

og mejsel i uforgængeligt materiale, så er der ingen runde hjørner. Tegnet er uendeligt, fordi det er

øjeblikket, krydspunktet mellem al fortid og al fremtid. Det er også timeglasset, der for en stund er

væltet om på siden, så tiden går i stå. Det er sandhedens øjeblik med tunnelsyn.

Daggryet er det nøjagtige ligevægtspunkt mellem nattens og dagens kraft. Det er altid blevet regnet for

det gunstige tidspunkt for at fylde sig med det bedste af disse kræfter. Ingen kan være i tvivl. Der er en

afgørende forskel mellem at sidde og betragte solen stå op i horisonten og at betragte den samme sol

gå ned. Vi behøver ikke forklare det, vi ved det.

Futharken har ingen rune for natten. De gamle ærede solen uden at være rædde for mørket. Der er

ikke mørkt om natten, og Himlen er fuld af lys. En by fuld af gadelys om natten er en fornægtelse af

nattens stille lys. Der bliver aldrig nattelyst og stille i en storby, og derfor ser menneskene aldrig det

svagere lys og hører aldrig lyden af stilhed. De færreste er oppe ved solopgang om sommeren, og om

vinteren iler de afsted med tungen ud af halsen med stift blik i undertrykt angst for at kommer for

sent.

Men når vi får højhastighedstog, så bliver alting anderledes … eller �ytter nissen med? Vi kan ikke

�ygte fra alle vore plageånder ved at sætte farten yderligere op. Vi kan løbe og købe os til glemsel en

dag eller to, men så bliver vi indhentet.
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Othala

Du gav mig, O Herre, en lod af din jord, …

Det er ikke tilfældigt, at forfædrenes lod er den sidste rune. Det er den rune, der vender hjem og

lukker cirklen. Den startede med Fehu, runen for velstand, det livgivende kvæg. Den slutter med

Othala, runen for den mark, som kvæget går på. Fehu er den mobile og strømmende velstand, det er

penge i dens egentlige betydning udenfor ågerkarlenes rækkevidde. Othala er den permanente,

bofaste velstand, det er fast ejendom. Den omfatter det, der mest af alt af mørkemændene i eftertiden

er blevet regnet for farligt: At folkene havde et sted, der var deres eget, og at dette hjemsted kunne

gives i arv.

Othala er nationen, hjemstedet, fædrelandet som lokalitet. Det er familie og slægt. Men i endnu højere

grad er det fædrenes ånd og selve jordens indre kraft, den særlige kraft, der bebor et sted. Det er både

landskabet, dets indre væsen og traditionen hos de folk, der igennem slægter har beboet dette

landskab.

Dette indre væsen er i dag under angreb af mørkets kræfter – landskabet, dets afgrøder, dets

sundhed, dets skove og søer. Grådige pengemænd har forledt landskabets beboere til at ødelægge det

for ussel og kortsigtet vindings skyld. De talte om fremskridt, og beboerne troede på dem og fulgte

deres forjættende løfter. Den faste ejendom er blevet mål for et snedigt rænkespil beregnet på at

frarøve folk deres hjemsted og stjæle deres værdier. Nu siger de, at folk ikke længere har lov til at eje

noget, at de ikke har frit adgang til rent vand, at de ikke kan bo der, hvor de ønsker og at alt skal

tilhøre noget, som nogen kalder et verdensfællesskab, som ingen ved, hvor bor, men som består af

mænd og damer i �nt tøj, der siger, at de og deres tusinder af love og uforståelige tiltag er til for folks

egen skyld.

Landet er nu også under angreb af hærlignende horder af fremmede, der intet har at gøre i dette

landskab. Nogle af dem er stakler på �ugt, men de �este kommer bare for at tage, hvad de kan. De

kender intet til landets sjæl, de vil aldrig kunne tage vare på det, for deres forfædre var nomader i et

tørt, solstegt og forblæst landskab. De har en skjult foragt for de mennesker, der bor her, men de viser

ikke deres sande ansigt, før de er i �ertal.
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Efterskrift og kommentar

Advarsel, der kan herefter forekomme visse fremmedord, da de gamle havde sprog men ikke

sprogforskning. Hvorfor skulle de have det, de havde ikke mistet deres sprog, og var ikke nødt til at

støve det op med støvet akademia. Det var munkene, der startede på det.

Den Ældre Futhark er disse 24 tegn. Det var de germanske stammers skriftsprog.

Det indeholder �ere lag. Det alfabetiske lag er et alfabet brugt til at stave ord med. Deraf navnet F-U-

TH-A-R-K, der er de første seks tegn. At tage noget bogstaveligt, er dette lag uden de andre.

Der er lyde og dermed bogstaver, der ikke er som i dag. Det tredje, Thurisaz þ, TH’et ligger et andet

sted i munden, end vi bruger. Læg din tunge bag din øverste fortænder og sig T. Det angelsaksiske

sprog og det islandske og færøske har det stadig i dag. NG-lyden har vi i dag valgt at bruge to

bogstaver på. Når vi siger ingen, kunne vi reelt have sparet et bogstav.

De 18 andre er:

G-W-H-N-I-J-Æ-P-Z-S-T-B-E-M-L-NG-O-D. Som vi allerede har bemærket, så er der mange af glypherne,

der ligner vore bogstaver. På ingen måde, vil kristenkulturens sprog-imperialister sige, for det er

latinske bogstaver! Det er bare noget, vi har oversat dem til, det hedder transliteration, siger de.

Døm selv.

Det ikoniske lag er runenernes design og billedværdi. Det er en mellemting mellem vejskilte og

hierogly�er. Egentlig behøver man ikke at skelne mellem det ikoniske og det poetisk-magiske lag, for

selve ikonet taler til en anden del af hjernen og bevidstheden. Man kan betragte det og lade billedet

lede via associationer. Indenfor runernes kultur og billedverden var det mere indlysende, hvor det

ledte hen. I dag er vi så billedforurenede, at det kan ende hvor som helst, så vi har brug for at styre og

begrænse retningen.

Det poetisk-magiske lag er tydningen af ikonet, runens navn, dens hentydninger, dens kraft og

virkninger. Dette lag er komplekst og mangetydigt og magtfuldt. De gamle var i stand til at kaste runer

med både heldsvanger og uheldsvanger hensigt. De kunne være en velsignelse og en forbandelse alt

efter behov.

Der ligger runer bag den glemte kampkunst Stav. Takket være en gammel nordmand ved navn Ivar har

vi den stadig i dag, selvom kun meget få kender den. Vikingernes krigere havde med rette et ry for at

være de bedste af slagsen. En enkelt mand med en økse holdt hundredevis af invaderende

normannere tilbage ved en bro under Slaget ved Hastings. Han mejede dem simpelthen ned på stribe.

Først da man kravlede op under broen og stak spyd i ham nedefra, gav han op. De byzantinske kejsere

i Konstantinopel brugte brugte dem som livvagter.

Vi tænker på kampkunst som noget, der er opfundet i Østasien. Men – og her er der uden tvivl stof til

en hel blogpost – den skikkelse, der indførte kampkunsten i Østen var Bodhidharma, den berømte

kriger. Her bliver det interessant, for billeder af Bodhidharma, eller som kineserne siger Da Mo – den

‘indiske prins’, der lærte munkene i Shaolin-klostret QiGong, der blev til KungFu, viser en vildbasse
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med brændende øjne og langt rødt fuldskæg og hår. Det er ganske tydeligt en kaukasisk-eurasisk

skikkelse. Det, som østerlændingene skal have æren for, er at bevare og videreudvikle den oprindelige

kunst, der kom fra Vesten og som i dag er vendt tilbage til Vesten fra Østen.

Og kære læsere og venner, hvordan tror vi lige, at det lykkedes nordboerne at holde det mægtige

romerske imperium stangen og senere dets arvtager, Karl den Stores (Charlemagnes) tysk-romerske

rige og dets underkuede og franki�cerede Britanien stangen i 400 år blot fra starten af vikingetiden og

frem til den tidlige middelalder? I virkeligheden burde vi gå helt tilbage til Cæsars gallerkrige og

Augustus’ fadæse ved Teutoburg år 9, hvor germanerne udtværede de romerske legioner med

overlegen strategi og kampkunst. Som stavkæmperen Ivar – måske – ville have sagt: Vi har læst jer. I

tror, I er krigere, men i er bare slaver og skal nedslås som de slaver, I er. Denne udsættelse af den

kristne magtovertagelse, Dæmonen fra Ørkenen, der stadig bekriger os den dag i dag, skyldtes

runernes kraft.

—– o —–
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Demokratiet er i en sørgelig forfatning. Det viser sig at være en forældet nyhed. I Platons Staten har

demokratiet ingen høj status. Blandt de fem muligheder, han beskriver, for at danne en stat, er

demokratiet det næstlaveste. Lavere er kun tyranniet. Faktisk er demokratiet allerede på vej til at blive

et tyranni.

Er det noget, vi genkender?

Staten



29.12.2022 15.30 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2765/3124

De fem styreformer

Platons idealstat er et aristokrati. Det er styret af vise mænd, aristos, eller vogtere. Det var ikke folk,

der havde søgt magten, det var deres pligt. De måtte ikke eje noget, så deres styre var ikke for

pengenes skyld. Derfor kunne de ikke korrumperes, deres hverv var både en pligt, et o�er og en ære.

Hvor langt er vi ikke fra det ideal af statsmandsskab i dag?

Det næstbedste styre var timokrati. Hvis en stat var truet udefra af fjender, blev styret overtaget af folk

med beføjelser til at gøre undtagelser og styre via et hierarki. At det intet har at gøre med et

militærstyre, efter et statskup i dag, er ganske tydeligt. Det var noget, der var valgt, og de folk, der

styrede, havde folkets beføjelser til det. Platon beskriver egentlig den måde, som den græske bystat,

Sparta, blev styret på.

Det tredjebedste, eller tredjeværste, om man vil, er oligarki. Et bankmands- eller købmandsvælde. Et

andet navn, eller rettere en endnu mere indavlet form er plutokratiet. Denne stat styres af folk, hvis

eneste begrundelse for beslutninger, er penge. Vi ser en særlig afstumpet udgave af denne styreform i

vor tids korporatistiske plutokrati, hvor Vesten og det meste af verden styres af ryggesløse bankmænd,

der rager til sig på folkets bekostning. En kombination af oligarki og tyranni.

Det næstværste er demokrati. Det er �ertalstyranni. Platon havde set dette demokrati henrette hans

elev, Sokrates, der i øvrigt er den talende stemme for Platon i de dialoger, som de ti bøger, Staten er

opbygget af. Et demokrati er ude af stand til at træ�e vise beslutninger, for folket kender ikke denne
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visdom, men lever for sig selv i nuet. Og det kan de sagtens gøre i et aristokrati, men i demokratiet er

de overladt til sig selv og deres uforstand, som høns uden hoveder. For Platon ville anarki være

utænkeligt.

Demokratiet er i dets grimmeste udgave en lynch-hob, et hængnings-selskab, en forsamling af folk

med fysisk magtovertag til at nakke mindretal eller personer, de ikke bryder sig om.

Den laveste og mest uønskværdige styreform var hos Platon og for hans eftertid tyranni. Af indlysende

årsager, kunne man mene, men lad os alligevel opsummere: Tyrannen besidder hverken visdom,

fremsynethed, krigerens etik, sans for økonomi, medfølelse med folket, ej heller har han nogen

legitimitet blandt disse. Han har simpelthen raget magten til sig for at tjene egne interesser. Og den

militære magt bruges indadtil som et undertrykkelsesapparat og ikke som et værn mod ydre fjender.

I de græske bystater var det måske muligt at tale om disse styreformer isoleret set. Det er ikke

længere muligt. Det er dog stadigvæk bemærkelsesværdigt, hvor dybt Platon skuer, og hvor eviggyldig

hans analyse af Staten er. Der er en stående bemærkning i �loso�en, at ‘al �loso� blot er fodnoter til

Platon’. Og man skulle måske inkludere Aristoteles her.

Hans statsformer �ndes ikke i den rene form. Det gjorde de heller ikke på hans egen tid, men hans

Stat var en beskrivelse af idealstaten med dens afvigelser. I dag �ndes de beskrevne former blot i

‘beskidte/urene’ former. Den eneste styreform, man stort set ikke �nder, er aristokratiet. De ‘�loso�ske

konger’, som Platon hylder, er ikke på banen i disse tider. Resten �ndes i et mildest talt uskønt

sammensurium, et hybrid-vælde, og for det meste under falsk varebetegnelse. Filoso�ske og vise

rådgivere til oplyste ledere, regenter, præsidenter eller konger er ikke i høj kurs. Derfor disse regenters

lave kurs.

Demokratiets svaghed og fallit

Styreformen i Vesten kalder sig selv for demokrati. Vi hylder folkestyret. Men folkestyret har en heftig

Achilleshæl. Der er en giftig slange, der bider i dets hæl. Summen af stupiditet og disinformation.

Folket er forførbart. Der �ndes forførere af folket, demagoger. Mens folket tror, det selv styrer, bliver

det styret bagfra, ovenfra og fra siden. Grunden til, at demokratiet er den næstværste styreform, er, at

det er en illusion. Faktisk burde det beskrives i dag som den værste styreform, fordi det er uærlig med

sig selv. Tyranniet er i det mindste ærlig med, hvad det er.

Et minimalt forsvar for demokratiet kunne selvfølgelig være, at det og vi er blevet ofre for nysproget,

der har korrumperet begreberne. Når der tales om folket, der styrer, menes der folket, der styres.

Begrebet Folkestyre henviser til de muligheder, der �ndes for at styre folket. Begrebet demokrati er i

vor tid en nysproglig begrebsomvending.

Demokratiet som begreb er et svindelnummer. Hvordan kan man hævde, at folket styrer globaliseret

bankvæsen, deep-state-policy og neo-feudal social-ingeneering? Er der noget, der ligner folkestyre i

EU, NATO, IMF, ECB, WTO, FN, BIS, TTIP – altså, alle de reelt globalt styrende organer? Vi har med

andre ord ikke det demokrati, de synger salmer om, vi har noget andet, og hvad skal vi kalde det? Eller
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skal vi blot konstatere, at Platon havde ret for 2.500 år siden i, at demokratiet ikke var noget at råbe

hurra for?

Vi må under alle omstændigheder konstatere, at demokratiet er stærkt opreklameret, ikke engang er,

hvad det giver sig ud for, for folket styrer intet, og at det burde sagsøges for falsk reklame.

Vi har demagogi, bureaukrati, teknokrati, oligarki, plutokrati, tyranni, kleptokrati, mediekrati

(mediocracy), ma�akrati, milikrati, korpokrati, korruptokrati, pornokrati.

Vi har ågerkarlevælde, folkemordsvælde, piratvælde, ludervælde, skamvælde, skyldvælde, frygtvælde.

Vi har dyb stat, hemmelighedskræmmeri, lokumsaftaler, politiske mord – karakter og fysisk –

statsterrorisme, organiseret løgn.

Og dumhed, masser af dumhed. At en så sårbar og korrumperbar styreform er blevet så lovsunget og

har eksisteret så længe, betyder, at de der, tror på den store illusion om folket, der styrer, er blevet

dummere og dummere i takt med, at illusionen bliver mere og mere skinger. Man skal enten være

regulært dum eller slet og ret hypnotiseret for at opretholde troen på denne illusion.

Hvis man som passiviseret TV-onanist den ene dag kan sidde på sin �ade røv i sofaen og høre om,

hvordan USA godhjertet har tænkt sig at bringe demokrati til Mellemøsten samtidig med, at de

fuldstændig smadrer hele området og skaber kaos, rygende ruiner og millioner af hjemløse – og

stadigvæk tro, at ordet demokrati betyder, at folks stemme bliver hørt, og at befolkningers tarv vil blive

varetaget, så er der noget afgørende galt oppe i kuplen på TV-onanisten.

Hvis man som hjernedød TV-kokainvrag den ene dag hører på politikere ævle løs om opsving, vækst,

velfærd og alt det andet, de lover at bekymre sig om, og den næste dag hører, at de har solgt det

statsejede energiselskab til et af verdens førende �nansielle svindlersyndikater, har vedtaget en lov

om at forhindre aktindsigt i politiske beslutninger og er i færd med at godkende en transatlantisk

traktat, der giver globale syndikater og karteller ret til at sagsøge staten, hvis den skulle �nde på at

stille de samme miljøkrav eller afkræve dem skat på samme måde som lokale �rmaer … og stadigvæk

mener, at disse politikere repræsenterer dem og ikke er serviceorganer for globalisthajerne, så må der

stilles diagnosen hjerneskade. Eller også er der tale om en form for sy�lis-epidemi grundet TV-onani.

Der er selvfølgelig årsager til denne vidt udbredte fordummelse og blinde tro på en styreform, der i

løbet af dens korte levetid allerede har nået sidste salgsdato. Det står simpelthen i drejebogen hos

globalisterne, der har vredet armene rundt på den styreform, der, trods åbenlyse fejl og mangler, bød

på folkelig ind�ydelse på en række punkter, som de mente var ufarlige eller ligegyldige for den dybe

stat, de i mellemtiden havde installeret bag forhænget.

Lad os herefter minde os selv om, at demokratiet som, skal vi sige: socialt-politisk eksperiment, ikke er

mere end et par hundrede år gammelt, og at eksperimentet i sin urform i de græske bystater ikke har

været kontinuerligt, da hele senantikken, middelalderen, renaissancen bød på feudalisme, monarkier,

præstevælde, usuravælde. Vi skal helt frem til 1800-tallet, før tanken slår igennem.

Blev menneskene lykkeligere i et demokrati. Det er der bestemt intet, der tyder på. Sammen med

demokratiet, der i bund og grund er et liberalistisk projekt, blev den ny feudalisme, industrialismen,

kørt i stilling. En arbejderklasse opstod i den monstermaskine, der blev udruget af de britiske
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industrialister. Et nærmest ufatteligt sideskud opstod som et forsøg på at skabe det ultimative

slavesamfund, den socialistiske totalitærstat. Vestens industrialister og �nansmænd skabte dette

monster som et gigantisk socialt eksperiment. Det kostede en kvart milliard mennesker livet i det 20.

århundredes store folkemord. Og da de samme industrialister og �nanshajer også skabte

verdenskrigene og alle deres hundredvis af sideskud og efterbrændere, bliver det samlede holocaust,

det EGENTLIGE holocaust, og ikke den zionistisk-bolsjevikiske a�edningsmanøvre. Så de folk, der

skabte demokratiet, troede i bund og grund ikke på det selv! For dem var det blot endnu et redskab i

deres makabre værktøjskasse.

Grunden til, at demokratiet er den favoriserede styreform for tyranner og oligarker er, at det er det

perfekte fortæppe. Det uigennemsigtige gør, at vi ikke kan se, hvad der foregår bag tæppet. Det er den

perfekte røgskærm for skjulte manøvrer og uhæderlig virksomhed. Det er det omvendte af at ‘give

kejseren, hvad kejserens er’. Her giver man folket, hvad folket kan lide: et stykke legetøj, en sutteklud.

Det gælder bare om at være med, ikke sandt, kære folk? Og det kræver ikke andet, end at man hvert

fjerde år sætter et fedtet kryds på en lap papir, og så i øvrigt glor fjernsyn for resten. ‘In the

Colosseum’, synger Tom Waitts. Det skal være underholdende, og hvad er mere underholdende end

mennesker, der bliver ædt af løver og spiddet af gladiatorsværd? Der hører et mediecirkus med til

ritualet. ‘Democracy is coming to the U.S.A.’, synger Leonard Cohen, med bittersød ironi.

Demokratiet kan manipuleres i alle ender og kanter – uden at tilstrækkelig mange opdager det. Meget

kan man sige om behavoristerne, socialingeniørerne, magtens tjenende teknokrat-ånder, men de ved

en hel del om, hvad de gør.

Kunne et demokrati fungere?

Selvfølgelig kunne det fungere. Delvist, for det har aldrig været meningen, at det skulle fungere

fuldstændigt, dertil er tanken for svag og uigennemtænkt. Netop derfor ser vi altid demokratiet, som

Platon var klar over, glide i retning af tyranniet. Men tyranner er også dovne og pragmatiske, så de vil

hellere holde en facade, så de ikke er nødt til at marchere med støvler på, og smadre folk rent fysisk,

for at få dem til at makke ret. Derfor den højreliberale og den venstreliberale model af demokratiet.

Eller Hollywood-demokratiet, tegneserie-demokratiet, den amerikanske parodi på demokrati.

Den schweiziske model, med direkte demokrati, hvor folket rent faktisk bliver spurgt om en række

ting, der vedrører deres dagligdag, fungerer langt hen ad vejen efter hensigten. Vi kan dog nok være

sikre på, at der er visse sager, som man ikke spørger folket om i et land, der huser den globale

�nansma�a og dens institutioner. Modellen bliver selvfølgelig altid skudt i sænk af de kulturradikale

(der ikke er en skid radikale længere og ikke har været det et halvt århundrede), hvorved de røber, at

de er antidemokratiske, hver gang, det kommer til stykket. Socialisme, som den var udtænkt, fører

altid til totalitærstat og tyranni.

Nærdemokrati kan fungere. Det vil i sagens natur, og som ordet siger, kun være muligt i et nærmiljø i

et begrænset forum af mennesker. Det vil også kun være muligt i en homogen gruppe af mennesker

og ikke i et multikulturelt sammenklasket samfund, hvor alt hele tiden skal forhandles, og hvor intet
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kan tages for givet og underforstået, og hvor traditioner er ødelagt og skal genop�ndes – hvilket tager

hundreder af år og adskillige generationer, hvis det overhovedet er muligt. Man kan se det i visse

øsamfund eller bysamfund.

Demokratiet er i øvrigt ikke en græsk op�ndelse. Vores nordiske forfædre havde en form for

demokrati, der muligvis var mere gennemtænkt end det græske. Vi kan se de symbolske og

arkæologiske rester af det i det islandske Alting, tingstedet med den runde cirkel. Her kunne alle

bringe deres sager og anliggender frem, og alle blev hørt. Børn havde givetvis ikke taleret, men en ung

mand, der kunne holde på et sværd, og en ung kvinde, der kunne føde et barn, blev regnet som

voksne og dermed som mennesker med taleret. De ældres ord havde større vægt, for man

respekterede livserfaring. Den aristokratiske tanke, som Platon efterspørger, var indbygget i det

nordiske Alting. Det opfyldte størrelsens kriterium, for de ankomne til tingstedet var kendt af

hinanden. Vi kan endog opleve rester af selve dets ånd i dag, hvor islændingene som en homogen

befolkningsgruppe, og på trods af et voldsomt pres, har været i stand til at sætte en stopper for den

globale rovdyrkapitalisme, der var i fuld gang med at ødelægge landets økonomi. Man smed rent

faktisk en stribe bankfolk i fængsel for svinestregen, noget, der er næsten utænkeligt andre steder,

selvom der burde være reserveret adskillige tusinde fængselsceller worldwide.

Derfor forstår vi også, hvorfor herskerklassen i Vesten i dag agiterer så voldsomt for det uhomogene

samfund, multikulturalismen. Den svækker simpelthen fuldstændigt folks evne til at sætte deres

stemme igennem. Det er demogra�sk del-og-hersk. I stedet dyrker herskerklassen deres

megainstitutioner, der som gigantiske uoverskuelige spærreballoner svæver et eller andet sted

deroppe. At man overhovedet tillader sig at kalde EU for en demokratisk institution, er lige til at lukke

op og skide i. Der er absolut intet demokratisk – hvis vi overhovedet skal tage begrebet bogstaveligt i

dagens anledning – ved en stak �nans- og business-oligarker i en ikke-folkevalgt kommission og et

kæmpe bureau-teknokrati, der massefabrikerer monstrøse lovkomplekser, som ingen kender eller

forstår. Folk er dog begyndt at forstå det uforståelige, det med vilje krypterede, eller i hvert fald forstå

så meget, at dette monster, som en Kronos æder sine egne børn, og absolut ikke arbejder i folkenes

interesse, men har sin helt egen eksklusive agenda. Der er en exit-bevægelse i gang i Vesten. Den

mangler hoved og hale, for den fornemmer, hvad den vil ud af, men ikke, hvor den skal hen, for den

har ikke identi�ceret det egentlige problem, den globale dybe stat, som man ikke uden videre kan løbe

fra. Når den generelt bliver identi�ceret og tvunget frem i lyset, kan vi begynde at tale om det. Folk har

selv ladet sig korrumpere, og med Exit må der ske en Detoxit, en afgiftning af den dødbringende,

apatiserende nervegift, der er sevet ind overalt i vores kultur: i sproget, i uddannelserne, i

vidensformidlingen, i alt det, der blevet forbudt at italesætte, systematisk kulturterror.

Demokratismen har udviklet en variation af den sovjetiske model, sovjetstaten 2.0. Eller slavestaten

3.0, hvis Sovjet-socialismen var genop�ndelsen af slavestaten i industrialismens æra. Man gjorde sig

sine notater, selvom dette monster var dømt til undergang. Aha! sagde man, disse åbenlysheder skal

vi altså ikke gentage. Der var ikke noget i vejen med vores model, vi skal bare være smartere denne

gang. Hvad man lærte af både de internationale socialister og de nationale socialister var e�ektive

propagandametoder og manipulationsteknikker. Tænketanke som Frankfurterskolen, Tavistock-

instituttet og Rand Corporation udviklede et væld af so�stikerede teknikker til crowd control, og vi ser
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dem træde til hver gang, der sker bevægelser væk fra den globale kvælermaskine. De har

ubegrænsede økonomiske ressourcer til deres rådighed, for klodens samlede økonomi bliver dagligt

malket af deres opdragsgivere, og det sorte budget, der er over halvdelen af de �ydende �nanser, der

eksisterer i verden, og som aldrig ser dagens lys, står til deres rådighed i det omfang, de har brug for

det. De danner megaparasittens immunforsvar, med alt, der unddrager sig dens kontrol, og parasitten

er villig til at anvende gigantiske summer på at opretholde sig selv. Penge er med andre ord ikke noget,

man taler om her, men noget, der bare ankommer til tiden.

Hvad der her er sagt om det korrumperbare demokrati, kunne uden videre siges om andre

styreformer. Og al den stund demokratiet i virkeligheden ikke er et demokrati længere, har vi allerede

sagt det. Det kunne siges lige vel om monarki, socialisme, , oligarki, timokrati, teokrati, diktatur,

klassisk fascisme, anarki (ikke i popbetydningen: kaos) og deres forskellige hybrider. Alle har deres

velfungerende tilstand i en ikke-korrumperet version. Et springende punkt, en bundlinje må ubetinget

være: legitimitet. Kan disse styreformer legitimere sig selv? Uden legitimitet, ingen opbakning. Et styre

uden legitimitet blandt folk, er en dækningsløs check, og er nødt til at forfalde til det laveste: tyranniet,

den eneste styreform, der aldrig vil kunne fungere, men som er nødt til at bruge åbenlys vold for at

forhindre dets egen afgåen ved døden.

Min påstand er, at dette allerede har fundet sted i Vesten. Vores samfund, som vi kalder for demokrati,

styres af kræfter, der ikke giver sig selv til kende som tyranniet, men som ikke desto mindre opererer

med tyranniets mindset og med tyranniets metoder, selvom disse metoder i dag er så so�stikerede, at

de fremstår – via det indbyggede og omsluttende nysprog – som det modsatte. Nysprog er hypnotisk,

det er verbal sort magi. Når lort kaldes for lagkage, uden at nogen blinker med øjet, har vi mistet

evnen til at forstå verden og virkeligheden. Eller som en CIA-direktør sagde: Den dag, folk tror på alt

det modsatte af, hvad der er virkeligt, har vi vundet. Således fra hestens egen mund.

Hører jeg et kor af protester mod, at andet end det højt besungne nærmest helgenkårede demokrati

fungerer, og endog fungerer bedre end det misfoster, der ligger og stønner, når man piller glorien af.

Koret tvinger mig til at eksempli�cere hele striben ovennævnt. Fair nok, jeg tager udfordringen, vær så

venlig og artig at gendrive den med facts og substans, og husk, at mishags-opgylp ikke tæller, og en

styreform ikke er legitim, blot fordi du ikke kan lide den. Du kan passende ved samme lejlighed stille

dig selv det spørgsmål: Hvorfor kan jeg ikke lide den? Altså, skyldes det, at jeg har forstået, analyseret,

gennemarbejdet med hjemmearbejdet, set-hørt-læst – eller skyldes det, jeg har abonneret på en

ideologi, et præfabrikeret tankesæt, der har hvisket eller tudet mig i ørerne, at dette og hint er ondt-

ondt og bør omtales med foragt og hadefuldhed. Med andre ord luksuøst og åndeligt dovent kan

afvises, uden at vide, hvad det er, jeg afviser. Og husk, du behøver ikke at synge i mit kor, du skal bare

huske at tjekke dine egne salmer.

Monarki

Det er svært at være royalist i dag, når man ser på misfostre som det britiske kongehus eller den

belgiske eller danske light-version af det. Der er i allerhøjeste grad tale om korruption i en eller anden

gradbøjning. Et af monarkiets eller i det hele taget adelskabets problemer er degeneration via indavl.
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Deres mentale sy�lisme er mildest talt: udtalt. Lad os i stedet se på det russiske tsardømme. Der var

en grund til, at herskerklassen i England og USA så det som deres fornemste beskidte opgave at

omstyrte tsardømmet via en revolution (læs: et statskup, der udgav sig for at være en folkelig

opstand). Det skyldtes, at tsardømmet langt hen ad vejen besad en høj grad af legitimitet. Rusland var

en seriøs konkurrent til Vesten, og derfor måtte deres lederskab og samfundsform omstyrtes. Det var

simpelthen et velgørende monarki/kejserdømme. Der var velstand, der var endog fremskridt, selv i

den dekadente vestlige betydning. Rusland, der inkluderede Ukraine, var Europas kornkammer.

Bønderne havde fuld frihed/autonomi. Derfor var det et af hovedpunkterne i den beskidte,

folkemorderiske revolution, at bønderne enten skulle massemyrdes eller slavegøres, og at landbruget

skulle industrialiseres. Bønder var alt for uregerlige, selvstændige, traditionelle og selvforsynende =

uafhængige af at blive fodret af den store maskine, at de måtte nakkes. Millioner af russiske og

kinesiske bønder – blot for at nævne to nationaliteter – måtte afgå ved døden eller indlemmes i

maskinen. Resultat: et landbrug, der var lige så ine�ektivt og dysfunktionelt/ubæredygtigt som det

russiske industrisamfund, der aldrig ville have overlevet uden løbende subsidier fra Vesten. Hvilket i

øvrigt fuldstændig dementerer mytologien om Den Kolde Krig. Hvordan kan man være i krig med et

samfund, som man selv har skabt og dagligt betaler til? Men Vesten havde brug for fjendebilledet af

interne årsager – læs: for at skræmme livet af deres egne befolkninger, så de holdt sig i skindet. Giver

det mindelser om den Katolske Kirkes skræmmen livet af folk ved at prædike om Djævelen, synden og

fortabelsen? Hvis så, har vi fat i den rigtige ende.

Alt dette vidste, respekterede og understøttede tsardømmet, og derfor måtte det omstyrtes.

Socialisme

Det fører os direkte videre til det placebo, som Vesten skabte og dernæst kaldte sin modsætning. Alt

sammen et kæmpe svindelnummer.

Det er svært og nærmest umuligt at være socialist i dag, med mindre man lever i en bagskid fra det 20.

århundrede og ikke har opdaget, at muren er faldet. Grundet mental inerti, er dette desværre

tilfældet. Der går stadig masser af mennesker rundt, der, selvom tæppet endegyldigt er trukket væk

under deres designer-ideologi, stadig kalder sig selv socialister. De har heller ikke opdaget, at

socialismen i mellemtiden er hoppet ud af skabet og bekender sig til krigsliderlighed, totalitarisme,

rovdyr-kapitalisme og post-demokrati … kort sagt: alt det, som deres ideologiske abonnement beskrev

som sin modsætning. Interessant og meget dialektisk, ikke sandt? Vi går selvfølgelig ud fra, at

socialister har forstået, hvad dialektik er 😉

Men der var en mand i et land, der havde ‘misforstået’ socialismen, og som realiserede det, som

socialisterne sagde, gentager: sagde, at de tilstræbte. Hans navn var Marskal Tito, og hans land var

Jugoslavien. I modsætning til sovjetsocialisterne bekymrede han sig rent faktisk om arbejderne. De

sagde, gentager: sagde, at de bekymrede sig om den såkaldte arbejderklasse, men Tito bekymrede sig

rent faktisk om det arbejdende folk. Den måde, han organiserede samfundet på, viste det med stor

tydelighed. Der var udtalt autonomi i virksomheder og lokalsamfund. Folk havde noget at skulle have

sagt. Der var ikke tale om demokrati, men ikke desto mindre bestemte folk. Hovsa, demokrati!
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Ligesom det russiske tsardømme, måtte dette samfund destrueres. Imperiet tåler ikke tiltag, hvor

deres egne falske statements eller pseudo-idealer tages for pålydende, og hvor deres laden-som-om

bliver realiseret. Det får dem til at fremstå som det, de er: kejserens nye klæder i bar røv og wicklers.

Altså: Jamen-jamen, det vi sagde, vi ville, var skam ikke beregnet til at tages bogstaveligt, det var bare

beregnet til at stikke op i røven på folk, som en feel-good-dildo, eller slå dem i hovedet med, som en

stok. I Vesten �ød hele venstre�øjen over i munddiarré om solidaritet med arbejderklassen, især

studentikose akademiker-burgøjser-yngel, der aldrig havde sat deres ben på en fabrik. Skrivebords- og

vestkyst-socialisme havde kronede dage. Men da NATO, CIA, IMF besluttede at destruere Jugoslavien,

klappede babyboomerne i deres små fedtede hænder og sang med i koret. Så meget for deres

solidaritet med arbejderklassen.

Jeg har en bekendelse. Da dette svineri fandt sted i starten af 90’erne, sang jeg med i det uhellige kor,

for jeg anede ikke, hvad der foregik. Jeg var bare en dum og naiv studerende på et

musikkonservatorium, der spillede violin og senere sang i kor – rent bogstaveligt. Så stærkt var det

Store Bedrag i det 20. århundrede. Vi troede simpelthen på Den Kolde Krig, vi troede på

fjendebillederne, vi troede på narrativet om de gode og de onde i verdenskrigene, vi troede på det

hellige demokrati, vi troede på den saliggørende forbrugsfest, Disney, Hollywood, Coca Cola, Det

Europæiske Fællesmarked, socialdemokratismen, materialismens opstandelse og det evige liv og fri os

fra smerte og lidelse og giv os vort daglige gang sovs og karto�er med dåseøl til. Amen.

Social-ingeniørerne havde i det traumatiserede øjeblik, lettelsen over den tilsyneladende afslutning på

2. Verdenskrig, indskudt et surrogat, et nyt verdensbillede, med afsæt i en afstumpet beskrivelse af

dem ovre på den anden side af muren – som jo ikke kunne svare igen, da muren stod i vejen.

Klassisk fascisme/nationalsocialisme

Det er svært at være nazist eller fascist i dag. Det er heller ikke ønskværdigt. Derimod er det i høj grad

ønskværdigt, at vi er fuldstændig klar over, hvad det var i dette fjendebillede, der pissede Imperiet i

Vest af.

Såvel Nazityskland som Sovjetrusland blev �nansieret af jødiske Wall Street-oligarker, Schi�, Warburg

og andre. Vi har alle navnene og forbindelserne, og alle transaktioner og virksomhedsdannelser fra

perioden er gennemgået stump for stump. Selvom det ikke lykkedes nogen at tilbagevise Prof.

Anthony Suttons forskning i emnet, er dette alligevel holdt uden for mainstream historieskrivning. Men

nazisterne vendte bankmændene ryggen i 33, og Stalin til dels efter 45. Men da var begge

kejserdømmer for længst smadret, nazisterne var blevet en hollywood’iseret propagandakliché, og

kommunisterne var blevet det nye bekvemme fjendebillede i Den Kolde Krig, så amerikanerne og

europæerne stadig kunne være behørigt skræmte og villige til at betale for opretholdelsen at et

forvokset og grådigt forslugent krigsapparat helt ude af proportion. Vi ved i dag, at sovjettruslen var en

grotesk og bevidst overdrivelse.

Men det mest interessante spørgsmål er, hvad det var ved nazismen som styreform, der var en torn i

øjet? Det skyldtes, at de så at sige brød etiketten og tilsidesatte det internationale centralbankvæsen,
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og i en årrække afska�ede dets ågerkarle-virksomhed. Og som en direkte indrømmelse af, at den

internationale jødedom var intimt forbundet med denne parasittiske virksomhed – en gammel

erkendelse, som alle nationer fra Europa og helt over til Kina havde gjort siden middelalderen – ankom

der i 33 en formel krigserklæring fra en selvpostuleret ‘stat’, en organisation, der underskrev sig ‘Judea’.

Ikke desto mindre oplevede Tyskland de følgende fem år et økonomisk opsving uden sidestykke i

europæisk historie.

De allierede historieskrivere, der skrev den velkendte sejrherrernes historie, bortforklarer det med, at

det blot var fordi Tyskland oprustede. Don’t mention the økonomiske opsving grundet rentefri

�nansiering. Det måtte for enhver pris stoppes, så andre nationer, der i øvrigt havde et særdeles godt

øje til tyskerne, �k den idé, at de også skulle prøve det. Det gjorde spanierne, italienerne, kroaterne og

østrigerne, de sidstnævnte stemte sig derfor med 98% �ertal til et Anschluss med Tyskland. Like it or

not, men tag stilling til fakta.

Diktatur

USA, NATO og deres �ne venner i ISIS førte og fører krig med to af Mellemøstens velgørende

diktatorer. Begge har sørget for stabilitet og velstand og stor tolerance i deres lande. Det drejer sig om

Libyen og Syrien og deres diktatorer, Muammar Gadda� og Bashar al Assad.

Lad os først se på den berygtede diktaturstat og dens berygtede diktator, Gadda�. Med streg under

be-rygtet. Rygtedannelse er ikke nødvendigvis det samme som virkelighed og sandhed, for

virkeligheden for libyerne for år tilbage, før landet blev lagt i ruiner og oversvømmet af USA-, NATO og

Saudi-�nansierede lejesoldater med kryptiske forkortelser som IS, ISIL, ISIS eller Da’esh, var det land i

Mellemøsten og Nordafrika med den højeste levestandard for folk. Gadda� havde næsten total

opbakning hos sit folk, men der skulle blot en enkelt smædekampagne, med fuld mediedækning i

Vesten til, før alle lige pludselig syntes, at manden var helt forfærdelig og fortjente … at få skudt

hjernen ud? Det vovede man så ikke at sige lige ud, men ævlede i forblommede vendinger om

regimeforandring, at bringe det velgørende demokrati til de stakkels undertrykte libyere, der var så

undertrykte, at de elskede deres præsident. Herefter talte man om ansvar for at beskytte de røde

linjer i sandet, ingen støvler på jorden og ikke-�y-zone. Herefter blev Libyen bombet sønder og

sammen, Gadda� myrdet, to millioner libyere gjort nationsløse, landet oversvømmet med terrorister,

den libyske ørken gjort ubeboelig i uoverskuelig fremtid med beskidte NATO-bomber indeholdende

afberiget uran – we fucking nuked them!! Dertil blev de libyske guldreserver stjålet og landet gjort til et

udskibningssted for våben til den næste planlagte krig i Syrien. At alle disse krige var planlagt, ved vi

fra hestens egen mund. general Wesley Clark, tidligere øverstbefalende i NATO i et øjeblik af … ja, hvad

skal man nærmest mene, bondeanger eller moralsk kvababbelse? Eller var han som soldat også blevet

udsat for de karaktermord, der er så hyppige i den betændte verden? Eller forsøgte han bare at vaske

sine blodige hænder, efter den beskidte aktion i forhold til Eksjugoslavien? Vi kan ikke vide det. Man

kan sandsynligvis være langt oppe i toppen af systemet, uden fuldt ud at have fattet det.

Den libyske præsidents næste synd var at arbejde for en ny afrikansk dinar baseret på Libyens

guldreserver, med det formål at gøre de halvforarmede lande i Maghreb uafhængige af petro-dollaren.



29.12.2022 15.30 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2774/3124

Bare sig navnet p-e-t-r-o-d-o-l-l-a-r, og det kan nok være, at du ryster i dine underbuksers inderste

grundvold! Dernæst fornærmede han den saudiske despotfamilie – i modsætning til hans styre,

aldeles skrupulløse og kyniske tyranner og dertil notoriske statsterrorister – ved at kalde deres

oliekonge for en forræder mod et broderfolk og medlem af den Arabiske Liga ved at tillade USA at

overfalde dette land, Irak. Endelig ønskede han at forære sine naboer den fantastiske vandteknologi,

som libyerne havde udviklet kaldet the Man Made Project.

Efter hele svinestregen og ødelæggelsen af landet, kaglede fru Clinton skratleende op med sit

smagløse ‘Vi kom, vi så, og vi myrdede’, efter at hun havde været en af hovedaktørerne i at skabe og

�nansiere ISIS som de benægtede boots on the ground – ligesom al Qaeda, som hun for åben skærm

indrømmede, var helt og holdent en amerikansk op�ndelse. Vi ved, hvad der venter verden, hvis

denne psykopat bliver valgt til præsident for det land, der i øvrigt har myrdet �re af sine egne

præsidenter: Lincoln, Gar�eld, Mckinley og Kennedy – alle for at sætte sig op imod bankmændene og

gældsvældet. En lang og fornem tradition …

Meritokrati

Skal man nu også gøre sig fortjent til at være statsleder?

Det høres hele tiden, som et messende mantra, at Kina er et kommunistisk land, og at de skam ikke er

demokratiske og føj for den! Man kan en gang imellem få lyst til blot at spørge direkte op i hovedet på

folk, der fremturer med deres klicheer:

Hvad rager det dig, hvordan et land i den anden ende af verden, med en anden kultur, vælger at styre?

Og med hvilken ret mener du, at din mening om den sag har nogen relevans for den kultur, med de

folk? Hvem har i øvrigt givet dig det indtryk, at dine idealer og meninger om styreform er fem sure

potter pis værd, blot fordi du kan udsige din foragt og dine fordømmelser? Hvem siger, at folk derude i

udkantsverden er det mindste interesserede i vores rådne demokrati, og hvem har fortalt dig, at one

size �ts it all?

Kina er for det første ikke et kommunistisk land længere, heller ikke selvom de formelt set af navn

stadig har et kommunistisk regeringsparti. De er i dag mere kapitalistiske end noget land i Vesten, hvor

vi nu er gået over til totalitær sovjetstil femårs-planøkonomi. Det samme gælder for Rusland, men de

snotforvirrede folk og medier i Vesten har endnu ikke opdaget, at russerne ikke er kommunister

længere, ej heller at EU er blevet det nye Sovjet kaldet EUSSR, med planøkonomi og kommissærvælde.

Kina er stille og rolig vendt tilbage til en opdateret udgave af sin ældgamle konfucianske tradition for

meritokrati, altså position og hverv efter fortjeneste. Det betyder, at for at opnå en position i toppen af

kinesisk politik og administration, skal man have aftjent en lang og stilsikker værnepligt som

succesfuld leder på landsbyniveau, provinsby-niveau, storbyniveau med opland og

distriktsadministration, før man overhovedet kan komme i betragtning som toppolitiker, for slet ikke

at tale om regeringsleder. I modsætning hertil kan man blive præsident i USA som en total nitwit, uden

nogen som helst politisk erfaring eller talent, blot man er villig til at udføre blowjob på bankeliten,

militærindustrien og den jødiske lobby og opfylde kriterierne for at være en typecast styrbar
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nikkedukke, der kan læse op fra en teleprompter og kan udtrykke de politisk korrekte holdninger på

kommando. Hmm, hvem kan jeg lige have i tankerne her ..?

Timokrati

Vi bryder os formelt ikke om et land styret af militærfolk. Men ethvert land, der er nødt til at gå i krig

for at forsvare sig mod en angribende fjende, bliver i sagens natur til et timokrati. Da Vietnam blev

overfaldet af USA mellem 1955-75, overgik de til undtagelsestilstand og militær ledelse, med

kommandocenter, task force, hierarkisk opbygning, entydige ovenfra-og-ned kommandoveje, en

folkelig hær dedikeret til at forsvare sig med næb og kløer. Og det kan nok være, at de gjorde det

e�ektivt, for USA tabte rent faktisk Vietnamkrigen. I mellemtiden �k CIA så hevet tonsvis af heroin

hjem fra den gyldne trekant til at �nansiere deres sorte, lyssky projekter, så man kan vel sige, at US

Deep State vandt deres del af krigen.

Vietnam var sandsynligvis vendepunktet for den feel-good-kom-glad-1-2-bølge af americana, der fulgte

bevidstløst i kølvandet på 2. Verdenskrig, der jo som bekendt var ‘den gode krig’, hvor de gode var åh-

så-hjertensgode og de onde var monstre til hobe. Her blev der pillet ved glorien, og en vis stank slap

ud fra skeletterne i skabet. Forinden var glorien pillet af det Britiske Imperium, der gik ned med

dansen og tabte moralen, og sig selv som Imperium, ved at miste sin kronjuvel, Indien. Takket være

psykopaten Churchill og det projekt, han var sat op til.

Syrien i dag er et timokrati, da alt i det syriske samfund i dag er gearet til at forsvare sig imod horder af

terrorister, professionelle lejesvende med lønseddel i lommen fra Saudi-Arabien, våben fra NATO

stjålet i Libyen og �nansieret ved opiumsproduktion i Afghanistan bakket op af den israelske hær og

Mossad/CIA. For hver dag det lykkes dette land at modstå det enorme pres, der er lagt på dem, bliver

man mere og mere målløs. Javist har de deres stærke allierede i form af Rusland, men det er

stadigvæk syrerne, der tager slæbet og skraldet, og det syriske folk, der tåler disse umenneskelige

lidelser. De syriske �ygtninge bliver misbrugt dobbelt ved, at deres landsbyer først er jævnet med

jorden, og at de efterfølgende er udset til, sammen med horder af subsistensløse afrikanske

voldtægtsmænd, at være et demogra�sk masseødelæggelsesvåben til at balkanisere Europa.

Teokrati

Hvad er nu det for noget? Og hvad skal Gud nu blandes ind i statsdannelse for? Er det ikke noget med

gudekonger i egyptiske og babyloniske fangenskaber? Og nej, jeg har ikke tænkt mig at fremstille

Vatikanet som en modelstat, Gud forbyde det! Som Grundtvig skrev i en salme: Den Satans stol i Rom.

Tænkte han på jesuitter-generalens lænestol?

Nej, jeg tænker på et moderne teokrati, der med succes har styret et meget stort land udenom et

kolossalt pres fra udenlandske parasittiske og morderiske kræfter. Vi er ude i noget politisk ukorrekt

her, for vi taler om det iranske præstestyre. Uden at kende til Persiens/Irans historie i som minimum

det 20. århundrede, kan man ikke forstå fænomenet, der er langt bedre end det rygte, som dets

fjender har udspredt.
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Først må vi forstå, at Iran er en ældgammel og meget for�net kultur. Da briterne ragede til sig i Indien,

ragede de også til sig i Persien. Det iranske folkemord 1919-21 er indtil for nylig en velbevaret

hemmelighed. Halvdelen af befolkningen blev myrdet af briterne ved kunstig hungersnød, en taktik, de

havde brugt i Indien og i Irland. Herefter indsattes et marionetstyre med Reza Pahlavi, den seneste

shah af Iran’s far. Dette spøgelsesregime af nikkedukker fortsatte, kun afbrudt af den demokratiske

æra i 50’erne, hvorefter briterne, sammen med amerikanerne, anså det som nødvendigt at omstyrte

den demokratisk valgte præsident, Mossadeq, i 1956, da han mente, at Irans olie måtte tilhøre Iran og

ikke British Petroleum. Det anti-demokratiske statskup indsatte nikkedukkens nikkedukkesøn som

shah. Mange iranere, der senere �ygtede fra præstestyret, har ikke forstået deres egen historie, men

faldt for det besnærende i, at en shah – klinger det ikke gammelt og fornemt – var leder. For hvad er

det, CIA, Mossad og MI5 gør, når deres nikkedukker ikke længere nikker i takt med deres nikkedukkeri?

De afsætter dem og indsætter en ny nikkedukke. Næste gang hed han Ayatollah Khomeini. Manden

var MI5-agent. Bemærk venligst, hvordan han i sin skummelhed ligner historiske forbilleder, alle

sammen fundamentalist-slyngler opfundet af det britiske efterretningsvæsen til at fremme Imperiets

sag. Abdul Wahab-typer med langt skæg og turban og brændende fanatisk blik, som trådt ud af

Lawrence of Arabia i cinemascope. For at forstå islamisk fundamentalisme og dets politiske baggrund,

er det nødvendigt at kende til det britiske efterretningsvæsens taktikker. Og hvor ville det være

befriende, hvis muslimer ville gøre sig den ulejlighed og det stykke hjemmearbejde at sætte sig ind i

det korrumperede stykke af Islams historie, for at bringe sig selv på højde med virkeligheden og ikke

fortfarende lade sig røvpule, som en hunkamel i ørkenen. Alt for mange er faldet i den fælde, at man

ikke kan kritisere Islam – heller ikke, når det kører frem i en korrumperet wahabi-version og bryder alle

de strenge regler for anstændig krigsførelse – når det skal være – der kan læses i Koranen.

Men altså: Khomeini bliver indsat i Iran. Der er imidlertid de, der har lugtet lunten og sørger for, at han

… kommer af dage. En gammel mand, javist, men døde han en helt naturlig død? Det samme kommer

til at ske, når CIA-tilbehøret, Fetulah Gülen ikke længere er anvendelig i forhold til Tyrkiet. Det gav

plads til en af de mest farverige og fantastiske skikkelser i verdenspolitikken, Mahmoud

Ahmadinedjad. En vaskeægte teokrat. Han kunne stille sig op i FN’s generalforsamling og starte med at

tale i 10 minutter om Gud, hvorefter han tog bladet fra munden og nedsablede USA-imperialismen,

Israel, Saudi-Arabien og alle deres gerninger og al deres væsen – uden frygt og uden at skamme sig.

Han blev sandsynligvis tvunget til at gå af, da han var for åbenmundet. Men tag ikke fejl, han havde

den allerstørste respekt hos de ortodokse jøder, med hat og slangekrøller, der, lige som ham, ikke

mente, at staten Israel havde nogen legitimitet, og at Holocaust-mytologien var et klamt

svindelnummer. Halløjsa! vi spoler lige tilbage her: de mest hardcore ortodokse jøder mener altså ikke,

at staten Israel er legitim, at Holocaust fandt sted og at zionisme er værd at skrive hjem om! Og så

synes de, at den tidligere teokratiske præsident for Iran er cool!

Oligarki

Oligarker har et mildest talt blakket ry. Tænk blot på de jødiske oligarker, der blev vappet ud af

Rusland i starten af Putin-æraen. Russiske oliesheiker og �nanshajer, i bund og grund ma�osi, der

mente, at det nu var tid til at rage til sig. Jeltsin-æraen åbnede for et veritabelt parasit-angreb på eks-
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Sovjet. Der var en tidslomme, hvor den svækkede Sovjetstat var totalt blottet for allehånde overgreb

fra det globale oligarki.

Men vent lige et øjeblik … Vlad Tepech … jeg mener Vlad-imir Putin er jo selv en oligark. Han opererer

bare ikke på standard-oligarkiets præmisser, for han har sin egen ærke-russiske dagsorden. Han er

timokrat, for han er tidligere soldat og KGB-mand, med fuld indsigt i … hele svineriet! Han er også

teokrat, da han er ortodoks kristen og nationalist. Han er mere demokrat, end hykler-demokraterne i

Vesten, da han tror på – og praktiserer! – russernes ret til folkelig, national selvbestemmelse. De kalder

ham en ny tsar, fuld af forargelse i stemmen. What’s your fucking problem here? Tsardømmets

Rusland var en velsignelse for russerne. Sovjetstaten var et 70-årigt mareridt, uden lige! At vestens

medier og politikere har ondt i røven over en ægte statsmand, viser deres egen mangel på format og

tyven, der tror, hvermand stjæler. De er simpelthen bange for hans fortid som KGB-mand, for det

betyder, at han – i modsætning til Vestens præsidenter – har direkte indsigt i, hvad der skete under

den kolde krig, svindelnummeret beregnet på at bedrive statsterror overfor Vestens indbyggere. Det

gør ham tværtimod til en højt kvali�ceret præsident. Modsat sine amerikanske kolleger, hvis fortid

består i regulær ma�avirksomhed. Bill Clinton var indfedtet i CIA’s kokaintransporter til Arkansas. Han

banede vejen for �nansforbrydelser frem mod 2008. Han har på den anden side af 100

voldtægtsforbrydelser lurende om hjørnet. The Clinton Foundation er et syndikat for pengevaskning.

Og hans kone er en historie for sig. Massemorder er kun én betegnelse for dette uskønne fænomen.

Anarki

An-archos, ikke-styre. Kan det overhovedet lade sig gøre?

Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Men vi er nødt til at kridte banen af her. Nationalstater som anarkier

– forget it! At tro på den slags er utopisme, luftkasteller, fantasmorgasmer. En stat kræver lederskab,

ikke anti-lederskab.

Anarki som praktiseret samfundsform kræver oplyste, selvstændige mennesker, med maksimal indsigt

i deres eget liv og dets muligheder. En total smuk tanke, I love it!! Jeg ville ønske, at det var sådan. Det

er det bare ikke.

Anarki er for lokalsamfund. Men lur mig: når anarkiet har meldt sin ankomst, så følger hele raden af

styreformer i halen på det.

Anarkismens (Bakunins) problem er, at det er et halehæng til socialismen, utopismen, kollektivismen,

kommunismen. Anarkisme er for tidlig udløsning af ur-kommunisme. Og hvad er ur-kommunisme?

Det er en utopisk ur-kristendom, en drøm om tilbagevenden til den måde, de kristne undergrunds-

grupper levede i opposition til Romerriget, deres overlevelses-måder ved at dele alt, intet at eje, total

opofrelse for en abstrakt sag, osv. Kristen-kollektivisme blev til social-kollektivisme. Og Moses blev til

fede �loso�er med fuldskæg.

Anarkisme er som demokrati. Hvis den givne gruppe ikke er homogen, indforstået og helt klar til

projektet, vil der straks være misbrugere, der forgriber sig på de fælles goder. Herefter bliver folk nødt
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til at stille noget op med den anarkisme, der blev til anarki, hvorefter der sker noget, der ligner og

senere bliver til en statsdannelse. Man ansætter en milits til at holde den rockerbande ned, der lige er

ankommet. Og så videre.

På den anden side er der noget, der tyder på, at tilstedeværelse af uduelige myndigheder er værre end

fraværet. I byen Acapulco fyrede borgerne deres politi. Da de forsvandt, faldt kriminaliteten markant.

Surprise! I en amerikansk by ejer samtlige borgere skydevåben. Betyder det så, at de går rundt – som

deres kujonregering hævder – og skyder hovederne af hinanden og enhver forbipasserende?

Selvfølgelig ikke, og som du sikkert har gættet, så er kriminalitetsraten i denne by: zero! Det

våbenforbud, der råbes højt om i USA fra regeringens side, har helt andre årsager.

Så, folk er altså lokalt, når de bliver enige om spillereglerne, fuldt ud i stand til at tage vare på sig selv.

Eksperimentet ville være meget interessant at dyrke i langt højere grad. Selvfølgelig betyder anarkisme

ikke mangel på styre, for et styre vil altid opstå. Der er altid folk, der tager initiativet og førertrøjen. Det

er en af de helt store forskruninger af virkeligheden, som socialister og bekendende anarkister gør, at

mennesker skal nivelleres og være ens. Det er så skudt i låget, som noget kan være, og dertil uskønt.

De samme mennesker ævler gladeligt om diversitet, men deres ene mund ved ikke, hvad den anden

siger. Lighed gælder selvfølgelig ikke den dag, de selv kommer til penge – se blot på babyboomerne,

der blev champagnesocialister, da de havde sat sig på alle de fede jobs i de glade 70-80’ere, �k stor

villa og to biler. De opfører sig lige så snotforkælet og kommissæragtigt, som den lille forspiste

pamperklasse i Sovjet, der levede for stjålne burgøjserpenge, med schweiziske bankkonti, russisk

champagne og kaviar.

Kaste-autokrati

Udtrykket er interimistisk, for der er ikke et o�cielt navn for det. For ikke længe siden blev jeg gjort

bekendt med, at der engang fandtes en avanceret styreform hos vore nordiske forfædre. Altinget var

tilsyneladende kun deres ‘generalforsamling’, et konvent, en forsamling, bag og under hvilen fem

selvstyrende og dog indbyrdes afhængige styreformer havde dannet sig.

Inden jeg beskriver dette kompleks af styreformer, som jeg har forstået det (tak til min ven P.O. og

hans viden fra autentiske kilder, med dybe rødder i vores fortid, for at gøre mig bekendt hermed), vil

jeg nævne, at vore nordiske forfædre og -mødre ikke kan forstås uafhængigt af en global civilisation,

hvis udstrækning har været Eurasien, Europa i dag udstrakt til Asien, eller Europa i dag som vedhæng

til Asien. I dette kontinuum �nder vi kastebegrebet.

Her løber vi allerede ind i oversættelsesproblemer, for det indiske kastesystem i dag er en stærkt

degenereret udgave af, hvad vi stærkt må formode, var et intakt og harmonisk spirituelt samfund,

hvor folk var opdelt efter deres niveau af udvikling. Vi kan også kalde det et druidisk styresystem, og

disse rishier, druider eller ‘�loso�ske konger’, som Platon kalder dem, �nder vi netop i disse historisk-

kulturelle sammenhænge. Det er interessant, at der i dette system var fem styreformer, ligesom

Platon benævner fem styreformer på sin tid, hvor de har udskilt sig til monoformer i perioder eller i
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forskellige bystater. I det oprindelige system, der er langt ældre end Platon, fandtes de samtidigt

indenfor samme samfund. Her gav begrebet Sam-Fund mening, hvilket det ikke gør længere.

Mistænksomhed til et kastesystem er altså berettiget i dag, men i en fjern fortid var det et ideelt

styresystem, og Platons teoretiske forsøg på at gentænke det, stammer herfra. Hvad handler det om?

Til sagen. Der vil blive brugt terminologi, der stammer fra det gamle nordiske sprog, og det vil blive

sammenholdt med eftertidens politiske �loso�.

Første kaste

Den første stand, kaste eller klasse var slaverne. Igen et stærkt belastet begreb, da det i fx romersk

terminologi var en undertvungen, ufri mand stammende fra Imperiets overvindelse af andre folkeslag.

Oprindelig var en slave blot en arbejder. Arbejderne havde en styreform, hvor alle var lige. Det kan

sammenlignes med socialisme i dens teoretiske, ideelle form. Vi støder allerede her på, hvor svært det

er at tale om, for der er løbet så meget vand fra åen i havet sidenhen, hvor ordene er blevet ideologisk

ladede. Lighed var ikke påtvunget, den var indbygget. Du er født som slave, hvilket vil sige, at du ikke

tager stilling til, hvad du skal gøre, for det er du ikke i stand til. Du er afhængig af, at andre fortæller

dig, hvad du skal gøre, og du er fuldstændig tilfreds med det. Ligeledes er din indsats i samfundet fuldt

ud respekteret, og dine evner som arbejder er uundværlige.

Anden kaste

Den anden stand/klasse var svendene. Vi ville i dag kalde dem for håndværkerne, de faglærte, måske

endog kunstnerne, for håndværk og kunst var ikke forskellige fra hinanden. Det er en stor kunst at

lave en ordentlig stol. Jeg har lige deltaget i Copenhagen Skills fra sidelinjen, og jeg kan blot sige, at

noget af det, som drengene og pigerne fra faguddannelserne udførte, var kæmpestor kunst i mine

øjne, langt større kunst end et eller andet fortænkt modernistisk eller koncept-kunstnerisk makværk.

Kunst og Kunnen var/er uadskillelige (bare hør ordet), men modernismen har totalt fucked det op, så

man i dag ikke behøver at mestre et håndværk, men kan nøjes med at præsentere et smarty-farty

design-show-o�. En middelalder murermester, en renaissancemaler, en barok træskærer, en

klassicistisk komponist, eller en romantisk skulptør var alle nødt til at beherske og mestre deres

respektive håndværk.

Svendene var orienteret mod udveksling af deres frembringelser. De var både håndværkere og

købmænd. I dag ser vi også disse fag som adskilte. Men tænk dig blot en smed fra middelalderen. Når

folk kom til ham for at få lavet en hestesko og sat den på hesten, indgik de en handel. Jeg har brug for

det-og-det, hvad kan du lave det for? Jeg skal bruge det-og-det, og det tager så-og-så lang tid, hvorfor

det koster så meget. Du kan ikke adskille produktion fra salg, og virksomheder i dag indeholder begge

dele. Ethvert enmands�rma ved, at begge dele skal falde på plads, før det kører.

Svendenes styresystem vil vi i dag kalde for kapitalisme, igen et stærkt kompromitteret ord.

Kapitalisme i sin oprindelige form er enhver mands ret til at handle med en anden mand, uden

indgriben fra andre virksomheder, regeringer, lovgivere, eller organisationer. En sådan indgriben, der

konstant �nder sted i skrivende stund, ville være korpokrati, juristeri, bureaukrati, rovdyrkapitalisme
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eller globalisme (omvendt fascisme). Vi har ikke længere kapitalisme, men det havde man i svendenes

autonome styre.

Tredje kaste

Den tredje stand/kaste var krigerne. Hvad skal der til for at føre en krig? Der skal for det første en

livslang uddannelse i at håndtere våben, kampkunst og udøve strategi. Jeg bor selv på et sted i

Sydsjælland kaldet Jungshoved – tryk på første stavelse, please! En af de fremmeste krigerskikkelser i

1600-tallet, der mestrede alle aspekter af sit fag, huserede på denne smukke halvø med udsigt udover

Østersøen op til Stevns og ned til Møn. Hans navn var Svend Poulsen Gjønge. Vi er tilbage i slutningen

af 30-årskrigen og svenskekrigene, og gøngerne eller snaphanerne var den tids guerilla-grupper, der

sørgede for, at svenskerne �k kamp til stregen og til sidst måtte forlade landet. De kom fra Halland og

Skåne = Danmark dengang, og skåninge i dag føler sig på mange måder stadig som danske.

Hvad kendetegner krigernes styreform? Hierarki, en strengt topstyret kommandovej. Ingen krig kan

vindes uden topstyring, rangorden og lydighed. Ingen krig i verdenshistorien er vundet vha

rundbordssamtaler, symposier, indbyrdes forhandlinger (det er fred, vi i så fald taler om). Krigernes

styresystem er derfor diktatur. Disciplin er en streng nødvendighed, ovenfra-disciplin eller selv-

disciplin. Det er den kaste, der er tydeligst genkendelig i Platons Staten som Timokrati, bystaten

Sparta.

Lad os lige stoppe op her. Hvad er forskellen mellem Platons bystats-styreformer og det oprindelige

komplekse eller komplementære styresystem, som jeg til lejligheden har kaldt kaste-autokrati?

Forskellen er funktion og dysfunktion. Når én kastes styreform påtvinges de andre, ankommer det

tyranniske element. Arbejdernes egalitære styre kan ikke påtvinges resten af samfundet, uden at

proletariatets diktatur ind�nder sig. Altså, en uproduktiv, ekstremt undertrykkende udjævning og

udradering af naturlige forskelle �nder sted, og hvor en snæver almægtig avantgarde eller pamperelite

er højt hævet over masserne. Vi kender det fra Sovjetstaten og maoismens Kina. Folkemord �nder

altid sted i kølvandet. Hvad, der var godt som et autonomt styresystem indbyrdes blandt arbejdere,

blev påtvunget resten af samfundet og så vidt muligt – hvilket var intentionen – hele verden.

Hvis på den anden side svendenes/arbejdernes interne selvstyre blev påtvunget hele samfundet, ville

vi få et oligarki, et industri-, købmands- eller bankmands-vælde. Det kaldes i dag for korpokrati.

Oligarkerne styrer efter egen interesse.

Det begynder at stå klart, at Platon beskriver ubalancerede styreformer, hvor den særlige styreform,

der er skabt til én stand, én klasse, én kaste, med vold og magt påtvinges alle andre. Herved opstår

slavestat, rovdyrkapitalisme, militærdiktatur, præstestyre eller monarki. Alle fem styreformer kunne

være smukke og respektfulde i sig selv, men de historiske perversioner er alle sørgelige eksempler på

ét vældes degeneration og dominans over de andre. Et slags kasternes statskup. Slut på pausen.
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Fjerde kaste

Den fjerde stand/kaste er de tænkende. Det svarer til brahminerne i Indien, hvor vi �nder resterne af

det vediske og ældgamle kastesystem. Hvad er deres styreform? Det er vort ideologiske koncept,

anarki. Slaverne har ligeberettiget enighed. Købmændene og håndværkerne har enighed baseret på

forhandling. Krigerne har enighed baseret på diktat ovenfra. De tænkende har en enighed og en

styreform baseret på, at de rent faktisk kan tænke selv. De modtager derfor ikke ordrer, som

arbejderne, for de har ikke brug for det. De har ikke en kommandovej, som krigerne, for det har de

heller ikke brug for. De forhandler ikke, som købmændene og håndværkerne, for deres verden er

traditionsbaseret. Deres styreform er anarki. Ingen bestemmer over dem.

Vi har ikke eksempler på anarki som styreform i vor tid. Vi har eksempler på præstestyre, teokrati. Det

iranske præstestyre fungerer rent faktisk. Så kan du være sur på det, forarget, ideologisk opkogt eller

mene, at et land ikke kan tillade sig at gøre, ligesom shogun-styrets Japan frem til starten af forrige

århundrede: at lukke sig fuldstændig om sig selv for at beskytte sig mod fremmede kulturers invasion.

Og Iran er ikke engang lukket, alle kan rejse frit, efter den decideret grimme periode under MI5-

agenten, Khomeini. Det er iranerne, der har oplevet ufrihed overfor Vesten via sanktioner. Vi glemmer

altid, når vi hævder, at præstestyrer er af det onde (= det skal vi ikke kunne lide per de�nition), at

Vatikanet er indbegrebet af et præstestyre, da det er en stat og ikke blot en hovedkirke. Her holder

analogien anarki ikke længere, da dette �rma – for det er et �rma – er ekstremt hierarkisk opbygget,

og deres Gestapo/hemmelige politi, Jesuitterordenen, er en militær enhed og et af verdens ældste,

stadig fuldt aktive efterretningsvæsener. Og husk yderligere, at navnet efterretningsvæsen, er en grov

eufemisme, da både CIA’s og jesuitternes fremmeste opgave er at kontrollere og manipulere via alle

tænkelige metoder, hvoraf efterretning kun er et redskab. Det har de så gjort siden 1540, og har derfor

den størst tænkelige erfaring i at holde sig under radaren. Og nu sidder deres mand som en ny

Caesar/pave i disse for vor klode så besynderlige tider.

Femte kaste

Den femte stand/kaste er kongerne. Det oprindelige kastesystem er spirituelt. Du er født slave, svend,

kriger, tænker eller konge. Derfor er systemet ikke rigidt. Hvis du fx er født som slave, men opnår høj

grad af kunnen, så bliver du en svend, en håndværker, en købmand. Hvis du som tænkende individ

har suveræne leder-egenskaber og forståelse for hele nationens skæbne, ånd og velfærd, så er du

måske konge.

Konger blev traditionelt rekrutteret fra både kriger- og tænker-kasten. I det ældgamle Rusland (før Kiev

Rus) var der to slags prinser/fyrster (fyrste = den første, principe = den første). Der var prinsen i

fredstid og prinsen i krigstid. En prins fra krigens tid kunne aldrig regere i fredstid. Fyrstedømmet var

ikke-arveligt, du blev hyret som fyrste/prins baseret på kvali�kationer. Den ordning, der fungerede

fremragende og retfærdigt i sin oprindelige version, er i tider, der kom efter, degenereret. De samme

monarker, der førte krig, får lov til at sidde i fredstid, med blod på hænderne, en kæmpe statsgæld til

bankmændene, en dyb in�ltrering i det militær-industrielle kompleks, og deres privilegier går i arv,

hvilket alt for ofte har ført til despoti (grundet indavl?). En ansvarlig konge/kejser kunne meget vel give
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arven videre til en totalt uduelig søn. En af de romerske kejsere, hvis format som leder rager op over

de andre, var Marcus Aurelius, samtidig en berømt stoisk �losof. I hans breve viser han sig som ægte

�loso�sk konge i den platon’ske betydning. Hans søn var en uduelig nitwit, der ødelagde alt det, hans

far havde skabt.

Så, hvis præsterne eller de intellektuelle (fx som i bolsjevismen) påtvinger samfundet deres styre,

bliver det grimt. Det bliver et mono-kastevælde i stedet for et kaste-autokrati, og forskellen er

lammende.

Gylden tid og rådden tid

Ligesom Platons idealstat, hans aristokrati, ikke fandtes længere på hans tid, således �ndes det gamle

kastesamfund i sin sunde form ikke længere. Antallet af kasteløse i Indien vidner om, at det kun er en

reminiscens af vedaernes gyldne tidsalder.

Vi har den regering, vi har fortjent. Jo mere, man funderer over, hvorfor det står så slemt til med vores

styreformer og i særdeleshed demokratiet i vor tid, des mere forekommer det sandsynligt, at

beretningerne om en gylden tid taler sandt. Folk var generelt mere oplyste og mindre – langt mindre! –

fucked up. Der har været en højere mental og spirituel energi, og folkets ledere har været af et format,

man skal lede længe efter i dag. Vi lever stadig i bærmen af Kali Yuga, selvom vi ifølge de mest

pålidelige udregninger er ude af den. Der spores en vis inerti, den hænger lidt med røven.

Men i det mindste er ondskaben og korruptionen så über-tydelig, at der er håb for, at katten ikke kan

lukkes ned i sækken igen. Vi er rent faktisk midt i Apokalypsen, der på græsk betyder slørets fald (ikke

Armageddon, som Hollywood bilder os ind). Dommedag er ikke Ragnarok, men som den siger:

dommens dag. Studer den amerikanske valgkamp – Holy Crap! Man får virkelig lyst til at bruge ordet

Antikrist her! Selv en mr. Trump vil ikke kunne stille meget op i det ovale værelse, selvom han, som den

første kandidat nogensinde, har bragt en stribe højst tiltrængte emner på banen, der er blevet

fuldstændig tabuiseret og politisk ukorrekte at nævne. Som minimum kan man for verdensfreden

håbe på, at han vinder. Hvilket han allerede er i fuld gang med, men valgsvindelmaskinen er for længst

sat i gang, og der meldes om massive problemer. Hvis det lykkes demokraterne og dermed deres

bagland, globalisterne at stjæle valget, har vi meget hurtigt et meget uhyggeligt krigsscenarie i forhold

til Iran, Rusland og Kina, da der absolut ingen grund er til at tro, at den kvindelige psykopatiske

kandidat ikke vil gøre, hvad hun har truet med. Hendes forbryderkatalog er nu så omfattende, at hun

burde være moden til capital punishment. Jeg vil i stedet anbefale forvaring i en gummicelle, med en

dildo.

At vi overhovedet bliver udsat for typer som Hillary Clinton, vidner om hvor dybt Kali Yuga sidder i

sulet på os. At folk rent faktisk begynder at få øje på det i større stil, vidner om, at vi er på vej ind i en

ny periode, en ny Yuga. Man kan have det håb, at psykobitchen rent faktisk har en historisk mission: at

være så entydig korrupt-kriminel og skingrende krigsliderlig, at selv de mest afstumpede kan få øje på

det. Mange vil dog være udenfor pædagogisk rækkevidde, men hvis blot en kritisk masse kan nås, er

der håb for menneskeheden. Taler jeg med for store ord? Overhovedet ikke. Tidligere assistant
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secretary of housing og nuværende uafhængig �nansrådgiver, Catherine Austin Fitts, er ikke i tvivl om,

at det ikke blot er et valg mellem styreformer i disse tider og dage. Det er et valg mellem et totalt

inhumant samfund og et samfund, hvor der er plads til mennesker

—– o —–
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Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg som det første gå ned i udstyrsforretningen og anska�e mig en forklædning, så jeg kunne

spille rollen som folkets velgører, dets rare onkel, �lantropen, demokraten, idealisten, ideologen eller

måske den hellige kriger, der kompromisløst kæmper for retfærdighed.

Jeg ville skrive hjerteskærende manifester om, hvordan velfærd skal sikres ved, at folk overlader ikke

bare velfærd, men alverdens færd til velmenende typer som mig. Jeg ville også beskrive, hvad der ville

ske, hvis folk ikke overgiver den færd, som de alligevel ikke ved, hvad de skal stille op med. Jeg ville

overdrive beskrivelsen, så pointen bliver pædagogisk tydelig.

Hvilke pædagogiske midler, jeg ville tage i anvendelse, afhænger af, hvad der synes e�ektivt til

formålet.
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Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg ansætte en hel masse folk til at sidde og kortlægge den menneskelige psyke og adfærd. De

skulle studere mennesket, som var det en tingest, der kan skilles ad og samles igen, eller en computer,

der kan programmeres. Jeg ville gøre det klart for mine ansatte, at deres arbejde er strengt fortroligt,

og at det vil få konsekvenser for dem og måske deres familie at bryde fortroligheden.

Disse ville jævnligt komme op med rapporter og anbefalinger, som jeg kunne bruge, hvis jeg havde

lyst. Hvis jeg beslutter mig til at bruge dem, ville jeg sørge for en pædagogisk formidling overfor de, der

sidder og træ�er beslutningerne. Jeg ville gøre det klart overfor de indbildte beslutningstagere, at de

kun vil være i stand til at træ�e beslutninger fremover, hvis de træ�er de rigtige beslutninger. Ellers.

Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg iværksætte en total a�ytning af, hvad både folk og beslutningstagere går og foretager sig.

Jeg ville med mit terrornetværk tappe ind i alle ledninger og ikke-ledninger, i alle signaler og få �ngre i

al kommunikation. Jeg ville lagre informations-massivet på kæmpe harddiske og databaser og udvikle

programmer, der kunne kortlægge enhver persons eller gruppe af personers liv.

Når jeg havde gjort dette, ville jeg sørge for, at det samme soft- og hardware, som jeg har brugt til at

indsamle informationer, også bliver brugt til at skabe informationer og ødelægge informationer. Folk

har brug for visse informationer for at være nyttige. Jeg ville aldrig fortælle, hvad jeg brugte disse

oplysninger til, men gøre det klart, at hvis folk ikke accepterede det, så havde de nok ikke rent mel i

posen. Ligsom mig.

Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg sørge for, at folk har nok at se til. Det skal ikke være nemt. At ska�e det daglig brød og tag

over hovedet skal ikke være nemt. At ska�e et arbejde, man kan leve af, skal ikke være nemt. At undgå

at komme i klammeri med andre skal ikke være nemt. At bevare sit helbred skal ikke være nemt.

Især ville jeg sørge for, at der altid var en ny krig om hjørnet. At redde sit liv skal ikke være nemt. Der

bør aldrig være nok af forsyninger, de bør altid være en mangelvare, og at have tilstrækkeligt selv i

beskedent mål skal ikke være nemt. At �nde ud af, hvad der sandt og falsk skal være nærmest umuligt.

Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg sørge for, at folk var dybt forgældede. Altid at skylde og aldrig at kunne betale sin gæld, er

en udsøgt og velanskreven form for terror. Jeg ville sørge for at skrue systemet sammen, så det er

uundgåeligt for både folk og stater at være forgældede.

Hvis de ikke forstår budskabet, vil jeg sørge for enten at skrue i for hanerne eller skrue helt op. Begge

dele er lige udsøgte.

Fattigdom og hungersnød skal der altid være rigeligt af. På det punkt vil jeg være generøs. Og for at

vise, at jeg også kan være storsindet, vil jeg sørge for, at der også �ndes vacciner, programmer til at
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nedbringe antallet af mennesker på kloden og programmer til at redde klimaet i Universet. Det er

selvfølgelig meget dyrt, og mens klimaterroren gør sin e�ekt, vil de 6.5 milliarder, der falder for

spærregrænsen, i samme hug få lov til at betale for deres egen udryddelse.

Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg iværksætte love og forordninger, der forbyder frihed, trivsel, simpel velstand, eget initiativ

og egentlig viden.

Jeg ville sørge for, at alle nyhedsmedier er fulde af forlorent fusk og forfalskede �adpandetheder. På

en underholdende måde, selvfølgelig. Folk elsker barnagtigheder, så dem skal der være masser af.

Ligeledes ville jeg sørge for, at der også er fusk og forlorenheder i den tunge ende, og disse ville jeg

kalde for historieskrivning og videnskab.

Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg sørge for, at videnskabsfolk holder sig til hvert deres lille felt. Da de har studeret det meste

af deres yngre liv for at få lov til at forske i deres homunculi, så ville jeg sørge for, at det stod klart for

dem, at de skal holde sig til deres vanskabning. Som med beslutningstagerne, skal de forstå, at de ikke

skal regne med at blive ved med det, med mindre de kommer op med de rigtige brugbare resultater.

Skulle de komme op med forkerte resultater, der alligevel synes brugbare til at slå mennesker ihjel på

en en mere e�ektiv måde, så vil de blive bedt om at overlade det til folk, der er ansat ude i baglokalet.

Som en god terrorist vil jeg vide, at alt kan bruges som et våben mod andre. Selv en kogt rødbede kan

brugt på den rette måde være dødelig.

Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg sørge for at kontrollere al uddannelse. Allerede fra børnehaven skal de små poder vide, at

de ikke skal stille de forkerte spørgsmål om de forkerte ting. Heller ikke om de rigtige. De skal lære at

stille de rigtige spørgsmål, for at vi kan give dem de rigtige svar. Altså, ikke de forkerte. Udtrykker jeg

mig klart?

Folk skal lære så tidligt som muligt, at spørgsmål og svar falder indenfor en bestemt ramme, der

allerede er afstukket for dem. De kan stille spørgsmål til detaljer, men ikke ved præmissen. De skal

lære at frygte ukorrekte spørgsmål. Når de først har lært lektien, er det herefter tilladt at gøre alle

mulige antagelser om alt muligt i hele Verden – uden at behøve at undersøge det først. Det er endog

politisk korrekt.

De �este vil enten ikke have lært noget som helst, eller også vil deres viden være ubrugelig. Jamen,

siger du, er det hele så ikke forgæves, og hvad skal vi så med uddannelse? FJOLS! Forstår du intet?

Undskyld, jeg glemte lige et sekund mig selv. Det har du helt forstået 🙂
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Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg lære folk at frygte Gud. Men da Gud sjældent har tid til at være til stede på hovedkontoret,

stiller jeg mig velvilligt til rådighed i stedet for.

Alt og alle, der fremtræder med stilsikker autoritet, kan være Gud. Jeg vil sørge for at inkarnere ham,

når der er brug for det. Ikke alle går hen i en kirke, men det er ikke nødvendigt. Måske tænder de for

fjernsynet, og så er han også der. Måske surfer de tilfældigt rundt på Internettet, og så skal han også

være der. Måske dyrker de en politisk ideologi, fordi de savner en religion. Ikke noget problem. Måske

er de til ateisme eller NewAge-�immer, og alakazam-simsalabim! Så er Gud også her! Og I Hollywood

vil der være ikke blot én Gud, men en hel hær af guder, engle og helgener, noget for enhver smag.

Og hvis en eller anden åndskrøbling spørger: Hvem er du? Så siger jeg bare: Jeg er den, Jeg er. Og det

pjat med ånd og kærlighed, kan du godt glemme alt om.

Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg sørge for at hyre nogle pro�’er, der kan gøre det ud for terrorister, der helt tilfældigt, og

uden hoved og hale, kan slå til et sted i Verden. Jeg vil så være den første til identi�cere dem og råbe:

Se, der er de igen! Hvad sagde jeg!? Og så ville jeg lynhurtigt komme med de rigtige forslag om,

hvordan vi sammen, hånd i hånd, kan stramme bælter og balder og foretage de nødvendige ofre, der

skal skal til.

Både når de dygtige pro�’er med beundringsværdig præcision nakker en stak kvinder, børn og gamle

mænd, eller en hel ø med skolebørn, eller rydder en bar, eller når de bare smører ketsjup i hovedet og

ruller om på siden – husk en synagoge i forbifarten, det er vigtigt – så vil alle vide det, og alle vil skrive

historien.

Og så vil der straks være mænd i kampuniform med automatvåben på hvert gadehjørne til at passe på

alle dem, der blev bange. Hvad havde du ellers tænkt dig? – så ville terror jo være en dårlig investering!

Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg hyre en hær af bladsmørere, skriverkarle og �adskæmsludere, der hver dag 24/7 kan bringe

alle de mest mistrøstige nyheder, uden på noget tidspunkt at levere en forklaring på, hvordan de

hænger sammen.

Jeg ville efterlade folk i et helvede af løse ender, talrige som græsset på marken. Til gengæld vil hver

dag byde på en ny historie om græsselige bøhmænd derude i Verdens vildmark, der spiser børn og

hunde, der blot venter på, at vi vender ryggen til og – som om de ikke havde andet og mere fornuftigt

at tage sig til – bruger al deres tid på gruselige konspirationer, med det ene formål at ødelægge vores

liv. Og hvis du ikke tror på den teoridannelse, er du en konspirationsteoretiker.
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Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg lave en FUCKING masse terror og bevise (læs: hævde), at det var en ensom galning, der

havde haft en ulykkelig barndom. Og for at forhindre dette rene og skære tilfælde af unik galskab,

uden planlægning og medvirken og dybere årsag, kræver det en hel række love og regler og bortfald af

rettigheder, for at vi kan forhindre det, der ikke kan forhindres, forudsige det uforudsigelige og

forklare det uforklarlige. Det giver så fantastisk god mening, at alle vil forstå og acceptere det.

Nu sagde jeg bevise. Her må du forstå, at beviset består i, at jeg siger, at sådan er det. Fordi jeg siger

det! Det er en af de �ne ting ved terror. Når først den er kørt i stilling, kan man sige hvad som helst, og

folk vil ikke kunne sige andet. Der er slet ikke brug for beviser, de er over�ødige, de er upassende.

Bevisførelse er, når det kommer til stykket, besværligt og forældet juristeri.

Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg ikke nøjes med en støvet hule i Afghanistan. Jeg ville forlange ovale værelser, skriveborde

på størrelse med tennisbaner, telepromptere, bestyrelsesposter og porteføljer. Jeg ville ikke �nde mig i

gangs in the outskirts, jeg vil kommandere nationale hære. Jeg ville ikke benytte mig af spejderdrenge,

jeg ville hyre efterretningsvæsener til det beskidte arbejde.

Fra min sikre forskansning bag skudsikre glas, på bagsædet af limousiner omgivet af sikkerhedsvagter

i jakkesæt og solbriller, ville jeg derefter hyre alle de lowlife tabere og stoddere, som jeg senere har

tænkt mig at hænge ud som terrorister.

De vil bestå af fucked-up unge mænd med virkelig dårlig opdragelse, som jeg udstyrer med splinternye

Nike-sko, Toyotaer, automatvåben og giftgas.

Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg jeg sørge for, at der var rigeligt med skyld, skam og frygt. Jeg ville ikke forsømme en

lejlighed til at holde denne herlige gryderet i kog. Du tænker måske, at terror kun har med frygt at

gøre, men her tager du fejl. Skyld og skam kan ikke lovprises nok. Jeg ville oprette hele institutter for

skyld og skam.

Skam dig, for du har taget et ukorrekt ord i din mund. Skam dig over at være vred. Det er din skyld, at

jeg nu er nødt til at stikke øjnene ud på dig og skære din tunge af. Og når folk omkommer i tusindvis af

masseødelæggelsesvåben, vil det hedde sig, at de selv var ude om det, for det var jo dem selv, der

brugte masseødelæggelsesvåben.

Jeg sidder og bliver helt glad over min egen genistreg. Folk får al skyld for alt, hvad jeg gør mod dem.

Hvor er det utroligt, at det kan lade sig gøre!

Hvis jeg var terrorist

Så ville bødlen klynke som o�eret, og ofrene blive beskyldt for at have udført alle de svinestreger, som

bødlen havde begået. Jeg ville sørge for, at hele Verden havde ondt af mig. Og tro mig, det er faktisk
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utroligt hårdt arbejde at skære folk i stumper og stykker og boobitrap’e alle de spædbørn, det synes

jeg i øvrigt godt, at folk kunne tage lidt mere hensyn til.

Derudover ville jeg uden blusel lyve, så vandet driver fra morgen til aften. Det er faktisk så omfattende,

at jeg har været nødt til at ansætte folk til at �nde på nye løgnehistorier og tjekke, at jeg ikke kommer

til at modsige dem i det næste interview, jeg giver, eller den næste pressemeddelelse, jeg udsender.

Heldigvis kan folk ikke huske fra næse til mund og kan ikke længere gennemskue, at der hverken er

hoved eller hale i røverhistorierne.

Hvis jeg var terrorist

Så ville jeg før eller siden blive grebet i terror og udstillet som det, jeg er: en terrorist!

Så ville jeg trække på smilebåndet, for den dag, planlægger jeg at være urørlig.

Jeg er din præsident, din politiker, din bankrådgiver, din psykiater, din chefredaktør, din

efterretningsagent, din mellemleder, din medicinaldirektør, din rockerhøvding, din

vækkelsesprædikant, din che�deolog, din NGO’er, din kabbalist, din sagsbehandler, dit historiske ikon,

din ekspert, dit tankepoliti, din jantelovgiver.

Jeg er udenfor pædagogisk rækkevidde, for jeg er din pædagog.

Jeg er hævet over enhver tvivl, for jeg er tvivlen i dit sind.

Jeg kan ikke fanges, for jeg er din fangevogter.

Jeg for stor til at fejle og for snu til at krejle.

Hvis jeg var et dyr, hvilket dyr var jeg så? En kamæleon eller en elektrisk ål?

Hvis du stiller mig til regnskab, er jeg din regnskabschef.

Hvis du presser mig, er jeg din pressechef.

Hvis du gør mig usikker, er jeg din sikkerhedschef.

Hvis du angriber mig, er jeg din forsvarschef.

Den morgen udspiller jeg min o�errolle med stilsikker patos.

Den dag har jeg et par tryllekunster i ærmet og slukker for solskinnet.

Den aften glider jeg ind Aftenlandets skygger af lange knive.

Den nat vil ingen kvinde sove sin skønhedsøvn, og intet barn vil vågne i uskyld.

Hvis jeg var terrorist …

—– o —–
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Vi taler om:

Nysprog, gammelsprog og andre
sprogspasmer
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Ord og sprogligheder, der enten ikke eksisterer eller burde eksistere – hvilket de hermed gør.  

Ord, der ikke kom med, da der var deadline.  

Ord, der havde fortjent en chance, selvom de endte på en lagerhylde.  

Truede ord, der som trængte eller miskendte dyrearter trænger til lidt motion.

Lavpro�leret verbalt vrøvl, der uanset dets vrøvlagtighed giver mere mening end det opreklamerede

Vrøvl med Kæmpestort V, som vi drukner i for tiden.

Med digterisk frihed og i ikke-alfabetisk rækkefølge.

Der foregår en krig på ord, sprog og mening i denne verden.

Ord er blevet til masseødelæggelsesvåben.

Verbalforureningen har nået et klimaks.

Vi kan ikke længere sidde det overhørigt.

Konformitets-terrorist

En velmenende behavoristisk amatør-politimand m/k, der ser det som sin opgave at få sine

medmennesker til at indordne sig under det narrestativ , som hænger ud som det o�cielle, opstyltede

banner, den rigtige fortælling om de forkerte ting eller den forkerte fortælling om de rigtige ting. 

Konformitets-terroristens foretrukne værktøjer er jantelov, politisk korrekthed, skyld, skam og frygt og

decideret dårlig mental ånde. 

Konformitets-terroristers værste mareridt er, når nogen eller noget unddrager sig social kontrol. De

taler gerne om social konstruktion som noget, de med deres brilliante intellekt og påståede kritiske

sans har gennemskuet. De taler nødigt om, at deres agenda just er: social kontrol, med dem som

kontrollerende kommissariat .

Narrestativ

En narrøv kom til at stave narrativ forkert, hvorved det perfekte begreb opstod for den syntetiske 2D-

virkelighed, som vi o�cielt er udstyret med. 

Begrebet er i familie med historieskrivning . Betegnelse for fortællinger om det forgangne, der er så

kunstige, at de har brug for et stativ, for at de ikke skal skvatte sammen.

DM i svagpisning

En konkurrence indenfor nyhedsformidling, der drejer sig om, hvem der kan levere et stykke

information, der indeholder så lidt, så irrelevant eller så fordrejet information som muligt.

Informationernes svar på rejeost – en halv reje sovset ind i 300 g a�aldsost + diverse tilsætningssto�er

og sødemidler.  

Hvert år uddeles der en rejeost-pris på Café Den Gyldne Reje på Hawaii. I år gik den til Dagbladet, der

havde taget en baby-fjordreje, fjernet j’et i fjordreje og pumpet så meget vandt i, at den antog størrelse
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af en hummer.

Pulagtighed

En særlig form for -agtighed blandt individer tilhørende det samme segment af uvidende godtroende,

der har tilladt adgangen til deres mentale og begrebsmæssige bagdel at blive penetreret. Hvis du

sutter mig på min dertil indrettede begrebslighed, så lover jeg at pule dig i din dertil indrettede

uforståelighed, hvorved vi begge er lige fucked-up. En wank-wank-siuation.  

Kvalitetssikring af det totale idioti.

Janteteori

Du skal ikke tro, at du kan stille et berettiget spørgsmål. 

Du skal ikke tro, at du har ret til at kræve et berettiget svar. 

Du skal ikke hævde, at vi er forpligtede til at levere et svar overhovedet. 

Du skal ikke tro, at sporadisk tilstedeværelse af menneskelig samvittighed forpligter os til at deltage i

det latterlige, umoderne moralcirkus.

Moralrelativisme

Vi er de moderne.  

Vi er de moralsk frigjorte.  

Vi er frigjort fra moralsk ansvar. 

Vi ved, hvordan man påfører moral en dertil indrettet gummiparagraf.  

Endvidere ved vi, hvordan man virtuelt gør andre ansvarlige for noget, som vi har gjort mod dem.

Modernitet

Først �k det prædikatet det nymodens pjat. Det var noget tøjeri. 

Så blev det forherliget i takt med, at fremsigerne af udtrykket det nymodens pjat blev stemplet og

hånet som nogle gamle, latterlige og bagstræberiske røvhuller. 

Der var ingen grænser for, hvor herligt og fremskridtsvenligt Det Moderne Gennembrud var. Det store

kulturmord var startet. 

Så blev det nymodens pjat til en træt parodi på sig selv, og modernisterne forsøgte en feberredning

ved at kalde det postmoderne. Det store kulturmord var blevet slattent og skingert. 

Engang, i en ikke så fjern fremtid i en ikke så fjern galakse, vil man omtale det nymodens pjat som en

pinlig parentes i menneskehedens historie. 

Kult-ur

Et eksempel på, hvad der kan ske, når man deler et ord forkert.  

Vi ser alligevel et stort alter med en sær kollage. En kæmpe, grotest skulptur i midten af et springvand

– man kan næsten sige en svulptur – der forestiller Kronos, der æder sine egne børn. I sin venstre
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hånd holder han et stopur og hans fede, saturniske krop er omkranset af den lidende menneskehed,

der stæser rundt for ikke at komme for sent på arbejde, a�evere eksamensopgaver til tiden, rage til sig

inden lukketid eller bare nå at dø, inden det er for sent.

Sam-vittighed

Lad os være en vittighed sammen, så har vi det meget bedre. 

Et decideret truet ord, der i løbet af kort tid vil glide ud af det danske sprog ligesom ihvorvel og

desformedels al den stund – al den stund, at ingen ved, hvad det betyder længere. 

Her vil det havne i et verbalt rarietetskabinet sammen med kondemneringsramte ord som sandhed,

ære, Gud, Konge, Fædreland, nation, modersmål, troskab, pålidelighed, fællesskab, næste, nabo,

fromhed, ydmyghed, mandlighed, kvindelighed, barndom.

Landskabsarkitektur

Hvilken herlig beskæftigelse!  Forstå mig ret, de naturlige landskaber gik af mode, det siger sig selv.

Naturen gik på pension i moderniteten. Jorden blev �adgjort af landbrugsmaskiner og bulldozere.

Byerne begyndte at ligne parkeringspladser. Folk begyndte at kede deres dertil indrettede i laser over

�adheden. 

Hvad er problemet? Fladhed er jo hensigtsmæssigt, det er en administrativ forudsætning, vi i Dansk

Jurist og Ønonom-forbund elsker �adhed! 

Spørg ikke om hensigten med hensigten og hvor-var-det-jeg-kom-fra.  

Altså, de naturlige landskaber gik af mode, så her kommer landskabsarkitekturen ind i billedet. Vi

designer små forhøjninger og fordybninger (ikke at forveksle med fordybelser), kunstige bakker,

kunstige søer og kunstige vandløb.  

Mellemnavnet på vores �rma er ‘kunstig’. Mordet på det naturlige landskab er vores levebrød. Jo �ere

bulldozere og traktorer med dobbelthjul, jo �ere gennempulede forstadsmiljøer, jo �ere

overbebyggede brokvarterer, jo �ere røvkedelige, byggemodne tidligere pjøjemarker – des �ere

landskabsarkitekter.

Enhedsskolen

Et grænsepædo�lt og totalitært tiltag fra Staten for yderligere at reducere børns samvær med deres

forældre. Endvidere et tiltag for at forhindre, at der �ndes andre voksne med ind�ydelse på Statens

ejendom = børnene og den særlige gruppe af ensrettede pædagoger og lærere, der er tilknyttet den

nye enhedsskole. 

Vi, der går ind for, at børn – de små svin – velafrettes til at fungere i det kommende globalfascistiske

totalsamfund, den globale landsby, anbefaler også, at hjemmeskoling gøres strafbart og at der

indføres enkønnethed efter svensk mønster, så drengene kan blive gode feminister og pigerne kan
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blive gode beton-lebber. Der bør fra starten af undervises i alle de muligheder, der �ndes for at have

et køn. 

Der skal endvidere fore�ndes ligelig fordeling af børn med alle hudfarver i hver klasse, hvilket betyder,

at der må importeres et par millioner fra de varme lande. Børn skal lære, at deres kultur og traditioner

er noget bras. Vi har meget at lære af de skønne kulturer, hvor fx unge mænd i �ok ikke anser

massevoldtægt som et problem. Ligestilling er en kerneværdi, der med vold skal formidles til de

kommende generationer. Begrebet velbegavet er herefter afska�et, for ingen bør stikke ud fra

�adheden .

Slangeoliefabrikant

Kom nærmere, kom nærmere, de herrentimmere og fruenskaber, dumskaber og råddenskaber,

klædeskaber og uægteskaber, kladdedaskere og kludedukse, vold-skabere og valg-skubbere,

pillepushere og pøllepressere. Kom ud og ind ad skabet og skab jer efter værste beskub. Skyldenmisse

og Kölnerwasser, narremesse og narre�sse, narrestativer og neurotoxiner , genmali�cering og

gentraumatisering. 

Kom nærmere, kom nærmere, ondskaber, omskabelser, skabagtigheder, øgleskabninger og andet

udskrab. Med dette Fluidum de Luxor kan enhvert udhængsskab fra det dårlige selskab selv

bestemme, hvor skideskuret og skrøneskabet skal stå.  

Jeg lover jer guldstøv og gældsstøv og grøn forskønnelse, jeg garanterer Goldmann Sucks og grøn-i-

hovedet misundelse. Kom nærmere … 

Vacciner

Vacca: italiensk for ko. Det startede som udkog af sto�er fra køer og heste og har sidenhen udviklet sig

til en klam suppedas af alt, der kan tænkes at være skadeligt for den menneskelige organisme solgt

som noget, der hævdes at beskytte mennesket mod alt, der kan tænkes at være skadeligt for den

menneskelige organisme.

Det giver fuld og klar mening … 

Hvis du vil vide, om vacciner er godartede eller skadelige for dit spædbarn, der bliver udsat for en serie

af disse vacciner, skal du blot spørge din familielæge, om vedkommende ikke i korte og præcise

vendinger kan fortælle, hvilke sto�er, der be�nder sig i den vaccine, han/hun anbefaler for dit barn og

hvilken formodet gavnlig virkning, disse sto�er har på dit barns senere liv.  

Vi skal ikke her give dig svaret på spørgsmålet men blot opfordre til, at du lytter nøje og intenst til

svaret. Du vil muligvis blive overrasket over, at lægen = den praktiserende videnskabsmand ikke aner

sit levende råd om, hvad det er, han/hun anbefaler og på det nærmeste befaler for sine patienter og

deres forældre. 

Som tillægsspørgsmål kan du spørge lægen om lægevidenskabens historie (alleopatisk medicin) og

dets forbindelse til olieindustrien og dets udspring kaldet medicinalindustrien, hvorved du vil få at
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vide, at det havde han skam ingen anelse om. Og fordi han ingen anelse havde om det, eksisterer det

ikke

Alt godt fra havet

Goddag, jeg vil gerne have en ristet søpølse. 

Sågerne, skal det være med blærerøvstang og det hele? 

Hvad er det grønne der? 

Det er ny nordisk grønalgepesto med andemad. 

Det lyder sørme godt. Kan man få lidt syltede tanglopper på? 

Ja, og vi har også en god palæo-chili lavet på brandmand. 

Fino, og så en Congobajer. 

Det har vi så ikke lige, men vi har en fritgående, håndholdt shake af elektrisk ålegræs og økologi-

katastro�sk spildolie med afskum af havskum.

Logik for skumbananer

Hvis et system ikke virker, må det være fordi, der ikke er nok system. 

Hvis forbud ikke virker efter hensigten, må det være fordi, der ikke er forbud nok. Alt, der ikke

udtrykkeligt er tilladt, er derfor forbudt. 

Hvis hestekure skaber depression, er der tid til endnu en hestekur for at reparere de første. Kuren

virkede, hesten kreperede. 

Hvis medicinen giver uhensigtsmæssige bivirkninger, �ndes der medicin, der modvirker bivirkningerne

af bivirkningerne af virkningerne. Kuren virkede, patienten døde. 

Hvis krig skaber kon�ikter, er løsningen: mere krig. Så kan de lære det! 

Hvis børnene er skoletrætte, er løsningen: helhedsskolen .

Politisk ateisme

Partipolitik og ideologisk antagonisme er en konstruktion indenfor demokrati. 

Det er opium for folket. Det svarer med alle dets virkemidler til religion, når den glider over til blot at

være et styresystem, hvor menneskelig længsel, følelse og frygt bliver udnyttet. 

Alle længsler er reelle. Folk længes efter trivsel, uden nogen konstant vil lægge beslag på dem. Folk

længes i sidste ende efter genforening med det universelle. 

Alle følelser er reelle, også en vrede over de totalitære magtmisbrug, som ikke blot tyranner, men også

betroede og folkevalgte pampere udøver, så snart de ser deres snit. 

Al frygt er reel, for vi lever i tider med folkemord, løgn, overgreb, svindel og korruption.  

Partipolitik, demokrat og ideologisk antagonisme er derfor et ynkeligt surrogat for opfyldelsen af

længsler, bekræftelse af følelser og ophævelse af frygt. 

Anbefaling: politisk ateisme.   

Advarsel: undgå den religiøse fanatisme, der kendetegner troende ateister. 

For det er krafteddeme ikke til at holde ud!
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Pamper

Voksen person med ble på.

En person, der har påtaget sig en ledelsesrolle som repræsentant for andres interesser, der bruger

denne position til at fremme egen bekvemmelighed. 

Et curling-blebarn i lederskikkelse. En forkælet umodenhed, der nyder udsøgte privilegier, men som

aldrig skal stå til ansvar – eller rydde op på sit værelse.

Et helt almindeligt fænomen indenfor politisk ledelse. Hvis blebarnet oven i købet har en psykopatisk

pro�l, er vedkommende nærmest selvskrevet til en topposition med ansvar for folks velfærd. Det giver

kun mening, hvis vi som borgere i et demokratisk samfund fuldstændigt har misforstået, hvad det højt

besungne og nærmest i religiøse vendinger lovpriste demokrati i bund og grund har som intention.

Måske var der en grund til, at Platon anså demokrati som forstadiet for tyranni. Filoso�en er i dag

blevet overhalet indenom, for demokrati nøjes ikke med at være et forstadie. I tider med politisk

korrekthed og statssanktioneret terror er demokrati blevet den giftigste og mest passi�cerende

styreform, der tillader næsten frit råderum for en udsøgt og ganske lille herskerklasse + en hel række

lakajer i jakkesæt.

Aftenlandet

Manden med det herlige navn Oswald Arnold Gottfried Spengler beskrev i sit både lovpriste,

bestselleriske og omstridte hovedværk, Untergang des Abendlandes, civilistationens krise som ikke

værende politisk. Det var en åndelig krise. Politik foregår over et spænd af år, Spengler talte om spænd

på århundreder. 

Bogen var skrevet færdig, da startskuddet til folkemordets århundrede blev afgivet i 1914. Den udkom,

da Folkemord del 1 var slut med den per�de og uheldssvangre våbenhvile, der fandt sted, inden det

næste og helt uundgåelige Folkemord del 2. I tider, hvor Folkemord del 3 udrulles, er det værd at

studere en forfatter, der så det hele ankomme og beskrev det. 

Spengler anbefalede en form for nationalkonservativ socialisme ikke ulig den, der blev udviklet i

30’ernes Tyskland. Han lagde sig alligevel ud med nazisterne, da han ikke mente, at Fædrelandet

havde brug for ‘en heltetenor’, men en rigtig helt. Han nægtede på opfordring af Joseph Göbbels at

holde o�entlige taler, men debatterede o�entligt med Alfred Rosenberg. 

Et gæt, muligvis et kvali�ceret. Spengler så altså, at nationalkonservativ socialisme under gunstige

forhold kunne være en rigtig god idé. Men han så også, at Aftenlandets Undergang var på trapperne,

og at nazismen var udset til at spille en destruktiv rolle sammen med bolsjevismen. Hvad der i fredstid

ville have været en god idé, blev i folkemordenes og krigenes tid en katastrofe. Og lur mig, om ikke der

var skumle typer, der læste Spengler og tænkte: Her har vi en moderne profet. Lad os sørge for, at

hans profeti bliver til virkelighed. 
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Korrektheds-dissident

Det modsatte af konformitets-terrorist . 

Social-konstruktørernes værste mareridt. 

Ikke at forveksle med den kulturradikale ukorrekthed, hvor et par generationer af intellektuelle bildte

sig selv ind, at de talte magten imod, mens de i realiteten selv tilstræbte den. Da de så �k den, holdt de

enten påfaldende lav pro�l eller stillede sig op og storpralede af deres bytte, mens de hånede deres

ofre. 

Derfor ved de reelt ikke, hvad de skal stille op med korrektheds-dissidenter. De er så pissed-o� over,

at disse irriterende typer gør alt det, som de selv hævdede, og stadig hævder, at have patent på, men

som er endt i et fælt hykleri. 

Dissidenter i alle lande, foren eder! Og lad så for helvede være med at bekrige hinanden i stedet for

jeres egentlige fjende.

Kommissær

Who’s your daddy? 

Hvad mener du, formastelige? 

Du er kommissær, er du ikke? 

Det skulle jeg da nok mene, hvad antyder du hermed? 

Ja, du ved godt, hvad din titel betyder? 

Ja selvfølgelig, det er et ærefuldt tillidshverv, som jeg er valgt til. 

Aahr … det er så ikke helt korrekt, for nu at være lidt diplomatisk. 

Frække fyr, jeg spilder ikke et sekund mere på dig! 

Se, nu sagde du det selv. Her er vi ved at nærme os en de�nition af begrebet. Ville du gå så langt som

til at de�nere en kommissær som en, der ikke spilder et sekund på andre mennesker, men har et

andet ærinde? 

Det kan godt være, du ikke bryder dig om det, men jeg er en del af en ærværdig demokratisk

institution og varetager rent faktisk dit tarv, hvis du ellers forstår et sådant �nt, gammelt ord. 

Og der beviste du så, at du ikke selv har forstået et så �nt og ikke særlig gammelt ord som kommissær.

Tillad mig hermed at gøre hr. Højkommissæren opmærksom på, at De ikke er folkevalgt, men udvalgt.

De har altså et ærinde. Tillad mig dernæst at gøre opmærksom på, at det ikke særligt gamle ord er af

kommunistisk oprindelse og betyder udsending. Hvilket fører os tilbage til udgangsspørgsmålet:

Who’s your daddy?

Strudselogik

Jeg er en afrikansk struds. 

Som struds er min hjerne så lille i forhold til min krop, at jeg ingen anelse har om, at nogen kunne

�nde på at påstå, at jeg stikker hovedet ned i et hul i jorden, hvis jeg bliver truet.  

Det kunne jeg aldrig �nde på. Hvad høvlan tror man er grunden til, at jeg er udstyret med et par

overdimensionerede lår, hvis ikke det var for at spæne ud over savannen, som lige lukt ind i helvede? 
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I en snæver vending kan skinkerne også bruges til et sæt thai-kickboxing overfor et af de her

hugtands-ekviperede møgdyr med manke, der lusker rundt i græsset.

Jeg synes måske snarere, at postulørerne af, at jeg skulle stikke hovedet i jorden, burde overveje, om

der ikke er tale om en antropomor�sk projektion af deres egen grundtilstand.

Neanderthaler

Neanderthalmennesket var ikke et menneske. Det var en primat. Der er intet, der forbinder den

Cromagnon-mennesketype, der havde 100.000 års sameksistens med disse primater med … disse

primater.  

Tilsyneladende bortset fra den oprejste gang. Men heller ikke her er der nogen lighed, for primatens

gangart er væsensforskellig fra menneskets. Vi ruller over hælen frem over den ydre del af foden

henover den indre del af foden og henover den fremskudte storetå. En særdeles vaklende gangart, der

betyder, at vi slider vores knæ op i vores livstid. En primat planter sin hæl og mellemfod direkte på

jorden og sætter fra med fem ligestillede tæer. 

Primaten havde tykkere knogler og en væsentlig større muskulatur. Deres lille�ngre var på størrelse

med vores tommel�ngre. Deres hud helede et sår i løbet af ingen tid – vi ville dø af det. De havde pels

over det hele, hvilket gjorde, at de ikke gik med tøj. Konstruerede billeder af neanderthalerne med

lændeklæde er et propagandistisk forsøg på at postulere, at de var det darwinistiske Missing Link. Det

var de på ingen måde, og darwinister har i over 100 år ledt med lys og lygte efter det manglende led

uden af �nde det.  

Primatens mund gjorde, at den kunne æde/drikke og trække vejret på samme tid, hvor mennesket

ville drukne eller kvæle sig selv. Primatens genetik er væsensforskellig fra menneskets. Primatens

overkrop er trekantet og deres hofter (Lucy) er bredere. Primatens hånd, ligesom dens fod, består af

spredte og kraftige led. De ville aldrig kunne håndtere redskaber som deres udkonkurrent, Cro

Magnon-mennesket, der på trods af dets langt svagere fysik outsmartede dem. De ville aldrig kunne

kaste et spyd, for eksempel. 

Den menneskelige fysik, nervesystem, hjerne og genetik er ikke bare en modi�cering, men en total re-

design af primatens/neanderthalerens/big-footens/sasqatwans/yetiens. 

Primaten, kaldet Neanderthaleren, beskrives som et forstadie, men det er endnu ikke lykkedes

videnskaben at gøre rede for, hvordan det skal forstås. Darwin indrømmede det selv (så meget må

man give ham). Da han studerede livet på Galapagos, studerede han mikroevolution.

Sammenhængene i de abrupte makro-evolutionære spring var han aldrig i stand til at forklare. Udover

primater, gælder det også husdyrene. Deres genetik er uforklarligt væsensforskellig fra vilde dyrs.

Fandt der en indgriben sted engang i menneskets og dyrenes historie? Mennesket er et

makroevolutionært spring. Pludselig, og uden mellemled, var det fuldt færdigt. It’s a miracle!!
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DAMP

Jeg er en dampmaskine.  

Jeg kører ud af en streng mod min egen udbrændthed. 

Jeg opfører mig ifølge termodynamikkens prætentiøse 2. Lov. 

Jeg er Universet, der blev tanket op engang.  

BigGangBang er mit kælenavn. 

Når tanken er tom, rammer jeg muren. 

Min menighed er Dødens Kult. 

Jeg er en universel lov, Amen! 

Jeg er et DAMP-barn. 

Jeg kører ud af en streng, indtil alt inventar er splittet ad. 

Jeg opfører mig ifølge psykiatriens pro�table udvidede bibel. 

Jeg blev vaccineret, �k industrimad og blev udsat for beskidt elektricitet. 

BabyGoneBizar er mit kælenavn. 

Når tanken er fuld, går jeg amok. 

Menigheden består af diagnosticerede damplinger. 

Jeg er en af klienterne i det udvidede behandlersamfund. Amen.

Luderstof

Der var engang, hvor udtrykket betegnede et afgrænset område af en avis. Det var som oftest noget,

der ved første øjekast lignede en artikel, men som ved nærmere eftersyn viste sig at være en reklame

for et eller andet produkt. Det var påbudt, at der oppe i hjørnet stod ’Annonce’, så man kunne se det,

men hele artiklen kunne være sat op med typogra� og spalter på nøjagtig samme måde som siden

overfor, hvor der var rigtige artikler.

Sådan er det ikke længere. De traditionelle luderspalter �ndes stadigvæk, men siden overfor er i

mellemtiden blevet til en luder. Ligeledes er journalister og redaktører blevet til ludere. Deres alfonser

er at �nde i ejer- og interessentskabet hos medierne. At de inkasserer penge på prostitutionen er det

mindste. Hovedformålet er at lukke den propaganda ud, som de har brug for til deres lidet

charmerende formål: krig, udplyndring, dominans, undertrykkelse, terror, magt, folkemord. Til det

formål har de brug for en mellemhandler, en luderinstitution, der kan fortælle en løgn på alle de

måder, en løgn kan fortælles på: lodret, vandret, sidelæns, på skrå og på hovedet.

Findes der så ikke længere ægte, uprostitueret journalistik? Selvfølgelig gør der det. Men kun i eksil.

Død over journalistikken – journalistikken længe leve!

Og så det lange …

—– o —–
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Skurke og helte + 16 grundregler

Der �ndes helte, og der �ndes skurke. Javist. Men i en verden, hvor begreber som daglig standard

vendes på hovedet i propaganda-øjemed, kan de mest besungne helteskikkelser ved nærmere

eftersyn vise sig at være nogle gevaldigt dumme svin. Ligeledes kan de, der konstant er blevet udråbt

til at være de værst tænkelige umennesker og fjender af den ganske menneskehed – ifølge udråberne

– vise sig at have helt anderledes og nuancerede egenskaber.

Skurke og helte – 16 grundregler
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Grundregel 1

Propaganda røber sig via stereotypen, sin kategoriske �rkantethed og sin tegneserieagtige mangel på

nuancer.

Vi kunne derfor have anlagt den modsatte synsvinkel: Når helte bliver til skurke. Vi kunne se på de

skikkelser, der er blevet glori�ceret via propaganda, og pille glorien af dem ved at grave ned i deres

beskidte undergrund.

Vi har ofte i Paradigmet set på de skikkelser, der er dyrket som helte af de, der har fået lov til at skrive

vores historie i Vesten. De har i forblø�ende høj grad vist sig ikke at leve op til deres højt-

besungenhed. Men hvad med alle skurkene? Det kunne være interessant at foretage et tanke-

eksperiment. For hvad nu, hvis deres skurkestatus ved nærmere eftersyn viser sig at være

fremkommet ved, at de anfægtede Magten og Magtens fuldkommenhed?

I det følgende vil vi se på skikkelser af både høj og lav pro�l. Skikkelser, der alle har fundet anvendelse

som ikoner, fortællende billeder om den absolutte ondskab, som vi alle bør afsky, foragte, frygte,

hade, forfjendske og umenneske, nu, som dengang, og i al evighed, Amen. Det er meget interessant,

dette her. Hvis vi i årevis på daglig vis har studeret Det Store Propagandaprojekt = Den Store Løgn om
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det 20. århundrede, der indkapsler alle tiders løgne om hele menneskehedens historie, så har vi

stensikkert udviklet et Bullshit-O-Meter. Hver gang fjende-skurkebilleder bliver smidt i hovedet på os,

lyser en stribe røde lamper.

Grundregel 2

Stereotyperne røber en hensigt allerede i den måde, de præsenteres på.

Og det er en hensigt uden rent mel i posen.

Vi skal se nærmere på følgende skikkelser, der alle er blevet udskreget som skurke:

Vlad Tepes

Rasputin

Nicholas II

Adolf Hitler

Richard Nixon

Slobodan Milosevic

Mahmoud Ahmadinejad

Moammar Gadda�

Vladimir Putin

Vi kunne også have set på:

Otto von Bismarck

Chiang Kai-shek

Kejser Hirohito

Bashar al Assad

Rodrigo Duterte

Fælles for alle ovennævnte skikkelser er imidlertid, at de er blevet og stadig bliver anset som ægte

lederskikkelser med folkelig legitimitet, og at de som historiske eller nulevende skikkelser er blevet



29.12.2022 15.30 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2804/3124

dæmoniseret, karaktermyrdet og udstillet som hadeobjekter, hvilket bør aktivere Bullshit-O-Meter’eret

og som minimum anspore til kritisk tænkning … for den tænkende.

NB! Hvilket hverken er ensbetydende med hyldest eller had. Altså: var personen Adolf Hitler en god

eller ond person? Han er ikke en af mine personlige venner, med det er er uinteressant og irrelevant,

hvis man er seriøst interesseret i at forstå menneskelig historie. Men det er selvfølgelig dybt

interessant og relevant for de til enhver tid herskende propagandister, der altid har forsynet os med

de fjendebilleder, som de forsøger at holde i live så længe som muligt.

Grundregel 3

Når vi bliver forsynet med fjendebilleder og dæmoniske skikkelser, de store skurke, er det fordi disse vil blive

brugt som påskud for et overgreb og efterfølgende for en legitimering af, at overgrebet fandt sted.

Fælles for ovennævnte skikkelser er ikke, at de nødvendigvis er the good or the bad guys. Det ville for

det første være uinteressant og for det andet en kopi af de memes, der er blevet dem selv til dels. De

er alle sammensatte personer på godt og ondt, som ethvert menneske, der ikke er født som en

helgen. De har alle stået i vejen for magtfulde personers drøm om endnu mere magt, end de folk og

nationer, som disse personer repræsenterede. Men læg også mærke til, at disse skikkelser havde ægte

legitimitet, i modsætning til deres erklærede fjender, hvis magt i næsten alle tilfælde er illegitim. Det

skal blive uddybet. De er dernæst alle sammen overgået i historien som mørke skikkelser – historien,

der som bekendt er skrevet og præsenteret for os af deres fjender, og sjældent deres egne.

Medmindre deres egne er blevet slået så kraftigt i hovedet, at de ikke turde eller evnede andet.

Nogle af dem er blevet helt eller delvist renset for Imperiets propaganda. Det gælder de tre skikkelser,

vi skal se på. Med Imperiet menes her det imperium, som de stod i vejen for og blev en skydeskive for.

Vi skal i det følgende se, omend antydningsvist, for vi kan ikke genskrive deres biogra� og hele
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historien omkring dem, hvordan hele billedet kan forandres, hvis man tager kritiske briller på overfor

Imperiets version.

Grundregel 4

Når de ‘relativister’, der i dag vedligeholder stereotyperne, skal karakterisere deres skydeskiver (‘Du kan ikke

tale om godt og ondt, for alt er jo relativt’ … akkompagneret af et forarget, nedladende fnys), bliver de lige

pludselig til absolutister, deres udsagn skal for alt i verden ikke relativiseres.

Er det ikke morsomt!? Og er det ikke også morsomt, at absolution betyder syndsforladelse? For det er

jo det, som syndebukken skal give. Det er igen det okkulte o�er, det kabbalistiske ritual, hvor enhver

udåd ved en magisk handling bliver overført til selve o�eret i udådens øjeblik. Det er det sabbatæiske

hokus-pokus, hvor alt vendes på hovedet, og o�er bliver til bøddel og omvendt. Her er det morsomme

for længst ophørt.

Grundregel 5

De mørke skikkelser har til formål at dække over noget, der for alvor må betegnes som mørkt.

Alt det mørke, der har samlet sig i århundrederne, er mørke ovenpå mørke. Men der skal blot en

smule lys til, før mørket begynder at føle sig ubehageligt tilpas. Ligesom vampyren ved dagslys, det

første ikonbillede på listen.

Vlad Tepes
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Prins af Vallachia (1428/1431–1476/77). Hans imperiale modstander var det Ottomanske Rige.

Ottomanerne har altid anset Balkan som deres domæne. Det samme har det Russiske Kejserdømme,

for der var tale om slaviske folk, deres små brødre. Det vil sige undtagen nuværende Rumænien, der

dengang bestod af fyrstendømmer som VallaciaVallakiet og Transsylvanien, og befolkningen var ikke

slaver, men efterkommere af dachiere. Sproget var forgængeren for det, som romerne senere

hævdede var deres op�ndelse. Ungarerne er for øvrigt heller ikke slavere.

Den vallakiske prins var opdraget af ottomanerne, og han kendte alt til deres stil, og derfor også deres

svagheder. Derfor kunne han sætte sig op imod dem, med den særlige sans for psykologisk

krigsførelse, hvor han så at sige lagde grunden til myten omkring sig selv. Javist, han var Vlad,

pælespideren. Da den ottomanske sultan Mehmet II’s enorme hær på 150.000 mand i 1462 krydsede

Donau, fandt de kun forladte landsbyer (den brændte jords taktik). Da de ankom til Târgoviște, nord

for nuværende Bukarest, fandt de hovederne af deres kammerater plantet på pæle langs vejen.

Allerede her besluttede dele af hæren sig til at desertere. Senere blev de udsat for magisk teater midt

om natten med ulvehyl, galloperende heste med fakler i halen og andre gysere�ekter. Sultanens hær

besluttede sig til at trække sig tilbage fra Vallakiet.

Vallakiske ryttere stormer sultanens lejr i et dristigt forsøg på at tage ham til fange.

Der er en ret slående parallel til hændelsen i år 9, hvor velorganiserede germanske stammer totalt

udraderede de romerske legioner i skovene omkring Teutoburg (udtales tøutoburg) i nuværende

Sydtyskland. Man kan forestille sig, hvordan de gennemblødte romerske legionærer har pisset i

bukserne over synet og sikkert også lyden af krigsbemalede, langhårede og skæggede vildmænd med

seriøse våbenskills, for de havde ikke bestilt andet end at bekæmpe hinanden i århundreder, inden en

afhopper – og her er den direkte parallel – ved navn ?? brugte sine både organisatoriske talenter og

indsigt i romernes krigsteknikker imod dem selv – kombineret med guerillakrigsførelse, kendskab til

landskabet og bevidst psykologisk terror. Romerhæren var skabt til at konfrontere lignende hære og

var som sådan uhyre e�ektiv. Men på udebane og i et miljø, de ikke selv havde valgt, viste de sig at

være uduelige.
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Germanerne var af romerne blevet dæmoniseret. Disse vilde uregerlige barbarer (mænd med

fuldskæg), disse primitive stammefolk. Ikke desto mindre var vildmændene i stand til at holde dem fra

døren i århundreder. Deres stil blev senere overtaget af vikingerne, der ligeledes vha psykologisk

krigsførelse og terror holdt frankerne, det andet Romerrige og briterne fra døren i yderligere 400 år.

Romerne dæmoniserede alle deres fjender, og jo større modstand, de ydede, jo større dæmonisering:

briterne, druiderne, hebræerne og den messianske bevægelse. De løj om alt, de lystede. Deres eget

sprog, deres egen storhed, deres for�nede op�ndelser, som de havde stjålet fra folkeslag, de havde

udryddet.

Vlad Tepes (Vlad Dracul) lagde sig frygtløst ud med to Imperier: Osmannerne og Den Katolske Kirke.

Eller rettere, katolikkerne frygtede ham, for de havde set, hvad han havde gjort ved osmannerne, og

han så ikke kirken som sin fjende. Men i et rænkespil mellem romerkirken, den ungarske konge og

hans egen bror, blev han smidt i fængsel i 10 år.

Sir Christopher Lee har hygget sig i sin re-make af Dracula fra 1958.

Den dag i dag fremstår han som en folkehelt blandt rumænere. Bram Stokers Grev Dracula er blot et

typisk victoriansk misfoster, der afspejler deres hang til okkultisme. Selvom hans hovedfjende var det

Osmanniske Rige, så blev han åbenbart posthumt til en dæmonisk skikkelse i Det Britiske Imperium.

Man ser for sig okkultisterne i det britiske establishment sidde for tykke nedrullede gardiner i deres

victorianske palæer og søbe rundt i alskens betændt sortemagi og Blavatsky-mumbo-jumbo.

Dronningen selv dyrkede sin spiritisme halvdelen af sit alt for lange liv. Hele etablissementet færdedes

i frimurerloger, der dyrkede en udgave af sabbatæisk Kabbalah. De mænd, der bagte på The Great

War, var okkultister. Og minsandten – det er næsten for morsomt – Prins Charles hævder at være

efterkommer af Vlad Tepes! Var der nogen, der sagde Hertug Blåskæg (en variation af Dracula-myten)

og hustrumord? Eller måske Henrik VIII?



29.12.2022 15.31 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2808/3124

Grundregel 6

Hvad du siger, er du selv. Det er nemt at se splinten i din broders øje, men ikke bjælken i dit eget. Den, som

�sen lugte kan, den er �sens ejermand. Det benævnes af psykologer som et stykke patologi ved navn

projektion.

Rasputin

Vi ser det andet ikonbillede for os. En vildt stirrende munk med sorte rande under øjnene og sort

fedtet hår – iført sort selvfølgelig (ligesom alle ortodokse præster), der med sortekunster forfører og

vildleder den russiske tsarina, og dermed også hendes mand, mens han hypnotiserer hende til sex.

Seriøst, det er den historie, vi har fået fortalt! Det er vitterlig grundregel 6 i praksis, for de, der fortalte

historien, var just de britiske og franske okkultister, de frimurer-sammensværgelser, der planlagde og

udførte omstyrtelsen af tsardømmet, den erklærede fjende i det britiske aristokrati. Da Vinterpaladset

blev besat, udførte de deres kabbalistritualer. Da Nicholas og hans kone og børn blev tortureret,

lemlæstet, voldtaget og myrdet, hvorefter de blev dekapiteret, var væggene oversmurt med

kabbalistiske, hebræiske tegn. Perverteret sex er en del af deres ritualer. Det er deres syge hoveder, vi

�nder indskrevet i historien.
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Så hvem var denne Rasputin. Han var såmænd en særdeles fredelig munk fra Sibirien, der allerhelst

ville tilbage til sin hjemegn, men som blev overtalt til at blive en stund endnu i regeringsbyen

Petrograd, fordi han havde en beroligende virkning på tsarinaen, Alexei.

Hvorfor var han så farlig for folk med visse interesser? Det var han blandt andet, fordi han havde talt

imod Ruslands involvering i 1. Verdenskrig. Tyskland var ikke Ruslands fjende, Tyskland var et setup til

at være fjenden via Edward VII og det britiske establishment, der i 20-30 år havde bagt på en krig, for

at de europæiske storriger skulle ødelægge hinanden, så Imperiet kunne komme til. Dette var den

våde drøm for Misundelsens Imperium, der blev til blodig virkelighed i det 20. århundrede. Alene i

Indien måtte 50 millioner lade livet pga briternes udsultningsblokade, og det selvom de overhovedet

ikke var involveret i 1. Verdenskrig. Et tal, der heller ikke �gurerer i britiske historiebøger. Krigen blev

hybris og nemesis for Imperiet, der hermed underskrev sin egen dødsdom. Der skulle en verdenskrig
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til og en Gandhi, før briterne endegyldigt blev smidt ud af Indien. I barnagtig hævnrus rev de Indien

midt over i Indien og Pakistan.

Briterne så allerede i 1800-tallet Rusland som hovedfjenden, fordi de var naboer til Indien, og fordi

tsardømmet var gået hen og blevet lidt for succesfuldt og fremmeligt. Indien, kronjuvelen i Imperiet,

blev regnet som selve forudsætningen for Imperiets over�od. Hvad englænderne, altså sørøver-

slavehandler-drugdealer-racist-imperiet ikke har hevet ud af især Indien af ressourcer og skatte, er

ubeskriveligt. Lad os gøre et ophold her og se på et verdenskort over alle lande på kloden, hvor det er

langt lettere at overskue de lande, som IKKE er blevet overfaldet, udplyndret eller omstyrtet på en eller

anden måde af Det Britiske Imperium. Der er kun 22 lande, som de ikke nåede at fucke up! Ikke at de

ikke ønskede det, men de nåede det bare ikke! Hvor var det en skam, men så er det godt, at vi har

amerikanerne, deres historiske metastase, deres mentale lillebror/muskulære storebror, British

Empire 2.0 …

Når man slår Rasputin op i Wikipedia i dag, bliver man mødt med følgende skilt:

The world is in a state of turbulence. Fake news spreads too easily and people don’t know what’s true or

whom to believe… og bla-bla-bla som optakt til, at man skal spytte penge i foretagendet. Et udsagn, der

er total bunkum, da Wikipedia er ejet og kontrolleret af data-ma�aen, der har ubegrænset adgang til

�nansiering. Derfor repeterer Wikipedia-artiklen om Rasputin selvfølgelig alle Imperiets historiske

spindoktorier, der netop er: fake news, udvidet til fake history + grundregel 6 i praksis (det, du siger …).

Wikipedia startede muligvis i en god hensigt, og det er endog muligt, at Jimmy Wales selv troede på det

i starten. I dag er Wikipedia ensbetydende med fake info i alle de tilfælde, hvor viden og information
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berører emner, der har betydning for Den Store Uædle Løgn om virkeligheden og menneskehedens

historie.

Grundregel 7

Hvis man fortæller en løgn tilstrækkelig mange gange, som folk hører fra tilstrækkelig mange forskellige

kilder, uden at vide, at den stammer fra en og samme kilde, så transformerer løgn sig til til den pure,

uforfalskede sandhed. Og det er ganske vist!

Grigori Ye�movich Rasputin stammede fra den sibiriske landsby Pokrovskoye, Tyumen Oblast, nær

Tura�oden (Dolgaya), der kom ned fra Uralbjergene. Han var en rejsende munk, og i Sct. Petersburg

kom han i kontakt med tsarfamilien, der havde stor respekt for traditioner fra det agrare Rusland (95%

af landet) og så sig selv som varetagere og beskyttere af traditionen.

Modsætningsforholdet mellem tsaren og en klike indenfor adelen stod i vejen for revolutionen, den

kommende udplyndring og statskup iværksat af Ruslands fjender og med de adelige parasitter

forankret i frimureri som Femte Kolonne. De var direkte linket op til Jacobinerne fra den Franske

Revolution, og hvad de søgte var fuldbyrdelsen af det, som Napoleon nåede at afbryde. Altså simpelt

sagt: hemmelige loger som skalkeskjul for kupmageri efterfulgt af landpirateri, slaveri og nationernes

opløsning. Så mangler vi bare drughandel, så ind fra venstre kommer Karl Marx og hans udtryk opium

for folket. Marxismen/kommunismen var just dette bedøvende opium for folket i den ideologiske

forgiftningskrig og det folkemord, der kaldes Den Russiske Revolution.

Opium for folket, i den marxistiske forstand, var alt det, som Rasputin stod for. En for så vidt

ubetydelig skikkelse, hvis betydelighed blot bestod i, at han tilfældigvis færdedes i cirklerne omkring
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tsar Nicholas og hans hustru, og dermed blev udset som et passende ikon for den dæmonisering af

tsardømmet, der var optakten til statskuppet/udplyndringen, den Store Destruktion.

Under Karenski’s overgangsregering, efter mordet på tsaren, nedsatte man en

undersøgelseskommission kaldt Nødkommissionen, der skulle endevende arkiverne for alt, der kunne

miskreditere den tidligere regering. De fandt absolut intet. Bureaukratiet under tsaren var yderst

begrænset, og de var højt specialiserede og isolerede i Sct. Petersborg. Der var stort set ikke plads til

korruption, som i de forvoksede bureaukratier, vi kender i dagens demokratier og diktaturstater.

Et af de emner, som Nødkommissionen beskæftigede sig med, var netop Rasputin. De blev nødt til at

frikende ham for samtlige af de anklager, som smædekampagnen havde fabrikeret: drukkenskab,

korruption, hor, sort magi, hypnose, medlem af Kalisti-sekten – altså, alt det, som var spredt via den

tids nyhedsmedier, der på mange måder mindede om vor tids ditto. De var den gule presse, og de var

købt og betalt til at propagandere for statskuppet/revolutionen, og det handlede ikke engang om

Rasputin, men om at tilsværte kernen i den russiske tradition, som var den ortodokse kirke, sammen

med tsardømmet. Bemærkelsesværdigt er det, at frikendelsen, der også fastslår, at tsardømmets

administration havde udført deres arbejde efter den allerhøjeste standard, kommer fra kupmagerne

selv og altså tsardømmets svorne fjender!

Alexander III havde med stort held holdt den russiske adels arrogance stangen, især dem med

tilknytning til Romanov-familien. Terrorhandlinger fandt sjældent sted i Rusland under hans styre.

Hans efterfølger Nicholas II var en idealist, der ikke troede på en regering, der udøvede vold, for at

holde sig oppe. Traditionen var den højeste autoritet for ham. Rasputin, med sit direkte udspring i

traditionen og bondekulturen, anerkendte Nicholas’ attitude. Det, vi ser ved statskuppet/revolutionen,

er den første generation af teknokrati, hvor teknologi overtager traditionel viden. Bondekulturen

bevarer den gamle viden, og teknokratiet, det nye parasitiske oligarki-apparat fjerner sig totalt fra den,

mens den lever i deres egen syntetiske virkelighed. I dag er dette stort set fuldbyrdet, men det

startede dengang.

En vis prins Felix Usapo� henvendte sig til Rasputin og tilbød ham bestikkelse for at gifte sig med

tsarens ældste datter. Historien lækkede, og Usapo� måtte �ygte til England. Det er her i 1909-10 via

den britiske presse, at historier om Rasputin begynder at cirkulere. Han skulle være en jøde (underlig

beskyldning i betragtning af, at hele den russiske revolution var et jødisk projekt), han skulle have en

ukontrollabel libido og skulle være alkoholiker. Her er der en adelsmand tæt på tsarfamilien, og hør,

hvad han fortæller os! Briterne labbede det i sig, smurte det ud på avisforsiderne, og snart befandt

skrønen sig også på forsiden af russiske aviser. Og alligevel fastslår Nødkommissionen også kaldt Den

Ekstraordinære Kommission, under Karenski, forseglet under ed af Højkommissionen, at alle rygter

var fabrikeret af magtfulde fjender af tsaren.

Blot denne ene passage i sig selv i kommissionsrapporten betyder reelt, at hele det 20. århundredes

russiske historie skal skrives om, og at den provisoriske regering var illegitim. Også

bemærkelsesværdigt er, at selve formanden for den daværende duma o�entligt indrømmede, at det

var en frimurerkongres i Bruxelles, der direkte havde opfordret ham til at angribe Rasputin. De
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russiske frimurere udtalte endvidere, at når Rasputin var væk, kunne ‘reformationen’ af Rusland

begynde. Selv BBC, der ellers er et fuldstændig loyalt organ for det britiske etablissement, siger i en

dokumentar fra 1990, at det var den helt tidlige udgave af MI6, dengang kaldt The Secret Intelligence

Service, der myrdede Rasputin via en af deres agenter Oswald Rainer, der var ansat (havde in�ltreret)

tsarens palads.

Rasputins grav og hans jordiske rester blev ødelagt under den provisoriske regering.

Undersøgelseskommissionen blev herefter sat ind og fandt, som sagt, intet. De konstaterede

endvidere, at der ikke var en eneste rubel efterladt, så han ejede med andre ord intet, men efterlevede

på strengeste vis sit munkeløfte. Rygtet om hans alkoholisme blev understøttet af 1 person, der 1 gang

havde set ham drikke 1 glas sød vin på 1 af sine rejser. I øvrigt støttede han tsar Nicholas’ beslutning

om alkoholforbud i Rusland. Politiet skyggede ham i Sibirien i 1910, og så ham aldrig røre alkohol. Mht

de vilde sexrygter, udførte politiet ovenikøbet en lægeundersøgelse af hans påståede elskerinde Anne

Volve, og konstaterede, at hun var jomfru. Det er et mirakel! Jeg mener, det er sort magi!

Staten fandt sig nødsaget til at donere 500 rubler til kirkesamfundet i Sibirien, hvor Rasputin kom fra,

for at kompensere for den skade, de falske rygter havde forøvet. Så når viderebringeren af for længst

skamskudte rygter, Wikipedia, hævder, at han var en sekterisk kult�gur, der intet havde at gøre med

kirken, har skribenten vist ikke gjort sit hjemmearbejde. Til gengæld går der et andet rygte for tiden: at

den sataniske kapellan i den amerikanske hær, den berygtede personage ved navn Michael Aquino,

skulle være en �ittig bidragsyder til Wikipedia. Interessant.

Grundregel 8a

Den konsekvente benægtelse af, at okkult praksis og sort magi �nder sted, (hedengang overtro) er altid et

dække over den praksis, som folk i de højeste magtcirkler, selv har. Til gengæld er de ikke blege for at
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beskylde deres skurke-ikoner for den slags.

Grundregel 8b

Selvmodsigelse synes ikke at være et problem. Når folk først har labbet en skrøne i sig, vil de også labbe

dens modsigelse i sig.

Nicholas II

Vi er allerede inde i emnet og ved, at tsarens Rusland blev udsat for et angreb fra sin værste fjende,

briterne. Ganske vist kom der både �nansiering og invasionsstyrker af primært jødiske revolutionære

fra USA, men hovedkvarteret for rænkespillet, the master mind of evil, skal vi �nde i kredsen omkring

Edward VII og en særlig magtfuld familie i England, der bærer navnet Cecil. For de, der interesserer sig

for blodlinier, er denne familie værd at studere. En anden blodlinie, der kan forfølges, er den

venetianske familie d’Este. De bliver vagt benævnt som Den Sorte Adel, en noget ude�nérbar

betegnelse, der sjældent sætter navne på. Herefter via Huset Hannover frem til ingen ringere end

dronning Victoria. Heraf hendes søn, Uncle Bernie aka Edward VII, som må regnes for en af de

hovedansvarlige for 1. Verdenskrig, og dermed for Folkemordets århundrede. Og for den japansk-

russiske krig. Og for den Russiske Revolution. Og for �re kejserdømmers sammenbrud. Og for brugen

af det europæiske frimurernetværk til at videreudvikle konceptet fra den Franske Revolution 2.0. En

meget dygtig mand, der til gengæld �gurerer som en af Imperiets helte.

Grundregel 9

Gældende for Oligarkiet:

Vis mig dine helte, og jeg skal sige dig, hvem du er.

Vis mig dine skurke, og jeg skal sige dig, hvordan dine helte er, når malingen falder af.
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Som overhoved for Rusland var tsar Nicholas på sin tid det sidste levende overhoved for en et kristent-

ortodokst land. Der blev ikke skelnet mellem kirke og stat. Var man ortodoks, var man samtidig

royalist, var man konge/tsar, var man per de�nition ortodoks. Traditionen var loven. Vi skal ikke forstå

begrebet ‘lov’, som den måde, vi er vant til det i dag, som er bureaukratiets selvservicerende regelsæt

for at kontrollere befolkningen. Der var ikke antydningen af DJØF over denne form for lov, det var i

betydningen lore på oldengelsk: hævdvunden overlevering, tradition, godkendt af folket. Ordene er

gået i forrådnelse. Hvis vi siger legitimt i dag, mener vi blåstemplet eller dekreteret fra Staten som et

diktat. Men legitimitet i den traditionelle forstand handler om en harmonisk pagt mellem folk og

monark.

Her bliver det speget, for hvem er denne monark? Hvis vi i Rusland taler om mænd som Peter den

Store, så var der tale om et særdeles korrupt monarki, der var yderst destruktivt og fremmedartet for

det russiske samfund, og altså på ingen måde et legitimt monarki. Det var det franske frimurervæsen,

der var hans bagland, og han hadede indædt russere, det russiske sprog (som han ikke talte), den

russiske kirke, som han gjorde alt for at ødelægge og de russiske traditioner i den agrare forstand, der

var ham vederstyggelige.

Vi taler i tsar Nicholas’ tilfælde om en monark af en helt anden beska�enhed. Som sin forgænger,

Alexander III, var han en folkelig skikkelse. Fordi han respekterede og venererede, altså ærede – et ord,

der af samme årsag er foragtet og gjort politisk ukorrekt af de revolutionære – sit legitime ophav, det

russiske agrare, traditionelle samfund, blev han selv respekteret og æret. Der var tale om monarki at

it’s very best. Tag den, toast-ædende og te-søbende oligarkiske tronranere fra Misundelsens

Imperium! Hvornår har I præsteret en monark, der var respekteret af sit folk? Og med respekt, menes

her ikke den form for ugeblads-orgasme, som en del englændere stadig har, når de loader sig med

den seneste kulørte glamour-skandale om de stinkende rige i Windsor Castle. Eller tilsvarende om det

rådne belgiske monarki, der har tjent deres milliardformuer ved imperialistiske overfald og

udplyndringer.

Det tætteste, det britiske monarki kommer på en egentlig respekteret og elsket skikkelse, var

Prinsesse Diana – der blev myrdet af det britiske efterretningsvæsen, med hendes mands

godkendelse. Og lad være med at hænge mig op for den påstand, for over halvdelen af den engelske

befolkning ved det og tør sige det. Så hvorfor blev hun myrdet? Fordi hun var for populær, og fordi hun

havde æggestokke til at stå op med personlig integritet og intakt menneskelig samvittighed for

essentielle sager, der kompromitterede englænderne, f.eks brugen af landminer, der blev �ittigt og

kynisk spredt i landskaberne i udkantsverden af både briterne og amerikanerne, og som hvert år

lemlæstede 10.000’er af civile. Og selvfølgelig for, at hun datede en egyptisk forretningsmand efter

skilsmissen, noget som det ærke-racistiske, socialdarwinistiske, eugenistiske Establishment �k aldeles

røde knopper af.
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Hvorfor tale om det? Fordi det britiske monarki i bund og grund var misundelig af netop denne årsag:

De har aldrig haft egentlig legitimitet, men har gennem århundrederne været nødt til at stjæle,

bedrage og tronrane sig til deres position. Bare sig navnet Prince of Wales. Det har intet at gøre med

den gamle walisiske kongerække helt tilbage fra de to Kong Arthur’er – der ifølge englænderne ikke

fandtes. Al historie før 1066 er blevet slettet fra o�ciel historieskrivning. Al senere britisk

historieskrivning er ideologisk bestillingsarbejde. Da det engelske oligarki og den britiske kongefamilie

indså, at Rusland var i færd med at blive et særdeles succesfuldt og betydningsfuldt land, og at deres

leder besad alle de egenskaber, som de ikke selv besad – deriblandt folkelig respekt – kogte de over af

raseri.

Og hvorfor yderligere tale om det? Fordi vi netop 100 år senere ser nøjagtig de samme udgydelser

mellem det anglo-amerikanske establishment og Rusland. Fjolserne er ikke kommet længere end til

puberteten!

Grundregel 10

Alle, der nægter at tale om den nære fortids ugerninger, når de bliver præsenteret for dem, pådrager sig

skylden for, at fortiden gentager sig selv i fremtiden via nutiden. Og fremtiden er i morgen.

Mordet på tsar Nicholas og hans familie foregik på en måde, der ikke er forstået af menigmand. Det

var et jødisk ritualmord under overopsyn af en rabbiner. Den brooklyn’ske Kahal, den rabbinske

overhøjhed i New York, havde erklæret dødsstraf for tsaren i 1905. Postkort fra den tid viser den

bloddryppende rituelle høne, der bliver holdt over hovedet på o�eret. Fra en fransk jødisk

frimurerloge ser man et billede af tsarens hoved på en stav.
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Det romerske antipol er Rom. Og i det russiske tilfælde det Tredje Rom. Rom bliver fordømt igen-og-

igen i Talmud. Det har selvfølgelig sine historiske forklaringer, der handler om, hvordan Rom brændte

Templet ned og stjal alle skriftrullerne. Og hvorfor gjorde Rom, som Rom gjorde? Det gjorde Rom, fordi

datidens rigeste mænd, en gruppe af jøder fra Alexandria, havde lavet en aftale med romerne om, at

de kunne gøre, hvad de gjorde. Allerede dengang var der de Store Jøder og de små jøder. Det handler

også om, at de, der kalder sig jøder, ikke er jøder, men khazarer, som blev smidt ud af Khazaria, deres

rige i det sydlige nuværende Rusland-Armenien-Hviderusland-Khazakhstan.

Så, når der �nder et ritualmord sted i nyere tid – hundrede år, er som i går – så er der noget meget

gammelt og indædt på spil. Og fordi folk ikke har forstået deres historie i dybden – heller ikke jøderne

– så forstår de ikke, hvad der foregår.

Nicholas II var ikke blot den sidste kristne kejser (cæsar, tsar, shah), men også den sidste romerske

kejser. Husk i den forbindelse, at Rom ikke er en lokalitet men en funktion. Rom har været

Byzans/Konstaninopel, Rom i Italien og Moskva.

Nicholas blev tilbudt adskillige gange, mod bestikkelse, at overgive den russiske rubel til jødiske

bankfolk fra Vesteuropa, men han nægtede. Hvilket gjorde ham til deres værste fjende, noget, de

færreste er klar over. Tsar Nicholas var fuldt ud klar over dette. Han var også klar over det faktum, at

Rusland var tæt på at være 100% selvforsynende. Dets eneste afhængighed af udlandet, var en positiv

afhængighed, hvor Rusland i 1914 via Ukraine brødfødte resten af Verden.

Der var fundet olie i Kaukasus. De russiske bønder �k tildelt massive landområder kvit og frit, så de

kunne eje land i den helt store stil. Der var befolkningstilvækst, og Rusland er som bekendt i stand til,

uden at blinke, at absorbere massive mængder af folk via dets enorme og næsten ubeboede arealer.

Hvis 1. Verdenskrig ikke havde fundet sted, ville hele den russiske landmasse være blevet bosat. Der

ville hverken have været Hitler, Stalin eller Roosewelt – alle er utænkelige uden den Russiske
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Revolution. Og uden 1. Verdenskrig ingen 2. Verdenskrig, ingen Koreakrig, ingen Vietnamkrig, ingen

Kold Krig, intet Folkemordenes Århundrede.

1. Verdenskrig kan ikke ses ude af sammenhæng med revolutionen. Den russiske succes under tsaren

var årsagen til, at han måtte fjernes – ifølge Misundelsens Imperium. Det russiske folk, et begreb, der

efterfølgende blev misbrugt af kommunisterne, udtalte som oftest, at det var den arrogante adel, der

stod i vejen for deres fremskridt – endnu et begreb, der blev kapret og misbrugt af kommunisterne

som progressivt.

Hvis man sammenligner tsarens Rusland med England eller USA på samme tid, var der tale om et

egalitært samfund. Noget, som det anti-egalitære britiske klassesamfund anså som den ultimative

vederstyggelighed. Derfor �nansierede de den japanske �åde og hær og startede den russisk-japanske

krig, alt imens de spekulerede som galninge over, hvordan de skulle få russerne og tyskerne til at

bekæmpe og ødelægge hinanden. Begge lande kunne hver for sig have ødelagt England i en 1-1

konfrontation. Og hvis de ovenikøbet forenede sig, hvilket der historisk, etnisk og politisk ville have

været indlysende gode grunde til, så ville Det Britiske Imperium være slettet fra Jordens over�ade with

a blink of an eye.

Begrebet egalitært blev også kapret og misbrugt af kommunisterne, der hævdede/hyklede, at de

arbejdede for det egalitære, mens de ad bagdøren indførte en falsk-egalitarisme, en udtværethed,

hvor alle var lige i det slavesamfund, de havde skabt fra Sibirien til Atlanterhavet – altså lige bortset fra,

at det ikke nåede til Atlanterhavet, men blev senere stoppet af tyskerne, der syntes, deres udtværet-

egalitære slavestat ikke var noget, de inderligt længtes efter.

Briterne brugte Balkan i 1914 til at konfrontere Wien og Rusland, og da Wien og Berlin var forbundet,

blev tyskerne hevet indenbords i samme åndedrag. Otto von Bismarck så det komme 20 år forinden.

Leo Tolstoy så det komme 20 år forinden. Og 20 år forinden, kunne europæerne læse i aviser og
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publikationer udgået fra den britiske såkaldte elite, at alt dette var ønsket, forudset og planlagt.

Tilbage stod kun det at sælge det glade budskab til Verden om The Great War som retfærdig – og

selvfølgelig at udrulle den.

Tsar Nicolai havde i sin tid omtrent udryddet analfabetisme og fattigdom – ja, du læser rigtigt:

fattigdom fandtes stort set ikke længere! Ikke sådan at forstå, at alle var stinkende rige, men at det, vi

de�nerer som fattigdom, hvor folk dør af sult og går til grunde, ikke længere fandtes. Generationer af

uansvarligt, korrupt oligarki har lært os remsen om, at fattigdom altid vil �ndes, og nærmest er

nødvendig for Verdens opretholdelse, fordi kunstig mangel, fattigdom, sygdom krig og elendighed er

selve næringssto�et for det parasitiske oligarki. Det fandtes ikke i tsarens Rusland før revolutionen,

hvor elendighed, uden historisk sidestykke, satte ind.

Grundregel 11

De har kaldt elendighed for nødvendig. De har hævdet, at mennesket er ondt i bund og grund. De har givet

os arvesynden. De kalder det for videnskabeligt bevist, at livet er en desperat kamp for overlevelse, hvor kun

den mest brutale er egnet. De har de�neret et menneske som en skyldner fra fosterstadiet.

Tsar Nicolai var af en anden mening i en tid, der synes fuldstændig glemt af vor tid. Han forærede

russerne medicinske uddannelser og hospitaler. Disse var ikke blot �nansieret af Statens penge, men

af hans egne midler. Han var Verdens rigeste mand på det tidspunkt, og han brugte sin rigdom på sit

folk. Det var disse enorme midler, Vestens oligarker drømte om at rage til sig, og oligarker har ALDRIG i

historiens løb haft interesse i folkets velfærd, udelukkende deres egen. Det kom desværre til at ske.

Børnedødelighed og -sygdomme var på kraftig tilbagegang. Den britiske elite var i en tilstand af

stumhed/lammelse over, at et samfund kunne tillade den form for livsfremgang for de masser, som de

ikke selv anså for menneskelige væsener. Nicolai forbedrede forholdene for industriarbejderne, og

deres lønninger var de højeste i Europa. Oven i det, var beskatningen den laveste i Europa, for de

skulle ikke opretholde et forvokset bureaukrati, da det ikke fandtes. Europæerne betalte ca. 15 x skat i

forhold til russerne. Set i den kontekst,bliver alle postulater om kommunismens velsignelser dobbelt

groteske! Hvis det lyder for godt til at være sandt, så er alt fuldt dokumentérbart, og hvis du spørger

dig selv om, hvorfor vi så ikke har lært om det i skolen og set det i fjernsynet, så bør du spørge dig selv:

Ja, hvorfor mon ikke?

Sammenlign fx samtidens USA, hvor The Robber Barons smadrede arbejderbevægelsen, og hvor The

Federal Reserve kuppede den amerikanske nationaløkonomi, så landet blev et regime totalt domineret

af banksters. Selv en mega-skurk som Woodrow Wilson får på sine gamle dage bondeanger og

indrømmer, at han har været med til at ødelægge den amerikanske retsstat.

I Rusland gør de det stik modsatte. Alexander II, og især hans efterfølger, Alexander III, ophæver al

gæld fra bønderne til godsejerne og skaber en ægte folkelig nationaløkonomi. Resultatet er, at

produktiviteten målt i fx korn, saltet kød og mejeriprodukter stiger med mellem 100-500% i det første

årti af det 20. århundrede.
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Grundregel 12

Ondskab vil altid pervertere godhed i dets nærhed, for således ikke at skulle konfronteres med sin egen

væmmelighed. Det vil ske ved, at ondskab annekterer og patenterer godhed, og benævner den som sin egen

egenskab og op�ndelse. Herefter vil godhed blive udsuget for mening og substans, for til sidst at blive

dumpet i en skraldespand.

Eventuelle forstyrrende mellemled kan springes over på vejen til skraldespanden.

Det var i realiteten tsardømmet, der havde respekt for det, som kommunisterne efterfølgende tog

patent på og hyklede deres dybfølte solidaritet med: det arbejdende folk. I Rusland var det primært de

arbejdende bønder, som kommunisterne hadede som pesten, fordi de var selvforsynende og bærere

af den tradition, kommunismen var sat i verden for at ødelægge. Hykleriet længe leve …

Meget mere kan siges om Nicholas II. Og det vil der blive, for billedet er endnu ikke fuldt restaureret.

Adolf Hitler

Med den sidste tsar var det ikke så kompliceret at afmontere skurke-ikonet. Når først man �k fat i det

indpakningspapir af propaganda, der var smurt ud, faldt det fuldstændig fra hinanden.

Med en skikkelse som Adolf Hitler, er det langt mere komplekst. Vi minder igen om, at begrebet good

guy og bad guy er irrelevant og uinteressant. Jeg møder konstant mennesker, der kun søger quick�x

og hurtige labels. Han var jo sådan, hun var jo sådan en, han omgikkes den slags, derfor er han sådan-

og-sådan …

Lad os for det første slå fast – og dette er indiskutabelt, uanset om man ikke bryder sig om manden,

hvilket der i øvrigt kan være gode grunde til – at han var en krigshelt fra 1. Verdenskrig. Han var �ere

gange dekoreret for, som undero�cer, at have udført særdeles krævende og livsfarlige handlinger, for

at hjælpe sine kammerater i skyttegravene. Han vidste allerede dengang, hvad 1. Verdenskrig var for

en størrelse.
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Da han efterfølgende så, hvordan Tyskland blev hængt op på det, som briterne og franskmændene

havde iværksat, og så, hvordan Tyskland blev lagt i helt utålelige lænker ved Versaillesfreden, hvordan

franskmændene rykkede ind som arrogante frankiske herremænd i Ruhr, efter at have taget Alsace-

Lothringen, og så, hvordan polakker, som de skødehunde, de altid har været og stadig er for Magten

(de tillader lige nu NATO at rykke ind i Polen med tusinder af kampvogne, for at forsøge at starte

endnu en verdenskrig), ragede til sig af tysk landområde i Østpreussen, og så, hvordan bolsjevikkerne

forsøgte at eksportere deres folkemorderiske revolution i Bayern i 1919, efter i forvejen at have

medvirket til, at Tyskland tabte krigen (dolkestødet) via den kommunistiske arbejderbevægelse, og så,

hvordan bankmændene malkede den tyske økonomi … så blev han til den, han var.

Like it or not. So far, so good, so bad.

Hitler kom efterfølgende til at spille rollen som den, der hev Tyskland ud af dets slaveri, dets politiske-

sociale-økonomiske forarmelse påført på falske præmisser af briterne, franskmændene og

amerikanerne. Man kunne spørge, hvad franskmændene havde at gøre i en angelsaksisk plan? Som de

frøgnaskende, snegleædende, selvoptagede opportunister, de var, så var deres eneste mål, den luns,

de �k: Alsace-Lorraine. Og at Tyskland, der også var deres konkurrent, kom ned med nakken. Og at de

�k lov til at plyndre Ruhr med den af Versaillestraktaten blåstemplede opkrævelse af krigserstatning,

erstatning for at franskmændene selv havde været med til at starte krigen. Det svarer fuldstændig til,

at franskmændene invaderede og ødelagde den lille ø Madagascar, og efterfølgende præsenterede

øboerne for en regning for operationen – og det gjorde de!

Et langt stykke hen ad vejen fandt der ingen dæmonisering sted af Hitler. Han var en særdeles dygtig

politiker. Fordi han så klart havde identi�ceret problemer og mål, var hans tiltag så e�ektive. Den tyske

økonomi oplevede et hidtil uhørt boom, der skyldtes, at han ramte slangens hoved så direkte:

centralbankvæsenet. Sagde jeg det jødiske centralbankvæsen? Det sagde jeg ikke, det sørgede jøderne

selv for at sige, at det var. Som indrømmelse af det, og som direkte reaktion på, at storbankerne blev
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tilsidesat, ankom krigserklæringen i 1933 fra Judea – Zionistisk Internationale, kunne vi passende kalde

dem. Endnu engang startede Tyskland ikke en krig, bankmændene startede krigen, det venetiansk-

jødiske bankvæsen, der nu havde hovedsæde i City of London og hoved-�lial i Wall Street, startede

krigen. Vi ser nøjagtig de samme spillere, som havde krævet af tsar Nicolai II, at han skulle overgive det

russiske bankvæsen og nationaløkonomi til dem, hvilket han nægtede. Så �k han krigen og

revolutionen. Tyskerne nægtede at dukke nakken, efter Versailles, og lade sig udplyndre af

bankmændene. Så �k de krigen.

Hitler var stadigvæk ikke en dæmon i folks øjne. I tyskernes og østrigernes øjne var han en helt.

Østrigerne valgte Anschluss med næsten 98%. I adskillige europæiske lande blev han af folk og

politikere studeret med største interesse. Sådan en nationaløkonomi burde vi måske anska�e os …

Her ser vi, hvis vi ellers ser noget for bare røg og spejle, en direkte parallel til den britiske frygt og

misundelse overfor den russiske succes. Det gælder både succes i form af nationaløkonomi og

velstand, men det gælder også succes med legitimitet og folkelig opbakning. En intelligent joke, der

opstod under den daværende Bush-administration i erkendelse af, at man endnu engang havde

anvendt valgsvindel: Hvad er forskellen mellem George Bush og Adolf Hitler? Hitler var folkevalgt (tsk-

tsk). Lo-and-behold, om man ikke gentog svindelnummeret med den seneste neo-con-

præsidentkandidat, Hillary Clinton. Og bagefter sagde, at det var russerne, der havde ødelagt

svindelnummeret! Dobbelt pinligt! Det gik altså for godt for tyskerne, lige som det gik for godt for

russerne. Og nu begyndte de også andre steder i Europa at synes, at det var værd at overveje en

anden model. Briterne og deres bankierer kogte over af raseri.

Hvad gør man lige nu med den kandidat, der mod forventninger og planer vandt den folkelige

opbakning i USA? Man skurke’�cerer-dæmoniserer-karaktermyrder. Medierne kører i overdrev for at

fuldføre, hvad de blev hyret til i deres uforbeholdne, ukritiske support af Hillary Clinton. Donald Trump
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står endnu ikke på listen over stereotype anti-helte, der ved nærmere eftersyn viser sig at have

heltestatur. For det har han ikke bevist endnu. Han kan vise sig at være en damp�øjte.

Britiske historiebøger ønsker ikke at skrive om det, men Stalins sovjethær var allerede under opmarch

i slut-30’erne, da tyskerne gjorde sig klar til at slå først. Stalin havde angrebet de baltiske lande, Polen

og Finland. Hændelse i Bayern/München i Valpurgisnatten i 1919 havde frembragt de tyske frikorps af

1. Verdenskrigs-veteraner, der ikke stiltiende ville �nde sig i et bolsjevikisk statskup, med alle de

uhyrligheder, der ville følge. Briterne brugte snedigt og kynisk polakkerne i deres venetianske

diplomati, strategien, der oprindelig var udviklet i den lille, rige bystat, og som �k alle andre til at

bekæmpe hinanden, mens de selv ragede til sig. Polakkerne blev lovet støtte, hvis de ville

fremprovokere en tysk invasion. Det �k de aldrig, og briterne var totalt ligeglade med at holde løfter

(det har de aldrig gjort i verdenshistorien), for krigen var jo startet efter planen.

Englænderne og franskmændene �k som bekendt bank i Flandern. Franskmændene blev besat og

englænderne sendt hjem, over kanalen i �skebåde, med halen mellem benene. Churchill knurrede

som en engelsk bulldog, og han afviste 25-30 henvendelser fra Hitler om fred. Churchill ønskede mere

krig, Hitler ønskede fred, for England var ikke Tysklands fjende – for Christ’s sake, de er jo gamle

tyskere, selv deres kongehus er tysk, så hvorfor? Det havde hele tiden været omvendt. Det var i britisk

optik, at Tyskland og Rusland var en trussel, ikke omvendt.

Herefter Operation Barbarossa, hvor den tyske hær pløjede i lyntempo, med kurs mod Moskva.

Overalt, hvor hæren kom frem fra Østpreussen, i Baltikum, i Hviderusland, i Ukraine – hvilket er helt

udeladt i britisk historieskrivning og generelt i vestlig historieskrivning – blev de modtaget med

stående ovationer, og blev betragtet som befriere fra bolsjevismen. Igen succes, igen folkelig

opbakning og igen britisk skummende raseri over, at dette formastelige kunne �nde sted.

Det var herefter, det begyndte at gå galt for tyskerne og deres fører.
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Det gik især galt, fordi dømmekraften svigtede Hitler og en af hans nærmeste øverstbefalende,

Heinrich Himmler. Vi kommer ikke udenom, at nationalsocialismen indeholdt racistiske elementer. Vi

taler ikke her om skældsordet racisme, som især kulturmarxister elsker at misbruge, og hvor man

overhovedet ikke må bruge ordet race, for ellers er man racist. Hvilket de så gør hele tiden (…).

Grundregel 13

Hvis nogen ønsker at ødelægge virkeligheden, vil de starte med at forvrænge og dernæst ødelægge

speci�kke ord, der beskriver virkeligheden. Når ordene er forsvundet, er virkeligheden forsvundet. Tilbage er

et vakuum, hvor der kan fyldes hvad som helst i.

Vi taler om, at der �ndes racer (uanset at ordet er forsøgt afska�et), og at de har forskellige

egenskaber, kvaliteter. Disse er forskellige, og derfor giver det mening at tale om ægte diversitet, der

reelt bør fejres og styrkes. De er i princippet komplementære, og har at gøre med geogra�-demogra�

og den genetik, der altid har understøttet tilpasning til forskellige levevilkår.

Nationalsocialisterne begik den fejl, at de ikke anerkendte slaverne som komplementære og

ligeværdige til sig selv, som de kaldte for arier. Arierne var resterne af den urgamle armenske

civilisation, AR-Menia. Den trækker sine spor hele vejen til Indien, deraf begrebet Indo-Europæisk. Vi

skal ikke i dag tale om det armenske folkemord, men lur mig, om de jødiske frimurergrupper, kaldt

Dönmeh, De Unge Tyrkere, der væltede det Ottomanske Rige, ikke var fuldt klar over det. Og som

medvirkede til folkemordet. De var frankister opkaldt efter kabbalisten Jacob Francks efternavn. De var

parallellen til Jacobinerne opkaldt efter Jacob Francks fornavn. Vi ser mønsteret og konturen af en

global, parasitisk, destruktiv størrelse, der er bestandig over store tidsspænd. Historien om Noahs ark

og Araratbjerget i det daværende Armenien, nu besat af det nuværende Tyrkiet, viser, at jøderne var

fuldt klar over, at civilisationens vugge på denne side af den store katastrofe i Bibelen, kaldt

Synd�oden, stod netop her.
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Folkemordet med �ngeraftryk, man ikke må tale om

Den tyske hær blev tiljublet af slavere, der kørte ind i de sovjet-besatte byer og lande. I Ukraine var der

�ere hundrede modstandsgrupper, der tilsammen kunne have gjort det af med

bolsjevismen/stalinismen i Ukraine. De vidste om nogen fra Holodomor, hvad folkemord ville sige. Hvis

tyskerne havde anerkendt dette og brugt det lige så dygtigt, som de havde brugt lignende

modstandsgrupper andre steder, var de kørt ind i Moskva og sat Sovjetstaten skakmat. Herefter kunne

de med den rette timing have koncentreret sig om Vestfronten. Og senere amerikanerne, der på det

tidspunkt var fuldt optaget i Stillehavet. Men sådan skulle det ikke gå, fordi Hitler og Himmler ikke

havde guts til at anerkende slaverne, men så ned på dem. Himmler siger i en tale fra 1944, at slaverne

var dyr, der skulle udslettes. Deres racisme �k overtaget, og hindrede dem i at se, at slaver og

germanere ikke er hinandens naturlige-kulturlige fjender.

Så, Tyskland tabte 2. Verdenskrig i Ukraine. Det stod bestemt ikke i kortene. Tyskerne rådede over den

mest veludstyrede hær nogensinde. Deres slagkraft var formidabel. De havde endog eksotiske våben i

baglommen, men blot deres infanteri var knusende e�ektivt. Både i luften og på landjorden

beherskede de den kværnende Blitzkrieg. Vi har altid fået at vide, at Hitler var dette monster, der

a�ivede millioner af jøder med giftgas, men hvorfor brugte han så ikke giftgas på Østfronten in a tight

spot? Fordi den tyske hær fokuserede på hurtighed (blitz), mobilitet og behændighed. Belært af de

forfærdelige stivnede skyttegrave, som Hitler kendte ved selvsyn fra 1. Verdenskrig, skulle dette ikke

gentages.

Slaverne/russerne anerkendte ikke kommunismen som repræsentant for dem selv. Fra 1918 foregik

der en konstant borgerkrig i Rusland. Der var konstante oprør et eller andet sted i kommunist-
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imperiet. Hånden på hjertet (hvis du stadig har installeret den slags forældet software) euro-

kommunist, dinosaurus-kommunist, socialromantiker: Vidste du, at det russiske folk gjorde oprør

imod kommunismen BigTime? Jeg forventer ikke et svar, for eurokommunisten anede absolut INTET

om, hvad kommunismen reelt var. Det samme gjaldt for Roosewelt-kommunisten, en totalt ignorant

moron!

Der var undergrundsbevægelser overalt i Sovjetstaten. Der var sabotage overalt. Vi hørte intet om det i

Vesten under stalinismen, for Vesten �nansierede Sovjetstaten og stod derfor på undertrykkernes

side. Hvilket er grunden til, at du ikke kan føre en intelligent samtale med en dinosaurus-kommunist

eller en kulturmarxist i dag, for de kan ikke få sig selv til at indrømme deres egen korruption, deres

stupiditet, deres civile fejhed, og dermed deres medansvar for Det Store Folkemord.

De, der nægter at tage stilling til kommunismens 300 millioner ofre, er moralsk medansvarlige.

Sovjetstaten kaldte undergrundsbevægelserne for fascister, nationalister og monarkister. Læg mærke

til, hvordan vi i vort marxist-in�cerede sprogbrug har overtaget og godkendt disse udtryk. En fascist er

selvfølgelig et negativt udtryk, men ordet bliver hverken de�neret eller forstået. Men nationalist er

også blevet negativt, og monarkist ligeledes. Vi taler simpelthen marxistisk.

Den bedst bevarede hemmelighed i det 20. århundrede er, at kommunismen blev skabt og �nansieret

af USA. Jacob Schi�, jødisk Rothschild-bankster fra Wall Street, �nansierede og organiserede

revolutionen. General Electric (Rockefeller) og Ford Industries opbyggede størstedelen af den

sovjetiske infrastruktur. Eksempel: Ford opbyggede den største lastbilfabrik i hele Verden i Kharkov,

Ukraine, og alle lastbiler i Sovjet udgik derfra. Standard Oil opbyggede oliefelterne mod syd (Baku, det

Kaspiske Hav). Und so weiter. Så, Sovjetunionen skulle altså gennem den såkaldt Kolde Krig have været
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Erich Koch, Nazi commissioner for the Ukraine, in his o�ce, on Jan. 12, 1942. (AP Photo)

hovedfjenden, mens de store vest-syndikater investerede big-time i den samlede sovjet-industri?

Bullshit, den kolde krig var et falsum, et teaterstykke!

En bestemt person var særlig behjælpelig til denne

åbenlyse �asko, midt i succesen. Han personi�cerede

Hitlers største fejltagelse overhovedet. Hans navn var

Erich Koch. Han var SS-o�cer og overhoved for

administrationen i Ukraine. En sand bestialsk slagter.

Manden arbejde for Stalin, selvom han var nazist.

Han blev dømt i Nürnberg-processen, men blev aldrig

retsforfulgt, for ‘nogen’ holdt hånden over ham, og

han døde en naturlig død i 1986. Sovjetunionen

nægtede at modtage ham. Allerede under krigen

opererede der mange Stalinistiske dødspatruljer i

Ukraine, men ingen af dem gik efter Koch, selvom

han burde være deres hovedmål. Besynderligt og

sigende.

Så, slagteren og stalinisten, forklædt som SS-o�cer,

Erich Koch, saboterede krigens forløb i dens

afgørende

stund, men

den tyske

overkommando fattede det ikke. Derfor er det umuligt at idealisere dem, for de skød sig selv i foden

som fjolser, der blev korrumperet af deres egen racisme. De havde samme attitude som

bolsjevikkerne, da de ankom til Ukraine. De så en uendelighed af frugtbar jord og mennesker, de ikke

forstod og respekterede, og som de nedkæmpede. Hvor stupid kan man være?
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Erich Koch var en del af venstre�øjen indenfor NSDAP. De stod i modsætning til Canarus, Ribbentrop

og Rosenberg, der havde et ikke-racistisk syn på slaver og Ukraine. Rosenberg så faktisk en stærk

nationalistisk, ortodoks, ukrainsk stat som den bedste allierede med Tyskland. Superstrategen, den

måske bedste hjerne i nazi-tyskland, Martin Bohrmann, advarede Hitler om, at anti-slavisme ville

ødelægge hele krigsprojektet. Men Hitler gik imod det. Helten, der blev til politiker, der blev til et fjols.

Han var, sammen med Himmler, i mindretal i partiet, hvor der var en overvældende støtte til et

germansk-slavisk-nationalistisk fællesskab. Alligevel trumfede han sin vilje igennem.

Alfred Rosenberg

Erich Koch talte som det, han var: en stalinistisk agent. Han kaldte ukrainere for ‘hvide negre’, de var

ignorante, de var dovne, de skulle behandles som slavemennesker. Det var som at høre Lenin eller

Trotskij tale. Han skabte deportationslejre, koncentrationslejre og udnyttelse i stor stil. Næsten alle

afgrøder blev stjålet på stalinistisk vis fra bønderne.

Rosenberg skriver til Himmler i april 1943, at Koch ødelægger de tyske krigsbestræbelser, og de, der

kunne have været instrumentale i succes’en, blev ladt i stikken. At ukrainerne var villige til at arbejde
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frivilligt for tyskerne, hvor Koch smed dem i arbejdslejre – og hvor smart var det? Det giver kun

mening, hvis Koch var agent for Stalin.

Grundregel 14

De tænker som Stalin. De taler som Stalin.

De handler som Stalin. De skriver som Stalin.

De er selvfølgelig en af vore egne.

Protagonisten, helten, i enhver fortælling, kan antage karakter af komisk eller tragisk, afhængig af,

hvorvidt der forfølges behov eller begær. Med komisk i den klassiske betydning menes der ikke falden-

på-halen-komisk eller morsomt i det hele taget. Der menes lykkelig afslutning. Hvis helten forfølger

sine begær, og ikke indser sine behov, bliver fortællingen en tragedie. Det er her, historien om

Tyskland, der satte sig op mod Imperiet, ender.

Krigshelten fra 1. Verdenskrig, der endte som et træt fjols

Resten er historie, og den ved vi udmærket, hvem �k lov til at skrive. Briterne og amerikanerne og alle

de, der snakker dem efter munden i eftertiden, har viderefortalt den �rkantede, dæmoniserede

historie om Tyskland, de onde nazister og deres onde fører. Der er ovenikøbet plantet

opsamlingshistorier for særligt tænksomme individer, der ikke er tilfredse med stereotypen: Hitler var

MI6-agent, Hitler var i familie med Rothschild, Hitler var zionist, Hitler var Jesuit, Hitler var okkultist,

han var ditten, han var datten. Så kan skurken få lov til at forblive skurk, og folk, høj og lav, klog og

dum, kan få lov til at være grundforvirrede. Igen: hvorvidt han var god eller ond, er uinteressant. Hvad,



29.12.2022 15.31 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2830/3124

der er interessant, er, at historien er forfalsket, så vi ikke har fået den virkelige historie, men en

postkrigs-propaganda-version, hvorved vi ikke længere kan forstå, hvad der skete, og hvad den

egentlige ondskab om de to verdenskrige bestod i.

Og så skal vi i øvrigt ikke komme nærmere ind på det vedvarende rygte, at han over hovedet ikke

omkom i bunkeren men slap ud og levede i et par årtier endnu i Argentina. Når man tjekker dette

forlydende ud, virker det overordentlig sandsynligt.

Richard Nixon

D. 17. juni 1972 brød en gruppe mænd ind i den den Demokratiske Nationalkommités bygning. Det

blev udført af cubanske professionelle indenfor faget iført operationshandsker. Indbruddet var på

trods af professionalismen gjort så amatøragtigt, at det straks blev opklaret – og omgående tilskrevet

Richard Nixon, der var i færd med et genvalg som præsident. Hvem andre kunne have fundet på at

bestille den slags svinestreger, Tricky Dicky, som demokraterne kaldte ham, hvem ellers? Det kunne

selv et 10-års barn forstå.

Som ved hans første valg var der intet, der tydede på, at han ikke totalt ville udradere sine

demokratiske – og republikanske – modstandere. Et så tydeligt scenarie var bestemt til at gå rent ind.

Den demokratiske modstander, George McGovern, gentog beskyldningerne konstant, før, under og

efter valget.

Via de båndmaskiner (som man brugte dengang), som Nixon selv havde ladet installere i det Hvide

Hus, og 3.700 timers optagelser, kan man bl.a høre Nixons egen reaktion i en samtale med Bob

Haldeman:

Selvfølgelig, dette er en Hunt-operation. Hvis du åbner det betændte felt, så er der en helvedes masse ting …

Det involverer disse cubanere, Hunt og en hel masse hanky-panky, som vi intet har at gøre med … Det vil

lukke op for hele Bay-of-Pigs-tingen …
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Hunt er CIA-agenten, E. Howard Hunt. Bay of Pigs er som bekendt den operation, som John F. Kennedy

skulle have godkendt i forbindelse med en invasion af Cube. Det gjorde han ikke, og det og andre

modvilligheder fra hans side, a�ødte hadet fra Deep-State-ma�aen, folk som Foster-Dulles (CIA-

direktøren, som Kennedy fyrede), Howard Hunt og George W. Bush, hvilket kostede ham livet.

En angrende agent på sine gamle dage.

Disse cubanere, som Nixon nævner, er ikke nærmere de�neret. Men han har som den intelligente

mand, han var – og tag ikke fejl af det, han var en af de mest veluddannede amerikanske præsidenter

nogensinde – været fuldstændig klar over, at CIA benyttede sig af cubanske hitmen. Vi er fra

journalisten og forfatteren, Ole Dammegård, gjort bekendt med Operation 40, en gruppe af

mestendels exil-cubanske hitmen, der går igen i en hel stribe højpro�lerede politiske mord fra

Kennedy, Luther King, Malcolm X, Salvador Allende og Olof Palme + kulturpersonligheder med politisk

farlighed, John Lennon og Bob Marley. Den selv samme gruppe. Hvis senere CIA-direktør �ittigt

benyttede sig af dette apparat, har det været etableret allerede under Hunt.

Nixon kom in o�ce kun fem år efter Kennedy-mordet, og hans nærmeste rådgivere konstaterede, at

han var besat af at �nde ud af, hvad disse besynderlige hændelser handlede om, altså både mordet på

JFK, og andre, og hændelsen i Svinebugten. Han har altså ska�et sig viden, som potentielt gjorde ham

farlig. Han havde bl.a bestilt oplysninger fra FBI om de sidste dage i Kennedy-administrationen i form

af 1000’er af dokumenter – som FBI aldrig leverede. Folk, der ved noget for alvor, er altid blevet

betragtet som farlige, og mange har måttet lade livet for det. Vi behøver blot at nævne statsledere som

Ceaucescu, Saddam og Gadda�. Og selvfølgelig Kennedy selv, hør blot hans berømte tale, hvor han i

princippet beskriver hele New World Order-fænomenet.

CIA valgte i Nixons tilfælde ikke at likvidere ham. Eller gjorde de alligevel, for han døde jo? Muligvis

fordi det ville være for åbenlyst at gentage en JFK mindre end 10 år efter. Der var problemer nok med

at kvæle den o�entlige skepsis dengang, amerikanerne lugtede stanken fra Warren-kommissionens

hvidvaskning og cover-up. Nixon var – og det glemte alle i det efterfølgende – en populær præsident.

Ikke folkekær på den samme måde som Kennedy, for han delte vandene i højere grad. Så, et e�ektivt
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udført karaktermord i form af et setup og efterfølgende kampagne, ville være tilstrækkelig til at

ødelægge hans rygte for evigt. Herefter: Watergate.

Vi behøver ikke engang at gætte på, at han

gennemskuede setup’et. Han havde selv medvirket

som såkaldt action o�cer i forberedelsen til the Bay of

Pigs. Så lad os lige slå fast, at Nixon aldrig kommer til

at fremstå som en af de entydige good guys, der blev

uskyldigt forfulgt. Han havde sine mørke sider, lige

som Kennedy i øvrigt, womanizer og drug-addict. Hvad

vi dog allerede, med ovenstående oplysninger kan

fornemme, er, at hele dæmoniseringsbilledet fra

Watergate, der klæber til ham, er et falsum.

Nixon lugtede setup’et og forsøgte at tage det så

afmålt som muligt. Fra Bob Haldeman �k han at vide,

at FBI-direktør Richard Gray havde kontaktet CIA-

direktør Richard Helms med bemærkningen: Det ser

ud, som om vi er løbet lige ind i en hemmelig CIA-

operation. Nixon og hans rådgiver, John Dean, satsede

på at få CIA til at rydde op efter sig og afvikle sagen.

Watergate kører i �ere år. På det tidlige tidspunkt vidste han ikke, at de overvågningsbånd, han selv

havde installeret, ville blive misbrugt, og at hans samtale med Haldeman ville blive twisted og

redigeret, så det fremstod, som om han konspirerede om at lægge hindringer i vejen for

efterforskningen af det indbrud, som han også blev hængt ud for.

For at gøre en lang og detaljeret historie kort: Var der andre forhold, der gjorde, at The Establishment

bag de mørklagte gardiner ikke ønskede ham genvalgt? Helt bestemt. Han havde udtalt sig direkte om

at ophæve petrodollar-aftalen med Saudi-Arabien. Denne aftale, der i princippet var en gigantisk

�nansiel malkemaskine, hvor al handel med olie i Verden skulle ske i dollar, og dermed gå indover den

Rockefeller-kontrollerede Bank of America – meget forenklet forklaret – var så ømtålelig for Imperiet,

at det var livsfarligt for en præsident blot at nævne den slags.

Man skal ikke komme på kant med CIA, især ikke som præsident. Når en nuværende præsident vælger

en så høgeagtig person som general ‘Mad Dog’ Mattis som forsvarsminister, tænker man først åh-nej,

så har vi krigsmaskinen igen-igen. Hvilket vi måske også har. Men årsagen til valget skal uden tvivl ses

i, at Mattis skal beskytte Trump mod CIA. Sætter man sig op imod CIA, sætter man sig op imod World

Gestapo, og så lever man ikke længe. Det kalder de for demokrati …

Så hvem var det egentlig, der satte Nixon op? Den prisbelønnede investigative journalist (en sjælden

race), Russ Baker, siger det i sin tre-delte artikelserie på 89 siders tætskrevne, veldokumenterede,

detaljerede udredning. De er kapitler i hans bog Family of Secrets: The Bush Dynasti, America’s

Invisible Government and the Hidden History of the Last Fifty Years.
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Disse mænd vil være nødt til at bede temmelig hårdt om tilgivelse.

Faktisk er der ikke noget, der tyder på, at de ønsker det.

De �este mennesker har det sådan med Nixon og Watergate: Det kan godt være, at de ikke er til at

stole på, de amerikanere, men dét her er vi da sikre på!

Tro om igen.

Slobodan Milosevic

Jeg har kun mødt ganske få, der har et kvali�ceret bud på, hvad den underlige krig i midten af Europa i

1992 gik ud på. Vi taler om Bosnien, Kosovo, Serbien. Vi taler om splittelsen af daværende Jugoslavien.

Det er nu 25 år siden, og jeg indrømmer blankt, at jeg intet anede dengang og hoppede på mediernes

narrativ med samlede ben.

Det får mig til at udtrykke en vis fortrøstningsfuldhed i forhold til Verdens fremtid. Hvis en jævnt

begavet, småforvirret glad amatør, som undertegnede, kan bevæge sig fra total uvidenhed i 1992 til

fortsat total uvidenhed i 2001, da der faldt et bygningskompleks sammen i NY, og en ny stribe krige

blev skudt af et sted derude i Udkantistan, til stadigvæk total uvidenhed, da �nanskrisen satte ind i

2008 til …. hør, hvad fanden foregår der egentlig?? Altså, for derefter i løbet af et lille årti at pudse

brillerne, forlange skolepengene tilbage, gå i tørdok og gøre et stykke hjemmearbejde – så er tingene

gået stærkt, og så er der sket et afgørende ryk i vores fælles potentielle virkelighed.

Og det er ikke blot et subjektivt statement, for al den viden, som ikke kun undertegnede er i stand til at

komme på skudhold af og derefter fordøje og formidle, er nu tilgængelig for alle, der oprigtigt ønsker

den og har åndsevner til at frasortere alt det garbage, der er udskidt over hele informationsfeltet.
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Lad os starte med seneste nyhed. Vidste du, at Slobodan Milosevic, tidligere serbisk præsident og

derfor daværende jugoslaviske præsident, posthumt er blevet frikendt for samtlige, gentager samtlige!

anklager for krigsforbrydelser, som dengang bragte ham til domstolen i Haag, og som gjorde, at han

begik selvmord i sin celle? Nyheden fremkom i en parentetisk passage nederst på avisens side 23 i

samme periode, som forsiderne var ryddet til det cirkus, der kaldes for den amerikanske valgkamp. I

denne valgkamp var favoritkandidaten, samtlige mainstream-mediers (der selvfølgelig var helt seriøst-

journalistisk upartiske) kæledægge, Hillary Clinton, gift med Bill Clinton, den daværende amerikanske

præsident, der i 1992 startede NATO-krigen mod Serbien.

Ak ja, som tiden går, et kvart århundrede er som sidste år!

Jugoslavien er Marskall Titos livsværk. Vi taler altså om et kommunistisk land. Men det besynderlige er,

at hans form for kommunisme havde meget lidt at gøre med sovjet-kommunismen. Kvalitativt

nærmest intet. Den altafgørende forskel var, at arbejderklassen blev respekteret og taget alvorligt i

Jugoslavien. Lenin-Trotskij-Stalin-slænget foragtede både arbejdere og bønder. De ævlede om

solidaritet, hvorefter de henrettede et par millioner af slagsen. Hvert år i 70 år! Tito gav dem selvstyre

på fabrikker og i kommuner.
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Det var det Jugoslavien, der blev sønderskudt i 1992. Forinden havde den Internationale Monetære

Fond, IMF, det globalistiske rovdyr-kapitalistiske mega-organ, der reelt blot er en klub for banksters og

�nansoligarker samt deres masseødelæggelsesvåben, indledt et angreb på Jugoslavien/Serbien. De

havde magt og midler til at få den jugoslaviske økonomi til at crashe i løbet at et par år. Herefter trådte

de ind, som de altid gør, som ridderen på den hvide hest og tilbød deres ‘hjælp’. Betingelserne var, at

Jugoslavien prompte opgav deres lokale selvstyre for fabrikker og kommuner og åbnede deres

nationalt ædlere dele for en voldtægt af landet via udenlandske �rmaer og syndikaters ubetingede

adgang til udbytning og ditto bankers udplyndring. By-the-way: det er, hvad der altid sker, når IMF

ankommer. Spørg hvilket som helst land i udkantsverden. Nu var turen altså kommet til et udvalgt

land i Europa.

Bankvæsen og krigsvæsen hænger sammen som ærtehalm. Serbien havde Europas stærkeste hær på

det tidspunkt. Den skulle ødelægges. Kosovo var landingspladsen for den strøm af drugs,
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opium/heroin, som CIA/NATO transporterede ind fra Afghanistan via Centralasien og Tyrkiet. I Kosovo

befandt sig de største underjordiske militærinstallationer for NATO/Pentagon/CIA i Verden.

Ødelæggelsen af Jugoslavien betød ødelæggelsen af resterne af Sovjet-alliancen og Warszavapagten,

så NATO kunne fortsætte deres ekspansion ufortrødent, mens Østpagten lukkede ned. Det var starten

på det, som USA så, som deres nye unipolære storhedstid.

Det er i den kontekst, man skal se en serbisk præsident, hvis land i 1992 blev udsat for et �nansielt-

kulturelt, og senere militært angreb, og hvis person efterfølgende blev udsat for et karaktermord. Men

det stopper ikke her. Et videreudviklet masseødelæggelsesvåben blev også taget i brug ved samme

lejlighed. Det var ikke nyt, som sådan, men det blev brugt på en ny og meget veldesignet måde: det

muslimske kulturimplantat. Der var anbragt et muslimsk mindretal i Bosnien, med det formål at skabe

kon�ikt i forhold til Serbien. Der var ovenikøbet blevet indskibet ledere af det CIA-skabte terror-

netværk Al Qaeda i Bosnien til at hjælpe med at eskalere kon�ikten.

Der er intet som en o�errolle i form af et stakkels forfulgt mindretal. Et af Det Britiske Imperiums

favorit-billeder, når det skal rykke i selvforherligelsen på bagrund af deres fjenders fornedrelse, er

legenden om Sct. Georg og Dragen. Den tapre ridder, med den ædle sag, redder den belgiske

prinsesse fra den skrækkelige drage. Er det ikke smukt og ædelt, og fælder vi ikke en tåre over den

hjælpeløse prinsesses lidelsesfulde kvaler? Får vi ikke lansen op at stå, når vi i retfærdig harme

gennemborer dyret og ser dets blod vælte ud af dens bug? Får vi ikke yderligere rejsning af lanser og

faner, når vi betænker, hvilket ædelt o�er, vi har gjort, for ganske uselvisk at træde i karakter som de

svages, de uskyldigt forfulgtes og tilfangetagnes sande beskytter? Får vi ikke tårer over vores egen

godhed?

Måske hev Imperiet ikke den klassiske Sct. Georg-retorik frem, som umiddelbart før 1. Verdenskrig.

Men alle elementer var til stede. Og i mellemtiden havde Samuel Huntington skrevet sin infamøse

insider-elitære bog The Clash of Civilisations, hvor han præluderer en stor-skala-kon�ikt mellem Islam-

Jødedom-Kristendom som essensen i Tredje Verdenskrig. Hvornår er iscenesat religionskon�ikt set før

i verdenshistorien? Da en venetiansk spindoktor (Sarpi) iværksatte den store religionskrig ved navn 30-

årskrigen, der kostede halvdelen af Europas befolkninger livet.



29.12.2022 15.31 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2837/3124

Den ædle ridder har spiddet en frygtelig drage på størrelse med … en halvstor hund.

Venedig driver stadig sit spil 500 år senere. Spillet, der foregår, er venetiansk. Der bæres masker til

maskeballet.

Mahmoud Ahmadinejad

Man skal være en seriøst gammel knark, hvis man skal have et direkte hukommelsesbaseret forhold til

Hitler. Men ham her iraneren, kan de �este huske. Bortset fra, at den nutidige medieforbruger har

udviklet en hukommelse, som en �ue. Og der er jo ikke tale om en neurologisk form for prædemens.

Der er tale om, at når vi som medieforbrugere udvikler den medieskabte tegneserie-2D-virkelighed,

hvor alt er fragmenteret, og intet har at gøre med noget andet, der intet har at gøre med noget tredje,

så mister vi evnen til at huske fra næse til mund.

Jamen, siger den hjernedøde medieforbruger, var han ikke sådan en fra det forfærdelige præstestyre i

Iran, der stillede sig op og sagde nogle forfærdelige ting? Og jeg skal garantere dig for, at det er stort

set det eneste, der hænger ved hos 99% af fx den danske befolkning! Og jo, for resten, så havde han

sådan nogle meget sorte øjenbryn, der gjorde ham ekstra sortsmudsket og suspekt …
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Siden vi lige er ankommet fra Hitler, så blev ‘Hitler-kortet’ trukket adskillige gange i forhold til den

iranske præsident, når han lige havde været for åbenmundet. Og hvem trak selvfølgelig kortet op af

hatten + en selvdød kanin? Zionisterne, hvor er det godt gættet, hvor er det overraskende … Dette er i

sig selv gået hen og blevet en kliché. Hvis man skal klistre en hurtig label på en eller anden, der siger

noget, man ikke bryder sig om, og som fornemmes at blive hørt af lidt for mange mennesker, og

derfor potentielt har ind�ydelse, så er han pludselig den nye Hitler. Man kan næsten oversætte Hitler

med Imperiets værste fjende, det er blevet en titel. Ikke overraskende, da skikkelsen Hitler er totalt

dehumaniseret, karikeret og afpersoni�ceret. Tilbage en en tom skal, et neonskilt, et begreb, en titel.

Du er en Hitler!
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Grundregel 15

Hvis man ikke har rent mel i mølposen, og i et snævert øjeblik ønsker at benytte sig af psykopatens non-

empatiske, de-humaniserede attitude til andre inhumane størrelser, så trækker man Hitler-kortet.

Det afhumaniserede mennesker er en tingest, som kan udsættes for hvad som helst.

Lad os lige nulstille et par begreber. Præstestyre er den traditionelle styreform i Persien/Iran. Det har

det været i alle både shia- og sunni-muslimske lande, før briterne og franskmændene begyndte at

vride armen rundt på Mellemøsten og Nærorienten. Man skelner ikke i Islam mellem politisk og

religiøst styre. Der har med andre ord altid været en indbygget moralsk faktor i islamisk politik. Amoral

som grundprincip, som nu er helt tydeligt i det ‘frigjorte’ vestlige demokrati, er fuldstændig fremmed

for Islam i sin oprindelige form.

Men så ankom briterne i 1800-tallet. Med briterne ankom alt det, som vi kender i dag som

fundamentalisme, for det var deres op�ndelse. Wahabisme, Sala�sme, det Muslimske Broderskab,

despotiet Saudi-Arabien, terrorisme. Alt sammen britiske op�ndelser. Ligesom staten Israel og

zionisme. Og omstyrtelsen af Det Osmanniske Rige. Og åbenlys kon�ikt mellem Shia og Sunni. Og

opdelingen af hele regionen med lige streger i sandet (Sykes-Picot). Og oliekrige. Og mere terrorisme.

I årene mellem 1917-19 blev Iran udsat for et folkemord under britisk okkupation. Halvdelen!! af den

iranske befolkning blev ombragt ved et masseødelæggelsesvåben, der var blevet perfektioneret af

briterne og anvendt mod �ere befolkninger i Verden: udsultning via fødevare-blokade. Dette enorme

folkemord har indtil for nylig været en velbevaret hemmelighed. For efterfølgende blev der indsat en

nikkedukke for briterne. Hans efternavn var Pahlavi, og han var far til den senere ligeledes indsatte

nikkedukke, Shah Reza Pahlavi. Bortset fra en mellemperiode med demokrati, har Iran været under

britisk kontrol, og disse har været i stand til at forhindre, at noget kom frem om massemordet i starten

af århundredet.

I 1953 blev den demokratisk valgte præsident, Mohammad Mossadeq styrtet ved et MI6/CIA statskup.

Årsag: han mente, at Irans olie tilhørte Iran og ikke British Petroleum. Resultat: en ny nikkedukke-shah

indsat af Vesten til at styre for Vesten. Reaktion: et præstestyre med endnu en nikkedukke og MI6-

agent ved navn Ayatollah Khomeini, et forsøg på kontrolleret opposition. En slags daværende parallel

til Fetulah Gülen i forhold til Tyrkiet. Men han blev læst og gennemskuet, og han døde efter sigende og

rygter ikke på naturlig vis, selvom han var en ældre herre.
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Den pæne mand havde sådan en pæn kone, som altid kom i damebladene.

Iranere er begavede og sympatiske mennesker, med en gammel og �n kultur. Mange af de �ygtninge,

vi har i Vesten, er ankommet pga præstestyret. De er ofte veluddannede og tidligere priviligerede

mennesker i deres hjemland. De har uden tvivl haft deres grunde til at forlade landet, og den tidlige

udgave af præstestyret, under agenten Khomeini, var en hård nyser. Det var det, han var indsat til, og

intet er tilfældigt, når Vestens efterretningsvæsener sætter en regimeforandring i værk. Det er dog,

efter min mening, en anelse sørgeligt at se, at disse i princippet sympatiske og dannede mennesker,

iranere der, har fået asyl i Vesten, ofte har en ringe forståelse for det 20. århundredes historie og

deres eget land, og at de blot mener, at nikkedukke-shahen var en velsignelse. Det viser desværre blot,

at det kan lade sig gøre at erstatte en hel befolknings historie med et falsum, en løgn. Det er måske

noget af det mest sørgelige at være vidne til.

Det bringer os med lidt mere historisk bagage og forhåbentligt lidt mere kontekst frem til Mahmoud

Ahmadinejad. Det er blevet sagt, at der kun �ndes to hovedstæder i Verden i dag, hvor man åbent kan

udtale sig om, hvad 2. Verdenskrig egentlig gik ud på. Det ene sted er Tokyo, der andet sted er

Teheran. Og som præsident for regeringen i Teheran benyttede han løbende lejligheden til at tale lige

ud af posen.

Han �k fx konstant hårene til at rejse sig på den israelske præsident, Netanyahu, når har nævnte, at

Holocaust, som vi har fået det præsenteret, ikke var … som vi har fået det præsenteret. Og her bliver

det for alvor morsomt og interessant, for der �ndes et videoklip på Tuben, hvor man ser ham i selskab

med den hardcore indercirkel af rabbinere med slangekrøller i New York. Bliver han skældt huden fuld

og buhet ud af mødelokalet? Nej, for de har jo selv inviteret ham, og han bliver omfavnet og budt

velkommen i fuldstændig autentisk stil.
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Hvordan kan noget så tilsyneladende selvmodsigende �nde sted? Det kan det kun, hvis m

an forstår, at de ortodokse jøder overhovedet ikke anderkender staten Israel, ej heller zionismen, som

er en khazarisk, politisk bankmands-ideologi. Mændene med hat, skæg, briller og slangekrøller ved

udmærket, at Holocaust, som det er fortalt, ikke fandt sted. Der var ‘noget’, der fandt sted, men det

hollywood-stunt, vi har fået proppet ned i halsen, er et falsum. Ahmadinejad sagde det åbent, og blev

kaldt Hitler for det. Hvilket igen er en ironi af de helt store, når man tager i betragtning, at det er Hitler,

der skabte staten Israel via Ha’avara-aftalen, hvor jøder �k lov til at forlade Tyskland kvit og frit, med

hele deres jordiske gods, og tage til Palæstina. Hvis du ikke har hørt og læst om det, er det på høje tid.

Moammar Gadda�

Er det ikke, som om der hersker dyb tavshed om Libyen for tiden? Først heppede medierne og de

dummeste blandt intelligensian (en åbenlys selvmodsigelse ..) på NATO og CIA og det folkemord og

terror-statskup, der fandt sted. Hurtigt derefter slog de blikket ned og skiftede kanal til X Factor og Vild

med dans, og for ikke at skulle indrømme deres dårlige smag, ironiserede de over de latterlige

skikkelser, der aftenen forinden vred sig foran skærmen. Først søbede de lortet i sig, dernæst

vrængede de næse ad det, for at distancere sig. Det er med smag som med moral: dobbelt er dobbelt

så godt.

Der blev zappet væk fra virkelighedens verden. Endnu en tegneserie�gur, en stereotyp bøhmand

havde set dagens lys og var forsvundet i nattens mørke.

Gør et forsøg. Gå hen til en repræsentant for det efter eget udsagn tænkende segment (jeg ved det,

jeg har brugt udtrykket så tit, at det bliver til en kliché) og spørg henkastet: hvad kan du fortælle mig

om Gadda�? Og hvis du har gjort et rimeligt stykke hjemmearbejde og selv mener, du kan svare på

spørgsmålet, så hør, hvad de har at byde ind med. De aner nul og en spade!
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Husk, at vi taler om de samme personer, der for år tilbage ikke holdt sig for gode til, som små

papegøjer i et ekko-rum, at gentage-entage-ntage-tage-tag-ta-a alle de udsagn, som de ugen forinden

havde ladet skylle gennem deres kønne hoveder foran �adskærmen om, at: Gadda� var en ond mand,

Gadda� mishandlede sit folk, Gadda� var en diktator, Gadda� kan vi ikke li’, Gadda� og alle libyere har

fortjent af blive sønderbombet, Gadda� skal dø! Men adspurgt om facts, substans og sammenhæng vil

de ikke være i stand til at formulere én eneste sammenhængende og relevant sætning. De havde

meninger, men intet at have dem i. Som Niels Skousen synger i sangen ’68’ – og det er endda alt for

venligt-nostalgisk overfor de typer, vi taler om her: Skuddet det var godt nok, der var bare ingen pil på

buen.

Her var ikke engang skuddet godt nok!

Moammar Gadda� var en ubetinget helt hos sit eget folk, libyerne. Han havde 95% opbakning i

befolkningen. Ikke overraskende, da han var den mest velgørende statsleder overfor eget folk i nyere

tid. Folk var fuldstændig kolde i varmen over, at deres leder blev kaldt for en diktator, for de levede et

velgjort liv. Han havde skabt et land med uhørt velstand og den højeste levestandard i både Afrika og

Mellemøsten. Vi taler ikke her om enklaver af oliesheiker, som Qatar, og heller ikke de ville kunne

konkurrere med Libyen, for her var det kun en stinkende rig overklasse, der nød godt af oliepengene. I

Libyen var det alle indbyggere.

Alle libyere havde adgang til rent vand via The Man Made Project, hvor store vandledninger bragte

vand fra en gigantisk sø, under den libyske ørken, ud til kysten. I hele Afrika blev Gadda� regnet som

en ægte leder. I den arabiske lige havde han meget at skulle have sagt. Han arbejdede, før mordet på

ham, på at skabe en afrikansk dinar baseret på de libyske guldreserver, for at frigøre de afrikanske

nationer fra petrodollaren, den uhellige alliance mellem despotstyret i Saudi-Arabien og USA. Det

måtte for enhver pris ikke �nde sted ifølge saudierne, amerikanerne, israelerne, briterne og

franskmændene – den egentlige Ondskabens Akse. George Bush’s ditto bestod til gengæld af de

tiloversblevne lande i Verden, der endnu ikke var nede med nakken overfor det globale

centralbankvæsen, IMF og WTO, og som CIA endnu ikke havde omstyrtet og korrumperet. Libyen var

et af dem.
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Hvorfor skulle Libyen ødelægges? Som sagt, fordi hans tiltag truede USA og deres dollar-imperium.

Men også, fordi Gadda� havde fornærmet den saudiske delegation ved et topmøde i Den Arabiske

Liga, og kaldt dem ‘navne’, fordi de havde tilladt, ja opfordret USA til at overfalde et medlem af ligaen,

Irak. De tilgav ham aldrig for at sige sandheden i et forum, hvor andre hørte på.

Grundregel 16

Vi, Imperiet, tåler ikke velstand og menneskelig lykke. Når Vi med stort V ser velstand, må Vi ødelægge det.

Det gode liv blandt mennesker er en hån mod Os. Uden fattigdom og elendighed kan Vi ikke føle os sikre.

Vladimir Putin

Når en statsleder scorer så højt på Hitler-stereotyp-skalaen, som manden her, kan man gå ud fra, som

givet, at han har format. Titlen bliver ikke brugt om de små �sk, der ikke er i stand til at få Imperiet til

at føle sig usikker. Men lige netop at kalde Putin for den nye Hitler, må siges at være lidt af et selvmål.

Af �ere grunde.

En af grundene er, at den amerikanske regering og dens iboende neocon-celler har været

medvirkende til et statskup i Ukraine, hvor de har installeret ingen ringere end en vaskeægte ny-

nazister! En anden grund er, som et højtstående medlem af regeringen for nylig udtalte o�entligt: Det

er ikke nazisterne i Kiev, vi er bekymret for. Det er nazisterne i Washington! (Yes! han sagde det sgu!)

Det er jo en gammel historie, men taget disse historiske kræfters bestandighed i betragtning, er det

dybt aktuelt. Det giver os lejligheden til at komme i hu, at det var de selvsamme pengemænd fra Wall

Street, Rothschild-protegeen, Jacob Schi�, der �nansierede det bolsjevikiske statskup, som også var

inde over, sammen med brødrene Warburg, Kuhn-Loeb, Wanderbild, Bush (bedstefaderen til baby-

bush), Rockefeller og alle de andre medlemmer af den khazariske ma�a, der �nansierede

Hitlertyskland under dets opbygning.

Hvis vi yderligere tager i betragtning, at der fandt en betydelig ‘import’ sted i USA af nazityske

videnskabsmænd, gestapofolk, pengemænd + enorme pengemidler, der i hele efterkrigstiden (den

forlængede krigstid) har trukket i alle mulige tråde, så giver den russiske udtalelse fuldstændig

mening. Det tidlige CIA, OSS, bestod bla af tidligere gestapofolk. Se på neocon-typer som Victoria

Nuland og John McCain stille sig op i Kiev og omfavne deres nazi-nikkedukker! Vis mig dine venner, …
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Neocon-typerne kunne selvfølgelig hævde, at fordi de bruger nazister, så er det ud fra

standardparolen They may be Nazis, but they are our Nazis. Det er den gamle britiske parole, som

briterne har anvendt på alle de dårlige kammerater, de har dyrket, for at ødelægge en ny nation et

sted i Verden (der var kun 22 nationer, de ikke ‘nåede’ at fucke up). Det er en modulbaseret parole,

med et skrivbart felt i midten. Efter behag, kan der skrives: Muslimsk Broderskab, Al Qaeda, italienske

fascister (Operation Gladio), tjetjenere, ISIS-terrorister. Man kan også skrive high school shooters eller

bare assassins.

Den russiske præsident har et efterhånden omfattende ‘synderegister’ i forhold til Imperiet:

han smed olikarkerne på porten

han stoppede udplyndringen af Rusland efter CIA-agenten Jeltsin

han stoppede ny-nazisterne fra Kiev på Krim.

han har bragt russisk militær op til en standard, der er i stand til at forsvare sig mod en NATO-

aggression

han har stoppet ISIS i Syrien (at amerikanerne nu prøver at lyve sig til en del af æren for det, er

patetisk!)

han har taget fat i nakken på Tyrkiet og hjulpet Erdogan med at afværge et statskup. Muligvis har han

også forhindret en likvidering af manden. Og pas på her, Erdogan, det er noget-for-noget …

han er foregangsmand for adskillige initiativer for økonomisk – og handelssamarbejde i lande, der lige

som Rusland ikke orker Imperiets højrøvethed længere.

han har indledt storstilet samarbejde med Japan, hvilket pisser amerikanerne af, da de har parasiteret

Japan i �ere menneskealdre

han er en statsmand, i modsætning til sine vestlige modspillere, der med ganske få undtagelser er

degenererede afstumpninger af, hvad statsmænd og -kvinder burde være.

han er skakspiller og judoekspert, dvs han træ�er iskølige velovervejede beslutning, uden af fortrække

en mine og uden at forfalde til præfabrikerede stereotyper, som fx en Obama – manden, der ikke
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kunne �nde ud af at skrive sine politiske taler selv, fordi han reelt ikke var politiker. Han kunne ikke

engang �nde ud af at lære sine forskrevne taler udenad, men måtte læse op fra en teleprompter.

A�æren om Krim er særligt sigende for den særlige vestlige dobbeltmoral, når det kommer til

demokrati-begrebet. Indbyggerne på Krim, der for størstedelen er russere, stemte med tydelig

majoritet for optagelse i den russiske føderation. Straks forlød det fra Washington, at valget ikke var

gyldigt. Det hed sig også, at Krim blev invaderet og besat af Rusland, selvom Krim altid har været

russisk. Selvom Rusland havde indlemmet Ukraine, ville det samme have været tilfældet, for

Ukraine/Kiev er selve fødestedet for det, vi forstår ved Rusland.

Pentagon/CIA har en særlig template liggende, der kan udløses, hver gang, der �nder et valg sted et

sted i Verden. Hvis udfaldet passer USA, så bliver den i sku�en. Hvis det ikke passer USA, er valget

ugyldigt. Den kan også bruges indadtil. Til gengæld er et statskup eller en invasion fuldt gyldigt ifølge

templaten.
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Men Putins største ‘synd’ er nok, at han gør, hvad han siger, og at han sætter magt bag agt og handling

bag ord. Amerikanerne og briterne ser lige nu alt det ske, som de har haft dårlige drømme og

sengepisseri over i … ja, århundreder. At de ikke længere var The King of the Hill og gøre lige, hvad der

passede dem.

Åh ja, glemte vi at sige, at vest-oligarkerne også kan �nde på at kalde ham for Den Nye Tsar. Men da

du jo, kære læser, har kæmpet dig igennem 30 siders blog – og tillykke med det – så kan du, sammen

med mig, trække på smilebåndet og tage dig til hovedet over dette tiltænkte karaktermord. For når du

ved, hvad den sidste tsar stod for, så er det jo det største kompliment! Der er mange russere, der

tænker på Putin, som en velgørende tsar-skikkelse i bedste russiske tradition. De ved godt, at

tsardømmets Rusland var en gylden tidsalder, især i sammenligning med det helvede på jord, der

fulgte efter og terroriserede dem i 70 år. Vladimir Putin kunne godt forveksles med en slags oligark. Og

alligevel ikke, for man kan ikke være ortodoks kristen og nationalist og oligark på samme tid. Egentligt

oligarki har historisk set altid været uforeneligt med begge. Oligarkiet er aldeles fremmed for nationen,

altså folket og dets traditioner, og dermed også den ortodokse kirke, der ligger dybt i den russiske

folkesjæl.

Så, den propagandistiske, systematiske tilsvining, der foregår af russere, Rusland og deres præsident

for tiden, kan han og de på sær bagvendt vis tage som en kompliment. Den foregår, desværre, i tider,

hvor netop oligarkiet i vest er nået det punkt af desperation, at de konstant tænker i termer som

storkrig. Det er en del af den indbyggede mekanik i liberalismen, rovdyrkapitalismen og

bankstervældet. Krigen er nødvendig for opretholdelse af parasitten.

Mens vi skriver og læser her en stund endnu, da vi stadig ‘har lov’ til det, så kører der 1000’er af

amerikanske kampvogne op i Polen. Alle har kanonløbene vendt mod Rusland.
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Post Scriptum – den anden vej rundt

Vi kunne have valgt at udsætte glori�cerede skikkelser for den samme behandling. Altså, at rette

projektørlyset mod dem og deres facade. Det ville i så fald give det modsatte resultat. Fra at være

helte, landsfadere, besungne ikoner, ja, endog helgener, ville de falde dybt ned i deres egen sump og

den ildelugtende suppedas, som Imperiet har prøvet at forsegle.

Følgende er blot en synopsis med punktnedslag:

Lenin og Trotskij

– massemordere (folkemord: 30 millioner), simple tyveknægte, med milliarder på schweiziske

bankkonti stjålet fra det russiske folk, stjernepsykopater, frimurere/okkultister og medlemmer af den

khazariske ma�a.

Mao Tse-dong

– massemorder (folkemord: 100 millioner), medlem af Skull & Bones fra Yale, kannibal (der foregik

omfattende rituel kannibalisme, hvor man parterede og åd modstandere af revolutionen).

John D. Rockefeller

– (jamen, han var da en �lantrop, og jeg har selv set �lm, hvor han deler pennies ud til fattige

mennesker og trykker dem hjerteligt i hånden), skattesvindler (�lantropien var for, at hans fonde ikke

skulle betale en penny i skat), søn af ‘Devil Bill’, en berygtet snake oil svindler, oliemagnat, der sammen

med Carnegie skabte medicinalindustrien og ødelagde lægevidenskaben, ødelægger af det

amerikanske uddannelsessystem, eugeniker og fundør af Kaiser Wilhelm Instituttet i Berlin (dr.

Mengele, you know…) + næsten alt det lort, man overhovedet kan �nde på at sige om USA i det 20.

århundrede og ind i det 21.

Winston Churchill

– kujon, drukkenbolt, massemorder fra Sudankrigen og Boerkrigen, ansvarlig for sænkningen af

Lusitania, fætter til Roosewelt, købt og betalt for millioner af £ af jødisk-liberale �nans- og

industrimænd til at starte en krig med Tyskland (jvf breve med Chaim Weitzmann), massemorder fra

tæppebombardementer over Tyskland, der udelukkende ramte civile (‘This is not a war against Nazi

Germany, this is a war against the German people’).

Franklin Deleanor Roosewelt

– fætter til Churchill, kommunist og beundrer af Stalin, medstifter af FN, organet der tog sig ud som en

fredsorganisation, men som skulle fastholde USA’s greb om Verdens lande i efterkrigstiden (stiftet som

et krigsorgan mellem de allierede på Presidio Military Base), vidende om Pearl Harbor som false-�ag-

operation, havde oprindelig i midten af 30’erne planer om en krig mod England, for at sikre kontrollen

over opium, men så indsatte de Churchill, og USA �k alligevel lov til at overtage drughandlen.
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Mother Theresa

– (åh nej, går I nu også efter en ‘helgen’?) – beretningerne om religiøs fanatisme, sadisme,

hygiejnesvineri og mishandling på hendes asyler, børnehjem og hospitaler er mange. Den katolske

kirkes propaganda-apparat dækkede over hende. Lidelse var ifølge damen en Guds gave, hvorefter

hun ‘frelste’ sine ofre med masser af lidelse. Se Aroup Chatterjee: Mother Theresa – The Untold Story.

Bill Clinton

– dybt involveret i drughandel som guvernør i Arkansas, voldtægtsforbryder (over 100 sager på

halsen), massemorder (Bosnien), økonomisk svindler og pengevasker via The Clinton Foundation, tyv

på højt niveau (stjal alle penge, der skulle have opbygget Haithi efter katastrofen), voodoo-dyrker (eget

udsagn), pædo�l (Lolita Express), gift med Hillary Clinton, der om muligt er endnu mere forbryderisk

end ham.

—– o —–
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Sammen med bæver og rensdyrhjerte. De er nogle sære typer, de svenskere. Midt iblandt deres

politiske korrekthed og autoritære statsreligion, er de i stand til at diske op med noget så markant som

pølser og røgvarer lavet på sjove dyr. Hvis du ikke har prøvet det, og selvfølgelig ikke er overbevist

veganer, så kan det anbefales. Dertil en svensk Imperial Pilsner, og kom så ikke og sig, at svensk øl

bare er blå Prips.

Jeg har spist bjørn i dag – 13 essays
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Der �ndes 3.000 bjørne i Sverige fra Dalarna til Lapland. Der skydes hvert år 300 af dem, som bla.

bliver til pølser. Lyder det bizart? Det er noget af det mest delikate, jeg har smagt!Åh nej, tænker man,

de skyder da ikke de søde små bamser! Lad os lige få et par benhårde facts på plads. Bamsen er

hverken lille eller sød. Den er et ultra-farligt rovdyr, og hvis du kommer for tæt på den, er du på

skideren. Bjørne går, uden at blinke, på får, geder og køer, og hvert år bliver der massakreret x-antal

hunde. De har også angrebet mennesker, men det er især hunbjørne, der har unger, og man kunne

måske hævde, at det er de pågældende menneskers egen skyld, ligesom hundene kunne have valgt

ikke at fare i �æsket på bæstet. Men hvis ikke problemet skal vokse, skal bestanden af blodtørstige

teddybamser holdes nede til det omtalte antal. Det gælder alt vildt i et samfund, hvor der også skal bo

mennesker. I Danmark holder man bestanden af rådyr nede, så de ikke breder sig helt vildt, for de har

ingen naturlige fjender, som fx ulve i fortiden.

Jamen, hvor kan man da spise bjørn i Danmark? Det kan man i en lille biks i det nye WestMarket på

Vesterbro i København. Et sted, der er modelleret over Street Food-konceptet fra Papirøen, der nu i

øvrigt nedlægges. En lang korridor, der skærer sig gennem et af bydelens grimmeste

bygningskomplekser, er blevet til et Mekka for mærkelig mad. Lidt længere henne ad gaden står den

pakistanske currymand og laver sin signatur-ret, som han har opkaldt efter sin mor. Jeg spørger ham,

hvor hans familie kommer fra, og han fortæller, at det er den der by i Midt-Pakistan, hvor Alexander

den Stores hest døde. Så �k man lige den med.

Street Food – det har ikke så meget med gadekøkken i Karachi eller Mumbai at gøre. Det er selvfølgelig

et design, et koncept, der er udviklet for at sælge en idé. Men hvis ideen er god og virker, så er det

sådan set i orden. Så kan vi også værdsætte den ægte vare, den dag, vi faktisk står på gaden i Karachi

eller Mumbai – eller på havnen i Thorshavn eller Thyborøn. Kan man eksportere ægthed? Muligvis,

muligvis ikke. Irlænderne siger: Guiness doesn’t travel.
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Endnu længere henne �nder jeg den islandske biks, hvor man blandt andet sælger �sk, øl og snaps.

Alkohol på Island er noget forholdsvist nyt, medmindre man går tilbage til fortiden. Myndighederne

mente ikke, at det var godt for islændingene med alkohol – hvilket det måske heller ikke var. Men

mjød, laver de stadigvæk. Det var den gudernes drik, de brugte, når de skulle få syner i den nordiske

shamanisme. The Lady of the Mead, hvis man spørger Maria Kvilhaug. Jeg ved ikke, om de tilsatte rød

�uesvamp, for mjød, honningvin, kan jeg kun forestille mig, at du først bliver opstemt, og dernæst fuld

og bøvet af, hvorefter du falder i en dødlignende søvn henover bordet i gildesalen – og vågner op

næste dag med tømmermænd.

Bænken i Gorki Park

Løber til C6, tager tårnet og truer kongen. Skak. Sergei nikker langsomt med hovedet og kniber øjnene

sammen. Der er ikke meget mere at gøre, han kan �ytte sig 2-3 gange, men så er det slut. Skak og mat.

Han ved, hvornår det er på tide at give op. Men han skal ved Rasputins skæg nok få revanche over

Vassilij! I morgen …

Rasputin – en from ortodoks munk fra Sibirien, der blev sat op at den tidlige version af MI6 som et

tegneserie-�ksérbillede på den Onde Troldmand før mordet på Nicolai II og den Russiske Revolution.

De mødes hver dag i parken. De er uadskillelige, og de

holder hinanden i live. Vassilij er den ældste på bænken i

parken, den sidste veteran fra Anden Verdenskrig er

mellem 87 og skindød. Det er lidt af et mirakel, at han

stadig lever. Som 15-årig blev han udkommanderet af

Stalin til at slås mod tyskerne i Hviderusland. Her blev

han og hans deling taget til fange og sendt til fangelejre i

Polen. Da de blev ‘befriet’, blev de udråbt som

landsforrædere og sendt til Gulag. Stalin havde

dekreteret, at man enten døde eller sejrede, ellers var

man en forræder. Stalins egen søn led den skæbne – på sin fars befaling!

Vassilij var en af de få, der overlevede Gulag. Han var udstyret med en jernvilje og et helbred af samme

mineralske substans. Hvis nogle af de yngre indimellem falder forbi bænken i parken, for at

kommentere på de gamles skaktræk, og begynder at ytre sig om, at Verden af i går var bedre, så får de

en opsang af den gamle, der fortæller om de millioner, der omkom i Sibirien på befaling af lederne af

Verden af i går. Han fortæller dem om alle løgnene og grusomhederne og anmoder dem, indimellem

uhø�igt, om at klappe i og vise lidt respekt for alderdommen. Kun tilsyneladende skindød.

Diktator-syndromet

og hvorfor de politisk korrekte sovende gik deres egen død i møde

Det er ret fantastisk at observere. Det er fascinerende og pinligt på samme tid. Det er en ynkelig

dødskamp at være vidne til. Højt at �yve, dybt at falde. Hvordan kunne det �nde sted?
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Her må vi forstå, hvad det er, der sker omkring diktatoren. Han tåler ikke at blive modsagt, han er som

et lille forkælet, sociopatisk barn i en voksenkrop. Hver gang nogen formaster sig til at yde ham

modspil eller blot hø�igt foreslår, at han måske kunne se tingene på en anden måde, så lukker han

munden på dem. Af med hovedet, ud af min butik!! Til sidst er der ikke �ere tilbage omkring ham, der

vover at sige ham imod, der er kun røvslikkere og ja-sigere, og alle fortæller ham usandheder for at

please ham. Til sidst mister han grebet om selve virkeligheden. Den dag, virkeligheden trænger

igennem den mur, han har bygget omkring sig, kommer det som et chok. Han så det ikke komme, og

nu forstår han ikke, hvad der rammer ham.

De politisk korrekte tålte ikke at blive

modsagt. De sørgede for altid at omgive

sig med røvslikkere = dem selv og ja-sigere

= dem selv. De udviklede deres særlige

form for politisk korrekte Jantelov, hvor de

udskammede, karaktermyrdede og

lukkede munden på alle anderledes

tænkende, mens de storpralede af, hvor

hjertensgode de selv var ved anderledes

tænkende, og hvor meget de gik ind for

ytringsfrihed. De var blevet religiøse, mens

de pralede af, at de havde afska�et

religion. De blev magtfuldkomne og

korrupte af deres egen sejr. Til sidst

mistede de grebet om selve Virkeligheden.

Da landskabet ikke længere kunne tvinges

til at tilpasse sig landkortet, brød deres verden sammen.

Jeg får lyst til at vende mig bort for ikke at overvære deres ynke-klynkelige dødskramper iblandet deres

yndlings-stunt: o�errollen. Men jeg blev overmandet af nysgerrighed efter at bevidne hyklogarkiets

sidste benspjæt.

Man er trods alt bare et menneske, og et eller andet sært sted er hovmodets forfald, dets hybris-

nemesis, voldsomt underholdende.

Det er ikke godt nok længere

… stadigvæk at braldre op om menneskeskabt global opvarmning, når man aldrig har hørt om

computeralgoritmen, der skabte hockeystaven, om hockeystaven i sig selv, om East Anglia Universitet

og deres per�de mails, om Peter Phillips (forskeren, der i �ere år nægtede at o�entliggøre sine rådata,

hvorefter de pludselig ‘forsvandt’), om 30.000 videnskabsfolks underskrifter i en klage over Al Gores

misbrug af deres kollegas forskning, om selve indholdet af den første IPCC klimarapport, der handlede

om alle mulige andre nuancerede emner end koprutter, om samtidig global opvarmning af planeterne

Venus, Mars, Jupiter og Saturn – samtidig med, at man ikke aner, at CO2 er en livgivende drivhusgas,
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der sørger for det blomstrende og frugtbare planteliv på denne planet og ikke et giftstof, som gartnere

derfor bruger i deres drivhuse, mens man for resten ikke har opdaget, at al ægte miljødebat vupti

forsvandt simultant med, at ‘nogen’ mente, at vi skulle tage og ævle en hel del mere om kliiiima og �k

et nyt, �nt ministerium med en kliiiimaminister.

Det er overhovedet ikke godt nok!

Spørgsmålet er så, om storbraldrerne svarer til

Max Plancks (kvanteteoriens fader) nådesløse

de�nition af videnskabelig fornyelse? Han siger

– og jeg parafraserer uden at citere:

Ægte fornyelse af stivnede dogmer og

destruktive, uproduktive blindgyder �nder ikke

sted ved, at de etablerede skabere af disse

tager deres eget makværk op til overvejelse og

fornyer sig. Den �nder sted ved, at de

afdankede skabere lægger sig til at dø, så der

kan komme nye hjerner med nyt mod og nye

ideer på banen.

Den mentale sommerfugle-e�ekt

Et �aps af en sommerfuglevinge på den ene side af jordkloden skaber en orkan på den anden side.

Det hedder kaosteori.

Lad os anvende kaosteori på den fejlagtige betragtning, at vore tanker og udsagn er konsekvensløse.

Intet er derfor ifølge kaosteorien mere forkert. Enhver tanke og betragtning, vi gør os som mennesker,

ethvert udsagn, vi sender ud i æteren, har en konsekvens i en større sammenhæng. Blot et enkelt

�aps af en vinge får konsekvenser.

Hver gang et vildledt menneske et sted i Vesten udsiger sin fordømmelse af noget eller nogen derude i

udkantsverden på opfordring af Vestens ryggesløse herskere, så dør der 1-2-200 eller to millioner

mennesker et sted derude. Så tramper der et sæt støvler henover lig af gamle mænd, kvinder og børn

med det vildledte menneskes godkendelse. Så udplyndres endnu en nation, så glider endnu et

statskup under radaren, så falder der endnu 25.000 bomber i Mellemøsten fra amerikanske �y, fordi

blot en enkelt person, sammen med en anden enkeltperson, sammen alle de andre, sagde, at det var

helt i orden.
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Så når jeg en eller anden dag sidder på min dovne bagdel i en sofa tilpas beso�en i selskab med tilpas

besofne typer, der har set det samme TV-program og lige her-og-nu føler trang til at føle den herlige

staldvarme accept fra gruppen af potentielt villige rygklappere og udsiger: ‘Hvad så, mener I ikke også

at, … for hvis I mener det, så har vi det alle sammen bedre, har vi ikke ??’ – så omkommer der samme

dag 14 landsbyer et sted i udkantsverden som direkte følge af vores udsagn. Og ikke nok med det.

Som følge af vores og lignende besofne acceptsøgeres accept, blev 14 landsbyer i mellemtiden til 14

provinsbyer, der blev til 14 storbyer, der blev til 14 nationer.

Angiveren

Da Staten strammede grebet, da alle civile rettigheder blev inddraget – midlertidigt, sagde man, af

nødvendighed for samfundets sikkerhed, sagde man – befandt han sig lige pludselig i det gode

selskab, tænkte han. Han havde hele tiden ment, at det var nødvendigt, han tvivlede aldrig, når de

udpegede samfundets fjender, de skrækkelige terrorister og alle de onde statsledere derovre, der

forførte deres befolkninger ved at mene noget andet end os herovre.

Derfor var det kun ret og rimeligt, at man ikke kunne ytre sig ukorrekt om vigtige sager længere. Det

var der nu sat en stopper for. Det kunne han forsikre sig om ved at være velorienteret, så derfor så

han mere end én TV-kanal for at få det brede billede. De fortalte alle sammen den samme historie, så

de vidste, hvad de talte om. Altså: man kommer ikke bare frem til konsensus (det var et ord, han havde

lært at bruge), uden at der er noget om snakken. Og på Internettet havde folk nu kun adgang til sites,

der ikke havde de dér falske nyheder. Så behøvede man ikke at bryde sin hjerne med hele tiden, om

det nu var lødigt, for det var det per de�nition.

Han var blevet opfordret til det, og så gjorde han det. Han havde hele tiden haft dem i kikkerten, dem

nede i stuen. Man kunne på en måde se det ved blot at kigge ind ad deres vinduer. Og deres børn var

alt for meget hjemme, i stedet for at gå i skole. Det sagdes, at de selv underviste dem. De var altså
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samfundsskadelige på mere end én måde, for de havde også tilladt sig at kritisere regeringen. Han

havde selv hørt det en dag.

Så han meldte dem. De kom og hentede dem en dag. Han så det selv, for han holdt øje med folk fra sit

vindue. Først tog de børnene, og de blev nok anbragt på et sikkert sted, så de ikke kunne blive påvirket

længere af deres vildledte forældre. Sådan går det – selvom der var noget ved tanken, han ikke helt

brød sig om. Men altså, det var nye tider, og sådan var det. Så hentede de forældrene senere samme

dag under stort ståhej, for de ville jo ikke indordne sig. Dem kom man ikke til at se mere til.

Han kunne se det hver dag i fjernsynet. I dag har Det Særlige Udvalg for Meningssikkerhed udpeget en

ny person eller en ny gruppe som skadelige for den o�entlige orden og ’lukket dem ned’, som man

sagde. Nu havde man minsandten også udviklet en ny vaccine mod forskruede tankesæt – ja, hvad

man ikke kan i dag, det er helt utroligt! Man kunne helt frivilligt vælge at lade sig vaccinere med en

mildere udgave af vaccinen. Det havde han selvfølgelig gjort. Alle de andre vacciner mod de nye farlige

vira og andre sygdomme, havde han selvfølgelig også fået, for de var blevet gjort obligatoriske. Hvis

man nægtede, ville man blive tvangsvaccineret, så man ikke kunne være til fare for sine omgivelser

længere. Det manglede da bare!

Det var onsdag den dag. Klokken var 10:30, da det ringede på døren. Der stod to mænd i uniform

udenfor.

’Er De Ulrik Mogensen? Vil De være venlig at følge med. Vi har fået meddelelse fra pålidelige kilder i

nabolaget om, at De har har deltaget i samfundsskadelig aktivitet.’

LÆS: Påvirkningsagent

De progressive

Det har altid været en total gåde, hvordan en massebevægelse, der intet – ikke bare sårn lidt hen ad

vejen – men ABSOLUT INTET havde at sige om fremtiden, og om hvor vi skulle hen som menneskehed,

kunne hævde, at det var fremskridt, progression, der karakteriserede deres idé.

Man skal selvfølgelig ikke forvente et svar, hvis man spørger dem selv, for de er lige så forvirrede med

hensyn til ophavet, sammenhængen og formålet med den massebevægelse, de identi�cerede sig med,

som de er forvirrede over resten af virkeligheden.

Der er ikke mange, der rent  politisk �loso�sk og ideologikritisk kan forklare, hvad denne absurditet

egentlig bestod i. Hvad gik det egentlig ud på. En historiker og �losof ved navn Matthew Raphael

Johnson har et bud. Det handlede om erstatningen af cyklisk tid med lineær tid. Hvilket forklarer ting

og sager.

Vi taler selvfølgelig om det folke- og kulturmord, der fandt sted i den Russiske Revolution, som var en

forlængelse eller opdatering af den Franske Revolution, og som krævede et særligt stykke software, en

abstrakt idé, eller måske snarere en abstraherende og distraherende idé, der kunne fjerne fokus fra

virkeligheden og kaste menneskeheden ind i en kunstig tilstand af afskårethed og fremmedgjorthed

https://www.nedersteetage.com/paavirkningsagent/
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fra sine egne traditioner, nationer og emotioner. Det naturlige kollektiv blev erstattet af et kunstigt,

abstrakt kollektiv. Det, vi taler om, er en falsk, syntetisk kollektivisme beregnet på at massemyrde den

organiske, menneskelige kollektivisme.

Når marxisterne talte om fællesskab og kollektiv, så mente de mordet på ægte fællesskab og kollektiv.

De ønskede at skabe det totalt forsvarsløse menneske, det helt ensomme fragmenterede individ,

robotnikken, der kunne indgå som en isoleret maskindel i Den Store Maskine. Menneskeheden skulle

’frigøres’ fra sin egen natur, deraf betegnelsen liberalist, altså den angelsaksiske betegnelse for

socialist, hvilket for kontinental-europæere skaber dyb forvirring. De forstår ikke, at de er venstre-

liberalister, de troede, de var det modsatte. Angelsakserne har mere styr på begreberne, for det var

dem, der opfandt dem.

Mordet på ægte fællesskab og kollektivisme var grunden til marxist-leninisternes, trotskisternes,

stalinisternes, kommunisternes, socialisternes, maoisternes indædte had til den agrare kultur og deres

besathed af at massemyrde den og helst samtlige bønder på jordkloden, hvis det stod til dem.

Psykopaten Mao Tze Dong var så hyklerisk at prale af, at han elskede bønderne, alt imens han

sideløbende beordrede dem massemyrdet i et ni-cifret tal – so much for that bullshit! Hverken Lenin,

Trotskij eller Stalin lagde skjul på, at de hadede bønder, dvs 95% af det traditionelle russiske agrare

samfund, og at de ønskede at udradere dem fra Jordens over�ade. At det ikke var tom snak, men

ramme psykopatisk alvor, beviste de til fulde.

Hvad er det, der karakteriserer den ældgamle, kernesunde og dybe bondekultur? Det er den cykliske

tid. Alt går i cykler, i cirkler. Alting vender tilbage. Det naturlige, livgivende spiralske princip

gennemsyrer deres tankesæt, deres måde at leve, tænke, føle og dyrke deres jord på. Alle deres

traditioner, højtider og ritualer er én stor fejring og højtidligholdelse af naturens livsenergier. Der er

stor kulturel visdom i agrarsamfundets forbundethed med naturen og dens energier. Året er en
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kernecyklus, med alle dens vendepunkter, højdepunkter. Dagen er en cyklus. Alt agrart liv var

ritualiseret, det var den direkte forbindelse til Universet, intet mindre.

Skulle dette organiske og smukke liv ødelægges, skulle bærerne af traditionen ødelægges. Forstår vi

det, har vi også mulighed for at forstå det dødbringende okkulte indhold, der ligger i hammeren og

seglet. At disse tingester, der blafrer i det smældende røde �ag, skulle have noget som helst at gøre

med foreningen af arbejdere og bønder, er den værste gang sludder, man overhovedet kan komme i

nærheden af. Igen må man tage sig til hovedet over så lidt indsigt, konsumenterne af designer-

ideologien har i det produkt, de har labbet i sig. Men absolut forståeligt, som sådan, for det er en

indbygget mekanisme i denne designer-ideologi, dette stykke destruktive og særdeles

velgennemtænkte software, at det krypterer sig selv. Materialismen – altså, at Verden består af

leverpostej, fodsved, konservesdåser og lignende ragelse – forhindrer og forbyder en forståelse af al

dybde. Det er prototypen og starten på den 2D-�adskærmsvirkelighed, vi har i dag, hvor nihilismen,

materialismen og konsumerismen har opslugt os. For en russisk ortodoks tænker som Matthew

Raphael Johnson er det Antikrist i Verden.

Det agrare samfund var én stor, dyb sammenhæng af tradition, nation og emotion. Seglet i det

kommunistiske banner var på ingen måde bøndernes segl, hammeren var på ingen måde

fabriksarbejderens redskab. De er okkulte tegn fra den frimurerverden af kabbalisme, som

iscenesætterne af revolutionen bekendte sig til. Den russiske overklasse i Sct. Petersburg var alle

sammen dybt indspist i deres frimurerlogeri og deres okkultisme. Seglet er Månen/Saturn (Satan). Det

er Høsten, manden med leen, fuldbyrdelsen af den Franske Revolution. Det er det – og vi er nødt til at

sige det, der skal siges, med mindre vi kujonagtigt censurerer os selv af hensyn til denne verdens

herskere – den samme slags ritualmord i opskaleret form, der fandt sted, da Nicholai II og hans familie

blev myrdet. Væggene i slagtehuset, hvor de blev myrdet, og hvor døtrene blev rituelt voldtaget til

døde, var oversmurt med hebraisk-kabbalistiske tegn. Skrevet med ofrenes blod, efter at misdæderne

selv havde drukket det! Den Russiske Revolution var en magtovertagelse af et jødisk (khazarisk)

fremmedelement i den gamle russiske kultur. Hammeren i det to-delte symbol var den voldelige kraft,

der skulle smadre al russisk tradition, nation og kultur.

I realiteten blev postkhazarerne og de horder af jøder, der i forført-hjernevasket revolutionsrus med

løfter om guld og grønne skove blev masseindskibet til Rusland for at sende landet ud i kaos og vælte

zardømmet, blot et redskab. Incitamentet og the mastermind bag det hele var at �nde i det Britiske

Imperium og dets establishment. De frimurernetværk, der skabte revolutionen, såvel som de to

verdenskrige, havde deres hovedkvarter her.

At hammeren skulle symbolisere arbejderklasse og hyldest til det arbejdende folk, er igen totalt

nonsens! Vi behøver blot at beskrive Karl Marx’s adfærd under 1. Internationale, hvor han gik

fuldstændig amok, efter at Bakunin havde foreslået, at man måske burde invitere faktiske arbejdere

ind for at bidrage til bevægelsen. Arbejdere, fy for den lede, den slags dumme-dovne-beskidte afskum

skal vi absolut ikke have indenfor i de hellige haller! Manden med fuldskægget teede sig fuldstændig

infantilt ved forslaget. Det var aldrig meningen med bevægelsen, at industrialismens slaver, dens
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personel, måtte have noget at skulle have sagt i forhold dets programel. De var redskaber for en grum

agenda, som blev pakket ind i intellektuelt ævl, bævl og vås og ideologisk vissevasse.

Behøver vi at nævne, at Bakunin og hans fraktion omgående blev smidt ud af Socialistisk

Internationale. Han beskrev senere, hvordan Marx var blevet bestukket med Rothschild-penge (det

formodede overhoved for den khazariske ma�a). Hvilket igen forklarer ting og sager, bla. hvorfor Marx

ikke med et eneste ord nævner centralbankvæsenet, selve dragens hoved – for så ville han have røbet

sin opdragsgivere og deres virkemåder. Det forklarer også, hvorfor den industrielle elite i Vesten aldrig

var modstandere af Sovjetstaten, men �nansierede og supportede den hele vejen igennem med

enorme summer. Det var deres eksperimentarium for et moderne slavesamfund. Det forklarer også,

hvorfor Lenin, Trotskij og Stalin kunne slagte løs på bønderne, der bragte brød på bordet – for der

ankom jo bare skibe og tog forsyninger med hele tiden. Og så forklarer det, hvorfor Den Kolde Krig

aldrig fandt sted, for hvem �nansierer sin erklærede fjende? Den såkaldte Kolde Krig var en krig mod

vores hjerner og hjerter og handlede om, hvor meget ideologisk bullshit, vi var i stand til at æde, før vi

alle sammen havde brug for kummen. Det viste sig at være ganske enorme mængder. Hvilket fra

ideologernes synspunkt blot betød, at vi var modne til endnu mere bullshit!

Progressiv og min bare mås! Ordet forklarer også den marxistisk-terminologiske modsætning:

reaktionær. De reaktionære var de, der formastede sig til at yde modstand imod det store folke- og

kulturmord. Dø, som hunde, skulle de, og helst på den mest bestialsk tænkelige måde. Jeg skal spare

dig, kære læser, for i samme mundfuld at beskrive kommunismens og maoismens dyrkelse af rituel

kannibalisme. Så får vi fuldstændig småkagerne galt i ka�en, det gemmer vi til en anden ond gang. Lad

mig blot nævne, at det i allerhøjeste grad fandt sted, and you better believe it!

Tag ikke dette for pålydende, tjek det ud for dig selv.

Det lineære koncept var de indtrængende immigranters verdensbillede. Det var det jødiske koncept

om, at Verden blev skabt ved den bipolære, psykopatiske gud, Jehovahs, befaling, så Der Blev Lys,

senere overtaget af den katolske kirke som: Fiat Lux. I vor tids videnskab hedder det The Big Bang, der

oprindelig er udtænkt af en jesuitisk videnskabsmand. Altså, et religiøst, dogmatisk koncept, og ikke

videnskab. I den anden ende af den lineære skala bliver Verden dernæst totalskadet og lukker ned for

styresystemet. Det kaldes Eskatologi, hvilket alt sammen er kosmologisk forfalskning, for Kosmos har

ingen alder og ingen sidste holdbarhedsdato. Fra Evighedernes Evighed, Amen, som der siges i den

kristne doksologi.

Hvis noget skal vare evigt, har det i sagens natur en cyklisk natur, og ikke en lineær. Vi �nder den

samme natur-destruktive tankegang i darwinismen. Og i termodynamikken, der siger, at Universet går

sin egen død i møde, ligesom en dampmaskine, der går kold. Bullshit igen!

Fremskridtet, det påståede progressive, kan kun forstås via denne tilgang. Herved røber begrebet sit

perverse, sin omvendte betydning: at ødelægge alt naturligt fremskridt.

Denne massebevægelse bygger helt og holdent på negation. Der var aldrig noget, den ønskede at

skabe og havde at tilbyde. Den beskrev ingen fremtid andet end i yderst tågede vendinger. Den talte
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udelukkende om det, den ikke kunne lide og det, som den ville ødelægge. Man kan ikke bygge noget

samfund på en negation, en nihilistisk anti-�loso�. Som i dag, var den fra starten af en reaktionær

bevægelse, der de�nerede sig bagvendt udfra dens erklærede fjender. Så med mindre man tænker på

den progression, som når et tog med 220 km/t kører ud over en bro, hvor halvdelen mangler, så er

begrebet absurd og tømt for reel mening.

Nu kan man købe briller …

Nu kan man købe briller, så man kan se verden på en smart og bedre måde.

Der �ndes smarte blå briller, så man kan skelne korrekt fra ukorrekt. Uanset hvad der sker lige for

næsen af dig, så vil du ikke få øje på det. Hvis folk omkommer på stribe på gaden – og det er jo skide

irriterende at se på – så hjælper de nye smarte briller dig til at se det på den positive måde. Et

folkemord bliver pludselig til ansvar for at beskytte, og det er jo noget helt andet. Det er smart!

Der �ndes smarte røde briller, man kan tale til, og så vil de vise dig, hvordan du skal forstå det, du ser.

Brillerne downloader straks det, du har brug for, for de vil efterhånden lære dig at kende. De vil huske,

hvad du ønsker at vide. Og det er fuldstændig tilpasset individuelle behov og præferencer. Det er

kraftedderbankeme smart, sådan nogle må jeg have!

Der �ndes smarte gule briller, så man ikke

behøver at være i selskab med grimme

mennesker, man ikke kan li’. De forsvinder

simpelthen. Det er oven i købet så smart,

at man selv kan trække folk ud af den

samlede playliste, hvis man �nder ud af, at

man ikke kan lide dem. På den måde

behøver man aldrig at være tvunget til at

blive modsagt, for de vil alle sammen være

ligesom dig. Er det ikke smart?

Der �ndes smarte grønne briller, så man

ikke skal se på alt svineriet. Alting bliver

økologisk, bæredygtigt, fritgående, hjemmelavet, nyt nordisk,  palæo-veganer og håndholdt. Du ser

aldrig de grimme striber med nanopartikler på himlen. Miljøet forsvinder og bliver til klima. GMO-

pesticid-penicillin-befængte misfostre bliver til naturens ubesmittede, jomfrufødte vidundere.

Snotbehængte, laktoseintolerante, immunforsvarsløse curlingbanditter bliver til små rødkindede

englebasser. Selv deres forældre bliver til at holde ud. Fucking smart!

Der �ndes dødsmarte sorte briller, så man ikke får øje på global-fascismens grimme fjæs. Det er

simpelthen det nye sort! NATO bliver til fredselskende og -bevarende styrker, Goldman Sachs, IMF,

WTO og ECB bliver til �nans�lantropiske hyggeonkler, EU bliver nationernes og folkenes beskytter,

Soros og Rockefeller bliver til �lantroper, ISIS-terror bliver til moderat opposition og de kompetente og
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ansvarlige massemedier fortæller os sandheden om det hele. Og så får vi det hele serveret på

Smartphone!

Der �ndes smarte pink briller, så alle former for twerkede perversiteter bliver til frigjorthed og

spændende eksperimenter med identitet. Ligesom de andre briller, yder de en form for visuelt

nysprog, der billedligt omdøber/morfer virkelighedens billeder. Man kan også få dem i glade

Disneyfarver eller med regnbuede bolsjestriber. I specialudgaven vil et pædo�lio�er fremstå som en

ligeværdig sexpartner med fuld frihed til at sige nej. Faktisk er det ofrenes egen skyld, og de burde

stra�es for det. Måske de bare skal have noget smartpizza?

Et par limericks

En præsident i Gallien

hvor hovmod står for fald igen,

han lukkede mund på folk og på hund,

nu ryger han ud via valg igen

En førsteminister i Engeland

var globalisternes pengemand.

Men Exit og Brexit og færdig med �x’it

var grunden til mp’ens sengevand.

En kanslerinde i Tyskerland

gav rejsefrihed for hver en mand,

der påstod, han kom fra Syriens land.

Nu får hun et los i sin æggestand.

En præsident i det slyngelland

we formerly know as Obamastan,

får fri til at drone sin kunstige kone

imens han stønner sit Yes We Can!

Et sofadyr fra Normalistan,

der sukkede efter Umuligstan,

han �k, som han bad og gled, hvor han sked,

nu samler han skrald i Globalistan

Fascismen røber sig i detaljen

Jamen, er det ikke Djævelen, man siger det om?

😉 You got it right there, honey!

Fascisme, er det ikke, når det ikke er demokrati?
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Åh nej, du har lige fyret et dobbelt dumt spørgsmål af 🙁

Det, de kalder demokrati lige nu, ER fascisme.

Og monarki, anarki, klanstyre, militærstyre (temokrati), meritokrati – for lige at nævne et par

udemokratiske styreformer – er ikke fascisme.

Altså, nu er jeg forvirret. Jeg forstår heller ikke de dér isme-ord. Kan du så ikke bare sige, hvad

fascisme er?

OK, honningbi, men skal vi ikke starte med at de�nere, hvad det IKKE er.

Det er IKKE nogle grimme fjæs derude på det, du kalder for højreorienterede, der mener noget, som

du for resten ikke aner, hvad er, og som automatisk får dig til at mene det modsatte.

Ahrj, nu synes jeg, du er grov, jeg spørger jo bare!!

Du ved det, Grov er mit mellemnavn. Det giver mig så lejlighed til at svare.

En fascist er en, der i tanke, tale og valg understøtter en total sammensmeltning af Big Business,

Bankvæsen og Stat, så Staten ikke længere beskytter folk mod dem, der begynder med B.

Fascisme kan både staves med Stort F og lille f.

Der er dem, der tilrettelægger og producerer Fascismen (Globalfascisterne), de er the bad guys.

Og så er der dem, der downloader og abonnerer på den (forbrugerfascisterne), de er fjolserne.

Og husk, hæleren er lige så god som stjæleren, abonnenten er lige så led som producenten.

OK, vil det så sige, at det er en ma�a, der truer os til at købe deres lort?

Now we are talking! Du er ikke tabt bag en vogn, det ruller for dig!

Kan du ikke bare fortsætte?

Ved du hvad, jeg synes altså, at de der kommissærtyper fra EU ligner det, du kalder for fascister. Og

jeg ved ikke, men jeg brød mig altså ikke om hende dér Hillary Clinton, for jeg syntes, det lød som

mere af det samme. Jeg ved godt, at det må man ikke sige, så jeg sagde ikke, at jeg stemte på Trump.

Behøver jeg at sige mere, honningkanin! De burde ansætte dig som sikkerhedspolitisk rådgiver.

Fascismen er blevet pink, �u�y og politisk korrekt, og det er alle fjolserne ude på Fløjen, der kører den

for tiden, ligesom de kører den terror, der skræmte dig fra at indrømme, at du ikke var enig med dem.

Og ved du også hvad? Jeg tror måske ikke det dér demokrati er så godt, som de siger i fjernsynet. De

siger det også hver gang, de laver en ny krig, det synes jeg altså er underligt!

Du skal ikke høre protester herfra, skattebasse.

Terror

Terror kan kun forstås, hvis man anskuer det som et venstre�øjsfænomen.

De�nér Venstre�øj. Det er hurtigt overstået, for det er et begreb fra Den Franske Revolution. De, der

var imod monarkiet, sad til venstre i det daværende franske parlament, hvor monarkisterne sad til

højre.
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Terror 1.0

Det var de anti-monarkistiske grupper, der etablerede revolutionen som institution. Det var

Jacobinerne, de kabbalistiske frimurerloger, frankisterne (Opkaldt efter kabbalisten Jacob Franck),

jesuitterne, de Illuminerede fra Bayern (Weishaupt), der præsenterede Verden for fænomenet. Deres

terrorregime var grusomt og bestialsk. Vi tager ikke her stilling til, hvorvidt der var et par stykker af de

indavlede franske adelige, der måske var modne til en kort barbering i guillotinen. Vi taler om, at terror

blev et legalt politisk våben.

Dogme: Vi har lov til at gøre dette, fordi vi efter eget udsagn be�nder os på et moralsk højere niveau

end dem, vi guillotinerer og terroriserer!

Hvilket i sig selv er et gigantisk moralsk skred. Når man via ideologi og selvretfærdiggørelse kan

legitimere noget, som 99.9% af menneskeheden tager afstand fra i sober tilstand, så er der sket et

vanvittigt, men dygtigt skred. Det er dette skred, som al revolutionær tænkning og handling bygger på,

og det er derfor, vi i vor tid ser udøvelsen af terror som et ‘legalt’ politisk våben.

Det blev sat i verden omkring 1789, og det har ikke forladt os siden. Terror, som vi kender den, er et

Oplysningstidsfænomen.

Terror 2.0

Jeg indrømmer det blankt: Hvis jeg havde levet i Rusland under zar Nicolai II, så havde jeg været

overbevist og loyal monarkist. Den mands – og hans hustrus – faktuelle og velbeskrevne dedikerede og

uselviske velgørenhed overfor russerne og Rusland i tiden før den per�de Store Krig i Europa, var så

enestående, at den fortjener en helt særlig omtale. Soon to come. Den slags mennesker måtte ifølge

den tids venstre�øj ikke eksistere.

Rusland i slutningen af 1800-tallet frem til Første Verdenskrig og i særdeleshed statskuppet og

udplyndringen/underkuelsen af det russiske folk kaldt Den Russiske Revolution var introduktionen af

Terror 2.0. Trotskij kaldte det for ’Den evige terror’, hvilket han anbefalede og beordrede overfor

laverestående væsener kaldt arbejdere og bønder, uvæsener, som han dybt foragtede. Lenin satte

trumf på udsagnet i sit udsagn: ’Læg mere kraft i terroren!!’. Begge perverse stoddere og

stjernepsykopater holdt vældig meget af både at beordre og overvære massehenrettelser af

laverestående væsener kaldt bønder og arbejdere. For ikke at tale om adelige, borgere og præster,

men de var næsten allesammen blevet a�ivet. 30 millioner russere blev myrdet alene under deres

regime. Det var nok at kalde dem klassefjender, for at give dem dødsdommen. Og da de herefter ikke

havde brug for deres penge længere, kunne de jo lige så godt gå til et godt formål: direkte ned i

lommen på dem, der skabte revolutionen fra deres base i Vesten og deres per�de håndlangere.

Trotskij døde som milliardær på stjålne penge – med en issyl plantet i hans fortænkte hjerneskal. He

had it coming.

Hvad skal man med stjålne milliarder på en bankkonto,

når man lige har fået en issyl i hjernen? En af de måske eneste tjenester for menneskeheden, som Joseph

Stalin ydede, var at hjælpe verden af med det stykke udsøgte kryb.
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For at underkue en så stor og så

succesfuld og traditionel-stabil nation som

Rusland, krævedes der helt ekstraordinære

midler, dvs. terror på et leninistisk-

trotskistisk-marxistisk-stalinistisk niveau. Et

niveau så ufatteligt, at det ikke har været

svært for eftertiden at fornægte, for

hjernen og hele vores begrebsapparat står

simpelthen af.

Den Russiske Revolution kan kun forstås i

sammenhæng med de andre gigantiske

terror-events i det 20. århundrede kaldt

verdenskrige, hvorved ufatteligheden

antager nærmest galaktiske dimensioner. Her forstår vi så (hvis vi ellers forstår det), at de kræfter, der

terroriserer Verden, i bund og grund er ligeglade med højre/venstre, røde/blå, sorte/hvide, for de har

udtænkt og skabt denne falske dualisme beregnet for folket. De er selv dialektikere, det, der

populistisk blandt alternative tænkere kaldes for hegeliansk dialektik, for Hegel ville have vendt sig i sin

grav over at høre, at hans værk kunne reduceres til problem-reaktion-løsning.

Terror 3.0

Dette er grundlæggende det britisk-amerikanske Imperiums praksis for terror, der i dag er overtaget af

USA og deres mildest talt usympatiske allierede. Al terror er syntetisk, men denne seneste version er

100% syntetisk. Venstre�øjen bekendte sig endnu en gang som dens tilbedere og understøttere. Man

skal bare vifte dem foran næsen med noget, der lyder som om det har fået svanemærket som politisk

korrekt, så får de straks en semireligiøs orgasme over det. Bare det smager godt, så kan alt lade sig

gøre. Smadringen af Jugoslavien, det Arabiske CIA-forår, smadringen af Libyen, Syrien og Ukraine

havde alle venstre�øjens hellige blå stempel. Der var venstre-neoconisme all fucking over fra Clinton til

Obama, men det smagte så godt, det kløede så dejligt ned ad ryggen. Selv Irak og Afghanistan, der var

startet af Bush, som de forståeligt nok ikke kunne li’, havde de pludselig ikke noget imod, for den

lysebrune oglækre Obama havde nu sagt god for det.

Men hvem er de dér neo-cons, betyder det ikke nykonservative? De er saftsuseme neo-trotskister! De

rendyrker Leon Trotskijs dogme om den evige terror som politisk våben – kombineret med den ædle

løgn (deraf ‘con’ i neocon). Våbnet skal ramme dem derude og dem derhjemme i samme hug.

Den syntetiske venstreterror a la George Soros – bare sig navnet Open Society, så falder Fløjen i svime

– storblomstrede under Barack Obama. Horder af terror i Mellemøsten blev sluppet løs vha bla. fru

Clinton, terror-events stod på menuen et eller andet sted i Verden hver anden uge. Vi kom, vi så, og vi

myrdede, grinede hun for åben skærm.

For at få deres sikre kort og foretrukne kanditat som præsident i USA, brugte de endnu-endnu engang:

terror. Psykisk terror, terror mod naboen, korrektheds-terror, medieterror. Tilhængerne af den
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‘forkerte’ kandidat blev fysisk terroriseret, når de kom ud fra et vælgermøde. Her skød de og medierne

så sig selv i foden, de så det ikke komme. Millioner af vælgere turde ikke indrømme, at de faktisk ikke

kunne li’ hende den pædo�le, korrupte psykobitch. Og mere krig. Og mere ma�a. Og mere løgn. Og

mere �nanssvindel. Og mere social elendighed. Og mere lysebrun og lækker bæ-fascisme.

Og mere terror, terror og atter terror. Terroren er urgammel og bor ikke på en �øj. Men i nyere tid kan

den kun forstås som et venstre�øjsfænomen.

Venetian Blinds

På dansk persienner. Det var perserne, der opfandt dem, og fønikerne bragte dem til Europa. Vi taler

om serieforbundne horisontale skiver af træ eller stof, der lukker for sollyset på sydvendte facader i

middelhavshuse. Senere eksporteret til resten af Verden. De er praktiske, fordi de kan graduere

sollyset. De er også upraktiske i moderne hjem uden en kompetent husmor, fordi de samler støv.

Undgå de billige plastikmodeller, for de overlever ikke engang at blive støvet af.

Men lad os hellere tale om den venetianske forblændelse og forbandelse, The Venetian Blindfolding.

To fremragende amerikanske historikere har forklaret, hvorfor vi bør lægge særlig vægt på at forstå

venetianerne og deres rolle i verden. Og hvorfor det er vigtigt i vor tid, af den simple grund, at de

aldrig ophørte med at bage deres rævekager og �ndes lyslevende blandt os … as we speak and read.

Den ene hedder Webster Gri�n Tarpley og den anden hedder Joseph Patrick Farrell.

Det var venetianerne, der skabte det moderne deponerings-bankvæsen. I modsætning til det

�orentinske købmands-bankvæsen. I dag ville vi kalde det for monopol-kapitalisme, i modsætning til

simpel kapitalisme. Der skal bruges penge til at udføre en handel, medmindre man bytter lige over

eller giver gaver mod forventet efterbevilling.
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Pengesystemet, som vi kender det i dag, har sin oprindelse i Babylon. Vi ser det nedfældet i kileskrift

på lertavler, den præ-antikke kulturs kasse-bonner. Templet og Banken var det samme, og derfor

�gurerer begrebet gæld/skyld i begge terminologier. Men babylonerne havde trods alt en praktisk

forståelse af begrebet gæld, som tilsyneladende er gået �øjten i historiens løb. Når gæld blev

destruktiv og uproduktiv, så måtte den nulstilles. Det kaldte de for et jubilæum. Jubii, vi får et

jubilæum! Al gæld blev slettet, og samfundet startede igen. Når vi hører om Moses, der kom ned fra

bjerget og smadrede lertavlerne, er det en analogi om slettelse af gæld.

På et tidspunkt i historiens løb morfede det babyloniske tempel-bankvæsen til parasitisme. Gæld og

skyld kunne videreudvikles. Det kunne sammenkøres med slavesamfundet. Vi kender det i dag som

gældsslaveri. Hvordan kom det i stand?

Romerriget ekspanderede ifølge Imperiets logik. Det underlagde sig det område, der var det tidligere

Babylon. Med sig som slaver bragte de kaldæere, de falske zoroastrere, kabbalisterne, dyrkerne af den

døende gud (Livingstone). Nogle ville måske kalde dem for jøder. Under alle omstændigheder havde

de forstand på bankvæsen. Da romerne begyndte at frigive slaver – slaver var ofte veluddannede,

kvali�cerede folk, der blot var så uheldige at tilhøre en overvunden nation – begyndte kaldæerne at

sive op gennem romerstatens administrations-apparat. Hermed begyndelsen til det moderne

bankvæsen. I det tidlige romerrige var der generel velstand, og kobber var det metal (det rigelige

metal), den symbolske overføringsenhed, der blev brugt som møntfod/pengeenhed. Nu blev det

guldet (det sjældne metal), der blev møntfoden. Guld var så sjældent, at man måtte beskytte og

deponere det. Guldsmedene tilbød sig selv. Pengesedlen er blot et gældsbevis.

Det er den ultra-korte historie om skabelsen af venetianernes deponerings-bankvæsen. Det er

samtidig historien om, hvor okkult selve pengefænomenet er, okkult i betydningen skjult, hemmeligt,

uigennemsigtigt. Vi vader rundt i blinde. Pengeskabelse blev til Sort Magi og hokus-pokus.

Venetianerne – og man forveksler dem af historiske årsager med jøder (eg. the Merchant of Venice) –

metasterede efter Cambrai-ligaen og slog sig ned i Amsterdam. Senere blev de importeret til England

som Huset Oranje, og The City of London er deres boplads. Senere �ippede de over til Wall Street. Nu

er der ikke �ere steder, de kan skjule sig, så næste stop bliver … månen?

Deres overlevelsesform hedder ‘diplomati’. Hvad er diplomati? Det er undergravende, manipulerende

virksomhed forklædt som samtale på nationalt plan. Altså, udsendinge fra en nation, der foregiver

dialog og fredelig forhandling, men i realiteten udøver intriger og forberedelser til krigerisk

omstyrtelse. Helt konkret via eksempel: Når den �lippinske præsident Duterte for nylig har været så

uforskammet at kalde den amerikanske ambassade i landet for en CIA-rotterede, så hamrer han

hovedet på sømmet! Diplomatiet er i dag, som dengang, et skalkeskjul for undergravende virksomhed

Vi lever i en venetiansk verden med venetiansk �nanssvindel og venetiansk undergravende

efterretningsvæsen. Venetianerne havde også �ngeren med i spillet, da Det Britiske Imperium skabte

grundlaget for et skyggebankvæsen, ingen har adgang til, der ikke står i noget tilgængeligt regnskab,

hvilket mere end antyder, at pengene ikke er tjent på ærlig vis. Det anslås, at det er så omfattende, at

halvdelen af alle Verdens pengemidler i dag be�nder sig udenfor radararen. Det startede under

opiumskrigene mod Kina. Det var drughandel, der var årsagen til – hvilket er totalt ukendt for de �este
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– at præsident Roosewelt planlagde en storkrig mod England i 1935: for at overtage drughandlen. Det

gjorde de under alle omstændigheder, for der kom i mellemtiden en anden krig, og CIA udbyggede det

okkulte �nansvæsen efter krigen. Det er CIA, der hele tiden har kørt Verdens mest indbringende

forretning. Farrell antyder, at det er her, vi også skal �nde alle post-WW2 nazipengene.

For øvrigt var ideologen bag EU og forfaderen til tankesættet om at udslette Europa hr.

overkommissær Coudenhouve Kalergi, ud af gammel fønikisk = venetiansk adelsslægt. Historikere går

rundt og laller åh, hvor blev de fønikere af, vi kan ikke �nde dem, de forsvandt, åh… Look no further,

you morons! Og nutidshistorikere laller videre med, at venetianerne, ja, de var jo dengang i Venedig,

og så forsvandt de og blev til et stykke Italien, og nu kan vi ikke �nde dem længere.

Undtagen intellektuelt hæderlige historikere som Tarpley og Farrell, der ser dem, hvor de er: lige for

næsen af os alle sammen.

De er iblandt os – der driver deres spil med masker og persienner

Verden lukker i dag, som dengang, ned for persiennerne. The Venetian Blinds. Vi trækker skodder,

persienner og gardiner ned. Og, som de små dumme, feje kinesiske aber, tager vi nødtvungent-frivilligt

ørepropper, solbriller og mundkurv på. Vi hører ikke noget, vi ser ikke noget, vi siger ikke noget.

Av mit hoved

Av mit hoved, jeg kom til at bruge den dér muskel, der sidder oppe i knolden.

Jeg var godt nok blevet advaret imod det. Der var en mand inde i fjernsynet, der sagde, at det nu var

videnskabeligt bevist, at tænkning kunne give hjerneskade. Min mor sagde også altid, at jeg ikke skulle

bryde mit lille kønne hoved med den slags. Hun havde sgu ret, den gamle.

Men jeg tænkte bare, at …. AV, der var den igen!! …. at lidt tænkning light ikke kunne skade. Men når

jeg ikke har holdt det ved lige, siden jeg gik ud af gymnasiet, så er det vel forståeligt, at den grå valnød

er blevet lidt slatten i mellemtiden.

Jeg tænder lige for fjernsynet, for så ophører al tænkning.
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Der var en konge af Thule

Han havde en vom som en kugle

Når dagen var slut, så slog han en prut

og tudede lissom en ugle

—– o —–
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‘Jeg er heldigvis ikke blevet voksen’, kan man risikere at høre i samtaler mellem især mænd over 40. Der

er endog hørt mellem mænd over både 50 og 60. Er jeg den eneste, der synes, at der måske er noget

galt her? Eller hvad med kvinder i 40’erne, der ønsker at se sig selv som kvinder i 20’erne, forever, og

opfører sig sådan? Hvor formfuldendt er en pubertetstøs egentlig?

Infantil
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Udover infatilisering er der i Miley Cyrus’ tilfælde noget endnu mere dystert på spil. Da den tidligere

gospelsanger ikke �k sit store gennembrud, var der nogle skumle herrer i musikbranchen, der hjalp hende

med at … skifte stil en satanisk porno-twerk-bitch. Hvad mon det var, de udsatte hende for nede i kælderen?

Det infantile menneske er et 20. århundredes kulturfænomen. Det var til at få øje på i 70’erne, da

generation babyboomer satte tonen. Mens Bob Dylan sang ‘Forever Young’, gik de rundt og sagde, at vi

ligeså godt kun lægge os til at dø, når vi blev 30. Ungdom blev udråbt til at være en kvalitet i sig selv.

De gamle røvhuller var a�ald, de sagde, at vi ‘gjorde op med det bestående’ og tog afstand fra det

småborgerlige, hvis vi var med i det progressive selskab. Nye ord som generationskløft og

ungdomsoprør blev hipster newspeak. Det var meningen at børn og unge skulle hade deres forældre.

Det var på samme tid, hvor det var meningen, at kvinder skulle foragte og håne mænd. Det var

meningen, at vi skulle hade alle traditioner, ritualer og skikke og kyle dem i skraldespanden. Når man

kunne påberåbe sig en o�errolle og sige, at man var undertrykt, havde man automatisk ret. Så alle

mulige grupperinger rendte rundt og dyrkede deres o�errolle.

De talte meget om frihed og lighed, hvorimod familie, ægteskab, troskab, loyalitet blev politisk og

ideologisk ukorrekt og derfor noget, man skulle hade. Jeg tror allerede, at der tegner sig et mønster

her. I en verden, hvor idealet om mennesket har ramt over�aden og har mistet enhver dybde, og hvor

�adskærmens 2D-virkelighed er fuldt implementeret, bliver spædbarnet, møgungen, den pubertære

yngling og barnekammer-onanisten til det højest opnåelige.

Det er et paradoks. De kasserede deres eget fødehjem, men åndligt set �yttede de aldrig hjemmefra.

Børn, der bor hjemme hos mor og far betaler ikke husleje og har ingen seriøse pligter. De bliver

forsørget, de har ikke ansvar for noget. I den nye ungdomskult bliver forældre per de�nition foragtede,

men de har sådan set bare at levere varen alligevel, mens deres yngel klamrer sig til dem i foragt. Man

får lyst til at sige: piss or get o� the pot! Så �k ynglet lov til at gå i skole til 10. klasse, senere ankom de

fede 60’ere, hvor babyboomerne – narcissistisk curling-generation 1.0 – voksede op, og senest deres

børnebørn, curlingerne 2.0. Det tager et par generationer at bombe mennesket tilbage til børnehaven,

men så skulle den også være der.

Ubekymret er dit mellemnavn

Den infantile voksne er en usund galning. Jeg ser billeder fra folkemordets og verdenskrigenes

århundrede. Billeder af de ubekymrede, der skejer ud i tidens Partyland. Så danser de charleston og

jive, så danser de jitterbug. Hvad er der nu galt med at være vild med dans? Jamen søde ven, det er

ikke dansen, der er problemet, det er glemslen og �ugten fra den alt for påtrængende virkelighed, alt

det derude, som vi ikke forstår og som får os til at danse ind i døden!

Kunstig fastholden af et uansvarligt liv som voksent spædbarn er et symptom på en kultur i

degeneration. Berlin efter 1. Verdenskrig var et sådant sted med et sådant liv. Det var én stor

sindsygeanstalt af perversioner og menneskeligt misbrug, som kun narcissistiske bohemer og kultur-

avantgardister kan se det skønne i. Berlin i dag er stadig det store LGBT-heaven, og det bliver et af de

første steder, hvor det næste og grimmeste fremskridt bliver legaliseret og realiseret. Det har altid
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været der, men nu bliver det politisk korrekt: pædo�li. Vi så det stikke sit grimme fjæs frem i den nyligt

overståede amerikanske valgkamp med det perverterede ma�a-ægtepar, the Clintons, begge dybt

fedtet ind i pædo�li, voldtægtsmisbrug og LGBT. Hvorfor er der ikke en begavet og talentfuld

tegneseriekunstner, der tegner The Clintons som en twist på The Simpsons. Og lad os ikke tale om

LGBT-ægteparret, The Obamas.

Det er ikke uden grund, at det 20. århundrede også blev psykologiens århundrede. I Sigmund Freud´s

hjerne er ethvert menneskebarn fra fødslen af en del af et pædo�lt kompleks. Drengebarnet er

incestuøs med sin mor, pigebarnet med sin far. De har hver deres komplekser, der de�neres som

seksuelt perverterede per de�nition. Vi er altså ikke, ifølge Freud, sunde og uskyldige fra fødslen, vi er

allerede små perversioner. Den jødiske læge generaliserede det 20. århundredes psykologi baseret på

neurotiske overklassefruer fra Wien i slutningen af 1800-tallet. Hvorfor baserede han ikke sin psykologi

på 8.-dags omskærelsens traumatisering og sociopatisering af jødiske drengebørn … eller var det

netop det, han gjorde? Måske gjorde han det ubevidst 😉

Det dukkede frem for nyligt, at der er tre grupper, der på skift har tilstræbt dominans af Hollywood:

jøderne, Scientology og LGBT-lobbyen. De sidste sidder efter sigende på �æsket i dag. Nogen vil måske

hævde, at de via mønstergenkendelse ser en rød tråd. Med jøder menes ikke hr. og fru kosher-

Goldbaum, der bare lever den fredelige fede i det forjættede land (og nej, det var ikke Israel, det var

USA). Der menes sabbatæerne, zionisterne, satanikerne. Scientology er udsprunget af L. Ron´s forhold

til Aleister Crowley, og så havner vi i samme sataniske kabbalisme. LGBT’erne er den udvidede køns-

krig-kultur-destruktionskamp udsprunget af Frankfurterskolen og den subversive perversion

(Marcuse), og så er vi der for tredje gang. Fællesnævneren er kontrol via balkanisering. Frankfurterne

var efterkommere og intellektuelt øgleyngel fra de sabbatæiske frimurere, der skabte den russiske

revolution, 1. Verdenskrig og Det Osmanniske Riges fald. Hydraen har et utal af hoveder, det en

grimmere end det andet.

De styrer os ved at smide os ned i en infantil suppedas af kaos, fra Freud til Frankfurt, fra fjernsyn til

frivolitet, fra feudal til føderal, fra fri sex til �nanskrise, fra fremskridt til folkemord, fra �adskærm til

�adpander – den der kommer allersidst, skal i den store Balkangryde, hvor vi alle lever i en slags

mental 1. Verdenskrig, The Fucking Great War, en suppedas af længsler, fængsler og hængsler, gæld

og spjæld, en tilstand hvor alt sker ’tilfældigt’, en uvirkeliggørelse af virkeligheden, hvor søvngænger-

apatien har indfundet sig.

Lad de små børn komme til mig, dem skal ingen hindre, står der skrevet. Og hvis I ikke bliver som børn

igen, skal I ikke komme ind i Himmerige. Vi har barnetroen, til vi mister den. Den synes at forekomme

et vist lingo i kristendommen omkring børn og barnlige sjæle. Lad os ikke være naive, for lige så

nuttede de små fede englebørn er på de barokke altertavler, lige så dybt in�ltreret i pædo�li har den

katolske kirke været.
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Hvor gik det galt for det voksne menneske?

Teenage-kulturen, eller skal vi bare sige: teenage-kulten eksploderede sidst i 50’erne. Der opstår en

lallende optimistisk slåen-sig-løs i det traumatiserede vakuum, der opstod efter de verdenskrige, som

ingen helt forstod, men som blev solgt og købt som det godes sejr over det onde. Det er en omvendt

Titanic – skibet er sunket for længst, men festen er lige begyndt. Men hvis det gode havde sejret over

ondskaben, hvorfor var det så nødvendigt med to verdenskrige? Hvordan kunne ondskab være

nødvendig for som hævdet at bekæmpe ondskab? Havde det gode opfundet ondskaben for at kunne

bekæmpe den? Ikke �ere spørgsmål, fest videre!

Infantilismen udvikler sig just i kølvandet på det store traume. Er det det, der hedder en regression?

Når man ser spille�lm fra efter krigen, har der indfundet sig en uskyld og naiv romantisk lethed og

over�adiskhed. Hvordan kan det være anderledes? Verden lever nu endegyldigt i den store løgn og

kan hengive sig til den. Velstand og forbrug ind�nder sig. Letheden bliver så ulidelig let, at

kedsomheden ind�nder sig. Man fester og danser hver weekend for at ryste arbejdets kedsomhed af

sig i festens kedsommelighed.

Hør popmusikkens tekster dengang som nu … holy fucking Christ! A-be-baba-lu-lah, a-wham-bam-

bam. Got a gal … og 50 år senere: I’m a barbie girl, In a barbie woo-o-old. It’s fantastisk, I am made of

plastic. Det er lige før, man kunne opfatte Aqua-teksten som kulturkritisk, hvis det ikke var for

popkultens fejren af, at kvinden nu er reduceret til en førskole-bimbo og manden en lallende

tegneserie-nar. Hele popkulturen er en fejring af en pervertering af den voksne til en evig forlænget

pubertet. Halleluja – livet er en gymnasiefest!

Aqua-Lene er en lader-som-om-uskyldig barbie-bolledukke, der sælger det fordækte budskab til piger

fra den sene børnehavealder, mens Lady Gaga er en fuld-skyldig voldtægts-SM-ritualistisk porno-

zombie, der sælger det videreudviklede og ikke længere fordækte budskab til teenagetøser og deres

mødre. That’s why, the lady is a tramp, sang Sinatra før den tid – på dansk: Det er derfor, kvinden er en

luder. Men vi glemmer, at det skete med popkulturen. Før blev kvindens skønhed og kvindelighed

beundret og besunget. Nu spreder hun bare ben.

Infantilisering og porno�cering – to alen ud af samme stykke. Måske vi bare skal bruge ordet

pædo�lisering.

Hvorfor er subverterings-kulten så bange for det voksne menneske? Det er den, fordi

hovedmodstanderen er Naturen, og i naturen bliver væsener voksne. Ifølge en af

subverteringskulturens genrer, darwinismen, er vi er blotte instinktvæsener, dyremennesker,

abeyngel, stakåndede stakler der kæmper som bæster for vores overlevelse, og hvor kun den

stærkeste overlever. Darwin brugte ikke udtrykket the �ttest, men the strongest, for han var biologisk

videnskabsideolog for Det Britiske Imperiums folkemord. Den stærkeste var Imperiet og den britiske

overklasse.
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Denne overklasse har en kode for de udsagn, de kommer med. Hver gang de udtaler sig om, hvor

sørgelig en tilstand, verden er på vej imod, skal det forstås som den forfatning, de ønsker, verden skal

bevæge sig henimod. Science Fiction er deres blueprint. Hollywood, Imperiets mediefabrik, fremstiller

altid Dystopia, Transhumanismen, 3. Verdenskrig, Den Globale Landsby Det Postapokalyptiske

Designerhelvede som ultra-lækkert, sexet, fascinerende, tillokkende. OMG, don’t you just wanna go

there? Når Huxley og Orwell fremstiller blueprintet som skræmmende, er det fordi deres

opdragsgivere har givet dem opdraget: at sige bøh!

Infatilisering og animalisering af mennesket er det samme projekt. Måske vi bare skab bruge ordet

darwinisering.

TV-underholdning – så bliver det ikke mere infantilt. X-Factor handler om skolebørn, der er til eksamen

og dummer sig, hvorefter de andre børn i skolegården (seerne) griner skadefro af dem. Reality-porn,

hvor en stak bimboer m/k er lukket inde i et reservat handler om, at de skal opføre sig som børnene i

Fluernes Herre, lave hønsehakkeorden på hinanden – og om at tøserne skal prostituere sig.

Politik er blevet en slags reality-TV, der handler om at journalisterne ved at bringe politikerne på glatis

skal få politikerne til at komme med afstumpede, infantile udsagn især om hinanden. Og ligeså

infantile er menigmands udsagn om politikerne blevet. Der tales aldrig seriøst om politik blandt folk

længere, der fyres nedgørende hånligheder og karaktermyrdende per�diteter om den-og-den, hvis

grimme fjæs, man ikke bryder sig om.

Jeg har et nyligt eksempel. En yngre veluddannet og intelligent kollega sidder alvorligt og udsiger over

frokosten i kantinen: Er der ikke snart nogen, der �nder på at slå ham der Donald Trump ihjel? Så infantil-

fascistoid-afstumpet er selv det tænkende segment endt op med at blive. The lefties / the leftovers har

mistet deres moralske kompas og anstændighed. Demokratiet er åbenbart �nt, når det blæser deres



29.12.2022 15.32 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2873/3124

vej, og hvis det blæser den anden, så træder staklerne i karakter som det, de inderst inde er og

egentlig altid har været: totalitære.

Når voksne mennesker ikke længere kan tænke men er henvist til at reagere, er de barnagtige,

infantile. Det tænkendes segment blev reaktionære, da de glemte, hvad det vil sige at tænke. De

venstreliberale gik i barndommen (‘Jeg er heldigvis aldrig blevet voksen’), da de mistede grebet om

virkeligheden. Og det gjorde det, da deres ideologiske illusionsboble brast for 25 år siden, uden at de

opdagede det. Der var her, de havnede i samme klub som de højreliberale som støttebevægelse for

globalismen, hvor vi alle skal jingle rundt i den infantile globale landsby.

Globalisterne siger det aldrig lige ud. Men de så helst, at alle ældre blev a�ivet den dag, de gik på

pension. Altså lige med undtagelse af dem selv, skal det siges. Så slipper de for at betale pension til

dem for lang og tro tjeneste i slavesamfundet. Men vigtigere endnu er det, at de ikke længere vil være i

stand til at videregive deres livserfaringer. Globalisterne ved udmærket, at erfaring er farlig for deres

verdensorden, og en ældre person, der har set lidt af hvert og derfor har mulighed for at danne sig

noget, der ligner et helhedsbillede af verden – og der er rent faktisk nogen, for hvem det lykkes –

udgør en ægte trussel imod den fordummelse, der er nødvendig for deres per�de verdensorden.

Infantilisme er en bevidst afsporing af enhver tænkelig livserfaring.

—– o —–
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A
AA – Anonyme Analfabeter. Der er �ere, end du tror.

Eksempel: 2/3 af den amerikanske befolkning er funktionelle analfabeter, der siger: Foreign movies are

boring. Oversat: Jeg kan ikke �nde ud af at læse undertekster i det tempo, der kræves for at forstå,

hvad de siger.

Abatorium – Legal a�ivning af mennesker på en slagmark som kvæg i et slagtehus.

Abe – Et menneskeligt væsen godkendt af Charles Darwin.

Se Missing Link om fætteren, der slap ud af bagdøren før deadline.

Aboriginal – Det modsatte af en original, altså en kopi.

Abort – Mord på mindreårige godkendt af stat, lægekunst og feminister.

A�ad – At forveksle med a�øb, a�edningsmanøvre eller a�astning.

En mulighed hvis man har medvirket til a�ivning.

Analfabetet
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Akademiker – En halv- eller helstuderet røver, der efter endt studie og afhandling har papir på, at

egentlig tænkning er fuldført, og at ufejlbarlighedens og færdigtænkningens velsignede tilstand har

indfundet sig.

Alien – Den særlige følelse af: Hvad fanden laver jeg egentlig her?

Aluminium – Noget der falder ned fra sjove striber på himlen.

Amnesi – En hukommelse som en �ue. En designer-tilstand for nutidig kultur, hvor al oprindelse er

ideologisk forurenet med glemsel.

Amnesti – En permanent ordning for �nanssvindlere.

Algoritme – En matematisk formel, der er i stand til at udføre børshandel med lysets hastighed, så

traderne kan koncentrere sig om at sni�e kokain og råbe i kor.

Anonym – Navnløs. Et navn for den rædsel, der greb det 20. århundrede, og som endnu ikke har fået et

navn.

Anoreksi – Et skønhedsideal i modebranchen opkaldt efter den græske skønhedsprinsesse Anorexia

Nervosa.

Antisemitisme – Antipati mod folk, der taler et semittisk sprog. Da indbyggerne i ikke-staten Israel

sammen med en del internationale jøder nærer den størst tænkelige antipati mod arabisk (semittisk-)

talende folk, er de dermed verdens fremmeste udøvere af anti-semittisme.

Apokalypse – Verdens Undergang, ifølge Hollywood. Hvis det er den verden, der styres af ågerkarle, bør

vi hilse den velkommen.

Ellers tror jeg bare, vi holder os til den korrekte oversættelse af Apokalypsis: Afsløring, slørets fald,

tæppefald. Er det der, vi er?

Ateisme – En fundamentalistisk religion, hvor det er forbudt at tale om Gud, mens man hele tiden gør

det.

B
Baal – En menneskeædende antik guddom med hang til børn, der trives forblø�ende godt i det

globalistiske styresystem.

Babelstårnet – Hovedkvarteret for sprogforvirring, nu residerende i Bruxelles.

Bagskid – Ideologiske tømmermænd når abonnenten er kommet til at læse, hvad der stod med småt.

Disse håndværkere kan være op til 100 år gamle.

Bagstræberisk – Nysprogligt synonym for progressiv.

Bagtanke – Når man destruerer først og tænker bagefter, mens det hele var gennemtænkt på forhånd.
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Bankrøveri – Når de største banker er efter den �nanskrise, deres hovedafdeling selv havde skabt,

satte en pistol for panden af regeringen og borgerne og sagde: Hænderne op og betal, eller det

kommer til at gå ud over jer. Hvorefter de nægtede at låne folk de penge, som folk selv havde foræret

dem i et mindre angstanfal.

Bar røv – En kejserlig legemsdel.

Barrikader – Noget man gik på, inden man satte sig i sofaen.

Bedrag – Oplysning til borgerne fra staten.

Betal – Opfordring til staten fra borgerne.

Berlinmuren – Et bygningsværks forfald, som de intellektuelle aldrig opdagede.

Bipolær – Røv i begge ender.

Også: en diagnose for den gammel-testamentelige gud.

Bivirkning – medicinalindustriel term for virkninger, sørger for, at kunden bliver i butikken resten af

livet.

Bladkonge – En sjælden art, da de blåstemplede medier ejes af en håndfuld mænd af skummel

herkomst.

Blodpenge – Nysprogligt synonym for a�ønning af politikere.

Blåstempling – Et mærke i panden på de, der modtager blodpenge.

Breaking Point – Brækpunktet, hvor nok er nok.

Brobiz – Afkrævning af afgifter for et brobyggeri, der allerede er betalt.

Bulemi – Bivirkning af kedsomhed og lortemad.

Byfornyelse – Nedrivning af ejendomme, der er forfaldne via boligspekulation, så der kan opføres

dobbelt så mange og dobbelt så høje spekulationsbyggerier beregnet på at gå i forfald på den halve

tid.

Bystat – Når Vatikanet, City of London og Washington DC mener, at de ejer verden.

C
Centralbank – Et privat �rma, der i gunstige konjunkturer har opkøbt nationalstater.

Cirkel – En lige linie, der bider sig selv i halen.

Cirkulær argumentation – Jeg siger det, fordi jeg siger det, og du gør det, fordi det gør du bare.
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Cirkus Maximus – Det størst tænkelige cirkus, hvor både klovner, publikum og cirkusdirektører er til

grin.

Coca Cola – Et opløsningsmiddel mod tænder med en ph-værdi på 2.6 (som saltsyre) og med et

sukkerindhold på 25 sukkerknalder pr. halvliter.

Curling – Fjernelse af modstand på banen med en blød kost. Når curlingbørnenes forældre bagefter

søger bekræftelse på deres manglende verdensbillede hos hinanden.

D
Danmark – Et kongedømme købt af en udenlandsk familiefond.

Debit – En kolonne i regnskabsbogen hos den udenlandske familiefond.

Demokrati – En gruppe på 11 personer, hvor de seks ved simpelt �ertal beslutter sig til at klynge de

fem resterende op i et træ.

Den Døende Gud – En die-hard guddom eller nok snarere dæmon med hang til at levende væsener

bliver ofret for ham – som også er en hende. Og hvis nogen skulle få den tanke, at det er noget

hedengangent så tro om igen.

Dialektik – Når man får to lektier for på en gang, der begge er så forvirrende, at man er nødt til at vælge

en tredje – uden at man har lært en skid.

Diplomati – Spionage, in�ltration og omstyrtelse forklædt som repræsentation af én stat overfor en

anden.

Diversitet – Nysprogligt begreb for udryddelse af forskellighed.

Dobbeltmoral – Diversitet �nder vi til gengæld indenfor moral/etik. Der gælder én ultrastreng og

regulativ moral Downstairs, mens de Upstairs slænger sig i divaneseren med en luksuøs frihed fra

regler og ansvar.

Dollar – En værdiløs lap papir, der stinker af benzin. Sæt en tændstik til og se, hvad der sker.

Drone – En fjernstyret bombe�yver, hvor piloten, der lige er kommet ud af High School vil være i stand

til at udføre et togt, mens han drikker Coca Cola og spiser pizza.

Kvali�kation: at grønskollingen har spillet �ysimulator på sin computer 1000 timer, mens han drak

Coca Cola og spiste pizza.

Unødvendig kvali�kation: personligt mod.

Dystopia – Diagnose for et helt samfund.
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E
Ebola – Endnu et stykke biologisk krigsførelse dyrket på en ø med aber. Sml. HIV/Aids, TB, The Army

Flue (den spanske syge), NHV1, same shit from the same labs.

Egalitet – Lighed betyder, at alle er lige, undtagen dem i toppen, der er mere lige end resten i bunden

tilsammen.

Ekspert – Medieglad akademikertype på blå baggrund, der endnu engang er hentet ind for at

kompensere for skrivebords-journalikkens manglende legitimitet og hjemmearbejde.

Elite – Nysproglig degenerering af begrebet electi, de udvalgte-udkårne.

Eller om du vil: stadig udvalgte-udkårne, men nu for de værst tænkelige menneskelige egenskaber til

at tjene de værst tænkelige formål.

Emotion – En reaktion fra gud-ved-hvor, som den følelses-reaktionære anser for vældig autentisk.

E-numre – Et register, der potentielt angiver H2O som et giftstof. Man kunne jo fx drukne, hvorved den

anbefalede grænseværdi er overskredet.

Eugenik – Udryddelse af store menneskemængder bestilt af folk, der på grund af århundreders indavl

selv er udstyret med usædvanligt dårlige gener.

Euro – En globalistisk økonomisk konstruktion beregnet på at ødelægge nationaløkonomier.

Evangelium – Bogføring for en romersk kult til implementering af feudalismen.

F
Fabiansk socialisme – Global revolution i slowmotion for de, der synes, at kommunisme og

systematiseret folkemord er en rigtig dårlig ide. Man kan vænne sig til det meste.

Fascisme – Lige om lidt vågner du op til en virkelighed, hvor en håndfuld globale syndikater ejer alting.

Måske vågner du ikke op. Med alting menes al ting, inklusive dine gener og din sjæl, der i mellemtiden

er blevet til en ting.

Federal Reserve – De er hverken føderale, ej heller har de valuta-reserver.

Feelgoodness – Behagelig kløe i egoet efter udøvelse af særlige rituelle, symbolske og politisk korrekte

handlinger. Fx. Gedgørenhed, giv en ged til Afrika – hvorvidt de fattige får et bedre usselt liv ved at få

en ged er i den forbindelse ganske underordnet.

Feminisme – Kulturmarxistisk designer-ideologi opfundet af Rockefeller Foundation beregnet på at

‘frigøre’ kvinder til arbejdsmarkedet og stille børnene til rådighed for samfundet.

Dette er ikke et diskussionsoplæg, dette er en konstatering baseret på konstaterbare facts og konkrete

udsagn fra de, der designede ideologien. Man kan egentlig også bare studere resultatet …
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Feudalisme – En op�ndelse til erstatning af romerrigets slavesamfund.

Finanskrise – Et globalt bankrøveri faciliteret af Bill Clinton.

Fisefornem – En særlig udsøgt gasart.

Fjols – En person, der klapper i hænderne over det globale bankrøveri, hver gang det �nder sted, fordi

fjolset ikke aner, what the fuck is going on!

Fluor – Ultragiftigt a�aldsprodukt fra gødningsindustrien solgt som velgørenhed for dit tandsæt.

FN – Krigsførende institution skabt under 2. Verdenskrig på Presidio Military Base, San Francisco,

beregnet på at fuldføre formålet med 2. Verdenskrig.

Især markedsført af præsident Roosevelt og hans kone, begge kommunister, massemordere og

beundrere af Stalin.

Frihed, Lighed og Broderskab – En samling afhuggede hoveder i en stor spand.

Fuck! – Det eneste fucking ord, der fucking passer �re fucking gange i samme fucking

sætningsdannelse. Så kan vi fucking sige ret meget uden at sige en fucking skid!

G
Galning – En vred og indsigtsfuld person, der bliver spærret inde for at være vred.

Ezra Pound, det 20. århundredes uden sammenligning største digter, var forundret over, at hans

bedste venner var myrdet under 1. Verdenskrig, hvorefter præsident Roosevelt �k ham spærret inde i

10 år på Sct Elisabeth’s uden dom for at have gjort et stykke hjemmearbejde og lagt det frem i

o�entligheden.

Global opvarmning – Har sammen med global afkøling fundet sted i hele solsystemet i hele dets levetid

afhængig af solens humørsvingninger. Eneste forskel er nu, at menneskeheden bliver afkrævet globale

afgifter for solens humørsvingninger.

GMO – Da genmanipulerede afgrøder er stendøde, må indtagelsen deraf betragtes som en særlig form

for nekro�li.

Griseri – 20 millioner svin i Danmark i �ere etager og på penicillin.

Gylle – Griseri, der lugter af penge.

Gynokrati – Når svenske betonfeminister bestemmer, at et drengebarn ikke længere er af hankøn og et

pigebarn ikke længere er af hunkøn – fordi det er for sexistisk!

Grådighed – I antikken regnet som en dødssynd, blandt visse business- og bankfolk regnet som en dyd.

Guld – Sammen med grønne skove og medvind på cykelstierne kernen i politiske valgprogrammer.

Gæld – Essensen af pengeskabelse reduceret til �re bogstaver.
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H
Hadetale – Dobbelt betydning: Undertrykkelse af berettiget kritik og -vrede.

Eller: Verbal undertrykkelse af berettiget kritik og -vrede.

Kort sagt: De må ikke, vi må godt.

Hebraisk – Et �ktivt sprog beregnet på at skabe et �ktivt folk og en �ktiv stat.

Historieskrivning – Bestilt arbejde til at sørge for, at historie aldrig bliver skrevet.

Hillary – Noget af en kraftpræstation for én person at være indbegrebet af løgn, tyveri, valgsvindel,

terror, korporatisme, pædo�li, korruption, pengevaskeri, globalisme, voldtægt, krigsliderlighed – på én

gang! … glemte jeg noget? Uden tvivl.

Hokus pokus – Kannibalisme iført røgelse og salmesang.

Hollywood – Den sabbatæiske hjernefucker-mediefabrik, hvor 2D-plastik-virkeligheden bliver skabt.

Holocaust – En halv milliard massemyrdede i det 20. århundrede, reduceret til det

gammeltestamentelige tal 6 millioner af en gruppe mennesker (?), hvis �ngeraftryk �ndes all-fucking-

over det Store Holocaust på en halv milliard.

Hykleri – Den mest almindelige form for religiøsitet. Fleksibel ordning der også dækker udøvelsen af

politiske ideologier.

I
Identitet – Modsat en idiot: Når man ikke er sig selv men ligesom noget andet.

Ideologi – Beskrivelse af virkeligheden ifølge landkortet.

Idiot – En person, der ifølge Dostojevsky er sig selv på sin egen sær måde.

Infantil – Ligesom Elefantil: en elefantunge på størrelse med et luftskib.

Information – Nysprogligt synonym for disinformation.

Også: Et dansk dagblad, der bedriver ovenstående ved at påstå, at pseudo-information med

mærkaterne politisk korrekt og intellektuel automatisk har en sandhedsværdi og derfor ikke behøver

at kvali�cere sig yderligere.

Ironi – Med mindre man er �losof, er man ude af stand til håndtere ironi, hvorefter man enten er nødt

til at overlade det til skæbnen eller Kasper Christensen.

Insider trading – Hvad er problemet? Undersøger man ikke en vare, før man køber den?
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Intellektuel – Tidligere universitetsstuderende, der har glemt at tænke.

ISIS – NATO’s fornemste allierede i krigen mod terror.

Islam – Tidligere religion og styreform opkøbt af oliesheiker fra Saudiarabien.

Island – Et land der, udover sagaerne og de varme kilder vil blive husket for som de eneste at have

smidt 20 bankfolk i spjældet for det, som branchen slipper afsted med i resten af Verden.

Israel – Et land, der ikke er et land befolket af jøder, der ikke er jøder, hvor terror og løgn er sat i

system, og hvor racisme kaldes … noget andet.

J
Ja-siger – En �loso� hos duknakkede døgenigte dumkopfe. Sig JA, når du mener det, sig NEJ, når det er

nødvendigt!

Jazz – Den er ikke død, den smager bare underligt.

J-dag – Medfører en særlig slingrende gangart. Også for dem, der prøver at undgå at jokke i andre folks

maveindhold.

Jesus – Hovedpersonen i en føljeton om at vende den anden kind til i skolegården. Den mest berømte

anti-pengeveksler-aktivist, hvis historiske identitet posthumt og af politiske årsager er blevet

udraderet.

Journalist – En person, der kan beskrive virkeligheden uden at lade sig forstyrre af dens

sammenhænge.

Jubilæum – Tilgivelse af al gæld. I industrisamfundet en arbejders loyalitet overfor sin arbejdsplads i 25

år eller mere. Med andre ord har arbejderens ansættelsesforhold har været et gældsforhold! Er det

ikke underligt?

Julemanden – En overvægtig, semi-pædo�l stodder med hvidt skæg på svampe, der i en skævert prøver

at tiltvinge sig adgang til dit parcelhus via skorstenen for at forære dine børn hormonforstyrrende

plastikbras fra Fætter BR. Sponsoreret af Coca Cola.

K
Kannibalisme – Hvad skulle der være i vejen med at bruge benmel fra salig fru Jensen til at stive

leverpostejen af med? Det gør man da med med høns?

Kabbalisme – Sekterisk udøvelse af kannibalisme. Børn foretrækkes.

Kebab – I 99.9% tilfælde køda�ald kørt over af en damptromle et sted i Tyskland, stegt til døde på et

roterende jernspyd og smidt ned i et brød, der er kørt over af en kagerulle. I Mellemøsten en delikat,

traditionel ret med saftigt veltillavet skært marineret lammekød.
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Kildekritik – Journalistisk kritik af troværdige kilder, der ikke bekræfter den historie, der allerede er

brygget sammen før interviewet.

Kinamands chance – Chancen for at kineserne får udbetalt den gæld, som USA har oparbejdet.

Kommunisme – En særlig religion udtænkt som software i en verdensomfattende slavemaskine.

Udtænkt af Royal Society, sponsoreret af Wall Street.

Kompetencer – Nysproglig forbyting af kvali�kationer med kompetencer. Når du ikke har et arbejde, er

det lissom lidt svært at udvikle dine kompetencer, da du ikke sidder i en stilling, hvilket er

forudsætingen for at være kompetent.

Konspiration – Når to eller �ere personer mødes o�-the-record for at aftale og planlægge overgreb på

alle dem, der ikke er inviteret med til mødet … hvilket ca. er resten af verden.

Konspirationsteori – Når de samme personer bagefter vil forhindre alle de, der ikke var med til mødet,

at søge oplysninger om mødedeltagernes aftale og planlægning, da denne øjensynlig er på deres

bekostning – ved at kalde dem for teoretikere, selvom de efterspørger hemmeligholdte facts.

Vi er nogle, der er stolte af betegnelsen, der betyder, at vi har ramt et ømt punkt.

Kvartersløft – Når man jævner en kolonihaveforening med jorden for at løfte 7-etagers glas-,

aluminium-, stål- og betonkareer som en mur i landskabet. Først kvarterssænk, så kvartersløft.

L
Langbortistan – Synonym for Udkantsverden. Uanset hvor groteske grusomheder vi medvirker til

derude, så rager det ikke os.

Latin – Et kunstigt sprog for romere opfundet af rumænere.

LGBT – Politiseret kønslighed, hvor en serie af sjove kønsforstyrrelser bliver anvendt som et kulturelt

masseødelæggelsesvåben beregnet på at fuldføre opløsningen af kulturbevarende relationer mellem

mand og kvinde. Efterfølgeren til feminisme i 2. impotens.

Liberal – At være frigjort fra ansvar overfor andre levende væsener. Højre- eller venstre er ét fedt.

Libyen – Et stykke Udkantsverden, der er tættere på Europa end Gran Canaria, hvor danske jager�y var

med til at smide hvid fosfor og afberiget uran i hovedet på en befolkning, der med 95% majoritet

støttede deres statsleder.

Lighed – Når de ansatte er kørt over af en damptromle, mens direktionen spiser kaviar og drikker

champagne.

Lov og ret – Noget man kan skide på, hvis man har penge nok. Alternativt: man skriver sin egen lov og

ret, der dernæst gælder for alle andre end én selv. Her gælder en særlig tillægsparagraf, der fritager én

fra al besværlig lov og ret.
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Luderkarl – Mandlig politiker eller medlem af et etableret magtorgan, der på et tidspunkt stillede sit

røvhul til rådighed for at blive optaget i klubben. Se: dansk statsminister.

M
Madindustri – A�ald fra den kemiske industri. E’et i e-numre står for elendighed.

Masseindvandring – Antropologi som masseødelæggelsesvåben. Sponsoreret af George Soros.

Medicinalindustri – A�aldsprodukt fra olieindustrien.

Medieindustri – Produktionsformen i pølsefabrikation anvendt på journalistik.

Menneskerettigheder – Som levende individ i dette univers har du ingen rettigheder. Du har kun

privilegier. Sig pænt tak.

Missing Link – En fætter, der forsvandt ud af bagdøren, inden Darwin kunne nå at anholde ham. Men

han var der helt sikkert, min fætter.

Misundelse – Når grådighed ikke er tilstrækkelig, men hvor impotent destruktion af andres velstand

giver midlertidig rejsning. Se Det Britiske Imperium.

Modeindustri – Bøsse-okkuperet branche, der er storforbruger af anoreksiramte wannabe-bimbos.

Musikindustri – Pædo�list- og satanist-okkuperet branche, der er storforbruger og pervertør af

menneskeligt håb om berømmelse. Talent er en mulighed men ingen nødvendig forudsætning.

N
Nano – Noget, der er så småt, at det �yver under radaren for virkeligt.

Nation – Stedet vi er født, stedet vi elsker og stedet, vi har lyst til at forsvare. En skønne grim dag i

historiens labyrint var det pludseligt stedet, vi skulle foragte og forråde, og som vi skulle mene, var

roden til alt ondt.

Nationalbanken – Et udenlandsk privatforetagende, der i for landet så trange tider generøst tilbød at

overtage landets nationaløkonomi.

NATO – Angrebspagt med speciale i terrorvirksomhed og heroinhandel.

Neocon – Amerikansk politiker med dobbelt statsborgerskab bestilt til at føre israelsk udenrigspolitik.

Nepotisme – Walla, min fætter, du osse lave dårlig pizza? Du ansat! Jaja, vi osse lave dårlig shawarma.

NGO’s – Neo Foreign Governmental Organisations (der mangler et F). Blandt venner kendt som CIFO’s,

Central Intelligence Front Organisations.

Nihilisme – Ligegyldighed, alt gælder, intet gælder, alt er gæld, intet er galt.
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Nykristen – Som den gamle udgave ikke var forvirrede nok i forvejen.

Nynazister – Ukrainske rabiate massemordere indsat ved endnu et CIA-statskup, og som Vestens

medier har fået besked på at beskrive som frihedselskende demokrater, der beskytter de stakkels

ukrainere mod de onde russere. Vi byder historien velkommen i genren Snehvide og de syv dværge,

Folk og Røvere i Kardemommeby og andre historier for et modent, velovervejet, voksent publikum.

Nyrig – Russiske olikarker, der fandt en masse penge, der bare lå og �ød, og som ingen alligevel brugte

i forvejen.

Nysprog – Når en spade kaldes for en sofa og en hundelort klassi�ceres som egnet til menneskeføde.

O
O�errolle – Hvis du kan påstå, at du er et o�er eller solidarisk med et påstået o�er, har du per

de�nition ret.

OK – Et udtryk, som alle ved, hvad betyder uden at vide, hvad det betyder.

Ole Lukøje – Et sindbillede fra barnekammeret på menneskers bevidsthed om, hvad der foregår i

verden og lige for næsen af dem.

Omskærelse – Kirurgisk-rituelt redskab på 8.-dagen i et drengebarns liv som nødvendig forudsætning

for kultur-sociopati.

Omstillingsparat – Nullermand i blæsevejr.

Oplysningstiden – Den mørke middelalder 2.0.

Original – .. råbte nogen efter ham på gaden. Kopi! råbte han tilbage.

Orthopædisk – Fodformet, selv fodsvamp er der plads til i�g. politisk korrekthed.

P
Partipolitik – Konstruktion for opførsel i en sandkasse, der sikrer, at maksimal energi og god vilje til

ægte løsninger løber ud i sandet.

Passi�sme – Gandhi var ikke passi�st, han var ikke-voldelig politisk aktivist. Jesus var ikke passi�st med

leder af den jødiske opstand. Var der andet, du ville spørge om?

Pave Fryns – Satanistisk kultleder i dametøj. Fortid som samarbejdspartner for juntaen i Argentina.

Pengeskabelse – Den monetære version af at hive en kanin op af en hat.

Pirat – Medlem af den britiske kongefamilie. Se også pusher og slavehandler.

Politiker – En erhvervsmand, der aldrig har været til jobsamtale.
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Også: Et fag, hvor man ikke behøver at holde, hvad man lover.

Politisk korrekthed – Tyranni 2.0 i øjenhøjde.

Positiv tænkning – Når du ser en kvinde blive voldtaget i en sidegade, skal du tænke, at hun sikkert godt

ka li det og dernæst sende hende din positive tanke. Se passi�sme.

Postdemokrati – En elitær, totalitær erstatning for det i forvejen korrupte folkestyre, så man ikke

længere er nødt til at spørge om lov hos befolkningen, før man sælger ud af dens retmæssige værdier.

Progressiv – Kan forveksles med aggressiv og regressiv.

En politisk-kulturel trosretning, der forveksler en blindgyde med en gennemkørsel.

Pædo�l – Rar onkel eller tante, der mener, at børn også bør frigøres. Særlig populær blandt magtfulde

mennesker i toppen af politiske systemer, �nansvæsen, militær, efterretningsvæsen som en del af et

styresystem baseret på kompromittering.

Q
Q&A – Lillebror: Hvorfor er vi i krig igen? Storebror: Fordi jeg siger det Lillebror: Jamen har de gjort os

noget? Storebror: Nej, din odder, det er derfor VI gør det!

R
Regimeforandring – Se Revolution, statskup, intervention, invasion, udenlandsk indblanding og andre

slimetheder.

Revolution – Statskup iscenesat af udenlandske efterretningsvæsener forklædt som intern folkelig

opstand. Variation: Farvet Revolution, nu i festlige farver.

Romerriget – Et �rma med plyndring og destruktion som hovedformål.

Et eksempel til senere opfølgning.

Rævekager – I samme kategori som jødekager.

Bestående af lige dele skidt og kanel.

Ringmuskel – Se røvhul.

Røvhul – En muskulatur, der kommer lort ud af.

Vi taler ikke i denne omgang om USA.

Røveri – Et synonym for bankvæsen. Se også Bankrøveri.

S
Sabbatæer – En biologisk og klinisk korrekt betegnelse for en parasit-art, der fodrer sig ved

menneskeligt liv på alle niveauer, jøder såvel som goyim. Se også Zionist, Khazar, Talmudist.
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Sandhed – Det første der ofres i en krig. Det, der får en kugle for panden under krigen. Det der på

mirakuløs og magisk pludselig ind�nder sig efter krigen, når sejrherrerne skal fortælle om deres

bedrifter.

Satanisme – Helt almindelig og stueren ideologisk konstruktion solgt under en række helt almindelige

og stuerene stednavne.

Selvværd – Hvorfor er det altid, at folk, der mangler det, tror, at det er noget andre skal forære dem? Så

læs dog ordet: s-e-l-v-v-æ-r-d og fuck, hvad de andre tror, du tænker, at du tænker, de tror.

Skade – Fugl af ravnefamilien. Prominente medlemmer: sportsskaden, hjerneskaden, medicinskaden,

den alkoholiserede leverskade og uddannelsesskaden.

Skyld – Fællesbegreb indenfor kristendom og bankvæsen. Ham der Jesus skal vistnok ud med svøben i

tempelgården i anden omgang, siden ågerkarlene er �yttet ind igen.

Smartphone – Træningsdildo for navlepillende cyborg-wannabes.

Også: Kokain, der ikke kan sni�es.

Smørrebrød – Danmarks stort set eneste originale bidrag til verdens kulinariske vidundere. Tidligere

solgt i forretninger, der nu er omdannet til etniske junkfood-joints.

Snabelvand – Når elefanten pudser næse, bør du ikke stå lige foran. Når �odhesten skider, skal du ikke

stå lige bagved. Når du bliver overhalet af en knallert på cykelstien, er det bedst at holde ind til siden,

indtil røgen har lagt sig.

Snit�ade – Management-udtryk blandt ma�osi for resultatet af en tæt barbering.

Snotunge – Generation Curling, når de som 20-årige møder modstand i livet for første gang.

Socialisme – Et stykke politisk software beregnet på at underkue den arbejderklasse, den hævdede at

forsvare. Endegyldig afgået ved døden i 1992, samme år som socialismens tilhængere klappede i

hænderne over ødelæggelsen af det eneste land i verden, der havde realiseret det, som blev påstået at

være intentionen: Jugoslavien. Det var kraftædeme da ikke meningen, at arbejderklassen skulle ha’

reel ind�ydelse!

Sparekasse – Fremragende ide slagtet af det globale bankvæsen. Findes på skrotlageret sammen

andelsmejerierne, landsbyskolerne, den blandede landhandel, den lokale �skehandler og slagter. Og

pølsevognen, men det var den selv ude om, for folk havde indset, at indtagelsen af benmel var en

dårlig ide.

T
Talmud – Verden har haft 2.000 års tålmod med talmud.
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Tandpasta – Dentalt skurepulver, der indeholder kemisk a�ald fra gødningsindustrien med den

bivirkning, at forbrugeren bliver dum og apatisk. Noget du helt sikkert ønsker for dine børn. Anbefalet

af tandlæger, der ikke kan kende forskel på �uor og �uor.

Terror – Et statsligt redskab til at styre større eller mindre grupper af mennesker i en retning, der ikke

er i deres interesse.

Transhumanisme – Første del er 24/7/365 onani med en smartphone. Anden del har du ikke lyst til at

tænke på i dag. I morgen vil du elske det.

Transportsystemer – Byernes omfaldsveje kl. 8 om morgenen, hvor 80.000 biler med 1 fører bag rattet

uden passagerer sidder i en en tra�kprop. Samme cirkus den anden vej kl 4 om eftermiddagen.

Trivium – Man skulle tro, det var trivielt at stille spørgsmål i den rigtige rækkefølge. Det er det så ikke.

Tro – Det er en dårlig ide at kalde tro for viden og viden for tro.

Træls – Et godt jysk ord, der beskriver essensen af samfundsøkonomien.

U
UAK! – Et af Anders Ands tilbagevendende lyde, når lokummet brænder. I virkeligheden står det for

Under Al Kritik.

Udenrigspolitik – Et lands politik styret udenrigs-fra.

U�e Ellemann – Piberygende hønsetyv, der i sin tid skrev under på Romtraktaten bestående af x-antal

totalt blanke sider på forventet efterbevilling.

Ugerning – En ikke-gerning, der uden videre kan benægtes, da den jo ikke fandt sted.

Uhelbredelig – Kroniske sygdomme, som medicinalindustrien ikke ønsker at frigøre deres kur for, da de

ikke er færdig med at tjene penge på dem.

Utyske – Da J.P. Morgan opkøbte alle amerikanske aviser for at få amerikanerne til at købe konceptet

om 1. Verdenskrig. Amerikanerne ved ikke den dag i dag, hvad 1. Verdenskrig var, og hvorfor deres

bedsteforældre deltog i den. Gør du?

Uvildig undersøgelse – Altså Nürnberg-processen, Warren-kommisionen, 9/11-kommissionen, Haag-

domstolen, FN’s Klimapanel og den Sicilianske Ma�a’s undersøgelser af, hvorvidt de er skyldige i

korruption og pengevaskeri.

V
Valgsvindel – Det amerikanske valgsystem siden 1876.
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Valg – Er der tale om et valg, når menuen hver dag består af spagetti med kødsovs eller kødsovs med

spagetti?

Vatikanet – Indkøbscenter med rigt udbud af selvlysende madonnaer, plastik-ikoner og Peterskirken i

legetøjsstørrelse.

Også: Fristat og yndet til�ugtssted for ma�a, banksvindel, pædo�li, satanisme og andet spændende

logevirksomhed. Tidligere velgører: Mussolini.

Verdenskrig – Massemord bestilt af sabbatæere, imperialister og bankfolk. Hvad er forskellen?

Virtuel Virkelighed – Skaberne af dette fænomen har aldrig forklaret begrebet virtuel. Siden hvornår er

virkeligheds�ugt blevet en dyd? Eller ved de bare ikke, hvad virtu er?

Voldtægt – Hvis du ryger cigar, er nuværende eller tidligere amerikansk præsident, har penge på

lommen, dyre advokater og de rigtige venner i korruptionen kaldet administrationen, så ser vi ikke

noget problem i det.

X
Xenofobi – Nysprogligt begreb for tilbageholdenhed overfor at smide århundreders national og kulturel

arv i skraldespanden for en kort stund af politiske korrekt feel-goodness.

X-Faktor – TV-underholdnings-koncept, der giver mulighed for et billigt grin over talentløse stakler, der

er blevet lokket til at blamere sig for åben skærm. Skulle der dukke et ægte talent op, så gud-nåde den

arme stakkel, der med 100% garanti vil blive buttfucked af musikindustrien (se denne).

Y
Ydre rum – Den nye store legeplads for Misundelsens Imperium.

Yrsa – Da der er så få spændende ord, der starter med Y, så er var der lige plads til Yrsa.

Z
Zionisme – En sabbatæisk-satanistisk �loso�, der betragter alle mennesker – inklusive jøder! – som

stupide kvæg, får og undermennesker, og som har baseret en politisk-økonomisk bevægelse på stort

set ubegrænsede økonomiske midler.

Zabatei Zevi – En jødisk, kabbalistisk svindler, der i 1666 udråbte sig selv til den nye Messias (selvom

denne sådan set allerede havde været der), men som pissede i bukserne, da sultanen inviterede ham

til en seriøs snak, hvorefter han omvendte sig til Islam. Zevi’s elever, Dömneh, De Unge Tyrkere, tog

hævn over sultanatet 250 år senere, ødelagde Det Ottomanske Rige med det britiske imperiums hjælp,

massemyrdede på udsøgt bestialsk vis to millioner armerere, mænd, kvinder og børn og skabte det

moderne Tyrkiet.
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Kold Tyrker – En nulevende tyrker, der kommer for skade at mene, at folkemordet var og stadig er et

problem, der bør siges uforbeholdendt undskyld for.

Æ
Ære – Et bedaget begreb a�øst af begære.

Ærlighed – En dyd, der skudt i sænk af Herlighed.

Ærbarhed – En dyd, der er skudt i sænk af pik-og-kusse og barrøvhed.

Æggehoved – Blødkogt intellektuel.

Ægteskab – Uhensigtsmæssig grænsende til umulig i en verden, hvor mand og kvinde er tvunget til at

ligge vandret for at overleve, og hvor akademisk blåstemplede feminister har udråbt skabet til at være

enoooormt undertrykkende.

Ø
Økuller – Når søskende og fætre-kusiner bliver sat til at lave børn sammen. Det gælder såvel for øboere

i det sydfynske øhav som for medlemmer af det europæiske aristokrati. Resultat: genetisk hjerneskade

ved navn indavl.

Å
Åbenbaringen – En bog, der handler om noget, der allerede har fundet sted fortolket som noget, der

ifølge Fandens bibelstudier bør �nde sted snarest muligt, så han kan få det overstået.

Ågerkarl – Personage af skummel centralasiatisk oprindelse, der har opfundet et system, hvor han kan

skovle penge ned i lommen ude reelt at udføre dagens gerning.

Åleskind – Et slimet kostume, der sikrer, at ågerkarlen altid slipper for at stå til ansvar for svindel,

humbug og tyveri.

—– o —–
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Udgangspunktet er en stor undren. Lad os starte med at konstatere, at den mest omtalte, citerede og

opreklamerede skikkelse i verdenshistorien fuldstændig mangler i netop: verdenshistorien. Mandens

navn er Jesus. Sagt på en anden måde: bestselleren over dem alle, Biblen, og mere speci�kt Det Nye

Testamente har som hovedperson en �gur, som senere historikere tilsyneladende ikke kan �nde

nogetsteds blandt samtidige historikere og deres kilder.

Kongen der forsvandt
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Fornemmelsen af et vakuum er tydelig. Det er som at åbne en bog, hvor det viser sig, at hver anden

side og midtersiderne samt en hel masse i slutningen er revet ud. Man bliver nødt til her at spørge sig

selv om, hvad det var, der stod og dernæst, om resten derefter giver mening.

Der er forskellige måder at forholde sig til denne påståelige besynderlighed på.

1.

Der er den teologiske, der ikke bekymrer sig om, hvorvidt der er historisk konsistens eller ej, for

kristendommen har indtil videre ikke haft problemer med at hyre tilhængere, uden at behøve at læne

sig op ad historiske kilder og deres faktualitet. Hvis man tror, behøver man ikke at vide. Deres såkaldte

videnskab kaldet teologi foregår i en indhegning, der aldrig stiller spørgsmål ved, hvorvidt

indhegningen �ndes eller ej. Præmissen tages for givet og alt herefter udelukker, at der kan være

noget fordækt ved præmissen. Der står skrevet, at Jesus sagde, ergo fandtes Jesus, for hvis ikke han

fandtes kunne han jo ikke have sagt det, han sagde, hvorfor der ikke kunne være skrevet, hvad han

sagde. Giver det mening? Det gør det for teologer. Det kaldes for cirkulær argumentation ifølge

kataloget om logiske fejlslutninger , altså en særlig form for logik, der bider sig selv i halen og danner

et lukket, uanfægteligt kredsløb.

Teologerne lukker døren ved at henvise til dogmet.

2.

Dernæst er der den historisk-akademiske. De udelader Jesus af den simple grund, at de ikke kan få øje

på ham. Biblen hævder, at der fandt visse afgørende hændelser sted mellem år 0 og år 33, og hvis

historikere tager disse påstande for pålydende, dukker der ikke noget op. Vores tidsregning sætter et

år NUL ved Jesu fødsel, men den skikkelse, som en så vigtig synkronisering bygger på, kan ikke

veri�ceres.

Historikerne lukker døren ved at henvise til kildeforvirringen.

3.

Hvad med jøderne, de må da have vidst noget om Jesus, for han var vel jøde? Her kan vi foretage det

første dyk ned i historien. Den jødisk-messianske opstand mod romerne i år 66-70 var en major pain in

the ass for romerne. Og det var ikke første gang (Judas Maccabæus ca. 150 år f.Kr.) og langt fra sidste

gang, for hele balladen fortsætter til ind i det 2. århundrede (Simon Bar Kokhba, 132 e.Kr.),

sammenlagt i 280 år! Husk, at Jesus havde en række navne udover Jesus: Kristus (den salvede =

kongen), Immanuel (hvad betyder det? – Manu-El, hvor kommer det fra), Messias (politisk-militær leder),

Rabbi (religiøs leder – NB! en rabbiner var altid gift!). De har alle deres egen historik med hver deres

reference til historiske forhold og hændelser.

Har jøderne ikke noget at sige om Jesus? Det har de i allerhøjeste grad. I Talmud omtales han som

Balam, som de sviner til på det heftigste, ved at bebrejde ham for nedbrændingen af Templet i

Jerusalem – altså et femte navn. Her må man spørge, hvilke jøder, var der �ere slags, og hvorfor skulle

jøderne ikke kende deres Messias, når han dukkede op? Ikke desto mindre gøres der nar ad manden,

da han korsfæstes, og et sjette navn er Jødernes Konge. Biblen snakker uden om denne titel i hele
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sceneriet før korsfæstelsen ved at være romertro. Hvorfor er det Ny Testamente, som kirkeidioterne i

dag har omdøbt til Den Nye Aftale – alt skal være prosaisk, politisk neutralt-korrekt mundret. Hvad

bliver det næste? Den Nye Sociale Kontrakt eller Den Nye Handlingsplan? Eller at Maria blev kunstigt

befrugtet, bollet tyk af Helligånden eller �k noget engle�sse?

Jøderne lukker døren ved at henvise til hadet.

Et syvende navn er Nazaræeren. Her bliver det for alvor interessant, for den nazaræisk-jødiske sekt var

en persisk-gnostisk-egyptisk sekt indenfor jødedommen. Vi er på sporet af et svar på spørgsmålet

hvilke jøder? Her slår der revner i vokabulariet, for Jesus af Nazareth (INRI) er noget ævl, da byen ikke

fandtes i oldtiden. Et hint om, at noget andet er på færde. Et ottende navn er Galilæeren. Men Galiæa

fandtes da? Javist, der er bare det, at ord ofte har �ere betydninger, og i særdeleshed når det drejer sig

kryptolitteratur og kryptofortællinger, som den eller dem, vi er på vej til at dykke ned i.

Hvis vi også som udgangspunkt husker at nævne, at adskillelsen af religion, magi, videnskab, økonomi,

historie, politik og helsekunst ikke fandtes i den gamle verden, er der basis for en undersøgelse af den

sagnomspundne skikkelse ved navn Jesus, der vil vise, at et stykke betændt politik for 2000 år siden

har dannet verden af i dag, og at både kristne teologer, romere, historikere, jøder, muslimer – og som

sidekick ateister, satanister og andet afsporet godtfolk – raver rundt i forvirret blinde.

Alle andre lukker døren ved at henvise til den samlede forvirring. Kan vi på baggrund af dogmatik,

kildeforvirring, had og yderligere forvirring konkludere, at skikkelsen Jesus ikke fandtes og blot lukke

bogen i begge ender – både som teolog og anti-teolog?

Overhovedet ikke og tværtimod!
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Den Hellige Gral

Der er �ere steder vi kan starte, og et af dem er legenden om Den Hellige Gral. Det er tilsyneladende

en middelalderlig historie, men dens egentlige tid er det bibelske århundrede, det første århundrede.

Der er meget få forskere, der har formået at samle de løse tråde og sammentænker Egypten,

Romerriget, Bibelen og konsekvenserne af de afgørende, men også i allerhøjeste grad obskure og

krypterede hændelser gennem det følgende årtusind. And beyond. Der er reelt kun én person til dato,

der har gjort det på troværdig og sammenhængende vis, og det er historikeren Ralph Ellis. Følgende

refererer respektfuldt til hans omfattende og imponerende opus.

Den hellige gral optræder i de arthuriske legender. De handler om en historie, som man af politiske

årsager ikke kunne fortælle lige ud, men som man alligevel ønskede at bevare. Kong Arthur er således

endnu en konge, der er forsvundet ud af verdenshistorien og er blevet til en sagnskikkelse. Der er en

hel del, der tyder på, at det er det 9. navn for Jesus gemt væk i en kreds af sammenvævede legender

og historieskrivning bevaret gennem Middelalderen.

Vi skal herefter se, hvorfor.

Gralen er en kompleks ting. Disclaimer: vi går ikke efter de grove forsimplinger og bekvemme

overspring denne gang, selvom der straks vil hoppe folk ind og tage patent på en af slagsen. Jamen,

det er jo bare et satanisk bloddrikningsritual. Jamen, det er jo bare Da Vinci Mysteriet af Dan Brown.

Jamen, det er jo bare tegnet for det kvindelige organ, siger spirito-feministen. Jamen, det er jo bare en

middelalderskrøne. Jamen, det er jo bare eventyr og Indiana Jones og har intet med sagen at gøre.

Jamen, vi vil helst have en godnathistorie. Hvis du er til dogmatik, newage og andet popmusik, og hvis

du foretrækker din egen yndlingsversion af bortforklaringen – fx: Jamen, Jesus var i virkeligheden

Buddha og er begravet i Indien, så klik på tilbageknappen NU og sov videre. Måske er han begravet i
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Kashmir i Indien, men det fortæller ingen historie, det giver blot verden endnu et mysterium og endnu

et relikvieskrin.

Der er for så vidt ikke noget galt med godnathistorier og eventyr. Rapunzel, Askepot og Snehvide

indeholder dybe hemmeligheder. Gralen siges ifølge de arthuriske legender at være det bæger, der

indeholdt Kristi blod. Javist, og det er grunden til nadverritualet i dag, hvor man drikker blodet af et

bæger. Josef af Aramathea, som vi senere skal røbe identiteten af, skulle have taget blodet og samlet

det i bægeret. Dan Brown er selvfølgelig en popdreng og plagiator, der skal sælge sine krimier vha. et

okkult plot. Men der er en vis substans i den forståelse, som hans kilde, forfatterne til bogen  Hellig

Gral, Helligt Blod, tilbyder, altså dobbeltbetydningen af San Greal – hellig gral og Sang Real – det

kongelige (virkelige) blod. Altså historien om gralen som blodet, slægten, der er den egyptiske historie

om Jesus, den sidste egyptiske Farao (af Davids hus og slægt). Vi har altså det første lag om bægeret og

korsfæstelsen, der dækker over det andet lag om blodet og slægten.

Med denne slags tåbelige og halvporno�cerede Disneyversioner af de klassiske eventyr, kan man være helt

sikker på, at ungerne aldrig opdager, at det er en esoterisk historie om Kvinden i Tårnet – nu reduceret til en

intrigant, selvoptaget cheer leader tøs.

Herefter det tredje lag. I de arthuriske legender er gralen altid associeret med en prinsesse. Hun

bringer gralen ind til det runde bord med hullet i midten, og alle ridderne om bordet drikker af det. I

de sene udgaver af de arthuriske legender, Parsifal, er gralen forsvunden. Prinsessen holder blot et

stykke grønt klæde, og den nytilkomne ridder kan ikke få øje på gralen. De andre riddere ler ad ham,

for han forstår ikke, at gralen ER prinsessen. Legenden siger det ikke lige ud, men det er en af

krypteringerne, som man selv skal regne ud. Det er en gåde, en mysterieindvielse. Gralen er hendes

skød, og blodets linje �yder gennem prinsessen.
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Linjen er den sårede �sker-konges. Kongens datter, Guinevere, er bæreren af gralen, blodets

arvefølge. Gralen har brug for beskyttere, derfor ridderne. Gralen har dernæst brug for en præst

udvalgt som den reneste af de tolv riddere. Hans navn er Galahad. Her bliver det lidt sært, for gallus er

den kastrerede hane, præsten er ifølge traditionen nødt til at være en eunuk! Ridderen Parsifal aka Sir

Galahad er simpelthen en eunuk. Vi får ikke historien, når vi går i kirke, men i det Nye Testamente står

der rent faktisk, at Jesus bad sine disciple om at blive eunukker . Jesus beder altså en af sine disciple

om at blive præst for gralen. Det turde være over�ødigt at nævne, at Jesus og de tolv disciple svarer tll

gralen og Kong Arthur og de tolv riddere om det runde bord.

Glem i øvrigt alt om sværdet i stenen. Det nævnes kun én gang i den opfattende litteratur.
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Der er tre runde borde, alle af samme design. Da Vinci har fået noget galt i halsen, da han malede det

første bord, altså bordet ved den sidste nadver, som et langbord. At de tolv disciple repræsenter

stjernetegnene i zodiaken, og at der er en kvinde til stede er derimod rigtigt. Men bordet skulle have

været rundt. Det andet runde bord tilhører Josef af Aramathea. Det tredje runde bord tilhørte Uther af

Pendragon, Kong Arthurs far. Kongen sidder altid i midten som solen i zodiaken. Det runde bord er en

zodiak. Kongen i midten er enten Solen/Helios, eller Nordstjernen, Storebjørn afhængig af, om man

ser ned på zodiaken eller forestiller sig, at man ser op i stjernebillederne. Navnet Arthur er en

a�edning af Ursa (Major) – der gemmer sig et stykke etymologi her. Urtha og Arthu er en ikke

usædvanlig ombytning af vokaler indenfor den samme konsonant-struktur.

I oldsyrisk tradition er Den Sidste Nadver det samme som døden og begravelsen. Underligt nok er den

eneste reminiscens af dette den gestus, som allernådigst tilstedes en person, der skal henrettes. Den

dødsdømte kan selv bestemme, hvad hans sidste måltid skal bestå af. Halleluja!



29.12.2022 15.33 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2897/3124

Den rare bamse har en Karlsvogn i halen. Som du sikkert ved, peger den mod Polaris, Nordstjernen, der er

centrum for den Store Zodiak, der roterer baglæns (precesserer) på Himlen. Hamlets Møllehjul. Shivas Hjul.

Eunukken – den kastrerede hane

Galahad var gallilæeren, ypperstepræsterne blev kaldet galli-ypperstepræster. Det er kendt i o�ciel

historie (romersk) og ikke kun i arthuriske legender. En af de romerske historikere, Lucian, beskriver,

hvordan gallierne skabes. Nogle spiller �øjte, mens andre får et rasende anfald, smider deres tøj,

griber deres sværd og skærer deres egne testikler af! Den seriøst omskårne løber gennem byen og

smider sine afskårne dele ind gennem et bestemt vindue, hvorigennem han dernæst modtager

kvindeklæder, som han iklæder sig. Bizart, men historisk korrekt. Gallierne kastrerede sig selv! I Indien

i dag �ndes der en eunuk-kult ved navn Hajri, der gør nøjagtig det samme.
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Sir Galahad betyder lederen af gallilæerne, gallierne. Det var hans titel. Hans navn i legenderne var Sir

Percival (Parcifal), og derfor opstår der en vis forvirring. Legenden fortæller om tre riddere, Sir Percival

(Lancelot), Sir Boris og Sir Galahad (søn af Lancelot). Læg mærke til ligheden mellem gallilæer og galler,

for der er en historisk forbindelse mellem Wales og Syrien, et stykke oldtids-indvandringshistorie. Der

sker en forveksling mellem Wales og Gallilæa, Gallien, gallerne, kelterne. Men ifølge de skrifter, der

hedder Vulgate Cykles, var han ikke waliser, og ifølge de oprindelige normanniske skrifter står der galli –

altså gallilæer.
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Hvordan passer billedet af en efeminiseret eunuk, der havde kastreret sig selv med lederne af den jødiske

opstand mod romerne i Gallilæa? Man kunne ligeså godt spørge sig selv om, hvorfor billedet af Jesus, som vi

har det i dag, viser en feminin skikkelse i kvindeklæder? 
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Så kan det næsten ikke bliver mere perverst symbolladet.

Jesus og Himlens Dronning i samme ikon som LGBT pop queen.

Josephus Flavius beskriver disse eunuk-krigere som mænd, der drog deres sværd, som de havde skjult

under deres kvindeklæder og dræbte deres fjender. Sir Galahad klædte sig sig selv i rødt, og hvis man

ser på medlemmer af kurien, det pavelige-vatikanske præsteskab i dag, bærer de rødt. Paver og

biskopper bærer en �sk på hovedet. Resterne af eunuk-fænomenet �ndes som cølibatet.
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Så snart man begynder at identi�cere skikkelser de to steder, i de arthuriske legender og i det Nye

Testamente, falder næsten alt på plads. Hvem var fx magikeren Merlin i testamentet? Han var den

største magiker i sin tid, Jesus før Jesus. Hans navn var Simon Mageren. Han var mager, ligesom en

skikkelse som de magai, der i Juleevangeliet kaldes de Hellig Tre Konger, altså persiske

magikere/præster, der af grunde, vi senere skal forstå, ankom til fødestedet. Simon Mageren kunne

alle mulige magiske kunster. Han kunne �yve, han �k en dreng til at komme til syne og forsvinde igen.

Simon Mageren var den primære elev af Johannes Døberen, hvis sekundære elev var Jesus, som der

skrevet står. Jesus opvakte folk fra de døde og lavede vand om til vin. Stop et øjeblik her! Vand til vin,

hvor har vi hørt den før? Historikere har ikke gjort deres hjemmearbejde, for så ville de vide, at

oldtidens Leonardo da Vinci, Hiero af Alexandria, blandt sine mange op�ndelser – fx en dampturbine

et par tusind år før dens op�ndelse – havde en vinkrukke bestående af skjulte kar, hvor man via et tryk

med en �nger kunne åbne for karrene og lukke vin ud i stedet for vand. Tingesten var legendarisk og

populær i den egyptisk-græske overklasse. Jesus har simpelthen haft sådan en tingest, og hvad er der

galt med lidt festlig underholdning for overklassen, som han jo selv tilhørte?
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En klippefæstning formet som Vessica Pisces 

Jesus har kendt Simon Mageren, for de levede i den samme tid. I Parcifal-historien skrevet af Wolfram

von Eschenbach kaldes Merlin/Simon Magus for Massadan. Man tænker uvægerligt på

klippefæstningen Massada, hvor zeloterne, de messianske oprørere, blev belejret af romerne og tog

livet af sig selv, da fæstningen blev brudt. Forskere har denne besathed af, at Kong Arthur er en keltisk

skikkelse fra Wales eller Normandiet, men ingen af navnene er keltiske. Vulgate Cyklerne siger

udtrykkeligt, at navnene kommer fra aramæisk eller kaldæisk, altså gammel-hebræisk. Navnet

Massadan eller Massala betyder zodiak, og de arthuriske historier er gennemsyret af referencer til

astrologi og zodiak. I de tidlige arthuriske fortællinger er der en fødselsscene for Kong Arthur, men den

er rent faktisk Herkules’ fødselsscene. Herkules udfører tolv arbejder, Arthur udkæmper tolv krige.

Historien er overhovedet ikke walisisk. Der fortælles også, at kongens fødsel blev markeret af en

komet, der lignede en drage med to stråler, der kom ud af dragens hoved. De repræsenterer Arthur og

hans søster, som han var gift med. Fisken er astrologisk-geometrisk Vessica Pisces, det nøjagtige

skæringspunkt mellem to søskende-cirkler, hvor den enes radius er den andens centrum.

På samme måde, som Simon Mageren var gift med sin søster Luna, var Kong Egbarus gift med sin

søster Helena, og Kong Agrippa af Judea var gift med sin søster. Det var simpelthen en egyptisk adelig
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skik at gifte sig incestuøst. Jesus var gift med Maria Magdalena, der var hans søster + hendes søster

Martha. Han havde to koner, passende for en mand, der blev kaldt for Rabbi – en jødisk rabbiner

skulle være gift, og havde �ere koner.

Wolfram von Eschenbach med sin troubadur-harpe. Er det ikke en lyre, spørges der fra sidelinien? Jo, hvis du

kommer fra Illyrien og spiller på harpe. Sig det til de keltiske harpespillere … undskyld, men det hedder altså

en lyre.

Dragen og pyramiden

En drage er altså ikke en drage på aramæisk, det er en �sk. Fiskens astrologiske tegn er en �sk med to

stråler/hale�nner. Kong Arthur/Jesus er født i forbindelse med introduktionen af �skens tegn. Det

fortæller helt præcist fødeåret: år 10. Her sker skiftet mellem Aries og Pisces. Jesus blev født som Guds

Lam og blev en Menneske�sker, eng. Fisherking. Legenderne siger, at Kong Arthur blev født i tegnet

Draco, altså �sken på aramæisk. På den berømte zodiak fra Dendeera i Egypten, er der i �skens tegn

to cirkler, en for Solen og en for Venus (Jesus og Maria Magdalene – Arthur og Guineverre). Navnet på



29.12.2022 15.33 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2904/3124

hans far, Uther Pendragon skal læses ben Draco, for det er et aramæisk navn lige som alle de andre

navne i legenden. Altså søn (ben) af en �skerkonge.

En anden søster af Kong Arthur var Morgane, eller rettere et andet navn for Guineverre var Morgane.

Magdalene betyder ’hende fra tårnet’, for en magdal er tårn. Et bestemt slags tårn, for på egyptisk er

en magdal en pyramide. I det Gamle Testamente kaldes Babelstårnet, altså den babyloniske zigurath,

for en magdal, og den var også en pyramide. Maria Magdalene betyder altså Maria fra Pyramiden. Alle

disse skikkelser er faraonere fra Egypten og havde intet med Judea at gøre, andet end som til�yttere.

Davids hus og slægt hentyder til de faraonske slægter, for det er kun her, i byen Tannis i Egypten, at

Kong Davids hus og slægt og Kong Salomon kan gen�ndes (endnu �ere konger, der forsvandt fra

historien). Hvis man lægger to pyramider, to magdal’er ovenpå hinanden og vender den ene på

hovedet, får man en maggan, en Davidsstjerne – Maggan = Morgane. Den kaldes også Mariastjernen,

altså Venus, den primære gudinde i Egypten og hele Mellemøsten. Isis blev kaldt Ast, heraf Ishtar,

Esther, Asterith, Astarte.
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Der er dem, der mener, at antallet af ben på stjernen er afgørende. Nogle forlanger fem ben, fordi Venus

beskriver en fembladet blomst i sin bane. 

Andre forlanger otte ben. Pointen her er ikke så meget antallet af ben, men STJERNEN * Asterisken.

Og Gweneverre på walisisk. Hvordan det? Der er en walisisk forbindelse her, for fredag på walisisk

hedder gwen. På alle sprog fra Mellemøsten og Europa er fredag Venus’ dag, den jødiske sabbat-aften.

Veneres (italiensk), Vendredi (fransk), Freitag/fredag (germansk) er Freyas dag, og Freya er Venus.

Jomfru Maria var kendt som Stella Maris, Havets Stjerne, der på græsk er Afrodite, altså Venus igen.

Dronningerne er alle Venus-inkarnationer. Tristan og Isolde, Pelleas og Mélisande, �ere variationer af

de arthuriske legender, �ere kopier af de legendariske søskende. Og forresten, Pelleas og Mélisande,

den franske version af historien, er sat i musik i en symbolistisk Opera af Claude Debussy, der står på

listen over stormestre i logen Priory de Zion. En tid med symbolisme, middelalder-revival = nygotik, en

tid, hvor Wagner skriver en cyklus om Ringen og operaer som netop Parzifal og Tristan og Isolde. En

Belle Epoque, hvor Verden endnu ikke var helt smadret af industrialisme og verdenskrige. En

romantisk periode ihukommende, at romantik er et middelalder-koncept.

https://www.youtube.com/watch?v=CQ4rkSykjn4
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Stenen

Vi ved nu, hvem der passer på Den Hellige Gral. Men hvad var den? Hvis man spørger forfatteren til

Parsifal, Wolfram von Eschenbach, der �k sine oplysninger fra Flegetanis, en (kvindelig) astrolog, så er

gralen en sten. Der er noget forvirring her, for prinsessen fra Edessa blev kaldt ved det navn. Og Jesus

var ud af kongeslægten fra Edessa i Syrien. Gralen var Lapis Exilis, Stenen fra Himlen, en magnetisk

meteorsten (jf. Kaabaen i Mekka). Hovedstenen kaldtes Elagabal. Det sagdes om stenen, at den kom

med fremmede fra rummet, aliens, og blev givet til Kong Elagabalus, Jesu far, i Testamentet kaldet

Josef. Stenen var også BenBen-stenen fra Egypten, der blev til Omphalos-stenen på græsk. Wolfram

siger, at gralstenen var Fønix’en. Hvad gør Fønix’en? Den dør og genopstår – som Jesus-Kristus.



29.12.2022 15.33 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2907/3124

Sammenlign Omphalus-stenen, eller som den hed i Edessa: Elagabal-stenen med den traditionelle krone for

kongerne i Edessa. Og på forsiden af Ralph Ellis’ bog er der også billedet af en mønt fra samtiden, der

forestiller Kong Isas Manu af Edessa. Der �ndes altså et samtidigt portræt af den historiske Jesus på en

mønt!

Ypperstepræsten, der var sat til at passe på stenen, var Skt. Peter i testamentet og Sir Galahad i

legenden. Peter på græsk betyder sten. Hans egentlige navn var Simon, men han �k navnet Peter

Kiefas – sten på både græsk og aramæisk. Så i Det Nye Testamente er der også en gralsvogter. Skt.

Peter var derfor en eunuk, da vogteren af gralen efter nazaræisk påbud skulle være eunuk.

Ihukommende historien på Oliebjerget, hvor der fandt en ceremoni sted, hvor et øre blev skåret af.
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Men var det nu et øre, der blev afskåret, for en dreng undslap nøgen? Øret var snarere et sæt testikler

tilhørende Peter, der blev den næste Sir Galahad, gallilæeren, gralsvogteren. I legenderne er Skt. Peter

Sir Percival = Parzifal, der også kastrerede sig selv.

Skt. Peters far er Joseph af Aramathea, Sir Lancelot. Skt. Peters nøgler stammer fra don-key, æslet, der

tilhørte Joseph af Aramathea. Sir Persival beskrives som en nar, et fjols, en tosse. Josephus (Flavius)

alias Apostlen Paulus brød sig ikke om Peter, som han kaldte for en tosse, hvilket vi kan læse i

Apostlenes Gerninger. Josephus/Paulus, den romerske agent, var hyret til at promovere den Rom-

venlige, udvandede, paci�stiske udgave af jødedommen kaldet kristendommen. I den arthuriske High

History, kaldes Sir Percival for en tosse, a fool.

Fristelsen af Parcifal. Som gralens vogter skal man kunne modstå den slags. 

Er du der endnu? 🙂 Historien er kompleks, men vi har heller ikke lovet andet. Kompleksiteten består

bl.a. i den konstante forbytning og fordobling af navne. Vi skal senere forstå begrebet pesha, der er en

jødisk forbytnings-teknik, et trick dyrket og perfektioneret af ‘bogens folk’.

Hovedskikkelsen i legenden er Joseph af Aramathea. Husk scenen fra den tredje Indiana Jones-�lm,

hvor Harrison Ford falder ned i en rotterede og �nder hans grav. Det er i samme �lm, hvor han til slut

ender i Templet i Petra med gralen, der blot er en støvet kop – noget sku�ende og lidet prangende.

Han er i øvrigt ved at blive kastreret/halshugget af et gevaldigt sværd, der kommer ud af ingenting.

Spielberg har vidst noget som medlem fra den jødiske kabbalist-tradition, men hvor meget ved han

om den fulde historie, når det kommer til stykket? Det er den, vi går efter, ikke Hollywoods og de

kabbalistiske mind-fuckeres version.

Mens vi er ved Petra, så har det vist sig, at de allertidligste islamiske moskeer ikke peger mod det hul i

ørkenen, der i dag kendes som Mekka. De peger mod Petra, Edom, hjemstedet for Esaus stamme, der
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senere forsvandt, den nabbatæiske/sabbatæiske kultur. Der opstod stridigheder, og byens guvernør

blev tvunget til at forsvinde fra stedet. Han slog sig med sit følge ned 700 kilometer sydpå i den

nuværende saudiarabiske ørken. Her dukker der senere en type op, der lever at at plyndre karavaner.

Han bliver senere kendt under navnet Profeten Muhammed.

Fornærmer jeg nu Islam? Kære venner, vi er alle bedragede. Vi fejer lige nu for egen dør, så måske

andre skulle gøre det samme. Islam har, såvel som Jødedom og Kristendom, deres sorte huller og

forsvundne historie. Religionernes verden er fuld af ørkenrøvere, spindoktorer, skatteopkrævere og

hyklere, der prøver at kuppe menneskers sjæl og sælge sig selv som mellemhandlere for menneskets

forhold til sin Skaber.

Ridderen

Joseph af Aramathæus – hvem var denne ’ridder’? Han var en kollega til Kejser Vespassian. Josephus af

Aramathea og hans søn ved navn Josephus – lidt forvirrende, var de en eller to personer? – bliver sendt

af kejseren til Sarus, halvvejs til Babylon. På denne handels- og pilgrimsrute ligger byen Palmyra.

Hvorfor disse omskrivninger af stednavne? Fordi der er et forbud mod at nævne både Palmyra og

Edessa i bibelsk sammenhæng. Josphus Flavius nævner dem ikke, forståeligt nok, da han og et

redaktionelt team er forfatterne til det Nye Testamente, alt inklusive. De arthuriske legender gør det

samme: Palmyra er forsvundet og hedder nu Sarus. Et lille sidespring: ISIS har for nylig ødelagt

Palmyra. En 2000 år gammel forvirrende strid bliver således vedligeholdt. Nogen er også i dag klar

over historiens fangtråde. Og hvad betyder Sarus på aramæisk? Det betyder eunuk. Det er altså

eunukkernes by, gallilæerne by.

Josephus som Kalif – eller bare oldtidens Joseph Goebbels?
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Ingen i dag kender til Edessa, selvom det var et berømt sted med berømte konger og dronninger i

oldtiden. Kongen i Edessa reddede indbyggerne i Jerusalem fra at dø af sult år 47. Dronningen i Edessa

købte og forærede Templet de gigantiske guldkandelabre, menoraher. Kongen er ovenikøbet nævnt i

Apostlenes Gerninger under navnet Agabus. Kong Egbarus kendes udmærket i de syriske kilder, og

hans hustru var Dronning Helena. Disse folk er blevet slettet af historiebøgerne under Romerriget. Ved

Islams fremmarch blev dette område, denne enklave isoleret fra resten af verden og lå som en ø midt i

Kalifatet. Derfor er der også her bevaret en særlig og anderledes tradition og en værdifuld viden, der

har holdt sig fri af den totalitære ensretning fra både Romerstaten og Kalifatet.

Rester af Edessa i nuværende Sanliurfa, Tyrkiet

Dog ikke helt fri. Josephus Flavius blev hyret af Kejser Vespassian til at skrive en fuldstændig og

tilfredsstillende historie om den jødiske opstand i Judæa i det 1. århundrede. Tilfredsstillende for

romerne, tilfredsstillende overfor romernes fjender. Kejseren var opsat på at kvæle alle opstande i den

østlige del af romerriget, og jøderne havde givet romerne rigeligt at se til. Josephus’ bog var beregnet

på at beskrive, hvordan ethvert nyt forsøg på at gøre oprør mod Imperiet ville blive knust. Det var altså

et politisk, designerideologisk propagandaskrift. Kejseren sendte Josephus (Paulus) til Adiabeni på den

anden side af Eufrat, halvvejs til Babylon, og Adiabeni er Josephus’ erstatningsnavn for byen, der ifølge

romerne ikke må nævnes ved sit rigtige navn, Edessa, hovedstanden for den oprørske kongeslægt

med egyptiske og persiske rødder, der startede den jødiske opstand også kendt som den messianske

bevægelse. De arthuriske legender – den forbudte bibelhistorie, krypteret og bevaret for eftertiden –

siger nøjagtig det samme om Joseph af Aramathea og hans rejser. Her står der blot, at ‘Gud’ sendte

Joseph til stedet for at omvende stedets beboere til kristendommen, altså den nye jødedom-light skabt

for at passivisere de oprørske, hardcore jødiske sekter, der gav Romerriget så store problemer. Her

skal man blot erstatte ‘Gud’ med Vespassian, Sarus med Palmyra og Adiabeni med Edessa, de to

hovedstæder for det oprørske kongerige.
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Palmyra før dette unikke syriske verdenssite blev bombet i stykker af ISIS efter ordre fra USA, NATO, Israel og

Saudi-Arabien. 

Konger og dronninger forsvinder åbenbart i verdenshistoriens sorte huller, og det samme gælder for

byer, folkeslag og begivenheder, efter behag og behov.

Isas Manu

Kong Isas Manu af Edessa er Kong Jesus Immanuel fra den bibelske historie, og Joseph af Aramathea

aka Josephus Flavius aka Paulus har en vanskellig mission. Han har skrevet bogen om den jødiske
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opstand som et propagandaskrift for at få dens læsende målgruppe til at afvæbne sig selv af frygt for

at blive smadret af de romerske legioner. Rom ved ikke, hvad deres fjender vil gøre med den hær, der

har skabt så meget ravage for Imperiet i området, og som de stadig besidder. Romerne frygter den

nazaræiske sekt, for deres religion er yderst krigerisk og aggressiv.

Josephus tager til Sarus/Palmyra og mødes med Kong Evalach Mordrane, som ingen ved hvem er, for

det er endnu en af Josephus’ kryptiserede ord. I jødisk terminologi hedder det pesha, hvilket er en

teknik til at skjule personers navn og identitet ved at kalde dem ved navne fra fortiden tilhørende

personer, som de har en lighed med. Arthurisk historie er for så vidt pesha. Avalach er et synonym for

‘søn af Nebukanedzar’, den babyloniske konge, der ødelagde Jerusalem, før det samme skete under

den jødiske revolte.

Der var en skikkelse, der før Jesus gjorde det samme – og her bliver det komplekst. I Talmud kendes

Jesus, Kong Isas Manu af Edessa som Balam, og han bebrejdes ødelæggelsen af Jerusalem. I Koranen

kaldes han for Issa. Ikke noget med Joshua, det er noget vrøvl, for det er ikke et persisk navn. Fordi han

startede revolten mod romerne, og fordi romerne ødelagde Jerusalem, var det hans skyld. Så ifølge

traditionen/teknikken pesha kunne man altså kalde Jesus for Nebukanedzar, hvis man havde lyst til

det. Hvem var det lige, der for nylig hævdede, at han var en inkarnation af Nebukanedzar? Ingen

ringere eller bedre end Saddam Hussein af Irak! Interessant.
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Temaet søn og far i Det Nye Testamente får pludselig en helt anden dimension end Universets Skaber

og dennes kødelige inkarnation – og indrømmet, hvem derude med et stykke sund intuition i behold

har ikke for længst luret den vinkel? Måske har du, som jeg, ikke haft konkrete ord og begreber at

sætte på din sunde intuitions-fornuft, men vha. Ralph Ellis’ opus kan vi i dag få styr på begreberne. Alt,

hvad manden skriver, ville i den Spanske Inkvisitions tidsalder have været nok til at idømme ham en

sagte ristning over ilden – sagte i betydningen: så kan han lide så længe som muligt for den specielle

synds skyld, at have røbet historien, som Kirken og før den Romerstaten for alt i verden ikke ønskede,

at folk skulle få kendskab til.

En underlig Hollywood-hentydning i den første Matrix-�lm til et link mellem Jesus og Nebukadnezzar ved at

henvise til Markus 3, 11, der handler om de urene ånder, der faldt ned for fødderne og råbte: You are the
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One!

Kongeriget, med Edessa som hovedstad, strakte sig fra Edessa til Amida over Palmyra ned til Pella syd

for Damaskus, og rigets navn var Orenia. Byen ligger i dag på den anden side af den tyrkiske grænse og

hedder Sanliurfa. Orenia som navn er interessant, for Orange var navnet på kongeslægtens settlement

i Sydfrankrig, hvor Maria Magdalena bosatte sig efter diasporaen. Oranje er navnet på slægten, der

senere emigrerer til Nederlandene, og William af Oranje er navnet på den konge, der i

reformationstiden bliver eksporteret til England.

Slægtsbog i elevatorversion

Der står, at Jesus var af Davids hus og slægt. Jødiske arkæologer (Finckelstein, oa) har ikke kunnet �nde

nogen tegn på, at den tids mægtigste og rigeste konger var bosiddende i den beskedne landsby, som

Jerusalem var i 950 f.Kr. Derimod �ndes der skikkelser, et tempel, en sekskantet stjerne og andre

historiciteter, der passer på beskrivelsen, i form af byen Tannis i Egypten. Teologer bliver altid

forvirrede og målløse, hvis man beder dem om at forklare, hvorfor Jesus havde en slægtshistorie – og

samtidig var produkt af en jomfrufødsel og søn af Gud. Det er nærmest pinligt morsomt. Men hvis

man studerer forholdene omkring de egyptisk faraoer, så var de alle sammen søn af Gud, med navne

som Thut-Mosis (Thoth), Ra-Moses (Ra), Amon-Hotep (Amun), Aken-Aton (Atum), osv. Guds navne er

indbygget i deres navne. Men det var strengt forbudt at se i den retning, hvis man ikke ville fornærme

Kirken og havde sit liv kært. Af samme grund fandt denne umådelige vandalisme sted, da Napoleon

var i Egypten, for de hemmelige selskaber, der opererede i kejserriget var kommet på sporet af, at der

stod hele fuldstændige passager fra Biblen indskrevet med kartoucher – skrevet århundreder før

Biblen. De måtte ødelægges.

Hver tid sin æstetik. Sådan så Constantine Grasso i 1678 en barok scene mellem Cæsar og Cleopatra.
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Nærmere bestemt er Jesu slægtsforhold indenfor et par generationer en datter af ingen ringere end

dronning Cleopatra og Julius Cæsar. Denne datter blev givet som gave, altså som arrangeret politisk

ægteskab, til den persiske konge. Hun måtte senere �ygte fra Persien, da hun havde taget livet af sin

mand. Med sig bringer hun en mindre hær på 600 ryttere og 200 tjenestefolk og familie, og de slår sig

ned i år 4 i Edessa, der bliver en af de største og rigeste byer i hele den romerske sfære. Det vil sige, at

hun med sig også har bragt væsentlige dele af det persiske skatkammer. Hun kendes fra Josephus som

Theramusa af Orenia. Hun svarer til Jomfru Maria, men mari var ikke et navn, det var en titel på en

kvindelig præst. Hendes nye mand svarende til Josef, hedder Manobases – igen ifølge Josephus, der

skal tages hele poser af salt, Egbarus er et bedre bud, og hans sønner er Manu V og Manu VI, hvoraf en

af dem er Isas Manu, Jesus Immanuel.

Historien om, at Jesus hang ud med toldere, var en af Josephus omskrivninger. Det hele handlede om

skatteunddragelse, for kongefamilien i Orenia nægtede at betale skat til det Romerske Imperium.

Selve fødselsscenen fra Bethlehem – endnu en by, der ligesom Nazareth ikke eksisterede – hvor der

ankom besøg fra tre præster fra Persien, magerne, giver kun mening, fordi Jesus, på trods af, at hans

forældre var faldet i unåde, stadigvæk af fødsel var Persisk Prins og dermed tronarving. Dronningen af

Orenia har betydningen Himlens Dronning, og Kongeriget Orenia betyder derfor Kingdom of Heaven,

Himmerige. Derfor kan han udtale til sit følgeskab i Judæa, at hans Far boede i Himmerige.

Jesus er ikke en skikkelse fra år 0 til år 33. Han er en skikkelse fra omkring år 60 og født i år 10. Han var

altså en mand på omkring 50, da han blev klynget op på korset for sammen med sin bror Jakob (eng.

James) at have startet den jødiske revolte. Josephus har rent faktisk en person ved navn Jesus af

Gamallah (Isas af Kamma), en oprørsleder, som han jagter rundt i Judæa i egenskab af o�cer. Heraf

udsagnet ’Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?’ Det er temmelig ironisk, at kristendommen intet har med

Jesus at gøre, men er skabt af hans værste fjende. Josephus/Saul kalder ham også for den egyptiske

falske profet. Han bliver korsfæstet med tornekrone, den traditionelle hjelmagtige krone, der blev
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båret af kongerne i Edessa, og i en lilla kappe, en farve, der kun måtte bæres af den romerske kejser.

Jødernes konge var mere ambitiøs end som så, for han gik ikke blot efter kongemagt i Judæa, men

efter selve kejsertitlen i Rom! Med den slægtslinje var han fuldt berettiget til det, og kejsertronen var

tom på det tidspunkt.

Endnu en genskrivning af Legenderne i en lidt mere politisk korrekt, skyldbetynget version med Orlando

Bloom som forsvarer af den Hellige Stad.

Der var tre stratenrøvere på korset i Kidrondalen – hvoraf den ene altså var en Prins af Persien. Vi er

nogle, der har spillet computerspillet, og den sværdsvingende kriger i spillet har ret beset langt mere

at gøre med den historiske skikkelse end den afblegede – undskyld, jeg siger det: bøsserøv fra det Nye

Testamente. Han svarer også til beskrivelsen af stjerneprofetien, der handler om, at en konge fra

Østen blev født under en stjerne og blev den næste Kejser af Rom. Han bliver stærkt medtaget hevet

ned fra korset efter tilladelse af guvernøren, Titus, af Joseph af Aramathea aka Josephus aka

Saulus/Paulus. Kejser Vespassian, derimod, havde ingen krav på kejsertronen, han var en simpel

hærfører, og han havde brug for legitimitet. Derfor bliver der hidkaldt en sær skikkelse til Alexandria,

hvor han opholder sig, en skikkelse, der kaldes Basileis. Han er halt, har en forvredet skulder og er

blind på det ene øje, skader, han har pådraget sig ved korsfæstelsen. Det bekræftes af Talmud, der

siger det samme. For at spare hans liv, skal han overføre stjerneprofetien og legitimiteten til

Vespassian, der altså stjæler en profeti og putter den ned i sin egen lomme.

Herefter bliver Basileis aka Jesus sendt i eksil til den fjernest beliggende lokalitet i Romerriget i forhold

til Judæa, England. Her var der i år 75 bygget et Guantanamo-fængsel til særlige politiske fanger, hvor

han bliver interneret – minus sin hustru, der bliver sendt i eksil i Orange i Sydfrankrig. De måtte ikke

producere �ere børn, end de allerede havde gjort. Stedet i England hed Fortress Diwa og lå uden for

lands lov og ret i Chester, hvor en særlig enklave på stedet var bygget i form af en Vessica Pisces. Der

var indbygget jødisk badekælder, der var zodiak på det runde bord – der altså var ovalt – der var
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indbygget et jødisk tempel eller som vi ville sige synagoge. Et ganske udsædvanlig byggeri. Jesus forlod

aldrig stedet, og døde i en alder af 76 i år 86. Ralph Ellis har et kvali�ceret bud på, hvor han blev

begravet, og begravelseskirken i Jerusalem er det dårligste bud i verden, da man aldrig begravede de

døde indenfor bymurene. men derimod på Oliebjerget. Men det er heller ikke noget godt bud. Hvad

med Stonehenge? Det giver langt mere mening pga. stedets astrologiske kontruktion, og det

understøttes af de arthuriske legender og Geo�rey af Monmouth. Kong Arthur ville have været

begravet ved Stonehenge, der kunne være identisk med Avalon. Stonehenge var på det tidspunkt ikke

længere operationel, da druiderne var udryddet af romerne.

Ligger der en konge begravet her?

Fortress Diwa er i dag jævnet med jorden, og der er bygget et parkeringshus på stedet. Det ville have

været et sprængfarligt monument at have liggende, for selvom man selvfølgelig ville have skabt en

eller anden skrøne om formålet, ville der alligevel en skønne dag ankomme en �ab og stille dumme

spørgsmål.

Som Ralph Ellis. Glemte vi i farten at nævne hans opus:

Jesus – Last of the Pharoes

Cleopatra to Christ

King Jesus

Mary Magdalene, Princess of Orange

King Jesus of Edessa

The Grail Cypher

+ fem andre titler, hvor den enorme opgave, han gennem tre årtier har påtaget sig, som hovedtema

har den historiske Jesus, der er forsvundet ud af historieskrivningen, og at sørge for, at han �nder vej
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tilbage igen. Ikke noget, der bliver bifaldet af hverken teologer eller historikere, der fuldstændigt har

fejlet i samme projekt.

Pesha

Det er ikke læse-let, Dan Brown-stil popmusik. Blot den seneste bog The Grail Cypher er en

komprimeret sag på 600 sider spækket med solid kildebehandling. Til gengæld er han en fremragende

foredragsholder, og han har brugt et helt år på blot at promovere sine bøger vha. interviews.

Så: Joseph af Aramathea bliver sendt til Palmyra med sit propagandaskrift i hånden for at mødes med

Kong Isas’ søn = Jesus’ søn kaldet Evalach for at overtale ham til at overgive sig og konvertere fra den

nazaræiske jødedom til simpel jødedom = kristendom. Kongen nægter, hvorefter Joseph truer ham

med at sende den parthiske konge og hans hær.

Dette stykke pesha = historieforfalskning er så perfekt, at moderne akademia ikke fatter en bønne =

en hujende �s = noget som overhovedet helst af, hvad der foregik i det 1. århundrede. Ved

Romerrigets fald i 400-tallet brød historieskrivningen sammen, på samme vis som logistikken i Riget. Vi

ved med sikkerhed, at helt op til halvdelen af befolkningerne i det romerske rige omkom som følge af

kollapset. Det startede i 410, og det sidste årti mellem 470-80 gik det uhyggelig stærkt. Det bør tjene

som eksempel for, hvad der sker med et totalitært Imperium, når det har gjort sine befolkninger

afhængige af centraliseret logistik. Lokalt selvstyre er på forhånd sat ud af drift. Den mørke tid bestod

udover fattigdom, hungersnød og pest af en åndelig formørkelse grundet manglen på solid

dokumentation af hændelser, hvorved det blev muligt for historieforfalskere at dreje op for alle haner

for fuldt tryk. Udtrykket Den Mørke Middelalder (The Dark Ages) er på ingen måde en forkert

betegnelse for tiden, selvom moderne historikere har forsøgt at pro�lere sig ved at hævde det

modsatte (de skal jo også leve, så de har fundet et gimmick for at promovere sig selv …). Udover
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fattigdom, pest og andre masseødelæggelser, var manglen på viden et seriøst problem i Den Mørke

Tid. Det blev et sort hul i tid, hvor man kunne smide alting ned i.

Og det gjorde man. Hændelser fra det 1. århundrede, der var tabuiserede af politiske årsager, oldtids-

geopolitik, blev smidt ned i det sorte historie-hul. Af indlysende årsager. De folk, der skrev Vulgate

Cykles, 9 tykke og svært læselige bind med tæt skrevne 3000 sider, kendte den forbudte historie.

Deres navne var Walther Matt og Robert de Boron, men det er svært at forestille sig, at de var ene om

det. Disse folk var munke og historikere i 11-12-hundredetallet, og hvorfra kendte de den historie, som

allerede var gået tabt i det 1. og 2. århundrede? Et time-lapse på 1000 år.
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Tempeldridderne

Historikerne – ganske få – i middelalderen kendte historien. En af dem var Geo�rey af Monmouth. Det

gjorde han, fordi en navnkundig gruppe af krigermunke havde opsøgt denne viden i forbindelse med

korstogene og havde overgivet deres viden til ganske få udvalgte, hvoriblandt han var. De

navnkundige, berømte, berygtede – alt efter behag og behov – tempelridderere havde som særligt

formål med deres deltagelse i de ligeså navnkundige togter at �nde beviser for den tabte historie og

bringe den tilbage til, hvor de kom fra. Hvorefter de så ikke kunne tale højt om deres nyerhvervede

viden. Hvad handlede korstoget mod Katharerne i Sydfrankrig om, hvor tempelridderne bevidst

fravalgte at deltage? Det handlede om, at der eksisterede en gruppe, der kendte historien og

videreførte den nazaræiske, essenske og gallilæiske retning af jødedommen, som Pauluskirken aka

Romerriget aka Pavestaten, Rigets arvtager, havde undertrykt og ikke ønskede skulle genopstå.

Riddere på afveje. Måske ledte de efter en ganske særlig bog? 

Hvorfra ved vi det? Det ved vi, fordi det første korstog tog en besynderlig rute. I stedet for at styre

direkte mod Jerusalem, drejede toget fra i retning af … Edessa, byen der ikke fandtes efter det 1.

århundrede. Og hvad gik de efter? De gik efter en lærd ved navn Justus af Tiberias’ historie om

jøderne, en bog, der ikke længere �ndes, men som vi ved fandtes i�g Josephus Flavius aka Joseph af

Aramathea aka Apostlen Paulus, der harcellerer over netop denne bog og kalder den et værk fuld af

falsknerier. Altså et ‘pålideligt’ udsagn fra en professionel historieforfalsker, købt og betalt af

romerstaten til at omskrive jødernes historie i propagandistisk øjemed, der hermed påkalder sig særlig

opmærksomhed omkring den bog, som han af indlysende årsager ikke kunne lide! Protestanter i dag

elsker Paulus. De kan ikke få nok af Kærlighedens Højsang – og den er jo vældig emotionel, for størst af

alt er jo Kærligheden – og Apostlenes Gerninger. Igen: Kristendom har intet med Jesus at gøre, men alt

med Paulus at gøre. Protestanter elsker ham, fordi han var reformator, men de aner intet om, at han
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blot var en dreven spindoktor, historieforfalsker og romersk agent. En vendekåbe, der det ene øjeblik

er jødisk aristokrat, det næste øjeblik en hærfører, der jagtede oprørere, det tredje øjeblik får et

sjældent lyst øjeblik på vej til Damaskus – før var jeg blind, men nu ser jeg – for endelig, da lokummet

brændte  under ham, blev hjulpet til Rom, hvor han blev Vespassians spindoktor og

propagandaminister, Joseph Göbbels på sin tid – og mindst lige så skræmmende kompetent.

Göbbels som apostlen Paulus … 

Siden vi har været så frimodige at sige T-ordet for tempelridderne, er det lige værd at huske på, at der

ikke hermed siges noget om bagtanken med at anska�e sig den historie, som den Katolske Kirke for

alt i verden ikke ønskede o�entligjort. Det kunne sagtens tænkes at være et redskab til afpresning. Vi

siger heller ikke noget om her, at de havde andre formål med turen. Nogen har gættet på teknologi,

andre har gisnet om skatte. Man kunne godt få den tanke, at alle de vilde rygter om deres

forfærdeligheder var et røgslør, som de allerede dengang var tilfredse med. Den herre ovenfor og

hans kolleger i det Tredje Rige var bestemt ikke ubekendte med fortællingerne, og alt tyder på, at de

tog dem meget alvorligt.

Historikere, både i antikken og i middelalderen, kunne ikke beskrive den virkelige historie, en udsøgt

fornærmelse mod magthaverne både dengang og senere og derfor et sikkert afsæt for magthaver til at

give de vidende med de åbne munde en … tæt barbering. Så de få vidende var henvist til at dække

historien til på pesha-vis. Altså ved at placere hændelser og skikkelser ude af tid og sted ved

omdøbninger og omplaceringer i form af arthurisk historieskrivning. Bekvemt nok for enhver, der har

lyst, kan kalde det for skrøner og legender, mens det i realiteten indholder den virkelige historie i

kryptiseret form.
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I Fosters Prins Valliant – Kong Arthur for børn – er den gruselige drage blevet til en overdimensioneret croc.

Og hvad var det lige, vi havde lært om dragen, stjernetegnet Draco? At drage på aramæisk var en �sk.

Troubaduren

100.000 afrikanere skulle ifølge de arthuriske legender og Geo�rey af Monmouth have invaderet

England fra Irland under ledelse af Gormand af Isenbard! Mon dog? Endnu en nem grund til at henvise

legenderne til kategorien skrøner, en afrikansk hær i Irland, bunkum! En troubadursang besynger

denne Gormand af Isenbard.

Denne blomstrende middelalderpoesi og tilhørende musiktradition er et helt kapitel for sig.

Troubaduren besynger ofte den håbløse og uforløste romantiske – ordet romantisk stammer herfra –

kærlighed. Det er blevet forklaret med, at troubaduren var en omvandrende skjald, der blev hyret af

adelige kvindfolk til deres underholdning, hvorefter han forelskede sig i dem, men hans forhold til

adelsfruen forblev platonisk, for han kunne aldrig få hende. Den uforløste kærlighed blev et tema i sig

selv fra middelalderen frem til dens genkomst i romantikkens 1800-tal og frem til i dag i en Hollywood-

perverteret version. Men der stikker noget andet under, og troubadur-traditionen, eller som det

hedder på germansk Minnesangen, erindringssangen, er et udspring af den arthuriske historie. Vi har
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den fra Wolfram af Eschenbach frem til Richard Wagner, der komponerer en opera med titlen Parcifal.

Den egentlige uforløste kærlighedshistorie handler om adskillelsen af Jesus og Maria Magdalene, der

tvinges i eksil efter påbud af Kejser Vespassian til henholdsvis Sydfrankrig (Orange) og Chester

(Fortress Diwa), England. Derom senere.

Jeg søgte på Isenbard og �k Isengard. Slet ikke noget dårligt valg, for Ringenes Herre er ligesom Wagners

Ringen utænkelig uden de arthuriske legender. 

Tilbage til Gormand af Isenbard. Det handler selvfølgelig ikke om afrikanere i Irland, men om

nordafrikanere, der invaderer Sydfrankrig i 700-tallet. Alle de tidligere kristne områder i Mellemøsten

og Nordafrika var blevet erobret af Islams aggressive ekspansion, og nu var turen kommet til Frankrig.

Vi kender til maurernes invasion af Spanien, hvor det tog århundreder for spanierne at smide dem ud,

men de færreste kender til den franske invasion helt op til byen Tours, hvor de blev slået tilbage af

Charles Martell (efternavn: Hammeren – interessant, for Maccabæus/maccaba betyder også

hammeren). Senere kom de muslimske horder tilbage og invaderede Provence frem til byen Orange,

der var et uafhængigt fyrstendømme regeret af en prinsesse. Vi genkender Orange som det syriske

eksil-settlement, hvis første prinsesse var Maria Magdalene, søster og hustru til Isas Manu af Edessa =

den historiske Jesus, der af storpolitiske årsager forsvandt fra historien hjulpet på vej af spindoktoren,

historieforfalskeren, den romerske agent Josephus Flavius aka Joseph af Aramathea aka Apostlen

Paulus.

Forfatteren til Parcifal, Wolfram von Eschenbach, skrev en anden bog, der er mindre kendt ved navn

Willehelm. Der handler om William, der var prins af Orange. I slutningen af 700-tallet gør han det

samme som Charles Martell og fortrænger muslimerne fra Frankrig, så de må �ygte indover

Pyrennæerne til Spanien. Det er igen den samme historie og i de forløbne 600 år var det ikke længere

romerne, der skulle smides ud, men muslimerne. Det var det, korstogene handlede om, bl.a. Man

siger normalt, at korstogene startede i 1069, men de startede langt før, med Charles Martell, og
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fortsatte med William af Oranje nogle årtier senere i samme århundrede. Eschenbach genskriver den

arthuriske historie. I Italien �ndes også en variation af Kong Arthur ved navn Roger 1, der smed

muslimerne ud af Italien. Karakteren Arthur kan bøjes på mange måder.

Er det ikke et tårn, hun holder i hånden? 

Prinserne i Orange i Sydfrankrig bliver senere til prinser i Holland under titlen Huset Oranje. De bliver

den kongefamilie, der er involveret i Reformationen i 1500-tallet. Man kan sige, at fronterne var de

samme som for halvandet årtusind siden, hvor de bekæmpede Romerstaten, og nu under William III

Romerstatens direkte arvtager, den Katolske Kirke. Denne William var nu importeret til at være konge i

England. Han smed James 1 (under Louis XIV) ud af Irland, en kon�ikt vi i dag kender i form af IRA, Sinn

Fein og Ulster. Det bevirkede i sidste ende, at hele Nordeuropa blev protestantisk. Vi skal ikke her gå

nærmere ind i religionskrigene, da det er en kompleks størrelse, men blot identi�cere et enkelt

mønster. Mønsteret kan også ses senere i form af Napoleonskrigene, såvel som de kunne ses allerede

i 800-tallet under Vikingetogterne mod rankerne og kejser Karl den Store/Charlemagne. Selvom der er

adskillige grunde til, at Reformationen kom som en ny og værre plage eller i det mindste som et

nødvendigt onde, så ville vi ikke have haft videnskaben, som vi kender den eller den industrielle

revolution, hvis ikke William havde vundet slaget i Boyne I 1690.

Det bliver efterhånden sværere og sværere at afskrive den arthuriske historie, for den beskriver alle de

hændelser og skikkelser, der har været medskabere af den moderne verden. Man kunne for eksempel

anlægge det synspunkt, at krigen i Syrien lige nu handler om gentagelsen af et gammelt tema. Det nye

Romerrige, USA-CIA-NATO er atter ankommet til stedet, denne gang sammen med de muslimsker

horder, selvom ISIS ikke har meget med Islam at gøre, og på trods af, at Islam er så splittet og

korrumperet (wahabiseret) i mellemtiden, at de ikke magter at tage entydigt afstand fra det misbrug af

religion, der �nder sted. En konge I Syrien bliver lagt for had. Palmyra bliver ødelagt af
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terroristhorderne, mens zionisterne på den anden side af grænsen klapper i hænderne af fryd. Et 2000

år gammelt indædt og uforløst tema er igen sluppet løs, med de samme slags aktører og

fjendebilleder, som dengang. Hvis nogen kommer og påstår, at der ingen sammenhæng er, og at det

hele er tilfældigheder, så står der printet kraftidiot i hovedet på dem!

Syrien er overrendt med perverse svin som dem her – bestilt af Imperiet.

Bestilt til at ødelægge resterne af fortidens Palmyra, bl.a. …

Og historieforfalskning igen-igen, den foregår døgnet rundet i medierne med Fake Corporate News

over hele linjen. Undertrykkelse af viden foregår nøjagtig som i Den Mørke Tid, hvor vidende personer

måttet kryptere historien som legender og myter. Vi er i gang med en gentagelse af The Dark Ages, og

minsandten om ikke også Jorden er blevet �ad for anden gang! Lad os håbe, at fremtidige historikere –

de ægte historikere, ikke de globalistiske legesvende og Imperie-besyngere – til sin tid vil have noget

godt at skrive hjem om, og at den Nye Mørke Tid indeholder kimen til sin egen modsætning. En

forudsætning for det er, at alle de fortrængte og forbudte historier får en mulighed for at komme for

dagen. Hvis ikke, det sker, vil historiens hjul bare kværne videre i samme rille, med de samme

fortærskede fronter, fjender og falske forklaringer.

—– o —–
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Biologiske indvendinger

I fysikken kan man programmere en computer og simulere for at se, hvad konsekvenserne af ens

antagelser og teorier er. I biologien �ndes der intet af den slags. Kun hvis computeren bliver fodret

Darwin debunk

Fossiler giver meget lidt mening i darwinistisk sammenhæng.
Darwinisme har intet, der ligner direkte demonstration af teori som fx fysikken
Darwinister påstår uden hardcore bevis, at evolution bygger på tilfældigheder og naturlig
udvælgelse.
David Berlinski
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med ikke-darwinistisk mekanik, vil den være i stand til at producere og simulere noget, der ligner

biologisk liv.

Der mangler laboratoriebeviser. Når man studerer en hund, så ændrer den sig ikke over lang tid, og

der er ikke nogen forklaring på det i darwinistisk teori. Der burde være langt større variation, hvis

deres teori skal tages for pålydende. Jamen, siger darwinisten, det er fordi det tager millioner af år og

mange tilfældigheder og mange udvælgelser af forandre en art.

Darwinister hævder, at livet tilpasser sig efter behov. Altså der er brug for et kreatur, der kan �yve, så

derfor kommer naturen spontant op med en fugl. Men et kreatur kan baske lige så tosset det vil med

arme og ben, det bliver aldrig i stand til at �yve.

Darwin og ’nisterne argumenterer med, at der blev observeret lokale variationer på Galapagosøerne,

hvorefter de generaliserer og siger ’mere af samme slags’. Men det er ikke et konsistent argument.

Man kan ikke forstørre lokal variation til en universel regel. Det kan da tænkes, at en havmåge i løbet

af en halv milliard år bliver til en elefant, det er da en spændende teori, men hvis det skal kunne

hævdes, kræver det temmelig meget mere evidens, end darwinisterne har været i stand til at komme

op med.

Darwinister påstår, at hvaler må have startet som landdyr, siden pattedyr er almindelige på landjorden

og ikke i havet. Men man kan bruge et helt liv for en ko til at lære den at leve resten af sit liv i havet, og

den ville aldrig lære det. Ikke nok med det, næsten alle egenskaber hos koen skulle redesignes, før den

blev til en hval. Darwinister ville sige: jamen det tager mange millioner af år med sjove hval-ko-

hybrider, før det lykkedes. Altså en gigantisk mængde af mutationer/redesign, hvoraf 99.999% af dem

vil gå i helt �lfældigt-forkerte retninger + en fucking masse druknede køer. Og by-the-way, en søko er

ikke i familie med dens beklovede, behornede og beyvrede navnesøster med �re maver, lige så lidt

som en søløve er i familie med en løve.

Koens hud skulle blive uigennemtrængelig af vand, en radikal forandring, dens åndrætsorganer skulle

forandres radikalt. Et biologisk dykkerudstyr skulle organiseres. Øjnene og ørerne skulle beskyttes, og

faktisk skulle ørerne forsvinde, da en hval hører med sit kranium og sine knogler, eftersom lyd

forplanter sig direkte i vand. Fordøjelsesapparatet fra mund-tunge-tænder til mavesystemet skulle

voldsomt forandres. Hele nervesystemet skulle forandres. Det er simple tal, vi taler om her, altså antal

af forandringer, og ved ca. 50.000 forandringer bliver man nødt til at smide hele håndklædet i ringen.

Hvad gør darwinisterne? De bliver ved og ved med at forsøge at komme med argumenter for, at det

alligevel godt kan lade sig gøre.
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Jamen, siger darwinisterne så, eksemplet med koen er misvisende, for hvaler og køer er for langt fra

hinanden i familie. Udmærket siger vi så. Tag en hest eller en odder i stedet for. Nå nej, ikke en odder,

for den lever i forvejen i vandet, bare ikke som en hval. Ligesom en isbjørn og en pingvin. Og lad nu

være med at sige en krokodille. Hvad med en abe så? Zoologisk Museum i Kbh. har faktisk en søabe …

der selvfølgelig er en joke fabrikeret af en vittig hund af en konservator. Hvad med en hund så? Så kom

dog op med et eksempel. så gør dog noget! Men problemet er, at darwinister og biologer ikke føler sig

bundet af eksperimentelle ellerlogiske beviser, for de er højt hævet over den slags trivialiteter, siden

de har fået det blå stempel som netop: hævet over enhver tvivl.

I eksemplet med koen, eller hvilket som helst andet dyr, som darwinister nu foretrækker som model

for land-forstadiet til en hval, så burde der �ndes en enorm mængde fossile eksempler på hybride

mellemstadier fra naturens store tilfældighedslaboratorium. De �ndes bare ikke.

Darwinister bruger homologiske strukturer (opbygget efter samme logiske princip som …) som

argument for evolution. Se, bæstet har fem ’�ngre’ i sin �nne. Et menneske har fem ’stilke’ i sin hånd.

Ergo er morlille en �sk. OK, spøg til side, men der er masser af eksempler på homologiske strukturer,

der absolut ikke betyder, at der er tale om en artsfælle i dyreriget. Bortset fra reproduktionsorganerne

ligner den australske pungulv på mange måder en prærieulv i Nordamerika. Så en eller anden ur-ulv

skulle altså en gang have emigreret til Australien, og mutation og udvælgelse afgjorde herefter, at

fætteren hellere måtte få en pung i stedet for en livmoder. Der �ndes intet, der kan underbygge det,

og argumentet, der skulle tale for det, er hvad der kaldes et cirkulært argument.
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Så er der en af de helt tunge absurditeter. Ideen om at mutationer er ensbetydende med kreativ

diversi�cering, hvilket er så forkert som noget. Mutationer er skader på organismen og er altid en

svækkelse af denne. Biologer har umådeligt svært ved at nævne et eneste eksempel på velgørende

mutationer. Det er destruktive og uhensigtsmæssige, for en mutation er en tilfældig opstået fejl – med

mindre en eller andet ondsindet forsker prøve at skabe muterede rotter vha. radioaktiv bestråling.

Genetik er kodesekvenser. I fx computerkodning er tendensen, at programmeringsfejl fucker

programmet op. Altså med mindre fejlen er ubetydelig og en anden kodesnas dækker over den og

overtager. Fejlen opstår måske yderst sjældent, men er alligevel en fejl i en kode, der burde være

perfekt. Et dyr eller et menneske kan gå rundt hele sit liv med en genetisk fejl, der ikke giver det

problemer, men det vil aldrig være at betragte som en gavnlig ting.

Det sker i computerprogrammer, altså systemer skabt til at simulere organisk liv og intelligens, at

systemet crasher pga dårlig programmering. Hvis vi begynder at indføre randomitet i styresystemer og

programmer, vil de meget hurtigt bryde sammen. Hvorfor, spørger vi darwinisten, giv os et klart svar

på, hvorfor det så ikke sker i dyreriget, for det må I jo kunne ifølge jeres påstået perfekte teori, der

faktisk ifølge darwinisterne ikke er en teori længere med bevist til op over begge ører. Så meget desto

bedre, så kom med et svar, der starter med sætningen: Levende systemer oplever ikke nedbrud på

grund af tilfældig systemfejl/mutationer, FORDI … Fuldfør sætningen, kom-kom …!

Svaret udebliver.

Ifølge darwinismen – og vi gentager lige os selv ganske kort for at kunne gå videre – sker der altså

konstant en række mutationer, der per de�nition er fuldstændig tilfældige og uforudsigelige. Men efter

de har fundet sted, �nder der så en fuldstændig deterministisk udvælgelse sted, der afgør, hvilke

mutationer, der er gavnlige, og hvilke der er skadelige, og den ’naturlige udvælgelse’ viser sig så ad

bagdøren at være vældig intelligent. Alligevel påstår darwinisterne, at hver eneste hændelse af ren og

skær dum-heldig mutation > forandring (et stokastisk princip) intet og absolut INTET har med den

foregående hændelse at gøre, men at alle hændelser er unikke. Og at alle de ufatteligt smukke

skabninger, der render rundt på Jorden skulle være fremkommet ved et svineheld ud af noget, der

startede som en destruktiv fejl, der ender op med at blive reddet på målstregen.
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Som vi senere skal prøve at forstå ved at forstå darwinismens �loso�ske bagland, så røber

tilstedeværelsen af denne deterministiske intelligens, at darwinismen, der i hvert fald på Darwins

gamle dage og efterfølgende hævder at være ateistisk og rationalistisk-materialistisk, i realiteten er en

panteistisk og sækulær … teisme. Gud er smuttet ind ad bagdøren og piller ved mutationerne. Dette er

en del af darwinisternes trosbekendelse: Vi tror på evolutionens absurde intelligens, som vi eller gør

hvad som helst for at benægte. Det er et MIRAKEL!

Darwinisme er altså den for tiden og i øvrigt på noget tidspunkt absolut førende tilfældighedsteori.

Hmm, tænker man. Hvis naturen alligevel viser sig at være så intelligent, hvorfor så det unødvendige

led med at fucke sig selv op for dernæst at lave en feberredning af sig selv? Perfekt orden ud af kaos …

underligt at de samme folk kom op med termodynamikken, der siger nøjagtig det modsatte. Det er,

som om de ikke helt kan bestemme sig.

Hvis et dyr udviklede en kromosomfejl, altså en seriøs mutation, som forandrede grundstrukturen af

dets dna-kæde, ville der ikke som følge deraf opstå en ny art, som darwinisterne har hævdet? Dyret

ville blive ude af stand til at videreføre sin arvemasse, og fejlen ville gå tabt. Er det i virkeligheden det,

der er naturlig udvælgelse, altså at naturen sørger for at kassere muteret genetik og rydde op efter

sig? Ikke just det, som darwinisterne hævder. De mener jo netop, at det er mutationerne, der skaber

dynamikken. Naturen er åbenbart uenin med dem, siden den så konsekvent sørger for at smide dem i

den store skraldespand.

Videnskabelighed

Vi hører altid påstanden om, at videnskabsfolk er et specielt selvkritisk folkefærd, da det jo er det

idealiserede billede af videnskab, som omgærer branchen. Det er en �ot påstand, der snarere beretter

om storheden af videnskabsfolks ego end om deres moralsæt. Videnskabsfolk hader at blive kritiseret,

og de vil gøre alt for at undgå det. Deres karriere er bygget op på deres gode ry og bliver nedbrudt af

et dårligt rygte. Hvis de har begået en fejl, vil de ofte gøre alt for at skjule det, med mindre de ikke kan

slippe for det. På det punkt er de hverken værre eller bedre end andre mennesker. Lokal kritik af
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forkert anvendte data �nder sted. Der �nder en kollegial pier reviewing sted, men omfattende global

kritik af større videnskabelige teorikomplekser er meget sjældne. Too big to fail, too big to jail, siges

der om bankfolk, der begår fejl – hvilket for det meste ikke er fejl men overlagt svindel = forbryderisk.

Too big to critisize hænger som en beskyttende kappe af uantastelighed omkring videnskab.

Darwinismen har båret rundt på en sådan, siden etablissementet i Det Britiske Imperium, der var

Darwins opdragsgivere, gav ham og teorien det blå stempel.

Videnskabsfolk er bange for at miste deres fundering. Det vil helt sikkert ske, hvis en videnskabsmand

skulle være helt ærlig omkring sin indsigt og sige: Det har jeg ingen anelse om. Så de faker en indsigt

og taler sig udenom i stedet. I unge videnskaber vil der ofte være større ærlighed om, hvor langt man

er fra at forstå en videnskabsgrens problemer i deres fulde omfang. Hjerneforskere har langt hen ad

vejen indrømmet, hvor lidt de egentlig forstår. Men de var gode til at sælge sig selv alligevel, for når

der er meget at forstå, er der jo også arbejde til mange i lang tid, og deres arbejdsgivere/fundører var

åbenbart så velvilligt ivrige efter at vide så meget som muligt om den hjerne, de så gerne ville fucke

med, at de slap afsted med det.

Klimavidenskab er et andet eksempel, men her gik det mindre godt, for de samme opdragsgivere var

her mere interesseret i at skovle en masse penge ind, mens de gjorde vejr og klima til et

masseødelæggelsesvåben. Der fandt udtalt svindel med data sted blandt en særlig gruppe forskere på

East Anglia Universitetet i England, og computerhacks i to omgange viste en intern

mailkorrespondance, hvor gruppen aftalte, hvordan de skulle tilsløre deres kriminelle handlinger og

holde andre videnskabsfolk fra at kigge dem efter i kortene. Det var dem, der fodrede FN’s Klimapanel

og Al Gore. Her er vi nok ude i noget mere alvorligt end oppumpet ego og arrogant ambition, for

specielt denne sag lugter af bestilt arbejde og korruption og tilstedeværelsen af en skjult hånd med en

agenda.

Så den postulerede generelle videnskabelige vederhæftighed er altså en smuk tanke, men ikke andet.

Måske især indenfor videnskabelige grene, der er darwinistbefængte. 100 års svindel med

embryologiske tegninger taler for sig. Historien med Piltdown-manden var lodret svindel. The missing

link er aldrig dukket op, men der ageres, som om det bare lige er spørgsmål om … i morgen, så skal

det nok komme. Efter 100 års spændt venten og troværdighed på forventet efterbevilling.

Neanderthaleren bliver konstant relanceret som en forstadie til Homo Sapiens Sapiens, og det hævdes

nu, at der foregik indavl mellem de to arter. Men neanderthaleren var ikke et menneske, det var en

stor primat, og alle features i dens krop var totalt anderledes end mennesket. Og mennesker har jo

ikke gået rundt og bollet gorillaer og orangutanger ude i junglen, vel?
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Illustratorer har gennem halve og hele århundreder fået besked på at fremstille neanderthaleren med så

menneskelige træk som muligt – bare lidt mere �adpandet. Sidder der ikke bare to gubber her og hygger sig

over en kop øl efter jagten. Bemærk, de havde også elektrisk lys. Samtidig blev de tidlige mennesker beskrev

så abeagtige som muligt. Vi mødes på halvvejen – since the link is missing.

Når en mental konstruktion som darwinismen har nået en vis størrelse og udbredelse, antager den

karakter af urørlighed, og konstruktionens forfægtere anser det herefter nærmest som over�ødigt at

tage stilling til facts og substans i berettigede udsagn eller hø�igt undrende forespørgsler fra

eventuelle kritikere men kan nøjes med at afvise dem med et arrogant fnys. De regner sig selv som

beskyttet, som værende i immunitet, i en politisk korrekt sikkerhedszone af eksklusivitet. De er fredet i

klasse A, og ansvarlighed og hæderlighed er irrelevant. Men arrogance er som bekendt en facade, og

her dækker facaden blandt andet over en stor frygt. Frygt for at miste social accept, frygt for karriere,

frygt for ansigtstab, frygt for kontroltab og tab af magt, frygt for repræsalier. I visse tilfælde frygt for

eget liv.

Har vi et stykke psykologi her, der fortæller noget om, hvor vakkelvoren darwinisme er som postuleret

videnskab? Altså jo svagere og mere gennemhullet et postulat er, jo kraftigere og nærmest desperat

må den forfægtes for ikke at falde fuldstændig sammen. For darwinisme er samtidig gået hen og

blevet en anakronisme bestående af en stak anekdoter fra 1800-tallet, der over hovedet ikke ligner

noget, der be�nder sig i den seriøse del af videnskaberne. Og det er et symptom på en sørgelig

forfatning for både videnskaben som institution og det mentale helbred for viden i et samfund, at man

skal være bange for at kritisere dawinisme med substantielle argumenter. Det burde være en selvfølge

og nærmest en pligt.

Så hvorfor kom man overhovedet op med darwinismen i første ende?
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Historiske indvendinger

For det første er det en del af videnstyveriet fra Oplysningstiden og er som sådan en logisk

konsekvens. For det andet indeholder de alle de racistiske og eugeniske applikationsmuligheder, som

blev udruget i netop det britiske etablissement, der var Darwins opdragsgivere. For det tredje tjente

det som pseudovidenskabeligt bagtæppe og retfærdiggørelse af imperialisternes ret til at herske over

resten af menneskeheden inklusive deres egen klassedelte befolkning, for de var jo hermed resultatet

af naturlig udvælgelse og den stærkes ret til at føre sine gener videre – på andres bekostning.

Folkemord �k lige pludselig en videnskabelig overbygning. Og for det fjerde og måske dybest

beliggende var det en tilsløring af menneskets egentlige ophav, for nu var vi jo bare en stak halvaber i

jakkesæt og kjole, og det var just sådan, imperialisterne så på menneskene. De skulle jo nødig få høje

tanker om sig selv.

At darwinisterne hang ud med eugenikere og i mange tilfælde var et og samme, vidner om, at de ikke

engang selv troede på teorien. Eugenik har ikke noget med tilfældighed og naturlig udvælgelse at gøre

men er en praksis for husdyrhold af mennesker, for bevidst avl, udvælgelse og ’the �ttest’, eller som

Darwin skrev ’the strongest’ (det andet er en efterredigering), der viser sig at være de måske egnede

for etablissementet. Darwin kom i øvrigt ikke op med teorien, det gjorde hans far årtier forinden. Og

Darwins halvfætter var sir Francis Galton, manden der gav navn til det institut, der promoverede

eugenik i England, senere overtaget af Rocefellerne og senere dyrket af nazisterne. Vis mig din familie,

og jeg skal sige dig, hvem du tjener.

Hvis ikke Homo Sapiens Sapiens er resultatet af en kosmisk tilfældigheds-konspiration, hvad er det så?

Genforskeren Lloyd Pye sagde det lige ud. Mennesket stammer ikke fra aberne, de stammer fra et

andet sted i galaksen, og som vi er i dag, er vi resultatet af genetisk manipulation. Det samme gælder

alle husdyrracerne og en del vilde dyreracer. Der var nogen, der ��ede engang i en fjern fortid.

Umuligt nonsens, råber mainstream straks. Her må man så lige spørge dem om, hvorfor deres

kolleger up front så har så travlt med genop�nde de kimærer, som der er beskrevet i oldbabyloniske

skrifter? Og som naturen med garanti ikke har tænkt sig at komme op med af sig selv vha tilfældige

mutationer og naturlig udvælgelse. Selv en hardcore darwinist ville ikke �nde på at påstå det. Så hvis

de er i fuld gang med i dag at genskabe og genop�nde samtlige horrible teknologier beskrevet i fx det

sumeriske krigsepos Enuma Elish, inklusive krigsførelse vha vejr, monstre og kimærer, genetiske

eksperimenter med transhumane hybrider, plasmatiske energivåben kraftige nok til at ryste Jorden i

sin grundvold, �yvende højhastighedsfartøjer, usynlighedsteknologi – alt sammen direkte taget ud af

et 5000 år gammelt skrift, der i øvrigt bliver bekræftet af lignende skrifter fra samtlige højkulturer –

altså hvis der ikke fandtes noget dengang, som de nu er så forhippede på at efterligne, så må du kalde

mig Madam Blå.
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Og her lander vi igen ved det, som måske er den egentlige årsag til, at vi har fået darwinismen at sutte

på i stedet for noget, der giver egentlig mening. Det er en ideologisk-politisk røgskærm til at skjule og

begrave viden om de ældste tider og det menneskelige urspring. Darwinisme er et begrebsforvirrende

designerudslip fra Babelstårnet beregnet på at frarøve menneskeheden et nøjagtigt samtalesprog.

Filoso�ske indvendinger

Dette er selvfølgelig den vanskeligste vinkel, men der er ingen, der skal komme at sige, at vi her på

Paradigmet gør det nemt for os selv. Bortset fra, at vi tager hjælp fra eksperter i feltet, hvis man kan

sige, at det er at springe over, hvor gærdet er lavt. Det er det næppe. Men læg venligst mærke til, at vi

ikke bruger kilder bestående af folk, der har udgangspunkt i kreationisme / intelligent design, der i

princippet blot er en slags kristent modtræk til darwinismen. Det betyder bestemt ikke, at vi forsøger

at benægte, at Gud havde en �nger med i spillet i selve Verdens Skabelse. Spørgsmålet er blot: hvilken

gud taler vi om her og hvilken skabelse? Det betyder heller ikke, at vi benægter, at Livet på Jorden

bærer vidnesbyrd om en endog meget høj grad af intelligens eller hævder, at organisk liv blot er en

maskine. Vi gør noget helt tredje eller fjerde.

Darwinisme er ikke et tankesæt, der er opstået eller lever videre i et vakuum. Som ideologi, hvilket det

er, er det en del af en kædereaktion, en udvikling – med andre ord en evolution 😉 af tanker, der har

deres rod tilbage i historien. Vi tør godt bruge udtrykket her i tillidsfuld forvisning om, at du og jeg har

forstået noget om, hvad ordet evolution i darwinistisk terminologi betyder.

Ovenstående har lånt stof fra David Berlinski, og følgende låner materiale og synspunkter fra �loso�en

Jay Dyers 3 timer lange audio-foredrag om emnet med foregående artikel, og som primært er

videnskabsteoretisk, �loso�sk, epistemologisk-analytisk i sine vinkler. De supplerer hinanden på

fremragende vis.

Indledningsvinklen er den formodning i videnskaben, at man i studiet af fx. regnorme bare kan gå ud

fra, at løsningen følger med som en del af pakken, altså at man kan anskue det objektivt, og at de

anskuelser, man som videnskabsmand gør sig om kræet som tingsliggjort studieopbjekt, ikke er linket

op til andre trossætninger eller et grundlæggende verdenssyn i øvrigt. Man behøver altså bare at

studere ormen, den lille slimede jordgnasker, og så vil det af sig selv vise sig, hvad den har gang i.

Denne opfattelse har sin rod i Oplysningstidens naive empiricisme og begrebet ’tabula rasa’, den

renvaskede tavle, der bliver skrevet på for første og afgørende gang, når man bare aktiverer sit

sanseapparat og de instrumenter, der forlænger det. Den rene, ubesmittede tavle nedskriver altså

bare den rå faktualitet ved at observere den uden forudsætninger og fordomme. Men det er en
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forloren antagelse, for der �ndes ikke rå, neutrale fakta, der er ubesmittede af fortolkning og et

grundlæggende paradigme.

Det er derfor, at darwinismen er overvejende materialistisk, reduktionistisk, atomistisk i sit syn på liv,

for livet er en snotdum maskine, der bare hakker løs med sine blindskud i øst-vest-nord-syd, op-ned-

frem-og-tilbage og med et vanvittigt forbrug af tid og ressourcer kommer op med et eller andet

brugbart i sidste ende. For så blot at sætte det hele over styr igen. Blot det at kalde jordgnaskeren for

en regnorm implicerer en identitet over tid. Vi ved, hvad vi taler om, for det er jo en regnorm, ikke

sandt? Den relaterer til alle andre oplevelser og forekomster af regnorme, vi har haft og er dermed et

objekt med en historik og en forudfattelse, en fordom.

Så hvad er pointen i det? Pointen er, at en overbyggende struktur kan bygges ovenpå et underliggende

fundament, der bedste fald er ufuldstændigt og i værste fald er bedragerisk. Det kan fungere for en

tid, men den indbyggede fejl vil med tiden få hele overbygningen til at falde fra hinanden. Naiv

impericisme og dens a�edning, darwinisme, der er adopteret som en grund�loso� i Vesten, får nu

Vestens fundament til at falde sammen. Meget Spenglersk på sin vis, materialisme bliver Aftenlandets

undergang.

Darwinismen er mere end blot tilfældig, simpel biologisk teori. Det er en hel mythos, en total

verdensforklaring og ikke overraskende, da en af dens formål var at sende kristendommens mythos til

tælling og overtage monopolet som sandhedsforsyner i forhold til de grundlæggende spørgsmål:

hvem er vi, hvor kommer vi fra, hvor bevæger vi os hen og hvad er livets drivkraft? Ikke helt

uvæsentlige spørgsmål for vores selvforståelse. Darwinisme funger altså på samme måde som en

religion, der har sine lærermestre, sine helgener, sine dogmer, sin skabelsesberetning og sin

trosbekendelse.

Filoso�sk historik

Navngivning af arter går 2000 år baglæns til Aristoteles. Empirisk videnskab starter her, men

Aristoteles er realist i ordets oprindelige betydning. Tankesættet mellemlander i middelalderen, hvor

han genopdages, men navngivning/nominalisme hos Anselm, Abelard og Ockham er simple termer,

der kommer ud af munden på mennesker og har derfor ingen metafysisk virkelighed/realisme

længere. Helt radikalt bliver det hos de britiske nominalister/empiricister i Oplysningstiden, Hume,

Locke og Hobbes, der arver den middelalderlige udgave og radikaliserer den yderligere. Her er den

�loso�ske grundsætning kommet til et afklaret destilat, som er blevet kaldt ’epistomologisk

selvbevidsthed’. Og det er bestemt ikke noget skulderklap, for det er samtidig her, at konstruktionen

begynder af falde sammen.

For empiricister kan begreber om virkeligheden kun stamme fra forudgående, sanset erfaring.

Metafysisk, højere virkelighed er udelukket. Mennesket har ikke længere en sjæl, men kun en kollektiv

erfaring fra den myretue, som den menneskelige kultur udgør. Mennesket er bare et videokamera, der

optager den ydre verden gennem sin sansende optik, og dets bevidsthed er bare en �lm, der er

optaget. Der �ndes ingen virkelighed udover erfaring. Hvor langt en �losof som Hume gik i den retning
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er illustreret i den anekdote om ham, der siger, at han nogen gange så efter, før han gik ind i sit hus,

om der var lys. Altså, om han var hjemme. For hvis han var hjemme, var virkeligheden jo hjemme, og

han var ikke udenfor, for kun oplevet virkelighed er virkelighed. Et træ, der falder i skoven, uden at

nogen ser det, er derfor ikke virkelighed. Hvilket selvfølgelig er nonsens, men det fortæller, hvilket

absurd streng, de gik ud af. Er det så ikke bare en �losihistorisk blindgyde? Ja og nej. Ja, fordi det i

sidste ende vil falde sammen, da det er en blindgyde. Nej, fordi det �k afgørende betydning og sejrede

ad helvede til. Det er der, vi er i dag.

Darwinismen hænger sammen med fremkomsten af industrialismen, imperialismen, starten på

monopolkapitalismen (East India Company) og selve tanken om det Britiske Imperiums ret til et

verdensherredømme. Vi �nder i kølvandet folk som Ruskin og Rhodes, der er nøje beskrevet af Carol

Quighley (Tragedy & Hope), The Royal Society som grundlæggende tænketank, der netop har sin

oprindelse i Oplysningstiden (årstal) og senere The Royal Institute for International A�airs. Det

forklarer, hvorfor darwinismen �k en udbredelse langt udover, hvad den var berettiget til. Den var

simpelthen understøttet af etablissementets mest magtfulde institutioner fra dens fremkomst og

videre, fordi den var i stand til at underbygge selve ideen om britisk beherskelse af hele Verden. Det er

Pax Brittanica, som vi �nder i Spencers The Fairy Queen, hvor Imperiet fremstår som det mystiske-

mytiske genopstandne Græsk-Romerske Rige (Pax Romana) – hvor feernes dronning, Galadriel fra

Ringenes Herre med et twist, selvfølgelig er den særdeles okkulte og symbolbefængte dronning,

Elisabeth I. Vi ved så, at briterne tog deres egen afvej fra Romerriget og dets egentlige arvtager, den

katolske kirke, i form af et protestantisk Søimperium styret af venetianske og delvis jødiske

bankmænd, der opererede skyggerne af et verdensrige byggende på sørøveri, drughandel,

menneskehandel, krige, folkemord og svindel. Meget sigende, da venetianerne �nansierede den

protestantiske revolution i Europa og Luther/Calvin – og 30-årskrigen, den egentlige 1. Verdenskrig.

Koncepterne går fuldstændig hånd i hånd ifølge socialdarwinismen. Hvis man er det top-egnede

rovdyr til at overleve, så er man netop monopolkapitalist, bankmand eller … dronning. Eller konge, jf.

hele optakstforløbet til 1. Verdenskrig og krigen i sig selv, der kommer lige lukt ud af britisk

kronkapitalisme (crony capitalism), hvilket er gennemført, implementeret darwinisme jf. Webster

Tarpleys fremstilling af Edward VII som hovedmanden bag krigen. Det mest ’egnede’, læs: det

snedigste og mest aggressivt ryggesløse Imperium overlever, og ned med �aget går det østrig-

ungarske, det tyske, det russiske og det ottomanske. Ethvert historisk Imperium har deres egen

mythos, og den britiske version hed: darwinisme.

I de antikke imperier, faktisk frem til Solkongen, Ludvig XIV, var kongen eller kejseren søn af Solguden.

Ceasar var søn af Gud. Paven bliver selve Guds stedfortræder på jord, en anden måde at sige det på. I

den darwinistiske mythos blive Anglo-Man den nye naturalistiske solgud.

Darwins On the Origin of the Species. A Treatise of the Favored Races of Man fra 1859 er en apologi

(apologia = undskyldning), som vi kender begrebet fra teologien, et dokument der argumenterer for

berettigelsen af og samtidig leverer en undskyldning for den britiske elites fremfærd i sin datid. Så

indpakket i datidens sprog og koncept for naturhistorie og naturvidenskab �nder vi denne essens.

Darwinisme kan simpelthen ikke forstås udenfor denne kulturelle sammenhæng eller udenfor dette
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elitære, ideologiske miljø. 10 år før afhandlingen havde Irland oplevet The Great Famine (1845-49), der

netop var et britisk imperialt overgreb på et helt folk. NB! Det havde meget lidt at gøre med

karto�elpest, for hvorfor skulle 200.000 britiske soldater deltage i udplyndringen i de �re år, det fandt

sted. Irland blev frarøvet ALT, de havde indenfor landbrugsprodukter, og befolkningen døde som �uer

eller prøvede at emigrere, de få for hvem det lykkedes. Darwin skriver senere: Der �ndes 70

menneskeracer på Jorden, og lavest af dem alle er: irlænderne. Tydeligere kan det vist ikke blive. Senere

gentog briterne taktikken med folkemord ved udsultning overfor inderne og iranerne.

Det er denne britiske taktik, der i sin videreførelse i dag er skyld i sult, hungersnød og sygdom overalt i

den Tredje Verden, der sammen med krig og ødelæggelse ER eugenik. Men det er meget svært for

mennesker at gennemskue fænomenets oprindelse, hvis de ikke kender dets oprindelse. Der burde

skrives en ny mod-darwinistisk traktat med titlen: On the Origins of Misery – A Treatice of Racism,

Eugenics, Wars and Arti�cial Scarcity as Concocted and Promoted by The Anglo-American Empire and

the Global Banking Establishment. Jeg har en mistanke om, at den ikke ville blive udgivet af Oxford

University Press.

Darwinisme er in�ltreret i en række andre ismer, der har deres oprindelse i det samme miljø i anden

halvdel af 1800-tallet. Blot et eksempel på en videreudvikling af socialdarwinismen:

socialismen/marxismen. Efter udgivelsen af Det Kommunistiske Manifest skriver Marx simpelthen et

takkebrev til Darwin om, hvor storladen han synes, at denne teori er. Interessant, mens han i øvrigt

propper penge ned i baglommen fra banksyndikatet Rothschild (jf. Bakunin), så han ikke nævner

centralbankvæsenet i Das Kapital. Bank of England ejet og kontrolleret af dette syndikat og er

modellen for de seneste 400 års centralbankvæsen uden hvilken britisk imperialisme ikke ville have

kunnet operere. Darwinismen blev lanceret som en fremskridtets �loso�. Bemærk ligheden med

marxismen. Bemærk også, at dette fremskridt er ensbetydende med uhørte grusomheder mod

menneskeheden – men med et blåt stempel i røven. Marx forstod, hvad Darwin havde gang i, og at

destruktion skulle være drivkraften i evolutionen. Både Darwinisme og Marxisme �k deres

gennemslagskraft, fordi de appellerer til menneskelig egoisme, og da de først var implanteret som
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ideer, sev de som en gift, en virus gennem hele samfundet. De er sammen med dyrkelsen af elitær

oligarkisme grunden til den misére, vi be�nder os i i dag.

I løbet af det 20. århundrede begynder darwinismen af afvikle sit oprindelige tilhørsforhold til

eugenikken. Især efter 2. Verdenskrig var det ikke stuerent længere, og briterne/amerikanerne som

krigens sejrherrer med ret til at skrive deres version af historien �k den smurt af på nazisterne, selvom

det var dem selv, der havde udviklet den. I stedet for eugenik talte man nu om genetik. På det seneste

kalder man det for bioetik. Det lyder ganske velbekymret og vældig stuerent men er intet andet end

gammel vin på ny �aske. Darwinismen er nu pakket ind i et nyt, lækkert propaganda-omslag og

fremstår som en blanding af humanisme og blødt teknokrati, altså Videnskaben som Verdens nye

frelser, der skal redde den arme menneskehed fra sin egen misère. Hvilket er super ironisk, eftersom

det er darwinismens opdragsgivere, der har skabt hele misèren. Og der �ndes ikke nogen monolitisk

struktur, der hedder Videnskaben. Der �ndes videnskab og videnskabsfolk af vidt forskellig observans,

men der �ndes intet højere olympisk pantheon, der kan hævde en status, der berettiger til stort

forbogstav.

Darwinister i dag vedgår sig ikke deres arv på samme måder som bekendende socialister i dag ikke

vedkender sig de mega-grusomheder, der er deres forudsætninger. Men sådan spiller klaveret ikke.

Man kan ikke uden konsekvenser ukritisk lad som ingenting og se bort fra historien. Når man hører

folk som Dawkins, Hitchens, Dennet, Harris og andre darwinistiske ateister prædike darwinisme og

rationalisme i dag, er det bare en opdatering af elitære, victoriansk anektoter fra 1800-tallet. Man

spørger sig selv, om de ikke er en inkarneret dementi af evolutionstanken, for de er ikke kommet

videre, der har ingen udvikling fundet sted i 150 år. Det er nærmest gået tilbage.

Den socialdarwinistiske mythos bliver i dag vedligeholdt af det anglo-amerikanske etablissement der

kalder sig selv for the New World Order via en stribe globale institutioner som FN, der er deres

op�ndelse. Der bliver indoktrineret i darwinisme på alle skoler, gymnasier og universiteter i Vesten, og

hvis man nægter at gøre det, har man ikke et job i branchen længere. Her ville darwinisten eller

skeptikeren, der abonnerer på ideologien, indvende: Jamen der er SÅ mange mennesker i Verden, der

er overbevist om sandheden i tanken, og så må den jo være sand. For det første er appel til

mængde/masse og popularitet ikke et validt argument men en logisk fejlslutning. For det andet ser

skeptikeren bort fra graden af so�stikerethed og omfang for propaganda og hjernevask af seriøst

mange mennesker på én gang. Jf. Edward Barnays, jf. sovjetstatens og nazistatens propaganda.

Omfang og e�ekt af massehypnose bør ikke undervurderes. For det tredje er der solid historisk

evidens for, at masseforførelse har fundet sted i årtusinder. For det fjerde er Vesten og store dele af

udkantsverden en totalitær monolith, hvor netop darwinismen har sejret ad helvede til, sammen med

det engelske sprog, dollaren, McDonalds, 7/11 på hvert gadehjørne, Coca Cola på enhver hylde,

Hollywood på enhver �adskærm. Darwinismen er markedsført og pumpet ind i hjernen på enhver

skoleelev – med vilje og med et formål. Masseaccept baseret på tvang og forførelse og evig gentagelse

er ikke et mål for sandhedsværdi.

Empiricisme fører til materialisme og solipsisme, menneskets totale isolation fra et højere forenende

princip, fra Kosmos. Død over metafysikken. Problemet er bare, at darwinisterne ikke slipper for
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metafysikken, for blot det at tale om et universelt styrende princip, der så for dem er totalt og

destruktivt kaos med et hemmeligt styresystem, er et yderst metafysisk udsagn. At alt er relativt og

kaotisk �ux, er et dybt metafysisk udsagn, der ikke vil være ved sig selv. Materialister har det virkelig

svært ved, at der �ndes denne indbyggede, sejlivede metafysik, som de totalt benægter. Man kunne

næsten blive helt freudiansk her: det som de fornægter og henviser til under- og ubevidsthed, vil styre

deres liv og tanker. Den historie, der nægter at fortælle, vil de være tvunget til at gentage.

De gjorde sig, ligesom marxisterne, sjove krumspring for at a�ive religionen. Og de endte med selv at

blive til religion ad bagdøren. Hvilket om muligt er endnu værre. Begge ideologier er manisk besatte af

social kontrol af masserne. Begge kalder sig sekulære, mens de er dybt religiøse – på den klamme

måde. Begge kalder sig selv for videnskaber, men begge har snydt på vægten. Begge var �nansieret og

promoveret af den angloamerikanske bankelite. Begge har som kompensation for deres store

svaghed, at de bygger på uvederhæftighed, kompenseret for det ved at in�ltrere meningsdannende

institutioner og indoktrinere folk med deres bunk.

Og begge er dømt til undergang, for det er indbygget som en tidsindstillet selvdestruktionsmekanisme.

—– o —–
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21. november 2016 kl. 16:32 lokal tid beslutter en sommerfugl af arten Rhetus Dysonii også kaldet

Dysons Blå Doktor i den ufremkommelige region, Madre de Dios, på grænsen mellem Peru, Brazilien

og Bolivia i en højde over havet på 1040 meter at �yve ind ad bageste siderude på et terrængående

køretøj af mærket Nissan Patrol tilhørende en kurér for det lokale kokain-kartel, der sammen med Den

Lysende Sti bruger de mudrede jungleveje til transport af deres fortolkning af El Dorado, hvor det

Sommerfuglee�ekt
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pragtfulde blå insekt formår at sidde helt stille i �ere timer i en krog, til den ved foden af bjerget kan se

sit snit til at blafre rundt i den midlertidigt forladte bil, mens ejeren a�everer sit gods, slår en streg,

drikker en kop ka�e og to glas boliviansk Singani.

Da han vender tilbage, står der foran bilen en argentinsk turist ved navn Ernst Hützinger, hvis

passionerede hobby er lepidoktorologi, og som for den nette sum af 150 brazilianske real overtaler

kokain-kuréren til at fange den blå �yver i sin bil, hvorefter han er i stand til at vende tilbage med en

komplet indsamling af sjældne sommerfuglearter bestilt af en indkøber i Ingolstadt, Bayern, til sit

landsted i Bariloche Rio Negro i det sydlige Patagonien, hjemstedet for udvandrere fra Det Tredje Rige

efter 2. Verdenskrig, hvoriblandt befandt sig den mest notoriske udvandrer af alle ved navn Adolf

Hitler + hans kone, hvis stab �ngerede deres død i en bunker i Berlin vha. en af �ere stand-ins, og

sammen med en stak topvidenskabsfolk, �nansmænd og Gestapo-o�cerer i en ubåd blev

transporteret til dette afsides sted, hvor de levede uantastet til deres dages ende beskyttet af en

ildmur af de omtalte Gestapo-spooks.

Opkøberen i Ingolstadt, Helmuth Weishaupt, bosiddende i hjembyen for stifteren af den infamøse loge

af Bayriske Illuminati, Adam Weisshaupt, der selv er 9. generations-efterkommer af stifteren, 

modtager to uger senere en kostbar leverance fra Argentina, som han straks lægger om i det særdeles

beskedne bagstykke i sin Audi TT Coupé fabrikeret i netop byen Ingolstadt og kører de ca. 50 kilometer

i retning af Regensburg, hvor han har sit luksus-fristed med udsigt over Donau�oden, hvor han pakker

leverancen ud efter afpropning af en Spätburgunder Rotwein Barrique trocken vom Weingut Leopold

Schärtzle fra 2013 til den beskedne pris af 35 euro og udånder efter en uge grundet et uventet indhold

i den tilsyneladende hermetisk tillukkede forsendelse af Strychnos Nux-Vomica også kendt som

’rævekage’ eller stryknin.

I efterforskningen af sagen kom det for dagen, at giften var blevet indført i den pakkede forsendelse

via et ganske lille hul i bunden i kassen og så at sige sprøjtet ind med en slags kanyle, hvilket derfor

delvist fjernede mistanken fra afsenderen, men til gengæld åbnede for spekulationer om eventuelle

fjender indenfor forretningsforbindelser eller familie, og især blev der set nærmere på hans nyligt

separerede og 32 år yngre kone, der efter hans død og overtagelse af formue, real estate og en Audi

TT Coupé til en nyværdi af 55.725 EUR straks giftede sig med sin elsker, pakkede ku�erten og kørte i

retning af dennes families hjemsted i middelhavsbyen Bar i Montenegro, uden at politiet var i stand til

at fastholde dem grundet manglende beviser endsige indicier for noget.

Da det nygifte ægtepar, der er på en slags eskapistisk bryllupsrejse og krydser grænsen mellem

Bosnien-Herzegovina, hvor de over radioen hører nyheden om, at tidligere serbiske præsident,

Slobodan Milosevic, der som alle i regionen ved, blev ’hjulpet’ lidt med at begå selvmord i sin celle i

Haag, nu med 25 års forsinkelse er blevet frikendt for samtlige forbrydelser, der i sin tid slæbte ham til

Haag inklusive de påståede massakrer ved Pristina, som FN-kommissær Carla del Ponte o�cielt har

erklæret for en propagandaløgn fremsagt af NATO, får ved grænsen følgeskab af et par køretøjer, og

da parret i deres labre Audi holder ind på en rasteplads 30 km øst for Dubrovnik lige før den

montenegrinske grænse, bliver de overfaldet af medlemmer af den albanske ma�a, det største

forbrydernetværk i Europa og tæt allieret med CIA, verdens største forbrydernetværk, og da de
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forsøger at slippe væk, bliver de begge skudt og smidt i det tætte buskads, hvor de først bliver fundet

halvanden måned senere, da der ikke foreligger nogen efterlysning eller grund til at søge dér af alle

steder – alle smykker, kontanter, kreditkort og Audi TT Coupé er for længst forsvundet over grænsen til

Montenegro og videre til Albanien.

I Albaniens hovedstad Tirana be�nder sig en gruppe kinesiske handelsfolk, og selv om tiderne er

anderledes og de daværende relationer mellem maoisterne og det maoistisk inspirerede styre under

Enver Hoxha for længst er aftaget i og med Kinas tilbagevenden til konfuciansk meritokrati

umiddelbart efter Maos død og udrensningen af hans enke og Firebanden på den ene side og

Albaniens tilbagevenden fra kommunistisk regime til traditionelt omend uo�cielt ma�avælde 2.0 på

den anden side, så er der stadigvæk visse forbindelser tilbage omend af mere handelsmæssig

karakter. Et medlem af denne delegation i Tirana, hr. Wu Shan, har særlig interesse i antikviteter og

samlerobjekter og erhverver sig blandt andet en samling romerske guldmønter, 5 stk. blankvåben

stammende fra Skanderbegs 18.000 mands store hær berømt for at marchere ufortrødent mod den

osmanniske hær i 1444 – samt en kasse med sjældne sommerfugle fra Sydamerika, uden værdi i sig

selv, men med den rigtige køber i Hong Kong, af potentielt anseelig handelsværdi.

Der går ikke mange dage – hvilket antikvitetshandleren muligvis skal være glad for – inden der i

Hollywood Road 72, Hong Kong, under skiltet Oi Ling Arch Angel Antiques ind�nder sig en hollænder,

der ikke har pengepungen til andet end at se på varerne i eksklusive forretninger som Tai Sing i 12

Wyndham Street og dens ubetalelige udbud af jade og porcelæn fra dynastierne, men mere går efter

sære rariteter, og som derfor i hr. Wu Shan’s mere beskedne antik-joint falder for en kasse med

sommerfugle, der ikke engang er antikke, men til gengæld særdeles smukt konserveret, med alle

farver intakte, hvis man da kan tale om konservering af et insekt, der har endt sit liv gennemboret af

en nål og fastgjort til et stykke kryds�ner i indtørret tilstand. Bas van Houwen, som er mandens navn,

er bosiddende i Pelambang, Sumatra, Indonesien, byen for enden af det brede stykke af Musi�oden,

den tidligere hovedstad i det store malayiske rige i det 7.-14. århundrede, besat af hollænderne i 1825,

hvor skibe fra det Østasiatiske Kompagni udskibede krydderier og andre lukrative handelsvarer via et

kunstigt skabt samfundssystem, med hollandsk militær, handel og overklasse, en lille privilegeret

indonesisk overklasse som mellemlægspapir og resten af befolkning som slaver for imperialistisk

udbytning. Hans familie valgte at blive boende efter befrielseskrigen mellem 1945-49, og omend det

nu var på knap så selvskabt priviligerede betingelser, så var det stadig muligt at drive en hæderlig

forretning, og derfor var det muligt for hr. van Houwen på sine ældre dage at trække på sin families

formue og foretage de rejser, hvoraf en af dem bragte ham til Hong Kong. Hvad han skulle have gjort,

var dog ved hjemkomsten at have lyttet mere til fru Nyoman, hans husholderske, der ind imellem

kunne overaske med et klarsyn, der stammede fra hendes slægt, og som antydede, at hans

nyerhvervelse med insekter fra Sydamerika bar på en forbandelse, og at han hurtigst muligt skulle

ska�e sig af med den, og det var ikke, fordi han ikke lyttede til hendes udsagn, der før havde vist sig at

holde stik, han tøvede blot en uge for længe. En �sker fandt hans lig �ydende i Musi 20 km nord for

Pelambang.

Det er ikke helt til at sige, hvad der skete undervejs med den uheldsvangre samling af insekter, men vi

må formode, at den er blevet opkøbt ved den auktion, der blev holdt over hr. van Houwens ejendele
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bestående af kolonitids-antikviteter og diverse asiatiske særheder, hvoraf �ere genstande uden tvivl

har indbragt et betydeligt beløb, men et faktum er, at kassen et år senere dukker op hos en

franskmand ved navn Jasques Petignan bosiddende i Adelaide, Australien, med speciale i jordbrug og

terra preta, et fænomen, som han stødte på under sine rejser i Braziliens, Perus og Bolivias jungler. I

stedet for at beholde samlingen, solgte han den til en lokal sommerfuglesamler, der var helt vild i den

australske varme for at få �ngre i den og betalte en mindre formue for den, hvilket for det første

betød, at han kunne �nansiere sin rejse til regionen Madre del Dio nordøst for Cuzco, den gamle

inkahovedstad, og for det andet at han med sandsynlighed slap for at blive ramt af den forbandelse,

der af uforklarlige årsager syntes at bebo kassen med insekter.

Formålet med rejsen var imidlertid ikke at udforske mysteriet om terra preta, den frugtbare sorte jord,

der er fundet overalt, hvor den gamle junglecivilisation befandt sig, som er menneskeskabt ved hjælp

af trækul – i modsætning til den primitive, destruktive afbrænding, der foregår i dag ved at blotlægge

jorden i junglen, så regnen vasker al næring ud af den blotlagte, fattige, gule junglejord, hvilket tvinger

folk til at forlade det stykke ørkenjungle, de har skabt. Folk, der boede her for 2000 år siden, kendte

hemmeligheden om trækullets permanente binding af næringssto�erne i jorden og var i stand til at

opretholde de omfattende kulturer med store hvide byer, som der kun �ndes beretninger om, og hvis

beboere blev udryddet ved conquistadorernes ankomst, ikke kun fordi erobrerne var afstumpede

imperialistiske fronttropper, men fordi de med sig bragte en række sygdomme fra Europa, som

junglebeboerne ingen som helst resistens havde overfor, hvorfor de døde i milliontal.

Det egentlige formål var efter årelange studier og en nu sikker formodning om at være på rette spor

bekræftelsen af genopdagelsen efter 500 års forvirring og tågesnak og disinformation om den

forsvundne by, Paititi, også kaldet El Dorado. Da inkaerne så, hvordan spanierne opførte sig, og hvad

det betød for deres befolkning, besluttede de sig til at trække sig tilbage til det mest ufremkommelige

bagland, der var tænkeligt og muligt. Skulle nogen få den tanke, at det er utænkeligt at holde denne

legendariske by hemmelig i 500 år, så skal man for det første forestille sig størrelsen af det areal, der

skulle afsøges ved at tænke dig selv som en myre, der skulle gennemsøge et område på størrelse med

28 fodboldbaner. Læg dertil, at myren med sine seks ben har kæmpe bevægelses-fordele frem for

mennesker, der i opskaleret version ville forsøge sig med noget lignende. Alle, der har forsøgt sig, er

enten vendt tomhændede tilbage eller er aldrig vendt tilbage. Betænk til sidst, men ikke mindst, at

man ville kunne kæmpe sig gennem junglen ovenpå selve byen uden nogensinde at opdage den, da

den i dag ligger begravet under enorme mængder af særdeles uvenlig bevoksning. Husk at Machu

Pichu var fuldstændig ukendt og uset, indtil en lokal inka-efterkommer i 1911 tippede en historiker fra

Yale om, at der lå en hel by under heftige jungle-sedimenter.

Ikke desto mindre beslutter Jasques Petignan for sine sidste spareskillinger at lade sig smide ud med

faldskærm på GPS-koordinaterne -12.045453, -72.125311 uden at vide, om han ville overleve springet

endsige at være helt sikker på, at års studier i beretninger, kort, topogra� og luftfotos kombineret med

interviews og diskussioner med lokale, havde bibragt ham fuldstændig sikkerhed. Men han følte sig så

sikker, at han var villig til at ofre sig for sagen. Hans udstyr var i orden som sådan, hans skills som

udspringer via sin fortid som marinesoldat i den franske hær ligeså, hans kommunikationsudstyr var

tjekket og klart og hans overlevelsesudstyr ville sætte ham i stand til at overleve en måned, inden han
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ville blive reddet – måske med kraftig streg under. Han havde efter møje og besvær indhentet

regeringens tilladelse til det. og her kommer så det afgørende element: han regnede ikke med at

overleve. Han håbede ikke engang på det, for han havde fået lægernes dom for, at han ikke ville

overleve endnu et halvt år på grund af den sjældne sygdom, han havde fået konstateret.

Den 21. november 2017 åbner Jasques Petignan sidedøren i den propelmaskine, han har hyret som

passager i Aeroporto Alejandro Velasco Astete hos en hovedrystende pilot, der stillede sig tilfreds med

at modtage sin hyre, uden at spørge om, hvad hvad det hele skulle til for. Han ved nøjagtig, hvad han

risikerer, han er fuldstændig afklaret og venter blot på, at maskinen skal vende om og over�yve stedet

igen. Så slipper han grebet om håndtaget og glider ud i faldet.

*

D. 21. december 2017 går der et signal igennem til den lokale vejrstation, der efter afkryptering

udskrives som følgende:

Mit navn er Jasques Petignan. Dette er mit testamente.

Jeg har fundet og betrådt den forsvundne by, og ved, hvorfor den forsvandt, og hvorfor det ikke var

meningen, at den skulle �ndes.

Det er ganske rigtigt, at det er en gylden by, og at der �ndes uvurderlige skatte. Men dens egentlige

betydning ligger ikke i gravrøverens våde drøm om bjerge af guld. Dens hemmelighed er dens dunkle

skønhed. Når man først har fundet indgangen, kan man bevæge sig frit omkring i kilometervis, uden at se

dagens lys. Jeg har set meget, men jeg ved, at jeg kun har set en brøkdel. Jeg kan kun drømme videre i min

forestående drømmeløse søvn, som man siger, om, hvordan dette sted har taget sig ud i fuld solskin og

uden de hemmelighedsfulde dynger af jungle til at afskære vejen for lyset.

Min største velsignelse i denne stund, hvor jeg gør mig klar til at forlade dette sted og lægge mig til hvile i en

niche, der ellers kun er beregnet for de fornemste herskere af dette sted, er, at det endnu ikke er lykkedes

den moderne, grådige og ødelæggende verden at bryde seglet netop på grund af dens egen grådighed og

forblindelse.

Jeg tager denne hemmelighed med mig i graven, og hvis nogen en dag bryder seglet, vil de �nde mit

indtørrede, mumi�cerede skelet grine af dem samt med en forbandelse til de, der ikke er trådt herind med

gode intentioner og respekt for den kultur, der evnede at undvige Imperiets morderiske galskab, dens

dødbringende sygdomme – fysiske såvel som mentale – og skabe sig et beskyttet fristed omend blot for en

stund, indtil den dødelige smitte på sandalklædte fødder en dag banede sig vej ad inka-stier gennem det

ufremkommelige grønne paradis for de, der kender det og helvede for de, der frygter det, til kondorens rede

og den hvide by med pyramider, paladser og hængende haver bag de kæmpe murværker af bjerge og �oder

til Paititi, for det navnet på den glemte by.

—– o —–
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Koreakrigen. Hvad ved folk om den? Stort set intet. Spørg dig selv eller lav en hurtig rundspørge. Der

vil ikke komme meget andet ud af det end noget med, at Nordkorea blev kommunistisk, og så måtte

amerikanerne gå i krig for at forsvare de stakkels sydkoreaneres frihed. Og sådan er det stadig i dag, hvor

de har et ondt diktatur, der hele tiden truer hele verden og især de frihedselskende amerikanere med

atomkrig. Nåjo, og så var vi på de godes side dengang, og så sendte vi et helt skib derud med sygeplejersker,

så Kim Larsen kunne lave en sang om det.

Seriøst! Det er noget i den stil, der bliver svaret, hvis du spørger 9,999/10.000 i den vestlige verden –

bortset fra at ingen andre end danskerne har hørt om den mest velhavende popsanger i DK og sangen

om Jutlandia. Men vi vil nu prøve at stikke spaden lidt dybere end endnu en popsang om emnet, og

her tænker jeg ikke på Kim, og fred være med ham og hans millioner og �nurlige hr. og fru Danmark-

pop – og respekt for de døde. Jeg tænker på den mindre harmløse, men bestemt ikke mindre

pro�table ‘popsang’ eller salme, skulle man måske sige, som er afsunget om Krigen, ingen aner hvad

handlede om. Den har en ubehagelig, men særdeles informativ historie at fortælle om vores egen tid,

og vi kan ikke undgå at gå ud af diverse sidespor undervejs for at forstå paralleliteterne.

Krigen ingen aner hvad handlede om
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Hvad rager det os?

Først og fremmest, og lad os lige få det på plads fra starten, HVORFOR er det overhovedet nødvendigt

at forstå noget om Krigen, ingen aner hvad handlede om?  Svaret er direkte a�ødt af spørgsmålets

formulering. Når vi ikke ved, hvad noget handlede om dengang, så ved vi ikke, hvad det samme

handler om, når vi ser det ankomme igen. Uhyre simpelt, totalt indlysende, hvor svært kan det være!?

Det er åbenbart så ufatteligt svært for de �este at forstå det. Jeg hører ustandseligt de samme

stupiditeter, klicheer og amerikano-propagandistiske neo-koldkrigeriske letkøbtheder om Nordkorea.

Nordkorea er et tegneserieland med en tegneseriepræsident … hvilket selvfølgelig a�øder

tegneserieagtige talebobler fra alle de nitwits, der forveksler et lille hurtigt karaktermord iført smørret

grin med en udtalelse om politik. De ligger lige til højrebenet, de bliver serveret på et sølvfad i

soundbites i alle medierne. Ingen, INGEN gør sig den ulejlighed at spørge sig selv om, hvorfor det

monstro-hmm-hmm-oh-gosh-golly kan være, at nordkoreanerne hader amerikanerne. DERFOR!
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Den krig, der kostede 4 millioner koreanere og 35.000 amerikanere livet, er blevet stående for

eftertiden som en sær parantes mellem den ‘gode’ krig (WW2) og den dårlige krig (Vietnam). God/dårlig

også i betydningen PR-mæssigt. For sådan forstår amerikanerne Verden: som de gode og de onde. De

har ingen fornemmelse af, at deres egen regering og den måde, deres land har ageret udadtil, kan

være andet end den retfærdige kamp for det gode, som det blev etableret via to verdenskrige og dets

dualistiske sort-hvide narrativ. Dette underligt hjernevaskede folk lider af en slags national bipolær

mentalsygdom, vel i realiteten den form for racisme, som de arvede fra det Britiske Imperiums syn på

Verden, internt såvel som eksternt. Englænderne havde deres klassesamfund og deres syn på dem

selv som verdens herrefolk (hvilket de så senere projicerede over på nazisterne, det store

skraldespandsbegreb for alle de allieredes svinestreger, for det skulle jo ikke hedde sig …), hvorefter

der kun var de gode og de onde tilbage. Og de gode var tegneserieagtigt gode, mens de onde var det

stik modsatte.

Koreakrigen var noget med kommunisme – som de ikke forstod – i forhold til demokrati – som de ikke

selv havde, selvom de pralede af det. Vi ved, at der umiddelbart efter slutningen på Anden Verdenskrig

blev holdt møder i de elitære tænketanke om, hvordan USA fremover skulle legitimere deres militære

tilstedeværelse overalt i Verden. Det ville se lidt for dårligt ud, hvis de bare kom væltende uden grund

end at påtvinge dem ‘the Amarican Way’. Nu havde man banket Europa på plads gennem to

verdenskrige og havde været i stand til at omdanne det i USA’s billede. Allerede her går det galt i folks

verdensforståelse, for de kom jo bare for at hjælpe os. Ligesom med Koreakrigen, ved amerikanere den

dag i dag ikke, hvad de lavede i Europa i 1. Verdenskrig. De var der bare.

Amerikanere er meget lidt gearet til retrospektiv selvransagelse. For meget graveri i historien regnes

for byrdefuldt. De er et folk, der historisk set for ganske nyligt lod sig rive op med historisk rod og

omplante til en helt ny verden. Rodløshed og historieløshed danner i en eller anden udstrækning

baggrund for alle amerikaneres selvopfattelse og verdensbillede. De er som folk det ene af vor tids

store eksperimenter (kommunismen var det andet), der viser noget om, hvad man kan gøre med

massemennesket via social ingeniørkunst. Deres vej frem mod totalitarismen har været anderledes og

senere end kommunismens og fascismens, men målet var hele tiden det samme. I dag ser vi de bitre
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frugter af det projekt. I det omfang, det er lykkedes USA at eksportere deres historie- og rodløshed via

deres kulturimperialisme, høster vi alle i dag de frugter.

Og endnu en gang �k amerikanerne andre til at rydde op efter deres krigssvineri.

Det skrev Kim Larsen så en sød sang om.

Efter WW2 sad tænketankene og blev enige om en efterfølgende strategi. Det er her, vi ser dannelsen

af de forskellige instrumenter for amerikansk overherredømme. FN var de allieredes redskab for en

slags verdensregering i støbeskeen. IMF og WTO var redskaber for amerikansk dominans af

verdensøkonomien, �nansiel imperialisme. NATO var forlængelsen af den amerikanske besættelse af

Europa. Strategien var, at alle krige, okkupationer, interventioner skulle begrundes og retfærdiggøres

med, at Amerika som frihedens forkæmper bringer demokrati til Verden. Humanitær Intervention og

Responsibility to Protect blev ikke opfundet af Hillary Clinton og hendes neocons – det var allerede på

plads i 1946.

Det er i dette dualistisk-bipolære koncept, at vi skal forstå, hvordan det i 50’erne var muligt at

retfærdiggøre smadringen af et asiatisk land. Daværende udenrigsminister John Foster Dulles kaldte

det ‘nødvendigheden af en kristen krig’. Det var CIA-stil korstogsretorik. USA’s manifesterede skæbne

var at videreføre briternes White Man’s Burden, og hovedfjenderne blev udråbt til at være

kommunismen og nationalismen.

Interessant makkerpar som fjendebillede, da kommunismen allerede var iværksat af netop briterne og

amerikanerne for at ødelægge primært én nation: Rusland. Kommunismen var international i sit

koncept og altså i sig selv designet til at ødelægge nationalisme. Interessant også, at nationalisme blev

set som fjendtlig for projektet. Der blev aldrig skelnet mellem nationalisme som chauvinisme/jingoisme,

en aggressiv nations ambitioner om Imperium og nationalisme som et lands beskyttelse af sig selv

imod netop sådanne aggressioner. Viljen til nation blev over en kam udråbt som noget ondt. Altså

bortset fra amerikansk patriotisme, men det var ikke selvmodsigende for den bipolære amerikanske

no-brainer. Vi gen�nder også begrebet i ordet protektionisme. Økonomisk selvbeskyttelse blev

omde�neret som værende ondt. Så, problemet med nation var og er, hvis vi skal oversætte det til

forståelighed, at det er ensbetydende med nationale stopklodser for det store rovdyrkapitalistiske tag-
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selv-bord. Vi �nder begrebet igen i newspeak-ordet frihandel, det globalistiske begreb for frihed til

udbytning.

Nationalisme er grundlæggende set anti-kolonialisme. Det var nationalister, der smed englænderne ud

af Imperiets Kronjuvel, Indien. Alle de bleeding heart politisk korrekte venstre�øjere, der kører frem

med, at nationalisme er roden til det onde, har lige glemt, at en af deres helte, Gandhi, var nationalist.

Nåeh, siger de så måske, men han var jo paci�st! Bullshit, han var ikke-voldelig politisk aktivist og

nationalist. Indiens løsrivelse fra Det Britiske Imperium var et 100% nationalistisk projekt. Fat det!

Tag ikke fejl af duen på �aget. Den står ikke for duknakkethed. Indierne valgte en anden måde at

afvikle kolonialismen på end nordkoreanerne. Årsag: en uhyre mængde forskelle i kultur og historisk

position. Gandhis demonstration af, hvad civil ulydighed kan præstere, er ikke desto mindre et studie

værd. Kunne nordkoreanerne have valgt det? Næppe, grundet deres påvirkning fra datidens to

kommunistiske stormagter. Et bedre spørgsmål er: kunne de opnå noget ved det i dag?

Den store glemsel

Et verdensbillede, der kan føre til en Koreakrig, kan kun fødes via glemsel. Amerika er født i glemsel af

indvandrernes fortid som fattiglemmer i den tidlige industrialismes Europa efterfulgt af en glemsel af

det store folkemord mod tomahawksvingende indfødte, efterfulgt af slaveriet og endelig efterfulgt af

en dyb glemsel af, hvorfor Verden var nødt til at undergå to verdenskrige. En lignende glemsel blev

projiceret over på tyskerne, der via det store skyldkompleks lærte at glemme, hvordan Tyskland

oprindelig var blevet sat op af briterne og ved ‘håndspålæggelse’ var oversmurt med skyld, skam og

gæld for hele herligheden. Amerikanerne lærte glemsel ved at blive rykket op med rod og omplantet.

Tyskerne lærte glemsel via traumatisering. Russerne skulle lære glemsel via kommunisme. Problemet

var, at det store agrare og dybt traditionelle Rusland aldrig rigtig glemte, men gemte. De gik i vinterhi

og ventede på, at kommunismen skulle gå over. Og da den så gik over, opdagede de, at de selv samme



29.12.2022 15.34 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2950/3124

parasitter som i 1917 endnu engang var ankommet, hvorefter de hyrede en præsident, der sagde

NIET!

Der ligger dyb racisme bag både Koreakrigen og senere Vietnamkrigen. Der lå allerede dyb racisme

bag briternes angreb på Kina 100 år tidligere (1839-42 og 1856-60) i Opiumskrigene. Og i

amerikanernes massakrer mod indbyggerne på de �lippinske øer omkr. 1905. Mens vi taler om

glemsel, er disse svinestreger aldrig blev glemt, og præsident Duterte var så uopdragen at minde

præsident Obama om det for et par år siden, hvilket denne ikke rigtig brød sig om. Amerikanerne har

aldrig været i stand til at kende forskel på østasiatere, for dem var de woks og gooks allesammen,

skævøjede risgnaskere, undermennesker, om overhovedet mennesker.

En amerikansk journalist, I.F. Stone skrev en bog to år inde i Koreakrigen (1952) med titlen Hidden

History of the Korean War. Her røber han et mildest talt besynderligt og bagvendt sprogbrug. Krigen var

en kreation af hovedsagelig én mand og spindoktor ved navn William Manchester med tilnavnet Den

Amerikanske Cæsar. Han bruger udtryk som truslen om fred, fredsalarmer, anti-freds-o�ensiv. Stone

beskriver, hvordan de amerikanske krigsherrers værste mareridt var, at freden skulle bryde ud! 

Det er just denne form for retorik indlejret i overskrifter,

der danner forberedelsen til en VILLET krig.

Parallellen til i dag er forblø�ende, slående. Der sker i øjeblikket fredelige tilnærmelser mellem

Sydkorea og Nordkorea, og USA gør ALT for at forhindre det, inklusive at tale direkte om, at atomkrig

bør anses som en reel mulighed! Deres værste mareridt i dag er, at kon�ikten skal �nde en løsning,

ligesom i parallel-tilfældet Nord- og Sydvietnam. Nordkorea har i et halvt århundrede været selve

USA’s påskud for militær tilstedeværelse i området, og den medie-stereotyp, som Nordkorea bekvemt

har udgjort, har været helt uundværlig for del-og-hersk-kon�iktmageren USA. Sydkorea har været et

funktionelt besat land med 50.000 amerikanske soldater i landet og en inden-og udenrigspolitik

dikteret af USA. Nordkorea fremstilles som en krigsgal atomtrussel, men faktum er, at der peger 2000
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amerikanske sprænghoveder mod dem og at landet er som et stort fængsel, en slags Gazastribe i form

af et helt land i Østasien. For nylig har man forsøgt at tage livet af dem ved at forhindre deres naboer i

at sælge �sk til dem. De er som en stædig middelalderborg, der er belejret. Ingen nordkoreanere har

lyst til at leve sådan eller under deres parodi på et regime, men de OG regimet har været tvunget til

det som værn mod amerikansk aggression. De blev kommunistiske nationalister for at overleve.

For at vedligeholde propagandaen under Koreakrigen, var General MacArthurs kommandanter nødt til

at fremstille de amerikanske bedrifter helt ud af proportion med virkeligheden. De tapre amerikanere

udslettede ifølge dem 4600 mand om dagen, altså en hel division i ingenmandslandet syd for Seoul,

hvilket ville svare til klimakset ved Stalingrad i WW2. Det blev skrevet i amerikansk presse, at de

amerikanske soldater konfronterer ‘endeløse horder af asiater’ – bemærk igen det darwinistisk-

racistiske sprogbrug, der umenneskeliggør fjenden og retfærdiggør blodbadet. Det er så propagandisk

løgnagtigt, at selv britiske medier (Daily Mirror) må skrive artikler med titler som Godnathistorier fra

Korea. Journalisten Stone viser, hvordan MacArthur levede op til sit rygte om at kunne skabe et godt

show. På samme måde, som amerikanerne skabte et godt medieshow ved invasionen af Grenada i

1983 og starten på de løbende Golfkrige startende i 1991.

Så hvad skulle amerikanerne egentlig på det tidspunkt i Sydøstasien? Til ingens overraskelse gen�nder

vi de tre perverse P’er: Power-Plyndring-Pro�t. De gamle kolonimagter i Europa var bankerot efter to

verdenskrige. England havde mistet sit Imperium, franskmænd, spaniere og hollændere var

udmattede, tyskerne var helt færdige. Og Japan, der havde startet den panasiatiske bevægelse som

modspil mod britisk imperialisme – se Den hemmelige historie om Østasien – og resten af Verden – var

nede med �aget. Hvor havde japanerne i øvrigt deres hemmelige produktionsfaciliteter under WW2? I

HungNam (Konan) i Korea. Hovedparten af den japanske hær befandt sig intakt på den Koreanske

Halvø helt frem til 2. Verdenskrigs egentlige formelle afslutning i 1953. Så Koreakrigen handler altså

også om, at Verden �k at vide, at japanerne havde overgivet sig, og at krigen var vundet. Virkeligheden

var en anden. Og hvor blev den overlevende del af Stalins hær standset (pensionister til hest, for de

andre var døde mod tyskerne)? På det sted, hvor der i dag �ndes det demilitariserede bælte mellem

http://paradigmet.blogspot.dk/2015/09/secret-asia.html
http://paradigmet.blogspot.dk/2015/09/secret-asia.html
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Nord- og Sydkorea. Og hvordan blev de standset? Med atomvåben – ja, du læser rigtigt. Japanerne

havde atomvåben, som de havde fået af tyskerne. Ikke Big Boy-typen, men mindre atomvåben, dog

kraftige nok til at stoppe Stalins hær. Ikke just en del af den o�cielle historieskrivning. Jf.

militærhistorikeren Douglas Dietrich, der som den måske sidste har stået med de fysiske dokumenter i

hånden, før han som militærbibliotekar på Presidio Military Base blev sat til at destruere dem.

Masseødelæggelse – den anglo-amerikanske stil

Altså, amerikanernes post-WW2-togt i Sydøstasien var beregnet på at samle tabt tyvegods og

afhængighedsforhold op fra de afdankede europæiske kolonimagter. Allerede Winston Churchill havde

ved krigens slutning i tankerne at forlænge krigen i Østasien – som briterne bevidst havde forlænget 1.

Verdenskrig ved med zionisternes hjælp at bringe amerikanerne ind i krigen, som de havde gjort i 1.

Verdenskrig (jf. Chaim Weitzmanns brevvekslinger med Churchill). Og – by the way – WW1 blev reelt

set vundet af The Army Flue, den spanske syge udviklet ved kemiske laboratorier i USA og implanteret

til Europa via en deling overført til Spanien, og som sammenlagt i alle dens forgreninger tog livet af 100

millioner mennesker i Verden. Ledere i alle lande i Europa kendte dette faktum, i dag er det som så

meget andet overgået til glemsel. Men Churchill �k ikke lov til at køre det løb, for englænderne var

dødtrætte af hans krige og fyrede ham som premierminister.

Igen en særdeles ubehagelig parallel til nutiden. Den bulgarske journalist Dilyana Gaytandzhieva, der

først afslørede, hvordan amerikanske �y med diplomatisk immunitet transporterede våben til

terroristerne i og omkring Syrien, har også optrevlet et netværk af private �rmaer på kontrakter for

Pentagon, der ligeledes med diplomatisk immunitet har oprettet ulovlige forsknings- og

fabrikfaciliteter i mere end 25 lande omkransende Rusland, hvor der udvikles biokemiske

masseødelæggelsesvåben specielt skræddersyet til lokalbefolkningerne. Vi ved, at det samme fandt

sted i Vestafrika, da der udbrød Ebola-epidemi. Disse udbrud, hvoraf der bl.a. har været et i Ukraine,
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opstår altid i nærheden af disse klassi�cerede faciliteter, der er betalt af amerikanske skatteydere,

uden deres viden og under navnet ‘forsvar’. Hvordan kan udviklingen af kemisk-biologiske

masseødelæggelsesvåben være forsvar? Det er mildest talt grotesk, at det land, der galper op om

masseødelæggelsesvåben her og hisset, er verdens største og nærmest eneste udvikler og producent

OG bruger af dette svineri! Vestens medier har absolut mundkurv på imod at skrive om den slags, og

den bulgarske journalist blev fyret fra sin avis for at gøre det.

Journalisten Stone’s bog fra 1952 beskriver den totale destruktion af Korea nord for den 38.

breddegrad. Ikke bare nogle, men ALLE byer blev sønderbombet. Militære mål var ligegyldige, det var

selve befolkningen, der skulle rammes, lige som det var den tyske civilbefolkning, der var målet for

briternes brandbombardementer i WW2 – som Churchill sagde det, uden at blinke: Dette er ikke en

krig mod Nazityskland, dette er en krig mod selve det tyske folk! Det var meningen at sønderbombe

hele den nordlige del af den Koreanske Halvø med klyngebomber og napalm og biologisk krigsførelse,

der allerede var i brug dengang, og det var først 10 år senere under Vitnamkrigen, at det gik op for den

amerikanske befolkning, at det var sådan, at man plejede at gøre det. Det skyldtes muligvis

populariseringen af TV-mediet, for det var billederne, der gjorde udfaldet. Alle husker billederne fra My

Lay-massakren. Vi må ikke glemme at sige, at USA reelt tabte både Koreakrigen og Vietnamkrigen, for

befolkningen overgav sig ikke, på trods af ødelæggelserne. Vi bør i samme åndedrag konstatere, at de

er ved at gentage �askoen i Afghanistan, ligesom de gentog den i Syrien. Og Libyen, der blev udråbt til

en succes for smadremændene, er ovenikøbet ved at rejse sig igen.

USA er altså på regulært plyndringstog i Østasien, et lavpandet, afstumpet og forbryderisk formål

forklædt og indpakket som humanitær velgørenhed og forsvar for det højhellige demokrati. Som

briterne før dem, havde de udsigter til mega-pro�tter alene med opiumshandel, der fra 1949 blev

kontrolleret af CIA fra Shanghai. Senere under Vietnamkrigen �øj CIA’s American Airlines hver dag

tonsvis af opium fra Den Gyldne Trekant, Laos, Cambodia, Vietnam, og heroin videre til Europa og USA.

I dag gør de det samme i de Gyldne Bjerge i Afghanistan. I Syd- og Mellemamerika gjorde de det med

cocain – bare spørg Bill Clinton. Spørg ham også om en anden ‘glemt’ krig for nylig, Kosovo,

landingspladsen for heroinen fra Afghanistan, og USA’s største militærinstallation i Europa.
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The war against Peace

Koreakrigen tjente også som etablering af det militærindustrielle kompleks, den disproportionelt

forvoksede og nu forslugne kæmpebaby, der var produktet af WW2, og som krævede noget at tage sig

til. Krigen mod kommunismen var en fake war, ligesom hele Den Kolde Krig var en fake war. Vi kan sige

det med allerstørste sikkerhed, alene af den grund, at kommunismen er en britisk amerikansk

op�ndelse �nansieret af Wall Street i form af Den Russiske Revolution. Ligeledes var Mao Tze Dong og

den kinesiske revolution en operation med fuldt overlæg fra den globale �nanselite. Mao var Yale-

scholar. David Rockefeller roser maoismen til skyerne. Nanking-massakren smurt af på japanerne var

en CiA-maoistisk operation udført af terrorister forklædt som japanere – mens man sad og

forhandlede fred i et skib. Man var ‘bange for at freden skulle bryde ud’.

USA havde i længde svært ved at skjule, at der var indbygget et konstant element af racisme i deres

krige. Da Muhammed Ali nægtede at lade sig udskrive som soldat i Vietnamkrigen, var det med

begrundelsen, at hans fjender ikke var mørkhudede vietcongs, men lyshudede warmongerers i hans

eget land. Den russiske �losof Alexandr Dugin beskriver et af neo-liberalismens hovedtræk som netop

racisme. Krigsmagerne tabte meget på hjemmefronten ved ikke at kunne skjule, at de førte krig ude i

Verden mod en masse folk af anderledes hudfarve. Under Truman var apartheitstyret stadig ikke

afska�et i USA. I dag er det privatiserede fængselsindustri i USA overbefolket med mørkhuder, der

gratis udfører slavearbejde for systemet.

Den seneste trend er nu, at magteliten – på samme måde som de dengang trak demokratikortet op af

lommen og se hvor hellige vi er, nu trækker det politisk korrekte anti-racismekort op med black lives

matter og lignende klamt. Deres hykleri kender ingen grænser. Hvis det var kommunismen, der var

hovedfjenden, hvorfor bedriver de så kulturmarxistisk korrektheds-tyranni? Svaret er selvfølgelig: fordi

det virker, og fordi de selv skabte det.

Den mest direkte parallel til Korea og Vietnamkrigen er i dag Afghanistan. Et af dagens nyhedsbreve

27.01.18 fra min utrættelige kilde til info om geopolitik (han plejer at sende 5-6 stykker om dagen),

Claus Spenster, skriver, at Turkmenistan lige har inviteret det russiske olieselskab Gasprom til et

samarbejde. Landet har nogle af verdens største olieressourcer. Invitationen går på deltagelse i TAPI-

ledningen, der skal føre olie helt til Indien. Problemet er ustabiliteten i Afghanistan. Der skal først

bringes ro på her. Det ved amerikanerne godt, så de optrapper deres kon�ikt i Afghanistan, og den –

må man efterhånden konstatere – udenrigspolitiske katastrofe, Donald Trump, sender yderligere 1000

special forces til landet til de i forvejen 15.000. Amerikanerne angriber det kinesisk-russiske One Road,

One Belt-projekt, altså den nye Silkevej. Den energi og de ressourcer, amerikanerne kunne have brugt

på at genopbygge den produktionskraft, som de har tabt til bl.a. Østen, bruger de nu på at ødelægge

det for andre – samt at forsøge at forhindre andre = hele Verden i at få at vide, hvilke bjerge af

svinestreger indtil videre, de hviler deres fede røv på.

USA’s nationale IQ rammer nye dybder på skalaen. Vestens oligarki lever i sin helt egen afstumpede

verden, i en mental tidslomme fra midten af 1800-tallet, som forsøges opretholdt langt ud over dens

sidste salgsdato.
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Et stærkt kryptiseret emne. Det er ofte fremstillet som utilgængeligt for lægmand. Det kræver

eksperter, der bruges mange uforståelige ord, det er meget teknisk. Når disse eksperter så ankommer

og nedlader sig til at tale til lægmand, er det iført seriøse panderynker. Dette er ikke noget, man

spøger med.

Et spørgsmål om penge
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To hurtige spørgsmål, der kan danne et afsæt for at tale/skrive om emnet:

Er det så uforståeligt?

Altså, kræver det virkelig eksperter for at fatte essensen af emnet?

Eller gemmer der sig noget simpelt bag kompleksiteten, som det ikke er meningen, at vi skal fatte?

Dette var kun ét spørgsmål, selvom der var tre spørgsmålstegn.

Hvorfor har det været nødvendigt at skjule det simple i det kryptiserede?

Det andet spørgsmål er måske allerede indeholdt i det første, så vi ikke behøver at spørge hvorfor. Det

vil måske være indlysende, hvis det viser sig ikke at være så uforståeligt, som det fremlægges.

Der kræves eksperter og professionelle for at forstå teknikaliteterne og gennemskue kryptiseringen,

og alligevel virker det, som om selv garvede �nanseksperter ikke forstår emnet til bunds, selvom de

forstår sig på en bunke af detaljer. Og, hvis de har forstået noget under over�aden, at de ikke er villige

til at tale om det. De har jo et arbejde, de skal passe.

Én ting er i hvert fald overtydelig: At et vist segment af menneskeheden �nder det relevant at

tilsidesætte alle vedtagne principper for hæderlighed for penges skyld. De er villige til at slå andre

mennesker ihjel, endog i stor skala, for penges skyld. De er villige, ja, de anser det endog for

retfærdiggjort, at de lyver, stjæler, myrder, bedrager, at de misunder andre, beskylder, belurer og

befamler andre for penges skyld.

Lad os endvidere starte med en indlysende konstatering: at penge, som så meget andet, er et

fænomen, der træder i karakter ifølge intention. Altså at det kan være en velsignelse, en

livsfremmende foranstaltning, et medium for menneskelig velstand og lykke. Eller at det kan være et

redskab for magt, undertrykkelse af velstand og lykke, et dødeligt våben, et omdrejningspunkt for al

tænkelig menneskelig korruption.

Pengenes kosmologi

Der ligger en hel kosmologi bag penge. Der ligger et menneskesyn bag penge. Meget forsimplet sagt

foregår der for tiden et globalt spil i Verden, der drejer sig om, hvorvidt det bestemte og ovennævnte

segment, der gerne vil kryptisere forståelsen af penge, skal have lov til at håndtere penge og gebærde

sig, som de i lang tid har gjort. Nøgleordet er pengeskabelse. Bemærk det velvalgte ord bestående af

to ord: penge og skabelse. Der er en særlig aura om penge, der kræver begreber, som man ellers

tillægger Gud, Universets Skaber. De har skabt pengene i deres eget billede og ved et magisk

håndgreb, som Gud har skabt Verden og menneskene i sit billede.

Vi genkender hermed panderynkerne fra de alvorlige mænd, der har fortalt os om, hvordan Gud

skabte Verden. Især er der et ord, der går igen fra pengeverdenen og den religiøse verden, og som

giver et hint om, hvad det drejer sig om: skyld. Eller gæld. Eller Usura, gældsbaseret pengevæsen,

ågerkarlevirksomhed. Som med penge, er der også to former for religion bestemt af intention. Re-ligio,

det der igen og påny forbinder os som mennesker med Universets Skaber og dermed vores inderste

kerne og ophav. Eller det, der binder os til et præsteskab af selvbestaltede mellemhandlere, pushere,
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kommissærer og fortolkere af Universet. I begge tilfælde bliver emnet pakket ind via kryptisering.

Begge felter af menneskelig tanke og handling og dertil associeret følelsesliv bliver konsekvent

præsenteret som svært og uforståeligt, hvorfor det selvfølgelig kræver særlig ekspertise.

Men har det altid været sådan? Det har været sådan i lang tid. Ikke for alle mennesker alle steder, for

der �ndes også andre måder at udveksle værdier og indgå handler på end ved hjælp af penge. Penge

repræsenterer i deres simple form blot en kontrakt mellem mennesker. Vi har arbejdet så og så længe

og frembragt det og det. Hvis ikke vi indgår blot en mundtlig aftale, hvor vi stoler på hinanden, hvor

tillid er baseret på en erfaring af menneskelig integritet, hvor et ord er et ord, så nedfælder vi det på et

relativt bestandigt materiale. I oldtidens Babylon – et bestemt ikke tilfældigt eksempel – gik de så langt

som til at nedfælde det på brændte lertavler med kileskrift. Mange af de 10.000’er af tavler, der er

bevaret, omhandler regnskaber. Så selvom en ussel brændt tavle ikke i sig selv har nogen værdi, så

repræsenterer den en værdi.

Re-præsentere = bringe til live igen, gøre til nutid igen. Penge er et middel til at håndtere rumlige

enheder over tid. Fortid bliver udløst i nutid eller lagret til fremtid. Så potente var de

sumeriske/oldbabyloniske lertavler, at segmentet har fundet det nødvendigt at invadere Irak for at

stjæle dem fra museet i Baghdad. Det skyldes også, at disse lertavler indeholdt andet end regnskaber,

hvilket igen skyldes, at penge siden Sumer/Babylon har haft det med at �ette sig ind i alt andet. Et

andet ord for penge er likvider, det �ydende, eller på engelsk currency, hvis anden betydning er

strøm/elektricitet (fx alternate current) og hvis tredje betydning er her-og-nu (fx current situation).

Penge er det vand, der her og nu �yder i naturen, eller det blod, der �yder i organismens årer. Penge

er elektricitet, energi, der sætter strøm til det hele. Hvilket bringer et tredje vidensfelt ind sammen

med �nans og religion: fysik.

Alle tre vidensfelter smelter sammen om et fælles syn på Universet. Spørgsmålet er, om dette Univers

er en utømmelig kilde til velstand, en guddommelig gave, et evigt fornyende energifelt, et åbent

system, et cirkulært energifelt, en tilstand af over�od og liv. Eller om det er et lukket system med en

start og en slutning, en mangelvare, et entropisk selvdestruktivt forløb, en dampmaskine, der går død,

når der ikke er mere brændsel, en tilstand af underskud, af evig gæld og skyld og mangel og død.

Implikationerne af de to verdensbilleder er hver for sig: umådelige! De er altafgørende. Det første er

en livskult, det andet er en dødskult. Så simpelt kan det siges. Så først blev det voldsomt mere

kompliceret ved at inkludere tre fulde vidensfelter, og så blev det simpelt igen ved at reducere deres

udgangspunkt til et livsprincip.

Universet indeholder begge principper. Også døden og destruktionen har sin plads. Alle kulturer har

begreber for det. Det vediske udtryk Brahman er det skabende og udfoldende princip. Det modsvares

af udtrykket Shiva, der er det fortærende princip. Det afbalances igen af udtrykket Vishnu. Når

religionsvidenskab taler om ‘guder’, har de ikke forstået det essentielle, at disse skikkelser er

antropomorfe billedgørelser af universelle principper. Det er fysiske principper i sin reneste form. Men

det er den hemmelige fysik, der, ligesom den hemmelige økonomi, ikke må formidles til almen

forståelse. Det er åbenbart ikke åbenbaret = båret åbent frem. Økonomer, der ævler om evig vækst for
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samfund og virksomheder, taler om Brahman uden Shiva og Vishnu. Bankmænd, der praktiserer evig

forgældelse, dyrker Shiva (fortæring) uden Brahman (skabelse) og Vishnu (visdom).

Vi valgte her at bruge udtryk fra et bestemt videnssæt. Vi kunne have valgt et andet gammelt

videnssæt, daoismen. Vi kunne også have valgt at tale fysik og bruge udtryk som elektricitet og

magnetisme. En dybere forståelse af de to komplementære principper er temmelig underforstået,

eller bør vi sige ikke-forstået? i almen fysik, hvilket skyldes en historisk diskontinuitet, der også har

kryptiseret fysikken. Som med religion og �nans, er denne diskontinuitet bragt i stand med vilje og ikke

via tilfældigheder.

En anden simpel måde at tale om penge på, er som husholdning. I de agrare samfund, hvor

husholdning og produktion af de værdier, der opretholdt mennesker, var meget direkte og tydelig, var

det ofte kvinderne, der var garant for husholdningen. Det behøvede strengt taget ikke at involvere

penge, for værdierne var fysiske og konkrete. Men i det omfang, der var penge med i husholdningen,

indgik de i den normale husholdning med den sparsommelighed, der skulle til.

Arvesynden

Ideen om konstant mangel og dermed forgældelse som grundprincip er kommet snigende over tid. Vi

ved, det startede i Babylon. Vi ved, at det ikke fandtes i det gamle Egypten. Ikke at egypterne ikke

praktiserede magi, men den særlige form for magi, og man skulle måske sige kabbalistiske

manipulationskraft, som Usura indebærer, er en babylonisk op�ndelse. Et af ekstremerne i dette

slavesystem er, at en familie var nødt til at pantsætte deres egne børn, hvis de ikke kunne betale. Et

barn, født som ufødt, var en slave fra starten, og dets forældres gæld til Staten var tilstede fra starten.

Det fandt sted allerede for 5.000 år siden, og det har ikke forandret sig andet end i over�adisk form.

Via forgældelse til bankmænd har den danske stat i dag pantsat børn og børnebørn og idømt dem til

slaveri. At arbejde for at betale forældres gæld fra fortiden, kan ikke kaldes andet end slaveri, med

mindre man prøver at bortforklare det som faktum.

Vi går efter sammenhænge, der ofte skjuler sig. En sådan overset sammenhæng er forbindelsen til

darwinisme og eugenik. Ved skabelsen af det lukkede system og den evige tilstand af mangel/gæld

blev spillereglen, at der altid ville være vindere og tabere. The survival of…. Darwinisme er et

postbabylonisk tankesæt genformuleret i 1800-tallet af det britiske oligarki, der havde brug for noget,

der antog karakter af videnskab, og som kunne argumentere for deres ret til at gøre, som de gjorde

med menneskeheden. Imperialismen – det store plyndringstogt i udkantsverden er den logistisk og

økonomiske forudsætning for industrialiserede og det, som marxisterne kaldte for kapitalismen.

Venetianerne

I oldtidens Rom blev der slæbt tusindvis af slaver ind fra de besatte provinser, blandt andet Lilleasien

og Centralasien. Nogle af disse var kaldæere, altså babylonere. I dag ville vi måske kalde dem irakere

eller syrere. Det var ikke blot simple arbejdsmænd, det kunne være folk med stor kyndighed for at

håndtere penge. Når en slaves herre døde, ville hans slaver blive frigivet. Disse slaver kunne i visse
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tilfælde arbejde sig til tops i administrationsapparatet, og de begyndte langsomt at fortrænge romerne

og overtage kontrollen over Staten. Den oprindelige befolkning, den etruskiske, blev fortrængt til den

Iberiske Halvø. Romerriget var blevet in�ceret af en svamp, der førte til dets forfald.Ved de mongolske

invasioner og plyndringer er deres efterkommere som datidens etablissement nødt til at �ytte sig.

Forfatteren Joseph P. Farrell beskriver deres til�ugtssted i lagunen, i dag kendt som Venedig, som en

�ugt fra mongolerne for at redde deres velstand. Lyndon LaRouche lægger en lidt anden synsvinkel og

hævder, at venetianerne stod i ledtog med mongolerne. Begge er ikke i tvivl om, at venetianerne

havde mere end en �nger med i spillet i forhold til korstogene, i særdeleshed det fjerde korstog, hvor

målet ikke var det Hellige Land, men Konstantinopel og dermed adgangen til Sortehavet i det

handelsimperium, som bystaten Venedig havde pustet sig op til.

Her og på den tid skabes det pengesystem, vi oplever i dag. Det er en maskine, der opererer

udelukkende til etablissementets fordel. Borgerne i bystaten og det søbaserede imperium, de skabte,

�k kun lov til at beholde hovedet, hvis de underkastede sig herskerne af bystaten. Deres hemmelige

politi opererede som Gestapo og CIA, folk blev tvunget til at angive, som i Sovjet og DDR, juntaen, De

Ti’s Råd, styrede alt, og kun en håndfuld familier blev lukket indenfor. Det var oligarki, det var ma�a,

det var totalitært. Familierne styrede kontinuerligt over århundreder, deres styreredskaber diplomati

(spionage og politisk manipulation), monopolisering af handel, deres sørøveri, deres korruption

dannede bystaten, deres militarisme (overdimensionerede lejehær) var backup og garant for styret. Og

intet har forandret sig frem til i dag.

Den gennemper�de mentalitet i det venetianske system har dannet det fundament for et militær-

industrielt-�nansielt kompleks, der hærger også vor tid og verden. Krig blev en nødvendighed for at

sønderbryde samfund, der var bygget på sunde og retfærdige principper. Korruption var nødvendig

for at slavebinde ellers frie mænd og kvinder. Korrupte personer og styreformer fandtes overalt, men

venetianerne satte det i system. De kendte princippet, som vi folkeligt benævner ‘at række fanden en

lille�nger’. De blev verdensmestre i kunsten af simulere venskab og tjenstvillighed, læse folks begær,

give dem hvad de ønskede sig, for så, efter kompromittering som modydelse, at lægge en lænke om

deres hånd – for livstid.

Når den Internationale Monetære Fond i dag ankommer til en nation, der er blevet udset som et mål

og et o�er for udplyndring, er det den venetianske model, som de praktiserer. Verdensbanken

opererer efter denne model. Det globale centralbankvæsen og deres hoved Bank of International

Settlements er en videreførsel af den venetianske model. Det angle-hollandske system fra Amstardam

og City of London, med udløber til Wall Street, er den venetianske model.

Guldstandarden er venetiansk. Et af formålene med det 4. korstog og plyndringen af Konstantinopel

var at indføre guldstandarden i stedet for den sølvstandard, man havde brugt fra Lilleasien til Kina.

Guld er sjældnere en sølv. Når noget er sjældnere, er det i højere grad en mangelvare. I det gamle Rom

var kobber standarden, og kobber var langt mere rigeligt. Guld er en eksklusiv og elitær

repræsentation for værdier og dermed giver den større magt til den, der kontrollerer den.

Venetianerne kunne opkøbe store guldmængder, som de deponerede. Stater, konger, kejsere kunne

optage store lån til deres ekstravangancer og krige, og når de skulle betales tilbage, var markedet tømt
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for guld, så de ikke havde råd til at gøre det. In�ation og de�ation var en del af det venetianske system,

ligesom den evige tilstedeværelse af ubetalelig gæld. Der er ingen af de skummelheder indenfor

�nans- og bankvæsen, der �nder sted i dag, der ikke i en eller anden form var forstået og praktiseret af

venetianerne.

De opfandt deponeringsbankvæsenet, ligesom bankmændene i Firenze opfandt det merkantile

bankvæsen. Tilsammen udgør deres praksis monopolkapitalismen, det globalistiske �nanssystem.

Globalisme eller neoliberalisme er den venetianske model, og ligesom hos venetianerne, er systemet

ikke fuldført, før det behersker HELE VERDEN! Som hos venetianerne, medfører det krigeriske

handlinger og folkemord i ALLE afskygninger.

Krigens århundrede

Titlen og også titlen fra K. William Engdahls bog. Eksemplet krig viser, hvor tæt sammenvævet penge

og krig er. Penge er årsag til krig, krig er et middel til at lave penge. Der �ndes økonomer – ikke

overraskende amerikanske – der ikke er blege for at komme med udsagn som, at vi nok igen burde

have en lille rask verdenskrig for at sætte gang i økonomien.

Den slags kyniske udsagn viser for det første, at et bestemt elitært segment selv opfatter det sådan, og

at deres tankesæt er identisk med en pirats, en gangsters, en ma�osos kombineret med hjernen på en

psykopat. Dernæst viser det, hvor stor fantasiløshed, der �ndes i segmentet. Deres tankesæt stammer

fra tiden før 1. Verdenskrig and beyond, hvor de med hovedsæde i England vha. venetiansk diplomati

og bedrageri kunne udmanøvrere stort set hele dets omverden. Det er endnu ikke gået op for dem, at

deres tid er forbi. Deres metoder er stereotype og monomane.

For årtier siden var det i det mindste sådan, at investeringsbanker arbejdede for �rmaerne og begge

�k noget ud af det. Efter det store �nansialiseringsryk, gik investeringsbankerne, fx Goldman Sachs,

Morgan Chase, Barclays og alle, der havde mulighed for det, over til at begå �nansielle likvideringer

(likvider, likvidering). Deres ofre kunne være �rmaer, det kunne være segmenter af befolkningen

(boligspekulation, tømning af pensionskasser). Obamacare var en sådan operation. Det kunne også

være hele lande, og ikke blot i den 3. Verden, men også i det nyproletariserede Sydeuropa,

Grækenland, Italien, Spanien, Portugal. Det cypriotiske bankvæsen blev angrebet og bailed in.

Finansialisering betød nedlæggelse af interne arbejdspladser og overgang til dårligere betalte og ikke

reelt produktive servicejobs. Investeringerne i infrastrukturen holdt op. Det produktive arbejde blev

outsourcet til lande, der endnu ikke var blevet �nansialiseret, en meget kortsigtet disposition, der viser

rovdyrkapitalismens blinde øje. For når disse lande pro�terer på at have overtaget Vestens

produktionapparat, og man som Kina løber med bolden hele vejen, er det lige pludselig et problem for

dem, der startede �nansialiseringen, for nu er de udpegede slavestater blevet en seriøs konkurrent og

dermed fjender. Og fjender skal bekriges ifølge den propaganda, der er skreget ind i ørerne på os i den

Nye Kolde Krig, der startede, efter at Vestens neo-liberalister mente, at Verden nu var deres og deres

alene.
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Krigens århundrede, det 20. århundrede, var samtidig oliens århundrede. De færreste er i tvivl om, at

der er en dyb sammenhæng mellem olie, krig og �nans. Da USA i 70’erne opgav guldstandarden,

trådte oliestandarden ind i stedet for. USA skabte i stedet petrodollaren ved hjælp af samarbejde med

en korrupt, despotisk ørkenstat. Og vi �k et kemiens århundrede og dermed også

medicinalindustriens århundrede. Navnet var Rockefeller.

I 80’erne overgik oliehandel fra at være noget, der foregik mellem producenter og købere, til noget,

der foregik på Wall Street. Oliehandel blev �nansialiseret/wallstreet’i�ceret. I 2010 blev branchen kørt

af 85% spekulanter og 15% producenter. I samme periode fandt dereguleringen sted startende med,

at Clinton-administration afska�ede de reguleringer, der siden den Store Depression i

mellemkrigstiden havde sørget for, at der trods alt var grænser for grådigheden. Banker var nu blevet

så stærke, at de kunne diktere regeringerne at følge deres skema. Velkommen til det store Casino.

I samme periode blev uddannelserne forringet. Som underviser i gymnasiet så jeg generationer af

elever, der dårligt nok kunne stave, som �k en mikrofon for munden, og når de kom med et

uformående grynt, var det meningen, man skulle rose dem for, at de havde en ‘mening’, hvad de

absolut ikke havde, for meninger skal kvali�ceres og kræver et stykke arbejde. Til gengæld var

generationen gode til at drikke sig fulde og holde fest hver dag, undtagen mandag, hvor de pjækkede,

med tømmermænd. Generalisering? Selvfølgelig, og dybt fornærmende mod de seriøse i enhver

årgang, men jeg taler om en vending, en trend, der bestemt var virkelig.

Uddannelse er også en investering. Et land som USA holdt gennem krigens århundrede op med at

investere i deres ungdom. De kom ud af anstalterne med ringere viden end deres forældre og

bedsteforældres generation. Til gengæld kom de ud med noget så skammeligt for et land som en

kæmpe gæld fra starten. Bankerne havde tjent kassen på dem, allerede inden de var kommet i gang.

Er der en sammenhæng med en kultur, hvor der ikke investeres, og hvor entreprænørskab er en

sjældenhed? You bet!

Hvad skal der til?

Hvad skal der til for at fravriste det globale oligarki sit årtusindgamle kvælertag på menneskelig

velstand og afmontere det parasittiske system, de har etableret? Det må være 1000 dollar-

spørgsmålet? Som ikke-ekspert kan jeg kun brainstorme min begrænsede viden, og jeg tager det som

en excercits. Det er i dag søndag d. 4 februar, og om �re dage har jeg sat en �nansekspert stævne for

at udveksle meninger og viden og blive lidt klogere på emnet. Det er en ekspert, der har forstået

meget mere end gængse bankfolk og �nanspolitikere. Det lykkedes manden i en dokumentar for et

par år siden at bringe stort set samtlige toppolitikere i forlegenhed, ved et folkemøde på Bornholm,

ved at bede dem hø�igt om at fortælle, hvem der stod for pengeskabelsen i Danmark. De anede ikke,

hvad de skulle svare, og de, der svarede Nationalbanken, �k et dobbelt BEEP! for Nationalbanken er

ikke national, og det er ikke den, der skaber pengene.

Det fører til det første svar i rækken.
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1.

De private banker skal fratages retten til at skabe penge ud af den blå luft, når der bliver optaget et lån

og stiftes gæld.

Og, mens vi er i gang, så kommer der 11 yderligere forsøg på svar:

2.

Der skal oprettes en ægte nationalbank, og ikke som nu en privatbank ejet af en udenlandsk

familiefond.

3.

Denne bank skal være drevet af Staten, og Staten alene, hvilket i et demokrati ville være en Folkets

Bank. Den skal udstede rentefrie lån, da Staten aldrig bør bedrive ågerkarlevirksomhed. Den slags skal

kun være for spillefugle og �nansgamblere på egen risiko, hvorved en blackmail-situation, som i 2009

med bailouts, ville blive umulig. Gamblere, private såvel som banker, skal have lov til at gøre det, men

ikke på samfundets og borgernes regning.

4.

De multinatinale selskaber og globale karteller skulle tvinges til at betale blot 1% i skat, hvilket ville give

samtlige borgere en skatteprocent på NUL. Et sådant tiltag ville kræve en stærk sammenslutning af

suveræne enkelnationer, da det ville være svært for et enkelt land at dæmme op for

karteller/syndikater, hvis økonomi ofte er mange gange større en nationernes.

5.

Skattevæsenet, som vi kender det, skulle enten afska�es eller fuldstændig omstruktureres, da

skatteopkrævning for det første er ulovlig, i og med at det er en kunstig forlænget krigsskat, og

skatteopkrævning ville for det andet være irrelevant og unødvendig, da pengene ikke forsvinder fra

denne bank, som hos privatbankerne og centralbankerne, og som en vis herre udtrykte det: fosser ud

af statskassen.

6.

Staten skulle udbetale de penge til borgerne, som den ikke længere er hi-jacket til at betale til de

globale ågerkarle, og vi taler om �ere hundrede milliarder på årsbasis. Staten skal ikke agere som

formynder for borgerne, men genoptage den ‘glemte’ rolle som borgernes beskyttere mod blandt

andet de globalistiske karteller.

7.

Der burde stadig �ndes privat bankvæsen, men der skulle være en skarp skillelinje mellem bankvæsen

for private borgere og spekulativt bankvæsen, som i den forgangne Glass-Steagall-akt.

8.

Disse tiltag burde �nde sted i alle lande eller som en start i sammenslutninger af lande med stærke

økonomier og erkendelse af det dysfunktionelle i det bestående. Hvis enkelte lande hver for sig tager

så afgørende skridt i retning af sund samfundsøkonomi, vil de blive angrebet af de institutioner, der
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blev dannet efter 2. Verdenskrig, og som fra starten af, var udtænkt som redskaber for

angloamerikansk og neo-venetiansk �nansimperialisme.

9.

De organisationer og institutioner, der blev dannet efter 2. Verdenskrig som redskaber for

verdenskrigenes iværksættere og sejrherrer, altså en meget snæver anglo-amerikansk elite og deres

medløbere, bør afvikles og som minimum få et kvali�ceret modspil. Det gælder den Internationale

Monetære Fond og Verdensbanken. Det gælder også NATO. Det gælder FN, der i dag er en

gennemkorrupt organisation in�ltreret af parasittiske globalister. Det gælder en hel række lignende,

større eller mindre, kendte eller ukendte foretagender.

10.

En række nye organisationer og institutioner, der repræsenterer et frivilligt samarbejde, �nansielt-

politisk-kulturelt-militært og handelsmæssigt, uden armen vredet om på ryggen og et kanonløb for

panden, ser allerede dagens lys. De bør styrkes og konsolideres af et stigende antal lande.

11.

For en tid vil det være nødvendigt at beskytte disse med stærk militær magt. Det er ønskværdigt, at

mange lande, også mindre lande overalt i verden, har et militær, der er stærkt nok til at beskytte

landet mod de hensygnende misbrugeriske stormagter i Verden og deres proxy-hære af terrorister,

deres del og hersk-politik. Begrebet forsvar vil træde i karakter som beskyttelse af et lands befolkning

mod Den Venetianske Verdensmodel og dens postulerede og praktiserede behov for endnu en ny krig

i dag, i morgen og i overmorgen. Det gælder alle former for krigsførelse, inklusive handelssanktioner

og -embargoer.

12.

Nationalstaten vil få en ny tid. Globalismens systematiske nedbrydning af nationer peger ingen steder

hen. Kun stærke og suveræne nationer, med en høj grad af bevidsthed om og respekt for deres egen

kultur, kan på sund vis indgå i sammenslutninger med andre og lignende nationer. EU som elitær og

teknokratisk organisation er et væsentligt eksempel på teknokratiske og korrupte institutioner, der

fejlede, fordi de var tænkt som redskaber for US-kontrol over Europa og Verden og bør derfor opløses,

mens en række nye tiltag i forbindelse med den genfødte eurasiske tanke om et storstilet samarbejde

fra Fjernøsten til Europa og Afrika, med den Nye Silkevej som en af de vigtigste og mest omfattende.

*

Det var 12 hurtige punkter skudt fra hoften. De dækker bestemt ikke hele spektret, for det er umuligt

at anskue pengeøkonomi som et afgrænset og velde�nderet fænomen. I bund og grund er penge ikke

et uforståeligt fænomen, men det bliver komplekst og uoverskueligt på grund af deres

indvævning/entanglement med alt andet.

Energipenge – sort som olie, eller ?

13.

Et emne, der burde være på listen som nr. 13, har en særlig status: Energiproduktion. En serie af nye
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energiformer begynder at se dagens lys. De �ndes allerede, men få har hørt om dem. Deres betydning

for verdensøkonomien er af en hidtil uhørt karakter, og de �yver meget diskret ind under radaren for

tiden.

Og nej, vi taler ikke om vind- og solenergi, med al respekt. Vi glemmer, at det stadig er dyre teknologier

at producere, og at en vindmølle bestemt ikke er vedvarende, men slider sig selv ihjel. Vi glemmer også

– hvis man kan bruge ordet ‘glemmer’ om noget, de færreste har hørt om – at produktionen af

solceller er voldsomt ødelæggende for de områder i Verden, især Kina, hvor der �ndes de sjældne

jordarter, der bruges til produktionen. Enorme landskaber efterlades i en sump af giftig radioaktiv

forurening, når jordover�aden ødelægges. Vi kalder det rent og bæredygtigt, men det sidste er en

tilsnigelse, og det første er blot vores oplevelse af det, for det virker jo rent, når det når til forbrugeren.

Det samme med en elbil, men elektriciteten skal produceres et sted, hvilket betyder forurening.

Vi taler om helt andre energiformer, som energiselskaberne og deres bagmænd/bankmænd har brugt

mega-ressourcer på at undertrykke, og de har gjort det med voldsom kraft i 100 år. For de vidste, at de

strukturer, som de havde investeret i, var truet. Visse af disse nye energiteknologier har muligheden

for at bringe folk o�-grid og er nedskalerbare til et hus – en enhed. Vi taler direkte om husholdnings-

atomkraftværker! hverken mere eller mindre.

LENR (Low Energy Nuclear Reaction) er en virkelighed. Nogle har kaldt det for kold fusion. Indien

udvikler i øjeblikket atomkraftværker, der drives af thorium, en jordart, der �ndes i næsten

uudtømmelige mængder, som er ufarlig og ikke producerer beskidt a�ald. Faktisk kan thorium-

reaktoren være med til at ska�e os af med det beskidte a�ald, der fylder i underjordiske

sikkerhedsbunkere fra den hidtidige atomkraft. Kineserne og japanerne har gang i deres

energiprogrammer. Det har ventet på sig, men der vil ske et gennembrud indenfor 10 år, der vil

forandre Verden. Olie vil ikke slutte med at bruges som energikilde, og olie er i øvrigt hverken ‘peak’

eller fossilt, en gammel skrøne. Olie bliver produceret konstant via vulkansk aktivitet i Jordens indre,

og alle oliekilder, der får lov til at stå ubrugt i årtier, vil fylde sig selv op. Og olieselskaberne ved det.

Men langsomt vil også nødvendigheden for energiform beregnet på forbrændingsmotorer forsvinde.

De nye teknologier har dårlig nok fået et navn endnu. De bygger endvidere på en ny fysik, så

modstanden har ikke blot været hos pengemændene, der følte deres �nansimperium truet, men også

fra videnskaben, der følte deres etablerede videnskabelighed truet.

En foruroligende sag, der viser den tætte sammenhæng mellem �nans, energi og teknologi er

fænomenet The Breakaway Civilisation. Vi taler om de manglende trilliarder i visse landes budgetter.

Hvor er de forsvundet hen? Hvilke eksotiske teknologier er de gået til at udvikle i underjordiske anlæg

rundt om på kloden? Og endnu mere foruroligende: hvad har deres udviklere tænkt sig, de skal bruges

til? Rumfart, javist. Og nytårsaketternes tid sluttede med Kennedy æraens rumoptimisme. Vi taler om

en helt anden teknologi med omkostninger, der alene kan forklare de manglende trilliarder og det

sorte budget. Ingen skatteydelse i Verden har kunnet betale for det, så den globale breakaway-elite

har måttet stjæle, svindle, myrde og lyve sig til det. Og forhindre, at andre �k kendskab til og �ngre i

det.
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Den venetianske model er på vej ud i rummet, BigTime. Nu taler de også om, at det nye store

krigszone og felt for mangelvare-krig mod menneskeheden er vand. Men deres våde drøm er allerede

dødsdømt fra starten, for planeten består nærmest af vand, og teknologier til at omdanne havvand til

ferskvand er nu blevet rentable. And we ain’t seen nothing yet!

Er der grund til optimisme taget i betragtning, at der er så stærke og veletablerede kræfter, der

hænger fast i fortidens dødsøkonomi?

Svaret er, at der er andre og stadig stærkere kræfter, der viljestærkt arbejder for livsøkonomi.

Forfatteren John Perkins, tidligere økonomisk hitman for Verdensbanken, �k til sin store overraskelse

invitationer af både læreanstalter og virksomheder, til at tale om de kontroversielle emner, han havde

skrevet om. For hvem ville dog høre om den slags, når man selv var en del af det dødsøkonomiske

system, der havde hyret hitmen, som ham? Det ville lederne af virksomhederne, for de var selv

ulykkelige ved situationen, men turde ikke rykke sig løs. Husk, hvor løst i sadlen en CEO sidder på trods

af sin status og høje løn. Bestyrelsen kan fyre ham til enhver tid. Og hvem er disse folk, der sidder i

virksomhedsbestyrelser? De er rejseholdet, repræsentanterne og garanterne for det Globale

Venetianske Oligarki. De er fangtrådene i vor tids Council of Ten.

Virksomhedsledere er ikke nødvendigvis de stereotype skurke i det slette spil, for de er også

magtesløse, disempowered og frustrerede i den venetianske model. Mange af dem er lede ved den

korruption, de har måttet leve under. De vil bare gerne køre en virksomhed med succes, og de hader

tanken om, at det er nødt til at være i form af rovdyrvirksomhed. Europæiske �rmaer protesterer mod,

at de har været tvunget til at medvirke til rovdyrspillet vendt mod deres naturlige handelspartnere,

Rusland (spil, game: bytte – rovdyrets bytte).

14.

Den absolut tåbelige og destruktive polarisering mellem det såkaldt politiske højre og venstre bør

snarest muligt afgå ved døden. Denne falske og forlorne modsætning (dichotomi) har afholdt

mennesker fra at føre egentlige samtaler, udveksle egentlige og kvali�cerede meninger og bidrage

ligeværdigt med nødvendige komponenter til løsningen af de egentlige problemer i denne Verden.

Behøver vi at nævne, at denne opsplitning af sund menneskelig meningsdannelse i et usundt og ofte

infantilt helvede af tomatkastning, ekskludering, tilsvining, afstumpning, fordømmelse er helt

intentionel og har eksisteret i demokratiet fra starten. I et sådant politisk mentalt klima vil der aldrig

dannes langsigtede løsninger men kun kortsigtet status quo til gavn for nutidens magtelite. Behøver vi

at dvæle længere ved det næsten ufattelige bundskraberstadium, demokratiet på det seneste er

ankommet til.

Den forlorne modsætning er i dag irrelevant. Ikke at den ikke stadig �ndes, men dens eksistens er

irrelevant, uddateret, efter sidste holdbarhedsdato. Den vedligeholdes ved kunstigt åndedræt, men

også den vil forsvinde.

15.

Mediekulturen har det på samme måde som demokratiet. Den er dens alter ego, dens spejl.
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Demokratiets ynkelige forfatning er mediernes ditto.

Der tales meget om mainstream media. Det er bare ikke mainstream længere, det er syndikaternes,

kartellernes, korporationernes medier, for de ejer medierne, og medierne fremlægger udelukkende

deres synsvinkel. Det er disse corporate media, der advokerer for intet mindre end 3. Verdenskrig (en

lille rask krig til at sætte gang i …).

Disse medier bør gøres ansvarlige for deres medvirken til FOLKEMORD. Ja, du læser rigtigt. Og dette

ord bør igen bringes på banen til at beskrive fænomenet når det forekommer.

*

Relevant personsøgning / litteratur / sites:K. William Engdahl
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Lyndon LaRouche

Webster Tarpley (tarpley.net)
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Vi svømmer i et designer-ocean af drastisk faldende kvalitet. Overalt, hvor vi går og står, i alt hvad vi

omgiver os med – selv om vi er kvalitetsbevidste og træ�er særlige valg – er vi udsat for dårlig kvalitet.

Det bemærkelsesværdige er, at det ikke blot er et udsagn fra et surt gammelt røvhul, der længes efter

en svunden tid og over en kam synes, at verden er af lave. Hvilket den selvfølgelig er – og det endog i

overordentlig svær grad. Spørgsmålet er: bliver vi dummere af at se dumt fjernsyn og høre dum

musik? Selvfølgelig gør vi det! 

Designerpop – et kulturelt
masseødelæggelsesvåben
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Generation Degeneration 

Lad os koncentrere os om musik i dag, nærmere bestemt popmusik.

Der er lavet grundige og metodiske studier af popmusik fra 1960’erne til i dag, der viser, at musikken i

den overgenre i sig selv er blevet dårlige. Og det er ikke en subjektiv vurdering, for der er foretaget

analyser med et stort materiale målt på alle de parametre, der kendetegner musikalsk kreativitet og

dets output, der viser, at der er sket en markant reduktion af det kreative spektrum.  

Lad det være sagt, så det ikke kan misforstås: undertegnede har hørt oceaner af popmusik, jazzmusik,

etnomusik ved siden af klassisk musik. Og selvom jeg har en karriere bag mig som musiker,

komponist, sanger, underviser og danser, som jeg også regner for musik i bevægelse, og selvom jeg

har uddannelser bag det bla. i musikvidenskab, så har jeg ingen snobbepræferencer, når det gælder

kvalitetsvurdering af musik. Alt gælder, bare ikke dårlig musik! At klassi�cering som god og dårlig ikke er

subjektivt, vil forhåbentlig fremgå af det følgende. 

Det kan godt blive ret teknisk at forklare det, men et begreb som klang, på engelsk timbre, har

undergået en afstumpning, så der �ndes væsentligt færre klangfarver, klangdybde og

klangdi�erentiering. The Beatle’s Sergeant Pepper som eksempel er ikke som sådan et stykke klassisk

musik med et symfoniorkesters enorme spektrum, men det udbud af klang, man �nder i albummet,

som alligevel må kaldes for et popmusikalsk mesterværk, er ganske formidabelt. Sammenlign med det

spektrum af klang, man �nder hos det mest sælgende poppedrenge og -chicks i dag, og de vil operere

indenfor en ussel brøkdel af spektret. En af �ere årsager er, at industrien kører i en konstant loudness-

konkurrence for at brænde igennem lydmuren, hvor alle nuancer bliver tværet ud af

overkomprimering. En anden årsag er, at musikken bliver produceret i studier med de samme

maskiner betjent af ganske få personer med et synthetiziser-rack, ofte digitalt, i modsætning til

eksemplet Sgt. Pepper, hvor der efter tur var inviteret et helt symfoniorkester i studiet, og hvor det
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fulde udtræk af akustiske instrumenter blev kombineret med de halv-elektroniske band-

indstrumenter. 

Dum-dummere 

Ikke overraskende er lixtallet i poptekster faldet drastisk. Hvis man er på bevidst udkig, kan man godt

�nde en modtrend af poptekster, der næsten kan udgives som digtsamlinger, men det store massive

mainstream-felt består af tekster, der placerer sig på den del af skalaen, hvor der står dum-dummere-

dummest. Og selvom der er en majoritet af poptekster, der omhandler kærlighed/erotik, så er selv det

begrænsede emnefelt reduceret til knep mig, knep mig, og knep mig igen. Hele det verbale og visuelle

univers i popmusikken er reduceret til overophedede kønsorganer. Det viser sig ved en undersøgelse

af kilden til poptekster hos bestsellerne, at der er tale om en håndfuld forud-bestilte tekstskrivere,

som stort set alle bruger, og som kan levere varen i form af lavpandet designer-middelmådighed.

Infantil 

De melodiske formler for en popsang er voldsomt reduceret til et sæt genkendelige formler, der

repeteres udover kvalmepunktet. ‘The millenneal whoop’ er en primitiv tonesekvens bestående af 5-3-5.

trin på durskalaen, og man �nder den i tusinder og atter tusinder af popnumre udspyet af industrien.

I et popnummer er der ofte en catch-frase, måske i form af et omkvæd, der efterfølger et vers. Men

hastigheden, hvormed omkvædet/catch-frasen ankommer er reduceret, og hyppigheden af

forekomsten er mangedoblet. Man har altså vænnet publikum til en lavere spændvidde for

opmærksomhed (attention span), de skal have klimakset her-og-nu og hele tiden. Der er ingen

suspence i musikken længere, ingen reel opbygget orgasme bare gokken af med hurtig udløsning – for

nu at blive i genrens hyper-erotiserede begrebsverden. Det menneskelige oplevelsesapparat kan godt

li’ noget, den kender i forvejen, men denne feature ved hjerne og sanser er blevet misbrugt til af-

kreativisering, afstumpning, ensretning og repetitions-gørelse af musik udelukkende for at pro�tere på

genkendelighed.  

En systematisk reduktion af behovstilfredsstillelse har skabt en musikforbrugende generation med en

oplevelseshjerne som et 4-års barn. I’m a Barbie Girl, I’m a Barbie Boy … and we all live in a Barbie World

(not a Yellow Submarine). 

Hjernevask 

I 1960’erne var det stadig overladt til publikums bedømmelse, hvorvidt et popband, et album eller en

sang �k ben at gå på. Hvis der ikke var substans i sangen, gled den over i evig og velfortjent glemsel.

Sådan er det ikke længere. Via det mediefascistiske, monopoliserede distributionsapparat sørger

industrien for, at publikum hjernevaskes til at kunne lide og forbruge et musiknummer, selvom det i

bund og grund er ulideligt. Det lød af helvede til første gang, men det var der bare hele tiden og hele

tiden og overalt. Og alle vennerne havde acceptere at elske det, så det gjorde du så derefter for at få

social accept. Det har en betegnelse, det hedder noget: DET ER HJERNEVASK!
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Musikken er designet af industrien til at hjernevaske dig til at fordøje det ufordøjelige, at sluge det

uspiselige. Den har vænnet dig til at æde lort.

Umenneske 

Popmusikken har i både lyd og billedform – ikke overraskende hvis man har studeret megatrends for

social kontrol – bevæget sig i retning af transhumanisme, roboti�cering/umenneskeliggørelse af

mennesket. Overforbruget af AutoTune-software har givet adgang for totale talentløsheder, der ikke

kan ramme tonen rent, men som blot opfylder visse andre kriterier. De er i særdeleshed unge og

smukke, de har en god røv og kan bolle med kameraet, de kan bringes til at appellere til det potentielt

købende segment, og de har et så tilpas svagt psykisk immunforsvar, at de kan formes af industrien.

De er måske endog som wannabe’s villige til at lade sig udsætte for industriens ultimative depravering:

pædo�li. De har røvpulet sig selv på vejen til fame.

Er man først som wannabe gået hen ad den vej, så fanger bordet. At blive udsat for – at tillade sig at

blive udsat for den slags, er noget af det mest ødelæggende known to man.  

Ikke overraskende er �lmindustrien og til dels musikindustrien domineret af en kulturel-etnisk

gruppering, der lader deres drengebørn omskære, hvorved de udsætter dem for et semi-pædo�lt

overgreb, der fucker med deres hormonsystem fra deres 8. levedag. Et emne, der ALDRIG bliver talt

om! 

Humorforladt 

Den transhumaniserede robotmusik er totalt humorforladt. Humor er et særligt menneskeligt træk.

Hverken dyr, engle eller grå aliens ejer humor. Dyr kan være legesyge, søde, voldsomt sympatiske,

hyperfølsomme og endog intelligente, men humor er en særlig distance, som de ikke har. Prøv at

fortælle en vits til en grizzlybjørn, før den pelser dig. Hvem har nogen sinde hørt eller læst, at

ærkeenglen Gabriel har fyret en befriende joke af? Hvilket abdukteret o�er for aliens har nogen sinde

spøgt med deres abduktører? Der er intet glimt i øjet her, ingen menneskelighed. Mainstream

popmusik er i forblø�ende grad humorforladt.

Talentløs 

Kombiner det med uintelligens og talentløshed. C’mon Beyoncé, Bieber, Timberlake, smid jeres

teknokrykker, stil jer op foran et intimt publikum uden mikrofon og lys og lydshow og rør ved deres

hjerter. Tør I det? Måske en af de tre nævnte kunne gøre det, for de er trods alt toppen af poppen,

men hvad med hele feltet af kunstprodukter, de 10.000’er af hoppebolde, der har opgivet al

kunstnerisk ambition og integritet for at blive til et industriprodukt? De ville omgående falde igennem.

Den ellers total fucked-up Lady Gaga vovede for en stund pelsen og stillede op som jazzsanger

sammen med ingen ringere end Tony Bennett. Respekt for det, men bagefter kører hun selvfølgelig

som det indrømmede voldtægtso�er, hun er, sit depraverede Illuminati-trip igen.
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Selv talentfulde stemme-ekvilibrister som Mariah Carey og et stilsikkert performance-talent som

George Michael er ved lejligheder grebet med bukserne ned i at bruge playback til live-performances.

Vaskeægte talenter, der aldrig ville gøre det – Prince fx. – er til gengæld blevet forfulgt og slutteligt

henrettet. Det er nu o�cielt indrømmet, at Prince blev udsat for en overdosis af verdens stærkeste

pain-killer, uden at han vidste det! – men al efterforskning i sagen er underlig nok forhindret og

undladt! NB! Prince var på det sidste i sit liv meget eksplicit om sager, som global-fascisterne ikke brød

sig om. Det samme med Michael Jackson? 

Værdiløs 

De udøvende popkunstnere er udsat for det samme som det, deres publikum via dem bliver udsat for.

De eksporterer de overgreb, som de selv er blevet udsat for. De er nu bødler, der selv var ofre, før de

blev bødler.

Afstumpet fordummelse baner vejen for al tænkelig dårligdom. Via dårlig kvalitet er det psykiske

immunforsvar hos forbrugere/misbrugere af afstumpet popkultur systematisk nedbrudt. Vejen er

herefter banet for en sekundær invasion af diverse elementer, der kun kan betegnes som sataniske.

Glem alt om heavydrengene, der ellers har stået for skud af de ny-evangelisk kristnes forargelse for

deres dødssymbolik, de er ofte ganske harmløse, de kan bare godt li’ at trykke den af. Det egentlig

sataniske �ndes i den gennemporno�cerede, kønsudtværende, twerking-LGBT designerpop og dens

verbalt-visuelle overload af Ka-Baal-isme, semipædo�li, menneskeæderi, okkult symbolik-a�ald,

vampyrisme og andet godt fra havet.  

Udover afstumpningen af publikums evne til at opfatte so�stikerede musikalske udtryk, er der

etableret et transportbånd for alle former for kultur-depravering og -pervertering. Musikindustrien

træder hermed i karakter og indgår som en del af det store Liberale Projekt, der skal ødelægge (de

kalder det at frigøre fra…) mennesket med mangetydig kønslighed, Musikvideoer er overbefolket af

horder af transhumane kønsmonstre, der puler enhver anstændighed ud af sit publikum. I Beyoncés,

Madonnas’, Lady Gagas, Katy Perrys og Miley Cyrus’ billedverdener indtræder begloeren, voyeuristen i

en heksesabbat af obskøn depravering fyldt med satanisk-kabbalistisk bevidstheds-transformerende

dødssymbolik. 

Kulturmarxisterne vidste det: det depraverede menneske er forsvarsløst overfor ethvert angreb og

overgreb. Derfor kaldte Herbert Marcuse det for subversiv perversion. Depraveret perversion var et

udtænkt og beskrevet masseødelæggelsesvåben til at ødelægge den vestlige civilisation. Det fremstår

som en punkkultur med punkens hovedudsagn: Vi ved ikke, hvad vi vil have, men vi ved, hvordan vi får

det. Kritik er �loso�en, sagde de. De var gode til at kritisere det, som de foragtede, men de ejede ikke

skyggen af selvkritik, og de anede ikke, hvor deres egen ideologi kom fra og med hvilket formål – andet

end at ødelægge.  

Perversion

Revolution, dekonstruktion, distorsion, disruption – �re udtryk, der er introduceret i nævnte rækkefølge.

De beskriver en historik og viser kontinuiteten i et overordnet ødelæggelsesprojekt. Historikken er ca.
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300 år.

Revolution er et udtryk fra 1700-tallet, der betyder direkte: at køre baglæns (re-volvo). Hvad kørte de

tilbage til? Til det antikke slavesamfund i en ny version blot med nye slavehandlere og plantageejere.  

Dekonstruktion er et æstetisk-�loso�sk udtryk fra modernismen, der beskriver, hvordan alt gammelt

bliver skilt ad påny og samlet igen blot med nye designere bag samleprojektet. Der var en agenda bag:

at afbryde kontinuiteten i al tradition og erstatte den med en kunstig pseudotradition uden historik. 

Distorsion og disruption er to udtryk fra det seneste årtis ideologiserede trang til ødelæggelse.

Indbyggerne i Indre København og brokvartererne er – bortset fra forbrugerne af ødelæggelseskulten

– kommet til at hade det årlige støj-, a�alds- og brækhelvede befolket af en zombi�ceret ungdom

kaldet ved det, som den gør: Distortion. Forvrængning, forstyrrelse. Og vi skal da lige love for, at …

Disruption er et mere højpandet begreb, der lige nu �orerer i management-, coaching-, og HR-

ledelseskredse. Det betyder afbrydelse. Det kan så betyde afbrydelse af diverse dårligdomme, som

managementkulturen er fuld af, hvilket i så fald kan være højest tiltrængt. Men det kan også betyde

afbrydelse af traditioner, styreformer der fungerer, værdier baseret på gamle menneskelige

principper, innovation for innovationens = afbrydelsens og ødelæggelsens skyld. Et godt bud er, at det

betyder det sidste.  

Den musikalske heksesabbat, rave-partyet, Disruption-festivallen, Goa-gejlet, Roskilde-mudderet er

tempelgårde for den hengivelses- og ødelæggelseskult, der er dannet omkring designerpoppen.

Bagved designerskærmen ligger der kilometervis af neurologiske og behavouristiske studier

omhandlende crowd-control og kollektiv hjernevask. Flokken er ikke engang får længere, den er en

�skestime, en myretue, en stære�ok. Ja langt være, for stære�okken har en autonom kollektiv

bevidsthed, når den udøver kunstværket Sort Sol hvert år ved samlingstid. The Human Crowd er ikke

længere autonom, for den er fuldstændig styret ud fra designerkriterier, og skulle der stadig være en

rest af autonomi, skyldes det, at �okkens adfærd stadig er et mål for sociale studier

(Frankfurterskolen) med henblik på total kontrol i en nær fremtid.  

Coming to a crowd near you.

Den musikalske dybdebombe

– �loso�sk perspektivering  

Popmusikken er et social-psykologisk-neurologisk eksperiment og en del af det 20. århundredes

Menneskeeksperiment. Jamen hvad sagde jeg lige dér, og, spørger du måske dig selv, er musik ikke bare

tilfældig underholdning og dermed en skøjtebane på over�aden af menneskelig kultur og bevidsthed? Hvis

det er dit spørgsmål, så tager du fuldstændig fejl.

Musik blev i antikkens videnskaber anset for det næsthøjeste trin i det det videnskabelige hierarki

kaldet quadrivium. Matematik blev regnet som fundamentet for forståelsen af talrelationer. Geometri
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var forståelsen af tal anvendt i rum. Musik var anvendelsen af tal anvendt i tid. Astronomi var

anvendelsen af tal i både rum og tid.

Man kan spørge, hvad der menes med begrebet tid. En tone består af svingningsfrekvens, som vi i dag

måler i hz (herz) = svingninger pr. sekund.. Rytme er forsinket frekvens, og form er yderligere forsinket

frekvens. Men her åbner der sig et felt af hemmeligheder. Lys er også frekvens målt indenfor et

spektrum fra infrarødt til ultraviolet. Hvis man går i den modsatte retning og regner i kosmiske cykler,

så er planeternes frekvens for egen omdrejning og omdrejning i forhold til et solart system en fraktal

opskalering af frekvens. Hvis man skalerer op til galaktiske frekvenser går man yderligere et niveau op.

Og hvis man tænker sig det næsten utænkelige: universelle/kosmiske frekvenser, så ender vi med

svimlende frekvenser.

Så lydlige frekvenser eller bare: frekvenser er altså et af universets grundprincipper. Alt er frekvens, alt

er lyd. De gamle musikteoretikere fra middelalderen talte om Sfærenes Harmoni, og harmoni skal

forstås pythagoræisk som harmonisk afstemte svingningsforhold. Boethius skrev om Musica Mundana,

Verdensmusikken. Den menneskelige musik, Musica Humana, burde efter anbefaling afstemmes efter

den kosmiske musik. Som foroven, således forneden. De samme principper var vigtige for oldtidens

arkitekter. De kosmiske proportioner skulle gælde for de jordiske proportioner.

Og hvad rager det os, hvad en stak lærde munke i middelalderen mente om, hvad en stak støvede

antikke �loso�er mente?

Hvis det ikke rager os, så rager det os ikke, men så skal vi blot gøre os klart, at vi hermed afskærer os

fra en viden om, hvad der dybest set skaber os som mennesker, der er skabt i et Univers. Du, kære

læser, og jeg er ikke ligeglade med det, for det er det afgørende spørgsmål for os som mennesker.

En nøgle til forståelsen af lyden, musikken og dens betydning for os er det engelske ord sound. Udover

lyd betyder det også sund som i sundhed. Musikantropologen Franz Berliner omde�nerede det

antropologiske kulturbegreb til musik ved at sige: Music is humanly organized sound. Music is soundly

organized humanity. Altså musik er lyd, der er organiseret af mennesker. Det forstår vi allesammen.

Men musik er også menneskelighed og et menneskeligt lydhørt samfund organiseret på en sund måde.

Det burde vi allesammen forstå, men det er der desværre ikke så mange, der forstår i tider, hvor både

menneskelige samfund og musik er organiseret på en decideret usund måde. Vi kender ikke længere

oldtidens og de oprindelige samfunds måder at leve i sundhed på længere, for vi er i en stribe

generationer blevet vænnet til trin-for-trin-for-trin at leve i disharmoni og usundhed.

Vi lever som mennesker ikke i harmoni med vores naturlige ophav. Vi lever derfor heller ikke i harmoni

med hinanden. Vi lever i en tilstand af disharmoni, der er blevet os påtvunget af en global

herskerklasse, hvis eksistens afhænger af disharmoni, ufred og splittelse. Med andre ord dårlig kvalitet

og dårlig musik.

Designerpop – et kulturelt masseødelæggelsesvåben

Det var titlen, og det bliver konklusionen.
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Popmusikken = den mest hørte musik med den største grad af påvirkning for det største antal

mennesker – er blevet kuppet til at udøve et snigløb på menneskelig kreativitet, så vi æder lort med

ørerne. Både udøvere og publikum er blevet snigløbet.

Afstumpet musik giver afstumpede lyttere med afstumpet bevidsthed og menneskelig kapacitet.

Afstumpede lyttere forlanger afstumpet musik for at bekræfte deres afstumpethed.

—– o —–
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Mit navn er Azib. Jeg kom hertil som dreng fra Anatolia for mange år siden. Jeg har billeder i mit hoved

fra en lille by, en landsby. Jeg husker min storebror, når han prøvede at lære mig at fange duer og

kaniner. Jeg husker min mor, der plejede at synge for os om aftenen. Jeg tror også, jeg havde en

storesøster, men hun blev gift med en mand, der boede ovre på den anden side af bjergene, så hende

har jeg aldrig kendt. Min far døde, da vi blev hentet og ført bort, mig og min storebror. Vi blev smidt på

vogne og kørt væk. Senere var vi ombord på et stort skib, der sejlede os til Italia. Jeg husker, at vi var

mange i skibets lastrum, og at jeg blev meget syg, for jeg havde aldrig sejlet før, og det blev rigtig

dårligt vejr.

Da vi kom i land i Alsium, måtte vi gå i mange dage. Da jeg var den mindste og ikke kunne følge med¸

var der nogle unge mænd, der måtte bære mig et stykke af vejen. Jeg har den dag i dag ikke forstået,

hvad de ville med så lille en fyr, der havde for korte ben til at følge med, men sådan var det, og sådan

kom vi frem til villaen i Careiae. Her er jeg vokset op og har tilbragt min ungdom. Jeg har udført alt

muligt arbejde for både min herre og min frue, og jeg �k ry for at være dygtig til mit arbejde. Jeg

kender alt til dyr.

Jeg startede med at passe hønsene og gæssene og duerne. Senere lærte jeg, hvordan man passede

heste. Som slave måtte jeg ikke bære våben, men da jeg blev 17 år blev jeg hentet til at passe på

hestene i en kohorte af den 9. legion, og så var våbenføring ikke længere forbudt men påbudt. Jeg var

med legionen i hebræernes land, i Afrika og i Britanien.

Slavens fortælling
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En dag i en af de østlige provinser, nærmere bestemt i nærheden af Kabyle, kom der en befalingsmand

hen til mig og spurgte mig, om jeg kendte til løver. Jeg sagde, som det var, at jeg ikke kendte meget til

løver, men at en af mine kolleger formodentlig blev overfaldet og ædt af en løve på vejen til Dalmana.

Det var sådan, at jeg blev overført til en mindre deling bestående af soldater og slaver, der havde til

opgave at indfange løver og bringe dem til Colloseum i Rom.

Jeg kan forsikre om, at det ikke er nogen nem opgave at fange en løve. En af måderne var, at at binde

en ged til en pæl i en indhegning, hvor vi vidste, at der var løver. Det kunne tage uger, før der var

fangst. Når løven var gået gennem porten for at slagte geden, var der et snoretræk, der sørgede for, at

et gitter faldt ned og lukkede for indgangen. Herefter kunne det godt blive farligt. Løverne i Dalmatia

er et helt hoved større end dem i Afrika og meget stærke. Det var derfor, de ville have dem i

Colosseum. Vi var syv mand, der gik ind i indhegningen og drev løven over i det ene hjørne. Der var tre

mand i midten med spyd med påmonterede fakler, og to gange to mand i hver side med store net, der

blev holdt oppe af lange stænger. Vi gik frem som en mur, der lukkede sig om løven, og når først

nettene var kastet på den rigtige måde, sørgede den selv for resten, for jo mere den prøvede at slippe

ud af nettet, jo mere viklede den sig selv ind. Så kunne vi sy netklumpen sammen, stikke pæle igennem

maskerne og bære den ned til stedet, hvor buret på hjul var stillet. Der var en anden deling, der

overtog herfra og sørgede for transporten til Rom.

En dag var det svært at �nde �ere løver i området. Man sagde, at de var udryddet, og at det kun var i

Afrika, man kunne �nde løver. Da der manglede mænd til transporten, blev jeg sat på opgaven.

Transporten var en vogn trukket af heste. På ladet var der en stort bur med tre rum i, hvor der lå en

løve i hvert rum. Vores opgave var at se til hestene, beskytte transporten og sørge for, at løverne �k

noget at æde undervejs. Mellem os sagt, så behøvede vi ikke at passe på løverne men på de

sølvmønter, der skulle bruges til at købe dyr undervejs til at fodre løverne. Vi bragte dyrene til

havnebyen Epidaurum, hvor de blev sejlet til Portus i nærheden af Rom. Herfra blev de sejlet op af

Tiberen og landet i nærheden af bestemmelsesstedet, Colosseum.

Det bekom sig således, at det blev besluttet fra højere sted, at løver fremover skulle indfanges i Libya

og Aethiopia, da der ikke var �ere tilbage i de østlige provincer. Det var grunden til, at jeg ankom til

Rom med besked om at forblive ved endestationen for dyretransporten, og at andre folk, der

opererede i Afrika overtog opgaven. Jeg så det på det tidspunkt blot som et ikke ubehageligt skift, for

hvis du spørger mig, så ville jeg for det første helst være blevet i Anatolia med min familie, og dernæst

være forblevet i villaen i Careiae med dens høns, gæs, duer, geder og heste, hvor min herre og hans

frue bestemt ikke var uvenlige mod mig, og hvor jeg i acceptabel grad blev betragtet som en del af

familien – indtil jeg blev hentet. Men som slave, forstår du sikkert, er valg ikke en valgmulighed.

Et underligt sted var endestationen, Colosseum. På sin vis imponerende, på sin vis skræmmende og på

sin vis sørgelig og ynkelig. Det var �avianernes am�teater, og navnet var opkaldt efter Kolossen fra

Rhodos, den kæmpe statue, Nero lod opføre af sig selv i samme kvarter. Da denne ondsindede caesar

var død, lavede man om på hovedet, så det lignede hans efterfølger eller guden Apollon, hvilket på sin

vis var det samme, da caesarerne betragtede sig selv som solguder. Men lige så snart solguden ankom
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til Rom, blev der gjort politik, og politik var teater. Flavianernes am�teater, Colosseum, var en sådan

teaterscene, og det blev min nye arbejdsplads.

Det var ikke kun løver, der var stuvet sammen bag scenen, der var alle mulige vilde dyr udvalgt efter,

hvor farlige for mennesker de var. Eller du kunne også sige, hvor farlige mennesker kunne være for

dem, for det er aldrig de vilde dyr, der udgør en trussel for mennesket. Den egentlige trussel er

mennesket selv, der er en trussel både overfor dyrene og overfor sig selv. Hvem har for nylig hørt om

en �ok på tusinder af løver og bjørne, der overfaldt en by og �ænsede dens indbyggere? Nej vel, men

det har jeg været vidne til i mine år soldat, for det var, hvad jeg var, selvom jeg passede dyr. De, der

overfaldt en by, var ikke dyr men mennesker. Dyrene passer sig selv, hvis de ikke bliver trænet til

noget andet, og den dag, de bliver sluppet fri, bliver de til vilde dyr igen. Luk en stak hunde løs i en

skov, og de vil straks blive til en stak ulve og begynde at jage hjorte i �ok. Det fortæller noget om,

hvordan hunden betragter mennesket: som en stor hund i sin �ok. Hvordan opfører mennesker sig,

hvis de sættes fri? Se, det er jo et interessant spørgsmål.

Jeg drømte mange gange om at lukke dyrene ud og sende dem tilbage til deres bjerge og skove og

stepper, for jeg holdt ikke af at se dem gå rastløst at vente på … ja vente på hvad? For det vidste de jo

ikke, før gitteret gik op i deres dystre katakomb, og skræmmende fakler blev viftet rundt bag dem,

gange blev åbnet, som de selvfølgelig straks løb igennem, og lyset for enden med denne underlige lyd

af, ja hvad var det for en lyd? Men stadig med fakler og spyd i halen på dem, som de skulle væk fra,

hvorefter de løb ud i lyset, hvor de for første og garanteret sidste gang i deres liv befandt sig på det

mærkeligste sted i hele verden og med deres sikre instinkter fornemmede et helt umuligt antal øjne

hvile på dem – hvis man kan bruge ordet hvile om de liderligt, forventningsfuldt �akkende øjne fra

titusinder af blodtørstige tilskuere til det makabre spil, der nu var startet. Det var her den underlige lyd

at tusinder af mumlende stemmer rejste sig og blev til en hylen som en orkan, der �k en bladene på

træerne til at synge deres klagesang.

Her må jeg fortælle, hvad publikum ikke er klar over, at der under siddepladserne til de, der kom for at

se gladiatorer kæmpe mod andre gladiatorer eller vilde dyr – til enten døden eller sejren vel at mærke,

og sejren var for de �estes vedkommende blot var en udsættelse af døden, for meget få overlevede i

længden – at der underneden befandt sig et labyrintisk system af gange, rum og mekanismer til at

åbne og lukke og forbinde disse rum og gange, et system bemandet af hundredvis af folk med hver

deres særlige opgave. Min opgave var som overopsyn at tilse, at alle samarbejdede, at logistikken

fungerede, at der ikke var grus i maskineriet.

Selv søslag kunne opføres, og hvilket fråds af midler og mandskab var det ikke? Portene blev tætnet

med et tjæret pæleværk og i �ere dage forinden blev der ledt vand ned i arenaen fra akvadukterne.

Skibe var blevet bygget som små kopier af de rigtige krigsskibe bare med �ad bund, og så gik det løs

med reb og �ammende pile og kastemaskiner med ildkugler og stiger og sværd og skrig og skrål. I det

mindste kunne man sige, at det var rent skuespil, hvor ingen omkom. Det var jo historiske slag

beregnet på at fejre Roms storhed, og så kunne intet overlades til tilfældighederne. Sæt nu at

karthagenerne gik hen og vandt slaget!
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Jeg tænker på bagefter, at der var en plan med mit liv, en entellegentia som �loso�erne kalder det, en

indbygget bestemmelse og retning fra den dag, jeg blev taget bort fra min familie og sendt på denne

ufrivillige rejse, hvor jeg blev uddannet fra bunden og opefter til at varetage mit hverv. Jeg ved, at min

skæbne har bragt mig her, men hvad er skæbnen andet end en endeløs række af tilfældigheder med

et indbygget forsyn, hvor meget er tilfældigt, og hvor meget er forsyn?

Jeg kan ikke sige det, men det eneste jeg kan siger er, at det ikke synes at være tilfældigt, og at forsynet

har set i forvejen. Måske ikke i alt, men i det mindste så meget, at det har været op til mig selv at vælge

den rette vej, min arèthe, et begreb jeg lærte at forstå af en lærd mand, jeg mødte i Epidaurum. Jeg

ved, at det lyder selvmodsigende, for min ret til at vælge i mit liv har været yderst begrænset, men jeg

valgte alligevel undervejs, hvad jeg tænkte og følte om de valg, der var tru�et for mig, og jeg så på et

tidspunkt, at der var en retning. Det er svært at forklare, og jeg beder dig om at have tålmodighed med

mig, til jeg har fortalt resten af historien, men jeg er fuldstændig overbevist om, at mit forsyn, min

entellegentia, mit retning var stærkere end de magter, der med reb og lænker og bure og

skibsladninger og senere indhegninger, kohorter og murværker hev mig bort fra min familie og ind i en

maskine ved navn Det Romerske Rige.

Tillad mig at fortælle historien om løverne. Du tror mig næppe, og jeg troede ikke selv på, hvad der

skete, for ingen havde oplevet noget lignende før. Lad mig dog først fortælle lidt mere om løver.

Grækerne var vilde med løver, ja undskyld udtrykket. Alle kender historien om Herakles, der slog en

løve ihjel med de bare næver i Nemea. Vi har set det på billeder og hørt det som godnathistorier. Der

er løver overalt som �gurer og malet på vægge. Der er løvehoveder på væggene af høje og

betydningsfulde bygninger. De kalder løven for dyrenes konge, men løven er blot en måde at fortælle

historien om kongen og kejseren på. Alle er bange for løven, for den er umulig at tæmme. Geparden

kan tæmmes, for den er halvt hund, se blot på dens poter. Den kan blive til et tamt husdyr, indtil man

slipper den løs på marken, og så ville jeg nødig være en kanin eller en hjort og kun håbe på som

medlem af �okken, at det ikke er mig, som den indhenter først. Men løven …



29.12.2022 15.35 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2980/3124

Løven har sin egen vilje. Fortolkningen af løvens vilje og magt skiller det gode kongedømme fra det

onde. I det gode kongedømme fortolkes løven som folkets beskytter via sin selvsikkerhed og

urørlighed. Dens tænder og kløer vil blive brugt uden tøven, men kun hvis løven via sit

repræsentantskab for folket bliver truet. Løven er lig med selvsikkerhed, der ikke har brug for at vise

hverken tænder eller kløer, for løven har i princippet ingen fjender, kun konkurrenter.

I det onde kongedømme vil tænder og kløer blive brugt som redskaber til at underkue. I det onde

kongedømmer er løven ikke sikker på sin egen styrke og er derfor nødt til hele tiden at vise, hvad den

mener er sin egen styrke. Dens eget folk er dens bytte. Dens ellers gode naboer er dens fjender. Den

frygter snarere end at hvile i sig selv, den føler sig ikke sikker. Den fører politik for en sikkerheds skyld.

Den føler sig ikke engang sikker på sin egen usikkerhed og søger derfor bekræftelse på sin egen

usikkerhed ved at påføre andre sin egen usikkerhed – for derigennem at føle sig sikker. Er du ligeså

forvirret som mig, for så føler jeg mig tilpas uforvirret forvirret.

Tilgiv venligst min spøgefuldhed. Løven er altså et kongeligt dyr, og drabet på løver i Colosseum var

med andre ord et rituelt kongemord. Selv kejseren, når han var tilstede, må have vidst det.

Men tilgiv mig igen, for nu kom jeg bort fra min fortælling om løverne. Det var blot for at tilrettelægge

den sammenhæng, som jeg nu vil fremføre. For en dag skete der noget mærkeligt. Verden blev vendt

på hovedet. Vi siger, at man risikerer at blive smidt for løver. Men fra løvernes synspunkt ville de nok

have sagt, at man risikerer at blive smidt for gladiatorer, publikum og kejserligt opsyn.

Så en skønne dag – og jeg husker, at det var særdeles dårlig vejr, og at alle sejlene var hejst som

afskærming for publikum på rækkerne, og at Colosseum indenfor lignede et kæmpestort telt – en

skønne dag nægtede alle løverne simpelthen at �ytte sig. Det kunne have noget at gøre med det

dårlige vejr, men de kunne umuligt have vidst noget om det dybt hengemt i deres a�ukker. Jeg mener

ALLE løverne, for det var, som om de havde aftalt det på forhånd. Da vi kom for at hente dem, var de
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ikke til at drive ud af hulerne. Nogle af dem lå bare ned og gloede dumt. Andre stod op og gloede

dumt. Andre igen stillede sig op og viste tænder men nægtede at �ytte sig, mens de gloede dumt. Da

det endelig lykkedes os at drive et par genstridige bæster ind i arenaen, lagde de sig bare ned på den

anden side af gitteret og … gloede dumt.

Jeg vil ikke komme nærmere ind på problemerne med det forventningsfulde publikum på rækkerne

men blot hæfte mig ved, at samtlige løver i Colosseum den dag nægtede at lade sig slæbe for

gladiatorer og publikum. De kan muligvis tænkes, at de ville have bidt fra sig, hvis nogen var gået ind

og slået en knude på deres hale, som man gør med en genstridig ko, der ikke vil �ytte sig, men den

slags kom i sagens natur ikke på tale. Der var intet at gøre ved det.

Jeg skal indrømme, at jeg frygtede for mit eget liv på det tidspunkt, for det ville have været

nærliggende at lægge hele skylden for løvernes kollektive vægring over på netop mig, der var ansvarlig

for at få det hele til at hænge sammen. Det ville have været passende på sin egen imperiale måde, hvis

jeg havde lidt damnatio ad bestias, at blive smidt for løverne som dødsdømte forbrydere og folk, som

de kaldte for kristne, og som havde fået skylden for at sætte ild til Rom. Men det skete ikke.

Noget skulle der ske i situationen, og i stedet for løverne lykkedes det os at lukke en blanding af

bjørne, vildsvin og en enkelt halvgammel sur elefant ind i arenaen, hvilket skabte uventede situationer.

Og en halvfuld elefant vel at mærke, for den havde først fået lov til at drikke en spand vin, som den

elskede, hvorefter den blev frygtløs, en metode romerne havde lært af Hannibal fra Karthago.

Publikum troede, at det uannoncerede spektakel var meningen og følte sig behørigt underholdt.

Bjørnene begyndte at jagte vildsvinene i stedet, og elefanten galloperede efter et par af bjørnene,

mens gladiatorerne stod og så på i forblø�else. Alt det menageri for udadgående �k også de sidste

vrantne løver til at komme ud af gangene ved indgangsportene, men de lagde sig blot i en klump, hvor

de blev liggende, og bjørnene skulle bestemt ikke have noget af en hel løve�ok, så de holdt sig væk.

Det gav os selvfølgelig et uventet problem efter optrinnet, for normalt ville der ikke være levende dyr

tilbage. Altså bortset fra elefanterne, der normalt blev brugt til genoplivelsen af historiske slag fra de

puniske krige eller historien om Hannibals nederlag ved Zama, men elefanterne blev sparet, for de var

svære at erstatte.

Som sagt, jeg troede, at jeg ville blive beskyldt og muligvis henrettet for løvernes adfærd, men i stedet

besluttede man sig fra højere sted til, at dyrene skulle sættes fri med den begrundelse, at tiden var

løbet fra løvekampe. Den besked har jeg senere haft svært ved at forstå, og jeg mener snarere, at

ledelsen af Colosseum havde tabt ansigt ved, at en stak rovdyr havde besluttet sig til at gøre oprør

mod … ja mod selveste Imperiet. Og da den slags rovdyr ikke kunne sættes fri i omegnen af Rom, �k

jeg som opgave at bringe dem til det nordlige Italia ved foden af de store bjerge, hvor det blev sagt, at

der fandtes løver engang i fortiden. Det har næppe båret frugt at sætte fem hanløver ud, hvor der

ingen hunløver var i forvejen, men deres otium var velfortjent efter min mening. Det var en udsøgt

fornøjelse at se de store dyr springe ud af burene og sætte afsted mod den nærmeste skråning i

retning af deres nye opholdssted med rigelig plads uden gitre og murværker.
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Måske er det min fortolkning, men da den store løve, som jeg kaldte for Hannibal – det vidste mine

forordnede ikke, for det var ikke korrekt at hylde den kriger, der som den eneste havde angrebet

Romerriget med succes – men altså hanløven Hannibal løb hen over marken og fandt den største sten

i udkanten, som den satte sig på. Herefter kiggede den på mig et stykke tid, som om den tænkte: Hvad

skulle alt det postyr til for? Det var på tide, at det kom så vidt. Men jeg ved, at du ved, at vi gjorde det

med vilje, og at du var på vores side hele tiden. Jeg sidder her en stund for at sige tak.

Men at tillæge et vildt dyr den slags tanker er antropomorft. Vi skal ikke gøre dyr til mennesker. Vi skal

heller ikke gøre mennesker til dyr, men det synes der ikke at være lydhørhed overfor i Riget.

En aften på vejen tilbage kom vi tilfældigt gennem byen Careiae, og vi beluttede os til at gøre et ophold

i området over natten. Helt ti�ældigt var det ikke, for jeg havde overtalt vognføreren til at ændre ruten

en smule, da et rygte ville vide, at den sædvanlige vej var plaget af landevejsrøvere. Vores last var to

sorte bjørne, som trængte til at blive fodret, og jeg vidste, at jeg kunne købe mig til den slags i villaen.

Min første herre var ikke længere i live, men det var hans frue. Til gengæld var husets herre nu

Antonius, den ældste søn, som jeg var vokset op sammen med. Vi lærte sammen at ride heste og jage,

og han blev som en erstatning for min storebror, der var kommet væk fra mig for mange år siden i

Alsium. Mødet var hjerteligt. Da vi drog videre næste dag, spurgte han mig, om jeg ville tillade ham

købe mig tilbage, hvilket jeg selvfølgelig ikke sagde nej til. Tillade, som om en herre behøvede at

spørge en slave om den slags, men det sagde han. Som I måske begynder at forstå, så spillede mit

forsyn endnu engang en rolle, og en måned senere blev jeg købt fri. Altså fri fra Colloseum og hele den

syge verden af blod og liderlighed, hujende masser og svedige muskelmænd i læder og jern, korrupte

senatorer og labre skøger i loger med forhæng, så for mig var det som at blive fri.

Jeg genoptog mit arbejde i villaen med at opdrætte heste. Careiae er landligt, det er det egentlige Italia.

Her �ndes der ikke noget, der er imponerende, fordi nogen ønsker at imponere nogen anden. Det

imponerer, fordi det er så smukt og så rigtigt, og fordi det altid har været der. Det var min lykkeligste

tid. Jeg var stadigvæk en slave, men jeg nød de samme privilegier som herskabet.

Heste er meget anderledes end løver, for de lider ikke i fangenskab, og de får lov til at gøre alt det,

som er skabt til, løbe stærkt, æde græs, have et familieliv. Selv med seletøj på kommer de til deres ret.

Løver i fangenskab er afskåret fra deres natur, og det var muligvis det, som var begyndt at dæmre for

de forlystelsessyge romere, siden de ikke længere ønskede deres tilstedeværelse.

Muligvis var det også derfor, at de så villigt gav afkald på min tilstedeværelse, for jeg kunne jo fortælle

om den dag, hvor løverne gjorde oprør mod Romerriget og nægtede at lade sig smide for det værste af

alle rovdyr: det blodtørstige publikum.

—– o —–
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Det var efter årtiers søgen, det lykkedes ham at komme på sporet. Vi skal ikke her trætte med de

ørkesløse ørkenvandringer, der gik forud for gennembruddet, de frustrerende tredimensionelle

pilgrimsrejser fra Herodes til Pilatus, de utallige løse ender og blindgyder, der måtte befærdes

forinden. Skulle der vise sig behov for det, vil de kunne nedfældes til en hel roman i sig selv. Her skal vi

nøjes med at berette, hvordan han omsider mente at være kommet på sporet af stenen.

Stenen
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Han var sandt at sige ved at give op, da han ved et tilfælde løb ind i købmanden. Han kaldte sig

købmanden, men han var snarere en mellemting mellem en kunsthandler, og for at sige det rent ud,

tyv, og en hæler på samme tid. Hvordan kunne man stole på sådan en type? Det kunne man for så vidt

ikke, men folk som ham var på den anden side ikke usædvanlige. Han var gjort af samme stof som

visse entreprenante arkæologer, der i bund og grund ikke var andet end gravrøvere. De opfattede ikke

deres metier som uhæderlig og den måde, de talte om deres forehavender på, røbede ingen

betænkeligheder eller anger over, hvad der ofte måtte betegnes som lysskyhed. Deres moralske

anløbenhed var dem ikke bevidst, ej heller deres påståelighed endsige deres forfængelighed.

Det var derfor, han i sin samtale med købmanden vidste, at han ikke holdt ham decideret for nar eller

løj for ham, selv om han måske ikke fortalte alt, hvad han vidste.

Hans butik lå i en støvet sidegade på kanten af, hvad man ville �nde acceptabelt for en butik, der

solgte kunstgenstande af en vis værdi. Det var i løbet af samtalen over den obligatoriske kop ka�e for

kunder, der viste en vis interesse, hvor han havde ladet emnet falde. Ja, det var sikkert en legende,

men man sagde jo, og så videre… Det var endog omtalt i en vis bog, der måske var andre i herværende

selskab bekendt.

’Hvad må jeg kalde dem, min herre?’, spurgte købmanden.

’Mit navn er Farsouk’.

’Hr. Farsouk, jeg kan forsikre Dem for, at det ikke er en legende. Den omtalte genstand dukkede skam op for

år tilbage. Der er ingen tvivl om, at vi taler om den samme, for jeg havde selv lejlighed til at undersøge den.

Ganske besynderlig tingest, og havde det ikke været, fordi det ikke var muligt, ville jeg have erhvervet mig

den’.

Han gjorde alt, hvad han kunne, for at underspille sin interesse og ikke røbe, at hans puls og blodtryk

var steget betydeligt. Han havde �sket i totalt blinde, hvilket var en rutine, han havde oparbejdet

dengang, da hans til tider maniske eftersøgning var startet. Men manden sad der og sagde …

’Javel ja, det var da lidt interessant. Af hvilken grund var det ikke muligt at erhverve den?’

’Af den simple grund, at ejeren ikke ønskede at sælge den. Og så var jeg heller ikke seriøst interesseret’.

Der anes en vis forstillethed i den seneste bemærkning. Mon det nu var helt rigtigt? ‘Hvis nogen nu

ønskede at erhverve den til – lad os sige en samling af besynderlige sten, ville det da ikke være muligt

at kontakte ejeren desangående?’

‘Det kræver så, at man kender ejeren og ved, hvor han opholder sig. Hr. Farsouk var de stadig interesseret i

det billede, vi talte om? Hvis vi gør en god handel, så kan vi måske gøre en anden oveni’.

Den snedige ræv! Der var ikke andet valg. På vej ud ad døren:

‘Lad være med at sige, det var mig, der gav Dem oplysningen. Sandt at sige, så er jeg og den omtalte

pengeveksler ikke de bedste venner. Han ønskede ikke at sælge, fordi jeg gjorde en efter hans mening lidt for
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god handel for år tilbage. Det har han aldrig tilgivet mig’.

*

Måske var købmanden en ræv, men hans udgangsbemærkning a�ødte alligevel en form for tillid.

Måske talte han sandt på sin egen luskede måde, mens han selvfølgelig havde ladet sig bestikke til en

oplysning. Én ting, der bekymrede ham, var mandens forstillede uinteresse for genstanden. Han måtte

være på vagt.

En dagsrejse senere har han indlogeret sig i byen og er i gang med at udspørge folk om Kuferstein.

Hvor var han, hvad vidste de? Folk havde hørt om ham, men ingen kunne sige præcist, hvor man skulle

lede. Han havde ikke sin egen gesjæft. Sent på eftermiddagen møder han en gammel mand i Souk’en,

der sidder ved siden af ham med en pibe.

‘Hvad vil De dog med Kuferstein?’

‘Jeg er blevet henvist fra en forretningsforbindelse og ønsker at gøre en handel med ham’.

‘Hvem siger, at han er interesseret i at handle med Dem? Og hvad går en sådan handel ud på? Ved de ikke,

at han har lagt sin virksomhed på hylden? Det siges, at han er blevet sær på sine gamle dage og studerer

okkulte bøger’.

‘Så meget desto bedre. Så vil han vide, hvad jeg taler om. Han har muligvis kendskab til en særlig genstand,

som jeg ikke kan omtale her. Ved De måske, hvor jeg kan �nde ham, ærværdige?’

‘Muligvis. Følg med mig’.

De går gennem snoede gader, den gamle forrest med sin stok. Der bliver ikke talt undervejs. De

ankommer til en stor port med solide beslag. Gamlingen tager en nøgle frem og lukker op. De går

gennem porten til en indre gård med et springvand i midten og fornemme dekorationer langs

søjlegangene i siden. Man kunne ikke se det udefra, men dette var klart et sted for velhavende

mennesker.

‘De ønsker at tale med Kuferstein. De kan nu tale om særlige genstande. Er denne genstand tilfældigvis lavet

af sten?’

Det havde nok strejfet ham undervejs, men alligevel bliver han overrasket. ‘Hr. Kuferstein?’

‘Og så slipper de ikke afsted med at omtale købmanden som en forretningsforbindelse. Det er han bestemt

ikke, og det ved han godt. Til sagen, hvad ønsker De?’

‘Jeg er ikke købmand, jeg er blot samler. De har gættet rigtigt, vi taler om den særlige sten, som De muligvis

er i besiddelse af’.

‘Så lad os tale om denne sten. På hvilken måde mener du, at den vil kunne berige deres liv? Med andre ord,

hvad tror De om stenen?’
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‘Jeg ved kun, hvad man siger og skriver. Det siges, at stenen har en hukommelse’.

‘Og hvad skal man stille op med det, hvis ikke stenen giver adgang til sin hukommelse? Jeg skal gøre sagen

helt kort. Stenen har været i min besiddelse indtil for ganske nylig. Men jeg har følt, at jeg ikke var den rette

til – hvad skal vi sige – at håndtere den. Den skabte visse problemer, så jeg var nødt til at ska�e mig af med

den, for at den ikke skulle ødelægge for meget. Faktisk vil jeg gå så langt som til at advare imod den. Jeg har

studeret visse forhold det meste af mit liv, men denne genstand krævede mere af mig, end jeg evnede’.

‘Hvad ville det dog kræve, hvis ikke et langt livs visdom og et nøje studie af de rette videnskaber er

tilstrækkelig?’

Den gamle går hen til ham og hvisker ham i øret: ‘En kvinde. Med særlige evner…’

*

Det undrede ham, at en jødisk pengeveksler ikke havde taget sig rigeligt betalt for yderligere

oplysninger. Man har lov til at blive overrasket, og han var åbenbart løbet ind i en stribe overraskelser

på det seneste. Endnu engang var han på farten, og det lod til, at stenen �yttede sig med en dagsrejse,

når han kom i nærheden af den.

Denne gang har han en adresse på forhånd og �nder den i løbet af kort tid. Han banker på døren med

den røde lampe. En lille indskrumpen mandsling åbner døren på klem.

‘Jeg søger Madamme, er hun tilstede?’

‘Hun tager ikke imod fremmede uden anbefaling.’ Mandslingen skal til at lukke døren igen.

‘Så er det heldigt, at jeg har en anbefaling fra Mendel Kuferstein, som jeg talte med så sent som i går. Jeg

beder dem overbringe en hilsen, min Herre.’

Gnæklingen skifter attitude til servilt undskyldende. ‘Tilgiv min herre, vær så venlig at træde indenfor.’

Herefter er der ingen grænser for, hvad gespenstet med tydeligt slatne håndled og diverse grimasser

på sit mimiske repertoire er i stand til at diske op med. Den slibrige huslighed forsvinder et stykke tid,

hvorefter han vender tilbage og beder ham følge med. Vejen går op ad trapper gennem korridorer til

en dør.

‘Vær så venlig, Madamme venter dem.’ Den gnidrede tempeltjener forsvinder, og han går ind ad døren.

Rummet er overfyldt af alskens ragelse, noget af ganske overdådig karakter. Det kan beskrives som en

mellemting mellem et velorganiseret pulterkammer og et overfyldt soveværelse, men uden tegn på

menneskelig tilstedeværelse. Han går forsigtigt rundt og prøver at orientere sig.

‘Vær venlig at tage plads.’ Stemmen kommer fra bag et forhæng til noget, der ligner en stor seng. Han

sætter sig ned på en læderbetrukket pude, og han fornemmer en skikkelse bag forhænget. På et rundt

messingbord ved siden af, står der dampende te og glas.
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‘Min tjener har stillet te frem, vær så venlig at forsyne dem, hr. Farsouk.’ Hvor kender skikkelsen bag sløret

hans navn fra? Ikke engang vekseleren �k hans navn at vide. Kunne det stamme helt tilbage fra

købmanden – utænkeligt!

‘Velkommen til Glemslens Hule. Vi tilbyder forskellige former for glemsel i dette ydmyge etablissement,

som De sikkert ved. Jeg vil gætte på, at vi ikke taler om de mere basale former, siden hr. Kuferstein har

gjort sig den umage at rekommandere. Men det ene udelukker selvfølgelig ikke det andet’.

‘De har gættet rigtigt omkring Kuferstein, Madamme. Det andet var ikke lige, hvad jeg havde i tankerne. Mit

ærinde er derimod en sten, der synes at føre sit eget liv. Noget tyder på, at den i sit livsforforløb har valgt

deres logi, Madamme’.

‘Der er mange, der har valgt dette logi. Så hvorfor ikke også en sten? De ved, som i den gamle vending med

at sove som en sten. Søvnen er vores bedste glemsel. Og drømmen selv, for den forsvinder som dug for

solen. Først glemsel, så mere glemsel’.

‘Det siges dog, at denne sten i så fald indeholder sin modsætning: hukommelse. Det siges også, at det kræver

særlige evner at få stenen til at betro sig. Kvindelige evner’. Han føler sig et øjeblik døsig og svimmel.

‘Og her taler De ikke om kunsten at lave mad eller børn?’

‘Alt hænger sammen og således også liv og død, føde og hunger’.

‘Meget poetisk, men vi taler ikke om den Vidunderlige Suppesten. Vi taler om den Sorte Sten med de

indbrændte øjne. En sten fra en anden tid. Den tilhører mig, men den blev stjålet fra mit a�ukke for en uge

siden’.

‘Stjålet?’

‘Mit a�ukke er meget sikkert, så tyven har været meget dygtig’.

Han synes nu, at rummet er begyndt at dreje rundt.

‘Stenen siges at huske hele menneskehedens historie. Den er en sammentrykket, men fuldstændig og

konstant opdateret kopi af originalen. Det er sådan, jeg plejer at sige det. Andre siger, at stenen blot er et

modtageapparat for den store hukommelse. Vi kan ikke vide det med sikkerhed. Den ene formulering er lige

så god som den anden, og i disse sager er to forklaringer altid bedre en én.’

Det hele er begyndt at sejle, genstandene i rummer kører i karrusel, og lyden af lirekasser har sneget

sig ind fra højre.

‘Glemsel og hukommelse sidder på hinandens ryg. Hvad jeg siger nu, vil De huske bagefter. Hvad De og jeg

har sagt forinden vil være glemt for evigt. De vil blot udføre ordren i hele dens ordlyd:

Skulle denne sten komme i Deres besiddelse, vil de omhyggeligt sørge for, at den snarest mulig kommer mig

i hænde. De vil overbringe den i samme tilstand, som den er forefundet – og Dem selv i samme tilstand, som

De be�nder sig i nu’.
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Da han vågner igen, ligger han i et mørkt rum på en madras. Der er en masse larm af mennesker

udenfor. Han rejser sig og åbner porten indefra, overvældes af lyset og ser, at han har ligget i en

garage eller et lagerrum på gadeniveau. Porten er den eneste vej ud. Han kan ikke genkende stedet og

er forvirret over, hvad han laver der.

Ved sengen �nder han en konvolut med et brev i. Brevet antyder, hvor næste ophold måske kommer

til at være.

*

Denne gang starter turen i byen. Den er stor nok til at skjule både tyve, mordere og korrupte

politikere. Her skal der opspores en berygtet klatretyv, som det var lykkedes at slippe fra politiet i

årevis. Man skulle ikke tro, det kunne blive ved med at gå. Han burde være på politiets lønningsliste for

at holde dem i form. På den anden side lader det ikke til, at det har hjulpet.

Madamme, i nabolaget kendt som Den Store Hore fra Babylon, ikke just nogen smigrende titel, var

alligevel til en vis hjælp, selvom hun igen sendte ham videre. Beskrivelsen af tyven fulgte med. Her vil

du nok håne den stakkels fortæller for naivitet, for kan en tyv ikke kunne �nde ud af at maskere sig?

Fruen i huset med de spændende serviceydelser havde givet ham en nøje beskrivelse af både hans

ansigt og de små, men markante ar, der røbede ham. Hun havde også givet et hint om hans

opholdssted, men det var i øvrigt, hvad han huskede om samtalen.

Hvad havde der for resten været i gnomens tekande?

Hvis han havde luret damen ret, så kunne han forvente følgeskab. Der ville uden tvivl blive holdt øje

med ham i byen. Den ude�nerbare skikkelse bag sløret regnede måske med, at han ville lede hende til

tyven og dermed endnu en gang til den forsvundne genstand. Tak for tilliden. Han havde en omtrentlig

adresse i et bestemt område. Hvorfor holder den slags altid til i havnekvarterer? Men de dumme

følgesvende er uhyre nemme at slippe af med. Han fandt en beværtning, hvor han bestak tjeneren til

at bruge bagindgangen – efter at have betalt regningen, selvfølgelig. Efter de 10 minutter, det tog

følgesvendene udenfor at blive klar over hans nummer, var han allerede over alle vande, eller rettere:

bag alle gader og stræder. De måtte betale for at låne toilettet, for de var for nærige til at købe noget

hos tjeneren. Der sad en hængelås på gitteret ved bagindgangen. Nøglen lå som aftalt på et bestemt

sted i baggården. De to følgesvende �k herefter travlt med at genoptage det tabte spor.

Han vidste godt, at adressen ikke var noget værd i sig selv, for ellers havde Madamme selv fangen

tyven. Han indlogerede sig på kvarterets hotel den første nat, bevæbnet med tålmod. På den tredje

aften fandt han en informant, der kunne beskrive den omtalte skikkelse, Tårnfalken kaldte de ham.

Man skulle holde øje med en bestemt baggård og adgange til rum på usædvanlig vis. Han havde

forinden måttet skifte opholdssted og havde besnakket en ejer til en lejlighed, der overså baggården.

Han er heldig, for himlen er skyfri og det er tæt på fuldmåne. Hele gården er oplyst. Ved midnatstid ser

han skikkelsen, der kravler op ad siden på bygningen og forsvinder ind ad et vindue i tårnbygningen.

Der hænger et reb fra vinduet og ned langs en kant på siden, hvor ingen kan se det. Senere kommer
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der et ganske svagt lys ud af de tilskoddede vinduer øverst i tårnet. Det er derfor, de kalder ham

Tårnfalken!

Tidligt på morgenen er der igen aktivitet i tårnet, og den mørkelagte beboer kommer ned fra sit logi via

vinduet og rebet. Så er det på tide. Han �nder vej via det lave tag i siden. Han �nder rebet og de trin,

som beboeren har hamret ind i murværket. Inde i tårnet følger han trapper, trin og afsatser opad. Tæt

ved toppen er der en lem i taget, der skal løftes, og så er han indenfor. Der er støv og spindelvæv

overalt, men der er også spor på trægulvet af sko og fødder, der har gået. De fører ud bagved og op til

et loftsværelse. Her bor Tårnfalken, men der er ingen sten. Han gemmer sig i et hjørne af etagen.

Beboeren må vende tilbage.

Et par timer senere høres lyde nedefra. Da beboeren er ankommet til sit højtbeliggende domicil,

træder han frem fra mørket. ‘Bliv endelig siddende. Ellers må jeg bruge denne her’. Han tager en pistol

frem fra sin frakke og lægger den på kanten af det bord, der be�nder sig mellem beboeren og hans

uventede gæst.

‘Hvad vil du mig?’ spørger beboeren af tårnet.

‘Du er eftersøgt for mange ting. En af dem er en sort sten, som du stjal hos en velbekendt kvinde i hendes

etablissement. Vi skal �nde en løsning på denne forsvinden her og nu, ellers er jeg nødt til at overgive dig til

myndighederne’.

‘Stenen er solgt, jeg havde ingen interesse i den, bortset fra den interesse, andre måtte have. Det eneste, jeg

kan tilbyde, er at fortælle dig om dens nye ejer. Jeg kan forstå, at den skifter ejer, som andre skifter

undertøj’.

‘Godt så. Du giver mig alle oplysninger, og jeg røber ikke dit tilholdssted. Hvis du taler usandt, går jeg ud fra,

at du allerede har skiftet tilholdssted, før jeg kommer tilbage efter dig’.

‘Jeg kan også tilbyde at stjæle den tilbage, men den slags tager jeg min pris for’

‘Sådan noget begiver jeg mig ikke af med’.

*

Silkehandlerens butik var en særlig oplevelse. Endnu en dagsrejse var tilendebragt. Byen lå på den

gamle karavanerute, hvor der igennem århundreder, nogle siger årtusinder, er blevet transporteret

varer fra fjerne lande i Østen, der krydsede varer fra Syden for at bringe dem til Norden og Vesten. Og

silke var stadig en af de varer, der var i høj kurs.

Hvilket mærkeligt produkt! Her har kinesere ansat kolonier af orme til at spinde en tråd af verdens

�neste kvalitet. Hvad bliver det næste: et spinderi der har ansat edderkopper til at producere verdens

stærkeste og mest �eksible tråd? Rygter siger, at det allerede er på trapperne.

Silke har særlige egenskaber. Det er stærkt og let, det køler i varmen og varmer i kulden. Det er den

kejserlige udgave af uld. Trådens ekstreme tyndhed gør, at man kan spinde stof, der er tyndere end
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den �neste bomuld fra Syrien og Egypten. Kombineret med kinesernes viden om farver, er silke

farvebestandig i umådelig lang til, og silketøj fundet i årtusindgamle gravkamre har stadig bevaret

deres farver – hvis ikke ormene har taget det tilbage til det store kredsløb.

Da han træder ind i butikken, bliver han mødt af en ung mandlig ekspedient. De passer godt på deres

varer her og overlader ikke folk til selv at rode rundt og måske få et stykke fornemt tøj op under

neglene ved at folde sammen i en lomme. ‘Hvorledes kan jeg være Dem behjælpelig, min herre?’

‘Jeg søger indehaveren af forretningen. Jeg kan forstå, at han for nylig har udvidet sin forretning til at at

omfatte mere betyngede genstande. Det er lige fra den ene yderlighed til den anden’.

‘Den slags har jeg ingen viden om. Jeg må bede Dem om at komme tilbage i morgen, hvor ejeren vil være at

træ�e. Han er her altid klokken ti. Faktisk er han her kl. otte, men butikken åbner først klokken ti. De kan

prøve at banke på, hvis det er meget vigtigt. Jeg skal sige, at De har været her. Og hvad var navnet?’

Han møder op klokken otte. Det var alligevel umuligt at sove længere end til solopgang, hvor en

kaskade af tårnsangere forstærket af elendige højttaleranlæg kaldte til bøn. Han spekulerede over,

hvorvidt der overhovedet var en muezzin i toppen af tårnet, eller om det bare var et bånd, der kørte?

Og hvorfor skulle han kravle op i minareten, når der var et forstærkeranlæg? Hvad var der i øvrigt sket

med deres lungekraft gennem tiderne? Led de alle sammen af KOL pga overdreven brug af vandpibe

kombineret med nymodens storbyforurening?

Den unge butiksassistent er allerede mødt på arbejde, som om han blot har sovet et par timer i

butikkens baglokale, og det har han måske også. ‘Kom indenfor, min chef venter dem i baglokalet’.

Han bliver ført over en gårdsplads og ind i et kontor. Her sidder der til hans overraskelse en anden ung

mand. Tag plads, vær så god en kop te, hvad kan jeg hjælpe med? de sædvanlige formalia.

‘Er det rigtigt forstået, at de for nogle dage siden købte en særlig sten af en – skal vi kalde ham: forhandler

ved navn Jalal?’

‘Og hvorfor skulle jeg svare Dem på dette spørgsmål? Vi handler hele tiden, og jeg går ud fra, at de også er

indenfor handel og vandel?’

‘Ikke nødvendigvis. Jeg er blot samler af genstande. Men De er en handelsmand, og De har handlet med en

notorisk tyv, hvilket gør Dem til en hæler. Den omtalte sten blev stjålet fra en kvinde for over en uge siden og

derefter solgt videre til Dem. Det er én måde at sige det på, men hvis vi til lejligheden vender aktionsradius

om, så valgte De at at købe omtalte sten, hvilket er grunden til, at De bør overveje at svare på spørgsmålet’.

Den unge mand tænker sig om. ‘Det havde jeg ingen anelse om’.

‘Altså, en indrømmelse af, at De gjorde noget, som de så ingen anelse havde om’.

‘Købmanden. Han var her i går aftes. Der var derfor, jeg ikke kunne modtage Dem. Jeg havde intet valg, for

han fremførte de samme punkter, som De nu fremfører’.

‘Og hvad vil det sige?’
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‘At han betalte det samme for stenen, som jeg havde givet’.

*

Det var, som han havde anet fra starten, men han havde ikke lyttet til sine egne anelser. Købmanden

havde løjet om sin interesse og havde hele tiden efterstræbt stenen. Det komplicerede sagen

yderligere. Han havde indtil videre konfronteret de skiftende ejere af stenen på en direkte måde. Selv

da tyveri og hæleri blev bragt på banen, var der en passende tiltaleform herfor. Købmanden var

åbenbart af en anden støbning.

Hvordan kunne manden forresten vide, hvor stenen befandt sig? Hans forstillede uinteresse for den –

var han simpelthen blevet brugt som et redskab til at opspore den? Ingen stolede på købmanden, for

som han havde indrømmet, havde han ofte gjort lidt for god en handel, hvilket oversat til almindelig

tale betød, at han havde snydt sine kunder. Sammenligningen med arkæologisk gravrøveri var ikke

hen i vejret, for han havde i årenes løb forhandlet adskillige artefakter, som han enten havde købt af

gravrøvere eller, som rygterne sagde, selv havde bestilt hos disse. Havde han måske bestilt klatretyven

til at stjæle den fra … hvem? Hvad var det for et sted, hvor han var vågnet op for et par dage siden? Det

var meget tilsløret, faktisk huskede han noget om et rum og et slør. Og en kvinde? Huset var omgivet

af murværker og havde et lille tårn i toppen? Et job for en klatretyv?

Havde købmanden hyret klatretyven? I så fald var silkehandleren kommet ham i forkøbet, og han

havde måttet presse ham på samme måde, som han havde presset tyven. Havde han virkelig gjort

det? Det gav et stik i et ømt punkt, for den slags ville han ikke have gjort normalt. Hvad skete der med

ham? Han sad minsandten her og tænkte yderligere på at ombringe købmanden for at få stenen.

Købmanden ville aldrig afstå den, for han havde selv ledt efter den, og nu havde han endelig fået den.

Han står i sidegaden før solopgang og har besluttet sig for at vente, til købmanden ankommer. Han vil

være sikker på at være den første kunde. Måske vil butikken herefter holde lukket – resten af dagen.

Det er stadig mørkt, og der står kun en enlig lampe på hjørnet ved butikken, hvilket betyder, at han

selv står i mørke. Han regner med at tilbringe morgenen og evt. noget af dagen her. Den lille biks, han

står foran, serverer ka�e, når den åbner. Han er forberedt på om nødvendigt at drikke sig skæv i ka�e.

Der sker imidlertid det overraskende, at købmanden forlader sin butik i samme øjeblik. Han har været

der hele tiden. Købmanden bærer på en taske, der virker tung. Han bevæger sig hen mod det sted,

hvor han står, men går forbi i mørket, uden at bemærke ham. Han kan ikke tillade sig at tabe

købmanden af syne, men samtidig må han ikke komme for tæt på. Den mindste lyd i de tomme gader

vil røbe ham.

Turen i mørket fører gennem de smalle gader ud af selve byen. Undervejs bliver alle muligheder

mentalt gennemløbet. Købmanden kommer til skade. Måske behøver han ikke at omkomme, selvom

han har fortjent det. Han føler evt. et hårdt slag i baghovedet. Hvordan kommer man på slaghøjde af

hans baghoved? Han kan også få en sten i hovedet ovenfra. Hvordan kommer man i ovenfra-position?

Han kan blive skudt ned bagfra. Men skuddet ville tiltrække opmærksomhed. Han kan standse ham og



29.12.2022 15.35 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2992/3124

true ham til udlevering. Men han ønsker ikke, at købmanden endnu en gang skal følge efter ham. Han

er nødt til at afslutte vandrehistorien denne gang. Permanent.

Det er kort før solopgang, og himlen mod øst er ved at lyse op. De nærmer sig området omkring de

gamle citadeller. Et underligt sted. Udsigt over bugten, gamle murværker oven på endnu ældre

murværker, der ikke engang er murværker, men synes at være udhugget direkte i klippen. Alderen er i

realiteten ukendt, selvom historikere postulerer deres årstal. Masser af tilmurede døre og vinduer og

trapper, der ender i ingenting eller foran netop en tilmuret dør. Hvorfor må besøgende ikke komme

indenfor? Hvad gemmer sig af hemmeligheder bag disse døre og vinduer, som ikke tåler dagens lys?

Købmanden kender åbenbart til mindst én af stedets hemmeligheder, for han går op ad en af disse

trapper, der ender i ingenting og … forsvinder ind gennem døren, der ikke �ndes! Han følger efter og

konstaterer, at der absolut intet håndtag eller aggregat �ndes til at åbne en eventuel dør. Efter en

stribe frustrerede tanker genvinder han sin is i maven. Han samler en passende sten op og beslutter

sig for at vente. Med sten skal sten bekæmpes. Købmanden er nødt til at komme ud samme sted, som

han gik ind.

Der går en halv times tid, før væggen åbner sig i dørform med en skurrende lyd. Han ser en skikkelse

med en olielampe, og da åbningen er stor nok, presser han sig igennem og knalder stenen i hovedet

på skikkelsen. Han samler olielampen op, da han har brug for den i mørket. Lige nu gælder det om at

være hurtig, så han lader skikkelsen ligge på gulvet og bevæger sig hen ad gangen. Det er, som man

kunne formode. Fundamentet af det gamle citadel indeholder gange og rum. Det giver fuld mening.

Hvis man har været i stand til at udhugge disse omfattende konstruktioner i den bare klippe, så har

man også været i stand til at gøre dem anvendelige i deres indre.

For enden af gangen ankommer han til et større rum med en forhøjning midten. På forhøjningen

ligger den sorte genstand.

Så er det, han for anden gang hører den skurrende lyd af en dør, der denne gang svinger den anden

vej. Lyden afsluttes af en dump lyd og et ekko gennem gangen.

I kanten af rummet opdager han sit nye fællesskab. De �este af skikkelserne har ikke noget kød på

kroppen. Et par stykker har stadig indtørrede rester af tøj og fysisk substans. Han bruger herefter den

sidste olie i lampen til at konstatere, at købmanden foran den ikke eksisterende og ikke åbenbarlige

dør i indtil videre velbevaret tilstand har sluttet sig til det tavse fællesskab.

Herefter mørke og uhørte råb i kammeret for hukommelse og glemsel.
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Da Jamal efter en lang og trættende dagsmarch og efter mørkets frembrud ankommer til brønden,

hører han en pivende lyd dernede fra. Han tænder sin olielampe og lyser derned. I bunden står der to

bæster i vand til lårene og kigger op på ham.

Hvem er I, og hvad laver I der?

Dæmonernes brønd
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Vi … holder lige en pause, inden vi kommer op, vi skulle lige til at …

Pausen er forbi!

Jamal fjerner sig fra kanten og lægger sin rejsesæk hen under palmerne. Han hører bæsterne snerre

dernede … hvorfor skulle du også … holde din kæft … snerre-snerre.

Så bliver der tavst et par sekunder. Mester, er du der stadig?

Han går hen til kanten. Bliver det til noget?

Jojo, vi er sådan set i fuld gang. Men vi tænkte på om … altså, måske vi godt kunne bruge en håndsrækning.

Hvad er I for nogen, og hvad er grunden til at jeg skal hjælpe sådan nogen som jer? I ligner jo noget, der er

løgn!

Du må love ikke at lægge os det til last.

Vi er bare et par dæmoner, og vi kan ikke rigtig gøre for det.

Javel ja, det var så svar på den ene del af spørgsmålet.

Nåja, vi er farlige dæmoner, vi kan adskillige tricks og forbandelser … ok, jeg kan godt høre det selv, jeg

mente adskillige mirakuløse frembringelser.

Det var stadig kun svar på den ene del af spørgsmålet, og nu skal jeg også have svar på, hvordan ved

Profetens skæg I er havnet der?

Tilgiv Mester, det var ikke for at tale udenom … hvad var det lige spørgsmålet var?

Ja, nu ved jeg ikke, hvor litterært velbevandrede sådan nogen som jer er, men jeg tror, vi er ude i noget med

at opfylde tre ønsker. Ringer der en klokke?

Vi prøver lige igen: Giv mig en RIGTIG god grund til, at jeg skal hjælpe sådan noget bundfald som jer op.

Jamen, selvfølgelig, jeg får lige et lyst indfald. Hjælp os op, og vi vil opfylde tre ønsker for dig 🙂 Altså, small-

medium-size, ikke noget med sække med guld, paladser og eget harem, det er vi alt for udmattede til.

Jeg er overhovedet ikke interesseret i den slags. Jeg skal bare have et par nye sandaler, et hæderligt måltid

og et æsel at ride på. Og svar på den sidste del af spørgsmålet: hvordan bærer sådan nogle vældig dygtige

og tilmed farlige dæmoner sig ad med at havne i en brønd, som de ikke selv kan �nde ud af at kravle ud af?

Den tager vi bagefter, for nu orker jeg ikke mere palaver.

Jamal sænker rebet med krogen ned og hiver bæsterne op én ad gangen. Den sidste får besked om at

fylde hans lædersæk op med vand.

Det ene af de to bæster ser en anelse henkogt ud, så den anden tager ordet.

Mester, tillad mig at præsentere os. Jeg er Is�lul, og min kompagnon med den dårlige fod er Elgazer. Vi har

været så uheldige at komme til at fornærme den Store Troldmand, og så smed han os ned i brønden, med



29.12.2022 15.35 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 2995/3124

en forbandelse oveni, så vi ikke selv kunne kravle ud … selv.

Jamal åbner for lædersækken for at tage en slurk vand.

Fy for den lede ørkenræv – d’Herrer kan åbenbart ikke kende forskel på en brønd og et pissoire. Så

medmindre I som en prut fra en kamel får opfyldt de tre ønsker, så går vi over til udøvelsen af vold.

For at understrege pointen griber han om sin vandrestav og planter dens knortede hoved i sandet en

�ngerbredde fra talsmandens højre fod.

Sagde du, at din kompagnon havde forstuvet sin fod?

Mester-Mester, jeg arbejder allerede på dit første ønske, forstyr mig ikke.

KAPOOF !!

Et par sandaler, ikke imponerende,

kvalitet second hand, men dog et par sandaler.

Den farlige dæmon Is�lul ligger udmattet i sandet, som om den lige har pisset på et elektrisk hegn, der

først bliver opfundet senere i verdenshistorien, mens den uden tvivl ligeså farlige, men hidtil

mundlamme fætter Elgazer springer op og udbryder:

Hvad-gjorde-du-hvad-gjorde-du!? – jeg ku mærke det helt ned i min dårlige fod.

Det er et mirakel, jeg kan gå!

D’Herrer, lad os nu ikke blive for eksalterede, der er to ønsker endnu, og jeg har ikke hele natten.

KAPOOF !!

Et par tørre �adbrød, en krukke med sur vin

og en skålfuld dadler et år efter sidste salgsdato.

Den henfaldne, men genopladelige dæmon Is�lul er genopstanden og udbryder:

Hvad er det for noget hakkelse!? Du ku’ ha’ ventet på mig – ahr, nu er stodderen skvattet om, man kan da

ikke vende ryggen til et sekund! Hvad var det sidste ønske, nåjo, et transportsystem med ører. Her skal du så

lige vide, at vi normalt er to om at manifestere organisk liv, men siden du har lidt travlt, vil jeg gøre en

undtagelse.

Gnnn, Gnnn …

Undskyld, er du ved at skide i bukserne?

Gnnn….ahr-så-ti-dog-stille, jeg prøver at koncentrere al min magi på det her.

KAPOOF !!

Et noget mølædt æsel

men ingen Is�lul.

Elgazer er vågnet op.
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Din rektangulære idiot, hvad har du gjort ved dig selv, det snakkede vi jo om forleden, man skal aldrig lave

dyr uden en back-up! Hvad vil du have, jeg skal gøre nu?

Jamal har i mellemtiden smidt sin sæk og sig selv op på ryggen af mølædtheden.

Vi har ingen mellemregninger. Du kan samle idioten, kræet, kammeraten op ved oasen på den anden side af

bjerget ved solopgang. Et godt råd: undgå at fornærme troldmænd, lad være med at pisse i brønden, og tjek

manualen om æsel-magi, inden I går i implementeringsfasen.

Salem Aleikum

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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29 bevingede pip fra en skamskudt
hjerneskade
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A

B

C

uddrag fra digtsamling udgivet 2017

lt kan ske i den blå time, når kyst møder himmel i re�ekteret blåhed.

Absolut intet sker, selv den lille lyd af radioen på båden kan ikke forstyrre den kvalitative

øredøvende stilhed, den store klangkasse der tier stille og synker ind i sig selv.

Så er det tid til at give tankerne et 100.000 km’s eftersyn.

Er de blevet en smule rustne og slidte, har ligegyldigheden indsneget sig?

Lad vrøvlet forsvinde i gradienten mellem horisont og kystlinie, lys og mørke.

De 17 gæs, der krydser himlen fra nordvest til sydøst er fuldstændig ligeglade med betalingsbalance,

UEFA-cup, Hollywood-celebriteter, benzinpriser, CO -afgifter, mobiltelefoni og pensionsordninger.

Deres fokus er overgangen mellem tydelig blå over rød-orange til utydelig blå-grøn re�ekteret i et

spejlblank hav.

Intet kan være vigtigere.

ag enhver stor mand er der en stor kvinde.

Betyder det så, at der ikke er ret mange store kvinder?

Eller betyder det, at de der er, nægter at stå bag mænd men hellere vil stå forest, stå i vejen eller stå

på egne ben? I så fald er vi en hel del mænd, der gerne står tilbage og ønsker jer held og lykke mod alle

odds i en verden, hvor de ivrigste front�gurer er udset til at være de nyttigste bagstræbere.

Bagstræberen har lært sig selv at bruge ordet progressiv – om sig selv.

Så hvad er problemet i at stræbe bagud? Intet.

Problemet opstår først, når stræberen ikke selv vælger, hvad den stræber efter, fremad eller bagud,

men lader dig servere alle valg for din stræben.

Bag ethvert suveræn valg er der en suveræn vælger.

Sig det lige igen – har du mødt en suveræn vælger for nylig?

De�nér suveræn. Det betyder selvstyrende.

yborgeren er �yttet ind, den er din nye nabo.

Cyborgeren har omde�neret begrebet nabo til én der be�nder sig i samme rum som dig uden

at være i kontakt med dig.

2
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D

E

F

Cyborgeren kommunikerer digitalt vha divices. Den ser ind i En Ny Verden, der er præde�neret for

den. Cyborgeren mener, at den selv har de�neret Den Nye Verden.

Cyborgeren holder sig til meget korte udsagn, der ikke optager for meget mental båndbredde.

Cyborgeren udsender et konstant signal, så den ikke bliver væk for den store moder.

Cyborgeren har kredit- og debikort, kørekort, pas, cpr-nummer, rejsekort – og IP-adresse på enhver

device, den identi�cerer sig med.

Du er cyborgerens nye nabo.

er var engang et Sprog. Det endte i en krog. Som føde for en snog.

Der var engang Etik. Og siden slog det klik. Nu sutter den på pik.

Der var engang Natur. Den døde præmatur. Nu bruger vi kultur.

Der var engang et Land. Omkring det var der vand. Vi pisser i en spand.

Der var engang et Rige. Pirater måtte vige. Det ejes nu af rige.

Der var engang en Visdom. Vi tænkte på vort afkom. Vi trues nu af dødsdom.

Der var engang en Tro. At alting kunne gro. En kage fra en ko

Der var engang et kald. Og hovmod stod for fald. I dag et hurtigt knald.

Der var engang en fortid. Til sammen med en fremtid. Nu sidder vi i utid.

ngang i tidernes morgen så de Verdenshjulets vendepunkt.  Hamlets kværn havde nået sit

Zenith, og pendulet svingede den anden vej. Det startede derude, hvor den store spiral står

stille for at kunne dreje. Som Retfærdighedens Hjul drejer det langsomt men sikkert, og ingen

undslipper.

De så med stor sørgmodighed, at alt det skabte og venererede var dømt til at visne og skrumpe ifølge

en profeti, der byggede på kostbar, indhøstet erfaring, der tog 100 generationer og gik tilbage til en tid,

de ikke selv var i stand til at tidsregne.

Forinden havde de �yttet rundt på en masse umanerligt store sten. Og nu begyndte de at nedfælde

det i sten, grave sig ned i sten og dynge sten og jord oven på deres sten.

Da deres efterkommere i den visne og skrumpede tid så deres efterladenskaber, undrede de sig og

begyndte at op�nde sære bortforklaringer af tidernes morgens utilladelige storhed.

or de uindviede kan det synes helt hen i vejret. For den hjemmearbejdende er det med årene

blevet indlysende.

Verden er en syg stodder med ondt i samtlige organer.

Nyrerne, vandet, den rensende blå kilde, blodets destillator.

Leveren, mineralerne, det kemiske grønne kraftværk.

Lungerne, luften, det kølende hvide nærvær.
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G

H

Hjertet, ilden, det �ammende elektriske røde, den anden hjerne.

Maven, jorden, det nedbrydende og nærende gule, al sundheds kilde, den tredje hjerne.

Sådan burde det være.

Men Verdens recirkulerede blod �yder dårligt. Hver gang det passerer destilatoren er det mere

beskidt. Snarligt forestående nyresvigt.

Verdens kemi er petrokemi. Det hele stinker af olie, medicin og tilsætningssto�er. Snarligt forestående

forgiftning.

Verdens luft er fyldt med smog, beskidt elektricitet, sjove striber på himlen. Snarligt forestående

kvælning.

Verdens iltede blod, den store økonomi og husholdning er in�ceret og blokeret. Snarligt forestående

parasit-ophobning.

Verdens køkkenhave, grønttorv og spisekammer er fuld af kakkerlakker, dræbersnegle og pest i siden.

Snarligt forestående udhungring.

ør det noget, at jeg lige blander mig i diskussionen?

Det er blot fordi, jeg savner substans og facts og fornemmer en udtalt mangel på forholden

sig til virkeligheden.

Jeg hører en masse snak om Utopia og Dystopia i en kultur ved navn Myopia.

Jeg kunne godt tænke mig at tale om Verden, som den er, har været og bør være og ikke Verden, som

den sidder ubehjælpeligt i �æsket på os.

Jeg ved og anerkender, at denne snak eller rettere mangel på samme er et produkt af det århundrede,

der ødelagde al samtale om virkeligheden. Jeg mener ikke, at det er endegyldigt og for sent.

Et pænt stykke inde i det nye årtusind blev det efterhånden muligt at møde mennesker, der havde det

på samme måde. Og indimellem havde de det nærmest med at stimle samme. Jeg tænkte, at det

måske ikke var så forhåndsbestemt og håbløst alligevel?

avet er uendeligt.

Det er med vand som hønen og ægget: det umuligt at sige, hvad der kom først, skyen,

regnen, isbjernet eller havet. I mellemtiden udsprang kilden, �oden, søen og senest ankom

kanalen, havnen og isterningemaskinen, så meget ved vi. Men hvor kom havet fra?

Der er dem, der siger, at det kom ned fra Himlen, fordi en ukendt vandplanet i en ukendt fortid af

ukendte årsager gik i stykker.

Der er dem, der siger, at der er en kæmpe iskugle inde i Jorden, der konstant udvider sig. Hvor kom

den så fra?
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J

Der er stadig dem, der siger, at Gud zappede med sin kæp og sin stav (med andre ord pissede over det

hele) og skabte vandene efter først at have skabt Himmel og Jord.

Der er også dem, der er ræbende ligeglade, bare der er koldt og varmt vand i hanen.

For et halvt århundrede lå der en fyrbøje i Østersøen mellem Sjælland og Bornholm. I jobannoncen til

stillingen som fyrpasser blev der udover de faglige kvali�kationer stillet som krav at ansøgeren var i

stand til at være alene med sig selv på ubestemt tid. Fyrpasseren kunne ikke forlade sin bøje, og han

�k kun et kort besøg en gang om måneden af en forsyningsbåd.

Der kunne også have stået i annoncen:

– Har du et afklaret forhold til uendeligheden og dit eget sjæleliv?

Underforstået: hvis ikke, vil du gå rablende gazongas efter et stykke tid, og du er dermed ikke den

rette mand til jobbet.

nformation til samfundet fra borgerne:

Kære Samfund!

Det drejer sig om den titel, du ved nok, som du bruger, når du snakker: borger. Det med at være en

borger, er det ikke noget med at være i sikkerhed indenfor murene? Ikke at vi savner hverken

Berlinmuren, Grædemuren eller muren ved Dannevirke. Vi synes også, det ville være besværligt at

møve sig gennem voldanlægget omkring København kl. 8 om morgenen på cykel. Men vi er nogen, der

synes, at herrerne og damerne på Borgen ikke helt har forstået udtrykket, og at de har forpligtet til at

passe på de folk, der bor i og udenfor bymuren. Vi synes ikke, at hverken de såkaldt borgerlige eller de

venstreliberale – altså de, der hed de venstreorienterede før socialismen omkom – borger for nogen

kvalitet i den måde de sælger ud af både nationale værdier såvel som moral for tiden og tydeligvis

mere ser det som deres opgave at passe på, at Goldman Sachs og A.P Møller ikke kommer til skade –

som om de havde indgået borgerlig vielse på råddenhuset og var hoppet i kanen sammen bagefter.

Vi kunne derfor godt tænke os ikke at blive kaldt for borgere længere men bare mennesker. Og så

kunne vi måske også tænke os, at I holdt op med at kalde jer selv for Samfundet. Det kan godt være, at

I har fundet sammen om at dukke nakken på alle de undermålere, som I kalder for borgerne, men det

sted, I kalder for samfundet har ikke længere fundet sammen. Det er klasket og stuvet sammen.

Og hvis I absolut insisterer på at bruge det skrankepave-udtryk, så burde I i det mindste yde noget

borgerservice, så det såkaldte samfundet ikke kører ud i en borgerkrig. Hermed et par borgerlige ord

fra Borgmester Hanumans Allé.

obannonce: Gud søges.

Unik stilling som Verdens Skaber og Opretholder.

Du er den rette ansøger til denne attraktive stilling, fordi du:

altid har drømt om et Big Gang Bang
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K

ikke ser dig unødvendigt over skulderen, når du fyrer ansatte

ikke er bange for at slukke lyset ved konjunktursving

har mindst to ansigter og gerne et par stykker i sku�en

bipolaritet er derfor ingen hindring

har forstået, at begrebet kompetence er et darwinistisk koncept, der handler om, at visse dyr æder

andre dyr

har forstået, at verdens skabelse og opretholdelse er noget bullshit,

og at du er i ingeniør- og design-branchen

har en tordenkile og er ikke bange for at bruge den på givent signal

er højt hævet over begreber som mental sundhed, samvittighed og medfølelse

Du har mindst 3000 års erfaring med menneskeofring.

Kvinder er også velkommen til at søge stillingen og behøver ikke at have langt skæg.

orrekthedens lov:

Du skal ikke tro, du kan mene noget, der ikke er godkendt.

Vi er korrekthedens stempel.

Du skal ikke tro, at du kan nyde accept uden at være korrekt.

Vi er korrekthedens psykiatri.

Du skal ikke tro, at du kan være klogere, end korrektheden tillader.

Vi er korrekthedens skolevæsen.

Du skal ikke bilde dig ind, at du kan være korrekt på egen hånd

Vi er korrekthedens forældre.

Du skal ikke tro, at du kan være mere korrekt end korrektheden.

Vi er korrekthedens perfektion.

Du skal ikke tro, at der �ndes andet end korrektheden.

Vi er korrekthedens univers.

Du skal ikke tro, at du kan stille noget op mod korrekthedens lov.

Vi er korrekthedens højesteret.

Du skal ikke tro, du kan korrigere os.

Vi er korrekthedens ingeniører.

Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dine indvendinger mod det korrekte.

Vi er korrekthedens omdrejningspunkt.

Du skal ikke tro, at du kan gennemskue korrektheden, for vi ved alt om den, selvom den er

uigennemskuelig.

Vi er korrekthedens ypperstepræster.
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L

M

Du skal ikke tro, at korrektheden kan gennemskues.

Vi er korrekthedens kryptører.

Du skal ikke tro, at vi ikke ved bedre, selvom du aldrig kan vide bedre.

Vi er korrekthedens oplyste

Du skal ikke tro, at du kan undslippe den politiske korrekthed, for vi ved noget om dig.

Vi er korrekthedens efterretningsvæsen.

andet, jeg bor i, er bygget af lerbanker, kalka�ejringer, muslingeskaller, gæs der har skidt,

vestenvind, træer og græs, salt- og brakvand og millioner af regnorm, der har trukket visne

blade ned i jorden. Kun få nævnt, ingen glemt.

Landet, jeg bor i, var beboet af utalte generationer af mænd og kvinder, der ærede landet, de boede i,

dets gaver, dets landskab, dets dal- og bakkestrøg, dets heder, dets skove og dets enge og strande. Af

leret sprang der mursten og tegl, af strandengene sprang der rør til tage. Af skovene sprang der

planker til møbler, vægge og skibe. Af jorden sprang der afgrøder og alskens over�od.

Landet, jeg bor i, er udtværet af en maskine. Maskinen har fældet skovene, gennempløjet og udpint og

forgiftet jorden, vandet og luften. Hvor der før var en variation af forskellige dyr og planter har

maskinen efterladt få og ensartede. Hvor der før gik glade grise rundt på markerne, bor de nu i

etageegendomme, vader rundt i eget lort og sygdomme og får et skud penicillin i røven. Ligesom

forsøgsdyrene på to ben i byerne.

Landet, jeg bor i, er for det meste ved at dø.

ørkets Fyrste kalder de mig.

Jeg er ikke upåvirket af smiger, men smigreren har mere brug for at smigre, end jeg jeg har

brug for at blive smigret.

Jeg tager gerne imod invitationer. Jeg kan ifølge min stillingsbeskrivelse ikke ankomme uden, men da

tilbudene synes at ankomme løbende, er det aldrig et problem.

Jeg er en meget reserveret person, så jeg holder af at færdes incognito. Derfor indeholder min

garderobe et stort og varieret udtræk af tillidsskabende og respektable out�ts. Ligeledes indeholder

mit sminkeskab muligheder for at skjule min til tider lidt gustne teint.

Som den fødte sportsmand holder jeg af at spille på udebane. Du vil derfor have mulighed for at møde

mig i såkaldt �ne og hæderlige selskaber. Hvis du dog for en stund kan holde på en hemmelighed, så

er disse selskaber langt fra så hæderlige og �ne, som de udgiver sig for. Faktisk føler jeg mig for det

meste hjemme der. Jeg vil tro min stil har dannet mode gennem tiderne.

Som særdeles erfaren i mørkets kunster kan jeg tilbyde en række konsulent-ydelser. Alle sammen for

en pris, selvfølgelig.
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N

O

P

år der falder frugter ned fra Himlen, så er det på tide at overveje, om de er bedst til at fodre

geder med, brygge vin på, lave chutney af eller smide efter naboens kat. Eller det hele på én

gang og efter tur.

Hvis du aldrig har haft en frugtgård/træhave, så ved du ikke, hvad jeg taler om. Jeg vidste det ikke, før

jeg havde én og oplevede den, hvorefter jeg ved om den, værdsætter den og taler om den og bruger

den i ære og respekt for dens rige gaver.

Jeg ser en udtalt mangel på værdsættelse, hvor jeg kommer og går. Det gror, det er gratis, det er en

gave. Sådan er det, men vi har lært, at det er dødt, det er dårligt, og det er debit. Og hvis det ikke

koster kassen, er det ikke noget værd.

Naturen, det billige skidt, tænker anderledes. Det giver, og det giver igen, og hvis det værdsættes, giver

det endnu en gang. Hvis du oven i købet giver tilbage, giver det �re-dobbelt.

rdet er frit, siger de. Det kaldes ytringsfrihed.

Det er nok, hvad der kaldes en sandhed med modi�kationer.

Det demokratiske selvbedrag holder af at smykke sig selv med dette udsagn.

Ordet er kun frit, så længe du taler og stryger det liberale projekt med hårene.

Ordet er kun frit, hvis Imperiet føler sig tryg ved dine ytringer.

Ordet er kun frit, hvis du ikke kritiserer de egentlige magthavere – du kan til enhver tid kritisere deres

demokratiske stand-in-dummies, det er det, de er beregnet til.

Ordet er kun frit, hvis du ikke kommer for tæt på tampen, der brænder.

Ordet er kun frit, hvis du ikke nævner denne verdens egentlige herskere.

Ordet er kun frit, så længe du ikke udtrykker berettiget vrede, det kaldes hadetale og er blevet forbudt

i �ere lande i Verden.

Ordet er kun frit, så længe de er sikker på, at du ikke bliver hørt. Du må gerne lukke døren og råve

efter tøjdyrene i sofaen.

Ordet er til gengæld frit for de, der er clearet for enhver tilskyndelse til at udtale sig om noget, der kan

vække anstød i det toneangivende selskab bag røgfarvede panserglas.

onenos på græsk er ondskab.

Findes der overhovedet ondskab, spørger relativisten?

Der stilles hermed et svært spørgsmål, for begreberne er vendt på hovedet og al tale om

ondskab er blevet idømt politisk ukorrekthed af Ondskabens Imperium. For relativisten er det bare et

stupidt spørgsmål.

Svaret er entydigt: selvfølgelig �ndes der ondskab. Vi bør indføre et nyt kriterium, der ret beset er et

ældgammelt kriterium: intuitivt korrekt. Folk ved via simpel intuition, at ondskab �ndes. Ondskaben er

direkte oplevbar.
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Q

Ondskabens Imperium, sagde du, hvad er det? Det er uhyre simpelt. Det er psykopat-vældet. Herefter

et det blot at stadfæste, hvori dette vælde består. Det er de 5% hjerneskadede af menneskeheden, der

tvinger 20% til gøre deres beskidte arbejde, så de 75% kan bidrage med deres dumhedskraft.

Hvorfor er der 5% hjerneskadede, spørger du?

Spørsmålet kan ikke besvares uden at blive politisk ukorrekt.

Det skyldes for en dels vedkommende, at en særlig etnisk-social-politisk gruppe af global-dominante

mennesker har valgt at omskære og traumatisere deres drengebørn i deres 8’nde levedag, hvilket

forstyrrer den essentielle 21-dags periode (den primære pubertet) for dermed at skabe sociopater,

egnet til at styre Ondskabens Verden. Læg dertil størstedelen af den mandlige amerikanske

befolkning, hvor man ikke ventede 8 dage med overgrebet men gjorde det ved fødslen. Om det så er

værre eller bedre, er uvist

Læg dertil de psykopater, der ikke tilhører den omtalte etnisk-social-politiske gruppe, der blot er blevet

svigtet og mishandlet på anden vis indenfor deres første to leveår. Mere skal der ikke til. Gør det sig

mere gældende i lavere sociale lag? Tværtimod. Whiskybæltet nærmest massefabrikerer dem qua

deres selvoptagede karriereforældre. Vi ser dem senere stige til vejrs som korkpropper i alle

magtstrukturer.

Var det svar på spørgsmålet, spørger vi relativisten?

& A

Hvad er forskellen på en tyran og en politisk korrekt?

Tyrannen giver sig ikke ud for at være andet.

Hvorfor bruger man ikke ord som stokkonservativ og reaktionær længere?

Vi har ordet venstreliberal i stedet.

Hvad er forskellen på elektroniske og trykte nyhedsmedier?

De trykte kan til nød bruges til at tørre røv med.

Hvad er forskellen på TV-avisen og en telefonbog?

Telefonbogen er non-�ktion.

Hvad er forskellen på �ertallet af amerikanske præsidenter og Adolf Hitler?

Hitler var folkevalgt.

Hvad er forskellen på et banklån og en agurk?

Agurken indeholder substans, der ikke er opstået ud af den blå luft.

Hvad er ligheden mellem Anders Fogh og en bagerjomfru?

Begge har haft �ngrene i kagedåsen.

Hvem er mest pålidelig, CIA eller en statistik?

CIA – du kan trygt stole på, at de lyver hver gang, de bliver spurgt.
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Hvad er ligheden mellem amerikansk krigsførelse og en telefonsvarer?

Begge gentager sig selv ad in�nitum, indtil nogen knalder røret i.

åb i ørkenen, råb til Himlen, råb ad Helvede til hvis så

Røv en bank, bank en røv, red et barn fra voksnes ar

Rod i grunden, grav i bunden, kræv i bund og grund et svar

Ryg en pibe, rul en tåbe, rentefri er kæmperim

Ryst et træ med søde frugter, vinens bobler buldrer svagt

Giv din Fanden skud for panden, gød din gane ganske bragt

Rid din mare før den rider, ryd din bar for kildevand

Ret din rygmarv, rank din retfærd, rist en rune til en ven

Ret din færden i din Verden, ryst og rens og råb igen

åledes talte profeten Alcaselzer i et surt opstød:

Gud fri os fra de frigjorte fra alt, thi de har fribyttet Jorden og belånt dens indvånere med

global friværdi og liberal libido.

Salig er de levende i ånden, thi rentedøden er dem vederstyggelig, og ågerkarlene vil lede forgæves i

ørkenen efter gæld og skyld.

Forsager eder Mammon, al hans gerning og alt hans væsen.

Sandelig siger jeg: Jeg vil uddrive den ny tids kræmmere fra den ny tids Templer.

Jeg anråber Himlen til et Jubilæum for denne Verdens udpinte.

Men mere end alt anmoder jeg Jordens udpinte: Lad så for helvede være med at hoppe på den

forpulede limpind én gang til, for kræmmerne og ågerkarlene har glemt, hvad et Jubilæum er.

Og som en af mine kolleger med langt gråt skæg mumlede allerede for et par årtusinder siden: Falske

vægtskåle er Herren en gru, fuldvægtig lod er efter hans sind (Ordsp 11,1). Det er sgu de samme typer,

der snyder ved vægten i dag som dengang!

En anden af mine kolleger �k nok en dag, hvorefter han tævede alle ågerkarlene i Templet med en

hårdt vredet gulvklud. Så tag bare sådan en med næste gang, du skal til møde med skattevæsenet, har

en aftale med din bankråddengiver eller assurandør. Og mens du er i gang, kan du også lige

lammetæve et par mobilabbonementsælgere i forhallen til Hovedbanegården. Du har min velsignelse,

min søn.

ro ikke, at du kan fortælle de skriftkloge noget.

Thi de har dekonstrueret alt, de kom i nærheden af og sat det sammen igen på forunderlig vis.
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De har skabt lejehære af kimærer, kloner, klabautermænd, kastrater, kulturradikalister, kron-

kapitalister, kontorterrorister, kabbalister og andre kakafonister.

De har vist os vejen som ind i helvede med kvantiteter, klimasuppe, kapitalgrød, kompetencer,

kønsforvirring, kræftformer, kinasyndromer, kz-lejre krigsmaskiner, kvindeforskning,

kujonforherligelse og kosmisk vækstforstoppelse.

Mener du, at du har noget at byde ind med i misforster-industrien?

Hvis ja, god fornøjelse så længe det varer.

tyske, sagde de. De skiftede bare dyr ud med tyske.

Den britiske premierminister sagde i starten af krigen:

Dette er ikke en krig mod nazisterne, dette er en krig mod hele det tyske folk.

Herefter bombede man ikke længere militære eller industrielle mål men kun beboelseskvarterer om

natten. Der var ikke kun Dresden, der var 75 brandbombede Dresden’er. I kælderskaktene �ød der et

tykt lag af smeltet menneskefedt. I slutningen af krigen blev millioner af tyske kvinder voldtaget til

døde. De, der overlevede, var pumpet fulde af bolsjevik-sæd efter ordre fra Stalins

propagandaminister, Ilya Ehrenreich.

Det tog to verdenskrige at knække og knægte tyskerne. 1. Verdenskrig knækkede dem økonomisk og

smurte krigen og gælden/skylden af på dem i Versailles, selvom det var det britiske establishment, der

udtænkte og startede krigen for at destruere deres misundelsesobjekter: det østrig-ungarske, det

tyrkiske, det tyske og det russiske rige. 2. Verdenskrig fandt sted, fordi tyskerne forståeligt nok ikke

accepterede skylden for det Per�de Albion’s misundelsesprojekt.

Det lykkedes. Tyskerne er i dag et skyldbetynget, selvcensurerende folkefærd, pumpet op med politisk

masochistisk korrekthed, ædende op den bolsjevikkiske løgn om gaskamrene, det perfekte cover-up

for både Gulag, 75 Dresden’er og det store folkmord på en halv milliard mennesker i det 20.

århundrede.

Det giver ordet utyske en dybere betydning. Tyskerne har lært at være utyske.

ar der nogen, der sagde noget? (seen til højre og til venstre)

Godt, for hvis der var, så kom lige herop, så vi kan få visse ting på plads!

Først og fremmest skal du ikke være næsvis.

Eller selvsikker.

Eller kålhøgen.

Eller kritisk.

Eller konspiratorisk teoretisk.

Eller bedrevidende, fordi du mener, at du har gjort et stykke hjemmearbejde.

Eller uautoriseret, fordi du fraskriver dig uddannelsesskade.

Eller suveræn, fordi du ikke vil indordne dig som subjekt.



29.12.2022 15.35 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 3008/3124

X

Eller fordomsfri, fordi du ikke anerkender vores suveræne domsafsigelser.

Eller lidt for krævende, fordi du ikke har tænkt dig at leve op til vores kravs-speci�kation.

Eller utilstedeligt vredladen blot fordi du bliver røvpulet.

Så �k vi lissom det på plads. Sæt dig ned igen og sut lidt på dén.

What the fuck, er der ikke noget wi�!? det er det rene wildcart, der her!

OK, Bimboline, når vi nu har et par af de anglo-lækre ord fremme, kan det godt være, du kunne trænge

til en detox fra din dåse der – altså mobildildoen. Det er jo rimelig sygt at se på, at du hiver den op af

lommen hver gang du holder for rødt lys på cykel i fald af, at skulle være ankommet en sms, som, hvis

ikke du straks svarer på den med en en-liniers blørp, bevirker, at du vil blive socialt udstødt.

Hvornår har du sidst sovet uden at have din iTingest under hovedpuden til at udsende et

elektromagnetisk signal lige gennem din hjerne, der er �re gange så kraftigt som emf’en fra et

diesellokomotiv? Suppleret af de 48 lignende wi�-signaler af fremragende styrke, der kører i opgangen

og ejendommen overfor. Samtidig med at der står en sendemast på jeres tag. Samtidig med, at

ejendomsselskabet har installeret smartmetre på dine radiatorer, der pinger dit nervesystem hvert 4.

sekund.

Hvornår slukkede du sidst for lommetyrannen og tog ud og sov under åben himmel i bælravende

mørke med lyden af natugler midt i stilheden? Eller endnu bedre: lod den blive hjemme. Som

kontormus er du punket til at levere hurtige svartider, men derfor behøver servicebranchens krav vel

ikke også gælde dit privatliv?

Siger du, at du bliver enormt stresset, hvis ikke er online 24/7? Den tror jeg lige, du skal vende med din

psykolog-coach. Det hedder abstinenser, for du er iNarkoman, det er symptomer på AT du er kronisk

stresset i forvejen. Det er da klart, at narkomanen er helt nede og køre, hvis hun ikke får sit �x, hvad

havde du regnet med?

 er et sært over�ødigt og i nogen grad udenlandsk bogstav.

Xerxes og Alexander havde brug for x for at være helte.

Pax Romanorum �k romerrigets undersåtter til holde op med at gøre oprør.

Okkulte farvekodninger kræver hexadecimaler.

Sex stavet uden x er en gang xxx bunkepul.

Apple har et okkult X i den bløde afdeling.

Oaxaca er en by i Mexico, der udtales wahaka (hvad skulle man så med x’et?)

Metaxa kan ikke drikkes uden x.

Exit fungerer ikke uden x.

Px er en mærkelig måde at skrive Jesus på.

Px er noget med medicinalindustri. Det hedder symbolgenbrug.

Jeg har mødt en, der kalder sig for Jexper for at være mere interessant, og nu har jeg vrøvlet 12 linier i

træk, mindst.
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Hvis vi skal sige noget ikke-vrøvl om X, så skal vi tilbage til den ældre Futhark, hvor X er Gebo, gaven.

Og gæt, hvad vi løber ind i her: X-mas!

Men den historie er så spændende, at jeg vil gemme den til en anden gang.

dmyghed er et miskendt og misforstået ord.

Det forveksles med duknakkethed, selvom det betyder respekt for det, der er større end dig

selv. En hjerneskade fra en imperial-slave-kultur.

At være ydmyg er at udvise ære og respekt uden opfordring og i simpel anderkendelse det

anerkendelsesværdige.

I en kultur, der dyrker foragt og disrespekt, kan en sådan gestus meget nemt tolkes som det modsatte:

underkuethed. Det har intet med mangel på selvværd eller falsk beskedenhed at gøre. Det er det

modsatte af megaloman.

Slavekulturen forstår ikke, at ydmyghed er en ganske suveræn og frivillig gestus. Både slaven og

slavepiskeren vil straks tænke på den ydmyge som den ydmygede. Tyv tror, at hver mand stjæler.

ombierne vælter op af kloakkerne for tiden og blander sig med vampyrerne, automatonerne

og dræbersneglene.

En psykopat på afveje krydser indover for lige netop ikke at give plads til en hipster-varulv med

et afdanket heroinvrag på bagagebæreren, der kolliderer tre roadracer-hooligans.

En kønsforstyrret men politisk fuldstændig korrekt trækkerdreng råber racist efter den afblegede

blondineluder, der er kommet for langt ud i rabatten.

Gaden er fuld af hylende teenage-øgler på gule og blå piller, der skulle ha været i seng for �ere timer

siden, og som dumper deres logistiske ekskrementer på stedet – der var én, for hvem det

undtagelsesvis lykkedes at ramme en tom skraldespand med en pizzaæske.

Et mappedyr med slips er det mest eksotiske indslag. En overtatoveret nålepudepunk med en

halvkilotung hængelås gennem sit venstre øjenlåg er den mest afbalancerede i miles omkreds.

blet er frugtens konge i nord. Druen er frugtens dronning i syd.

Æblet hænger på sin stilk og venter på det sekund, hvor det slipper. Svup!

Som enhver frugt ønsker æbletræet på vegne af sine æbler, at der kommer en hjort, en ged

eller et andet venligt dyr og spiser det, går en tur og fordøjer, og efter �re dage lægger en stak kugler i

græsset med intakte æblekærner og medfølgende gødning, hvorefter et nyt æbletræ vokser op.

Det nedbrydende æble skaber sit helt eget form for liv. Hvis du fanger det, kan du få del i dette liv. Den

ædle drue i syd giver liv til den dybe vin. Det spændstige æble i nord giver liv til den perlende cider

eller den mindre ædle, men ikke mindre livgivende æblevin. Og i modsætning til druen overlever æblet

med sin tykke skal adskillige vintermåneder med den rette opbevaring.
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Et æble om dagen.

Vidste du i øvrigt, at du altid skal spise kernerne i æblet? I de kulturer, hvor man spiser æblekerner,

eksisterer kræft ikke. En særlig syre i æblekernen kombinerer sig med en anden komponent og går

målrettet og eksklusivt efter cancerceller. Medicinalindustrien ved det. De ved i det hele taget rigtig

meget, men de skilter som bekendt ikke med naturens kure for de kroniske eller terminale sygdomme,

for det er via uvidenhed og sygdom, de tjener alle deres penge.

l, �sse og hornmusik – bliver det større?

Bøvs, OMG og kulørte lamper.

Kunne vi sætte kikkertsigtet en anelse skarpere?

Kunne det tænkes, at der fandtes større landskaber, mere solid næring, bedre kvalitet, dybere

boringer, højere �yvninger – eller større fremtidssikring og bæredygtighed for at bruge de mest

�adtrampede buzzwords på markedet?

Her vil nogen måske indvende: Skal øl, �sse og hornmusik nødvendigvis være fremtidssikret? Der �k

du mig! Jeg indrømmer, at jeg satte målet for urealistisk højt. Det ene udelukker ikke det andet.

Jeg føler mig allerede behageligt kompromitteret.

Årene, der gik, har enten gjort os dummere eller klogere.

Pessimisten siger, at vi alle er blevet dummere.

Optimisten siger, at vi har nået bunden og er i færd med at blive klogere.

Divissionisten siger, at de �este bliver dummere og et mindretal bliver klogere.

Personligt har jeg aldrig været dummere, så det kan stort set kun gå den anden vej herfra.

rene har lært de af os, der ikke kan blive dummere:

At der �ndes en form for viden, der bliver tilgængelig, når man holder op med at tænke på sig

selv som vidende, blot fordi man er en halvstuderet røver eller oven i købet har en eller andet

blæret titel på sit eksamenspapir.

At viden er et spørgsmål om at turde stille de rigtige spørgsmål i forventning om, at du selv og

ligesindede kan besvare disse spørgsmål. Med andre ord: du er ikke så dum, som man skulle tro.

At være dum eller ikke at være dum er et Hamlet’sk dilemma. Man kan forestille det ene, mens man

vælger det andet. The Way of the Fool (det lyder forkert i oversættelse).

At dumhed ofte er et valg og ikke nødvendigvis en medfødt egenskab. Nogen har valgt, at det er

bedst for dem, at vi er dumme. Herefter vælger vi selv at forblive dumme for ikke at fornærme

ingeniørerne fra Stupiditetsakademiet. Eller fordi dovenskab skaber dumhed. Eller fordi vi er bange

for at vide vel vidende, at viden forpligter og har konsekvenser.

—– o —–
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 gang for meget er én gang for meget.

Måske var det sket et sted mellem 28 og 28.000 gange for meget, men der var kun plads til så

mange dråber i bægeret. Da den sidste dråbe faldt, stod det over sine bredder. Vandets

over�adespænding havde nået sit bristepunkt. Det havde fået nok.

Først løb det ned af bægeret og hen ad bordet. Ved bordkanten væltede det udover og ned på gulvet,

hvor det dannede et vandløb hen til døren. Et stykke henne ad gaden måtte en en hund måtte afbryde

sit forehavende i rendestenen og springe for livet. På hovedstrøget var �odbølgen en meter høj og

imod alle love og regler for korrekt opførsel for vand løb det op ad bakke.

Ved boulevarden brød den nu �ersporede og ensrettede strøm et sæt tra�kale regler ved at �yde

over for rødt lys imod kørselsretningen og dreje om ved højresving forbudt i retning af parlamentet og

centralbanken. Det ene sted stod hoveddøren åben og vandet væltede op ad trapperne. Det andet

sted bankede det uhø�igst ikke på, før det smadrede porten og væltede ned i krypten – er det ikke

sært, at banker navngiver deres kryptiserede underetager efter katedralers ditto?

Et par timer efter kunne man observere en gråbrun, mudderagtig masse af opløst snavs ophobet

gennem århundreder �yde tilbage og ud i byens kloakker. Et par druknede ministre og en

bankdirektør sås �ydende i egen sovs sammen med over�ødige lovtekster og værdiløse

statsobligationer.

Tæl til 9
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I mellemtiden var det ringet efter brandvæsenet, der dog følte sig noget malplaceret og en anelse

udkonkurreret ved ankomsten. Her havde vandmasserne taget en uventet drejning i retning af de

store mediehuse og den nationale TV-station, der uden tøven blev skyllet i havnebassinet, hvorefter en

ildelugtende gullig masse bredte sig langs de nyriges havnefront.

Det sidste, man så til vandet var, da det som en omvendt tsunami med en sugende lyd trak sig ud af

havnen og stak til havs.

 hoveder er bedre end et.

Det var nu blevet muligt at bestille et hovedtransplantat. På busserne var der påklæbet

reklamer for et ekstra hoved. Det var efter, at reklamerne om nye bryster var ebbet ud, fordi

mænd ikke længere gad at gramse på silikone-pivedyr.

Der var tale om et avanceret indgreb, hvor man delte rygmarven ved en af halshvirvlerne og indskød

et dobbeltled. Her påmonterede man et kunstigt hoved med en hacket, klonet og optimeret udgave af

den præeksisterende indmad kaldet hjernen.

I starten var der store problemer med kompatibiliteten mellem de to hoveder. Der opstod kon�ikter,

der handlede om, hvilket hovede, der bestemte. Der opstod retssager, hvor det ene hoved sagsøgte

det andet, fordi det andet havde ædt det enes øre. Der var komplikationer, når kroppen via det ene

eller det andet hoved drak sig fuld. Før kunne man se dobbelt, nu så man �redobbelt. Stereo blev til
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quadrofoni. Tvetungethed, dobbelt tale og smagløshed blev fordoblet. Skizofreni blev til Quazofreni –

indre stemmer, der talte i munden på hinanden.

Bekymret over fordoblingen af kompleksiteteten indenfor eksisterende hjerne-kvababbelser begyndte

man at studere nervesystemet hos siamesiske tvillinger, hvilket ikke bidrog til væsentlige forbedringer.

Det ene hoved døde og hev det andet med sig i døden. Det var her, man udviklede det udskiftelige

hoved med gevind. Man kunne simpelthen skrue hovedet af og sætte det andet på. Det krævede, at

der blev udviklet et stykke auto-hjerne-software, der sikrede overgangen mellem det ene hoved og det

andet og forhindre forekomsten af hovedløse menneskekyllinger på gader og stræder.

I dag har ordet Hovedbiblioteket fået en anden betydning. Du går ind i Krystalgade, tjekker ind med dit

digitale lånerkort, browser dig ind til en beskrivelse af dit lånerhoved, bestiller det på stedet, og når

den bipper, går du hen til terminalen og skruer dit lånehoved på. 2.0-versionen plugger dit sekundære

hoved ind i en docking-station og downloader det nye hoved som software.

Fremskridtet har ikke lang vej tilbage.

 gange er alle gode gange.

Og da soldaten med sin attachétaske kom ind til den første hund med øjne så store som

tallerkener af kongeligt porcelæn til en stykpris af 900 kr, tænkte han uhadada, skal jeg stikke

den en plade og få et hurtigt løgnelån ved at påstå, at jeg har gang i en bundsolid og tilmed genial

forretning, hvilket han så gjorde, hvorefter det første møgdyr uden betænkning hoppede op på hans

designer-halsklud fra Armani og spyttede 3 kilo kobbermønter ned i tasken.

Hallehøj, råbte han og samlede en død krage og et par stegte hanekyllinger op i mellemgangen,

hvorefter han gik videre til hunden med øjne så store som hjulkapsler fra en Rolls Royce og ansøgte

om et �exlån, en overtrækskonto og givtige investeringer i et par våbenproducerende karteller,

hvorefter det næste møgdyr kløede sig i røven, hoppede op på kluden og hostede op med 3 kilo

sølvmønter.

Jamen de har jo ikke noget tøj på, udbrød han, de producerer jo pengesække ud af den blå luft, og gik

ind til hunden med øjne som superelipseformede konferenceborde i koncernstørrelse, spillede Kong

Gulerod og ansøgte om total �nansiering af spekulationsbyggerier ved havnefronten, hvor de nyrige

fra Globalistan vil kunne købe sig til designer-havgus uden at bo der, hvorefter det sidste møgdyr

pissede op ad væggen, hoppede over på kluden og smed en sæk med 3-4 milliarder guldmønter til fri

afbenyttelse og negativ renteydelse.

Så tog soldaten ind til byen, tjekkede ind på Imperialist Hotel, lumrede sig til en date med Paris Hilton,

prinsessen på fjærten og hyrdetimen med svinedrengene – og levede lykkeligt til sine dages ende 48

timer senere, hvor en tung vejmaskine med en snap-chattende, Facebook-surfende og Twitter-

kvidrende chau�ør kørte ham �ad som en familiepizza.

 er dødens tal. Er det for �rkantet?
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En fængselscelle har �re vægge.

Et drivhus har �re vægge.

Der er �re ryttere i Apokalypsen.

Apokalypse er Tæppefald og ikke Dommedag.

Der er �re skruer i låget på en ligkiste.

En �rkløver har �re blade.

Et kors har �re endestykker.

En ko har �re maver.

Der er �re hjul på en ligvogn.

Der er �re hjul på en rød Ferrari 512 Testarossa, 1991 – den kan selvfølgelig også blive din ligkiste!

Der er �re apostle og �re evangelier med historien om henrettelsen på korset.

Det er �re historier om genopstandelse – tror vi på den?

Et rovdyr har �re hjørnetænder.

Et spisebord har �re ben, og det er ikke bange for at bruge dem.

Undgå fjerde etage. Undgå fyrretyvende etage.

Året har �re årstider.

Lazarus lå �re dage i graven.

Efter �re dage stod han op igen, omend han lugtede fælt.

4 juli er uafhængighedsdagen for Dødens Imperium.

Der er �re søndage i advent

Der var �re dødelige Dalton-brødre.

Der var �re Fantastiske Fire.

Der er et �rben i min suppe.

Jeg har en �re-dobbelt vodka til at skylle det ned med.

 gange banker det på døren, før hun lukker op.

Lukker op er nok en overdrivelse, åbner på klem er mere beskrivende. Skikkelsen foran døren

kan godt tilskynde til en vis tilbageholdenhed. Hans blege fjæs, de opmalede øjenbryn, det lidt

for venlige smil. Øjnene især, en anelse sammenknebne. Lidt teatralsk rouge på læberne.

Jeg håber ikke, jeg forstyrrer, kære frue, jeg skal kun tage et øjeblik af deres tid. Jeg kan forstå, at
deres nabos hus brændte ned for et stykke tid siden. Er deres hus forsikret mod lignende uheldige
omstændigheder?

Det er her, vi har mulighed for at hjælpe dem, så noget lignende ikke sker. Frygtelig historie, to
voksne og tre børn – vi er alle berørte! Og så taler man endda om mulig brandstiftelse. Kan jeg
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Hun har ikke lyst til at åbne, men hans væsen er meget fremadskridende, det er svært at sige nej. I

samme øjeblik den blege skikkelse har overtrådt dørtærsklen med hendes godkendelse, ved hun, at

hun ikke skulle have gjort det.

Herefter følgende fem mulige scenarier:

1. Den besøgende er i det mindste, hvad han udgiver sig for at være. Hun forføres af sin egen frygt og

den besøgendes overtalelsesevner til at underskrive en forsikringsaftale, hvor det betalte beløb

med årene er ude af proportion med både den sikkerhed, er påstås i kontrakten og den eventuelle

udbetaling, der måtte �nde sted, når alt, der er skrevet med småt, er fraregnet – dvs.

forsikringsyderens muligheder for at unddrage sig udbetaling med begrundelse i afvigelser fra

standarderne i policen. 

2. Den besøgende er næsten, hvad han udgiver sig for, men ikke helt. Han er mere end end en

opportunistisk forsikringsagent med alle de svindelagtigheder, der karakteriserer disse typer. Han

nye kunder er at �nde i nabolaget, hvor eksemplets magt har motiveret de bekymrede beboere.

Vidner til branden melder om en skikkelse i sort tøj, hætte og blegt ansigt, der i hast forsvandt

inden branden blev konstateret. Der er opstået et problem, folk reagerer, nogen tilbyder en

løsning. Hvis man er i branchen for løsninger, hvorfor ikke allierede sig med branchen for

problemskabning? 

3. Den besøgende er næsten, hvad han udgiver sig for at være, men efter underskrevet kontrakt

antager besøget en mere – skal vi sige personlig drejning. Måske �nder det sted under besøget,

måske �nder det sted efterfølgende. I begge tilfælde er der etableret et magtforhold baseret på

forværring, forhåbning, forløsning og forventning. 

4. Den besøgende er stort set ikke, hvad han udgiver sig for. Besøget udvikler sig ret hurtigt i en

retning, som enlige kvinder ikke eksplicit ønsker, men som de via deres forhåbninger og længsler

implicit ikke har dannet et psykisk immunforsvar overfor. Hvor ligger bevisbyrden? Vi er i en

ubehagelig gråzone, hvor der er eksempler på misbrug fra både påstået o�er og påstået voldtager.

Anbefaling: Lær dig kampkunst, hvorved du lærer aldrig at give en potentiel overgriber/angriber et

påskud for et overgreb/angreb ved at stille dig i position som et muligt angrebet o�er! 

5. Den besøgende er overhovedet ikke, hvad han udgiver sig for, og besøget har intet med forsikring

at gøre. Vi skal ikke gå nærmere ind på, hvad der nærmere går for sig med gra�ske detaljer, og

hvorfor der næste dag er afspærret med stribede plastikbånd. 

 huller i tromlen, seks huller til en kugle.

Navnet er en seksløber. Hvorfor det i øvrigt stadig hedder en kugle kan undre, for kugler var

ikke i omløb siden �intebøssens tid. Der mere er tale om små missiler.

Lad os tale om en særlig bizar sportsgren kaldet russisk roulette. Skulle der være tvivl om reglerne for

denne perversitet, så består det i at lægge 1 kugle i tromlen, sætte den i spind og lade den stoppe et

tilfældigt sted. I en velsmurt Smith & Wesson eller Winchester vil man ikke kunne høre, om tromlen

komme indenfor og fortælle om de muligheder, der er for at imødekomme den slags? Tak skal de
have for deres venlighed.
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lander på et tomt hul eller på netop det hul, hvor kuglen sidder. Så sætter man den for tindingen og

trykker af.

Denne barnagtige leg for psykopater, der keder sig, har kun to udgange. Enten blæser den ene spiller

hjernen ud på sig selv, eller også gør den anden.

Starten på 3. verdenskrig er en variation af Russisk Roulette ved navn Amerikansk Roulette, for dette

land huser vor tids psykopatiske gamblere fra det globale Las Vegas. Når det første atombårne missil

rammer en storby hos den fjende, hvis befolkninger ikke genkender sig selv som sådan, er der ingen

vej tilbage. Denne krig er et desperat ønske fra en slægt af indavlinge, hvis indtægter og velstand i x-

antal generationer har bestået i at seriefremstille krige.

Spilleren af Russisk Roulette sætter sig eget liv på spil. Spilleren af Amerikansk Roulette sætter

menneskehedens liv på spil. Den sekskantede stjerne er symbolet for det ritualiserede menneskeo�er.

Det er historien om, hvordan Dødskulten, Dæmonen fra Ørkenen der overlevede i årtusinder, købte

og svindlede sig til en sheri�-stjerne. Intethedens Sheri�, Sheri�en af Nothing-ham, det globale NIHIL.

Det globale Russiske Roulette består i, at amerikanerne sætter en kugle for panden af russerne og

skriger: Adlyd eller vi skyder! KLIK! hov, der var ingen kugle denne gang, det var en fejltagelse, det var

ikke med vilje, det var ikke os, der gjorde det, det var ikke os, der skreg: Adlyd eller vi skyder!

 dage brugte Firmamentet på at skabe Verden.

Vi er som eksternt konsulent�rma hyret til at evaluere projektet, og følgende er vores rapport i

punktform. Se medfølgende bilag.

Når der blev brugt så lang tid på at svæve over vandene, mens Jorden lå hen i øde og mørke, vurderes

der, at der har været tale om unødig tøven og ressourcespild. Der burde være sat ind overfor

manglende elektriske installationer på et langt tidligere tidspunkt.

Det vurderes, at adskillelsen af lys og mørke i form af nat og dag ikke har vist sig at være tilstrækkeligt

produktionsfremmende. I næste sparerunde bør natten afska�es eller i det mindste modi�ceres til

oplyst mørke. Eventuelt kunne den højest irriterende rotation af himmellegemerne erstattes af en �ad

jord med fast hologra�sk ovenlys, som visse alternative grupper har foreslået.

Det samme gælder for stilheden. Der bør altid være mindst én hørbar motor indenfor hørevidde af det

normale øre og helst �ere, da andet ville være diskrimination af hørehæmmede.

Det vurderes, at adskillelsen af Himmel og Jord allerede er indeholdt i den oprindelige plan for

himmelhvælvingen. Vi vil dog gerne påpege, at der er visse uklarheder mht. vandet ovenfor og vandet

nedenfor, hvilket i ringe grad er forklaret af kosmologien. Især vandet ovenfor fremstår

udokumenteret, og vi går ud fra, at der ikke er tale om en slags kosmisk ‘højt skyl’.

Det vurderes, at konceptet med det tørre land samlet i midten som udgangspunkt er rigtigt tænkt,

men at der fra starten burde være iværksat et globaliseret styresystem kontrolleret fra vandsiden.

Man kunne kalde det for et ‘globalt sidelæns skyl’.
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Det vurderes, at gentagelsen af punktet med land og vand er en unødvendig gentagelse – når

tingesten i midten er land, så er resten udenom nok vand. Der er ingen grund til at fornærme folks

intelligens.

Det vurderes som allerede nævnt at et Vandets Imperium vil være hensigtsmæssig som samlende

faktor, og at Landets Imperium så vidt muligt bør udfases, om nødvendig med fysisk magt.

Det vurderes, at frø, planter og frugter i højere grad bør kontrolleres og modi�ceres af kompetente

�rmaer, og at disse modi�kationer bør patenteres, så videre modi�kationer kan �nde sted under

stabile og umodi�ceret kontrollerede forhold.

Det vurderes, at de to store lys på Himlen udfra et ressource-synspunkt bør centraliseres til ét stort

lys. At disse lys skulle markere årstidernes skiften er yderligere udtryk for ressourcespild, for hvad skal

�re årstider til for, når der kun er brug for én årstid som i ørkenstater eller i de ydre arktiske områder?

Det vurderes, at denne mangfoldighed at �sk, fugle og store havdyr er ganske urentabel. Deres måde

at vrimle på er for uoverskuelig. Vi taler i dag om diversitet (betydning: opdeling), og vil derfor anbefale

at �sk opdrættes i opdelte net eller bure. De bør fordres med genetisk modi�ceret føde og

medicineres fra starten af, da erfaring viser, at de alligevel bliver syge. Det samme gælder for fjerkræ.

Med hensyn til de store havdyr, anbefaler vi total a�ivning af de ulækre spækklumper, der i øvrigt

indeholder alt for mange tungmetaller Der bør dog være enkelte kæmpeakvarier, hvor publikum via

bæredygtige billetpriser kan nyde synet af de afdankende kæmper med titler som drukner med

del�ner, klasker med kaskelotter, blævrer med blåhvaler, mimrer med marsvin og narrøve med

narhvaler.

Det vurderes, at skelnen mellem vilde dyr og kvæg ikke er tydeliggjort i tilstrækkelig grad. De vilde

landdyr bør igen befolke 95% af landdistrikterne.

Til gengæld bør mennesker tvinges væk fra disse områder og koncentreres i metropoler. Det vurderes,

at erfaringer fra kvæghold kan være til stor nytte her, bla svinefarme i etagekomplekser. Der er ikke

længere brug for plads og luft omkring indbyggerne i disse urbane farme, og antallet af etager kan

med fordel udvides. Det er allerede skitseret i Agenda 21 og seneste opdatering uddyber det

yderligere. I vore interne arbejdspapirer kalder vi det Agenda 666.

Erfaringer fra revolutioner bør ikke undervurderes, fravurderet den forsøgsagtige karakter. Bønder er

alt for traditionsbundne, familieorienterede, historiebevidste og selvforsynende, og en e�ektivt

samfundsdannelse har ikke brug for selvforsynere og traditioner. Derfor anbefaler vi kraftig

decimering af antallet af bonderøve i alle lande, hvilket kræver en re-lancering af visse etiske normer,

som allerede blev praktiseret under disse revolutioner. Vi anbefaler derfor et centralt styret erfarings-

design, så folk ikke længere kan gøre brug af deres erfaringer og traditioner.

Vi anbefalede på et meget tidlig tidspunkt skabelsen af et væsen, der ligner os. Det skulle herske over

alt dyrelivet – �skene i havet, fuglene i luften og de tamme og vilde dyr på jorden. Vi anbefalede

dengang, at der blev skabt to mennesker, der lignede os, en mand og en kvinde. Vi anbefalede også, at
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de spredte sig over hele jorden, tog den i besiddelse og herskede over alle kreaturerne. Vi var dengang

tilfredse med vores skaberværk.

Det vurderes efterfølgende, at skaberværket har udviklet sig i retninger, der ikke er hensigtsmæssige

for Skabelsen. Mennesker er siden Darwin placeret som en del af alt dyrelivet – �skene i havet, fuglene

i luften og de tamme og vilde dyr på jorden og skal derfor beherskes som sådan. Manden og kvinden

skal derfor ikke længere være sammen i en familie men holdes borte fra hinanden i livslang

antagonisme. Deres afkom skal tilhøre samfundet og opdrages til at være som dyr for samfundet. De

skal som ovenfor nævnt ikke længere have ret til at sprede sig over hele jorden men holdes i

velde�nerede og begrænsede a�ukker kaldet Metropoler.

Herefter betragter vi atter Skaberværket.

Herefter er vi endnu en gang tilfredse.

Herefter hviler vi os på den 7. dag.

Otte er computerens grundtal.

Der er otte bit i hver række i den oprindelige binære kode.

i 2. potens er 64 bits processor. 128, 256, 512, 1024×720 skærmopløsning. Vi du have 8 eller

16-bits farver? Er det nødvendigt med 8 GB ram?

8 er tallet for kontrol. Står det til Verdens herskere, vil vi alle blive styret af denne form for 8-

taller for evigt ∞.

8-taller vil blive indopereret i vores hud og vores hjerne.

Der er allerede folk på venteliste, der ønsker at udsætte sig for det. De haldes for kropsshackere. Efter

mennesker (post human) kom shackerne, borg’erne, de modi�cerede, de wirede, de switchede,

automatonerne, zombierne. Det er Octagonen. Den vil være bekendt for indforståede, og vi skal ikke

bruge plads på den her.

Der �ndes et andet ottetal. Det hedder Oktaven. Det er ikke et udtryk for bits i en chip med dens 128-

256-512… fordoblinger af lager-processorkraft og 0’er og 1’taller = rå information. Oktaven er et

musikalsk naturfænomen og et naturligt musikfænomen. Robotter laver ikke musik. Hvis du er i tvivl,

hør autotunerens invasion af popmusikken. Her er ikke plads til sjælen undtagen i hænderne på

genier, og den slags har de ikke brug for i musikindustrien – de plejer at tage livet af dem rent

korporligt. Kilometervis af ikke-musik, af lyddesign, af auditive kasse-kusse-kulisse-klicheer og

pikspillerier er spundet omkring jordkloden og vælter dig i møde ved tryk på en knap. 40.000 kilometer

senere kører designet i den samme rille. Jorden rundt på 80 minutter i yderste kedsomhed.

En computer er langt fra at være et naturfænomen. Oktaven �ndes i selve Universets væv. 512-1024-

fordoblingen er ren kvantitet, det er en maskinfordobling. Tonerne 232-466 forudsætter organiske

mellemstationer (angiv tallene …), og tallene i sig selv er blot en efterrationalisering, en kortlægning.

Det er ikke rå information, det er en levende, organisk struktur, som �ndes i det allerhøjeste som en
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stående bølge i Universet og gen�ndes i den overtoneskala, vi laver musik af, som vokalerne i sproget

er gjort af, som harmonerer, som ikke dissonnerer eller voldtager. NB! kammertonen på 440 opstår

ikke af sig selv i Universet. Tre oktaver er en fuld cirkel og dermed et dimensionsskift. En dyb

mandestemme og en høj mandestemme spænder tilsammen over tre oktaver. Det samme gør dybe

og høje kvindestemmer. Overtonerne, de levende toner i akustisk musik og alle naturlige lyde er

opbygget efter dette princip, det gyldne snit, Fibonacci-rækken. Pythagoras kendte alle forholdende

mellem tonerne og intervallerne. Cymatikerne danner geometriske former i støv ved at udsætte det

for toner. Da computere blev ansat til at generere toner, blev musikken overtonefattig. En sinustone

har ingen overtoner, og man kompenserede for fattigdommen ved at klaske en masse lag ovenpå

hinanden som en Wall of Sound.

I de klassiske frie videnskaber – Artes Liberales, de frie kunster, for videnskab var stadig en kunst – var

musikken derfor den næsthøjeste kunstart placeret over matematik og geometri. Højere var kun

astronomien/kosmologien og kunstarternes apoteose var �loso�en, der omhandlede det metafysiske

og dets forhold til det fysiske. I middelalderen vidste man, at sfærerne, himmellegemernes baner,

udførte et musikstykke kaldet Harmonia Mundi. Overtro, sagde man dernæst. Der var mere end noget

om snakken må vi sige i dag, hvis vi ikke vil fremstå som forstenet videnskabelig dinosauruslort. Som i

det store, så i det små. Alt er fraktalt skalerbart. Middelalderteoretikeren og skolastikeren Boëtius talte

om Musica Mundana, verdensmusikken, og Musica Humana, den menneskelige musik. Hvis vi ønskede

og evnede det, kunne vi tappe ind i Universet og nedskalere – tør vi bruge ordet downloade uden at

være nedladende? – til det menneskeligt hørbare niveau.

 gange hoppede katten ud af vinduet fra fjerde sal, før det gik galt.

Ikke at forveksle med den ni-halede kat.

Tiende gang var springet for så vidt fuldkomment og velplaceret. Dyret lavede sit sædvanlige stunt

med at �ade ud og lave faldskærm, så længe den kunne, og dernæst lave ophængte elastikker med sit

skelet for stilsikkert at neutralisere mødet med jorden. Ret imponerende instinktivt re�ekssystem,

prøv lige at smide en hund ud fra fjerde sal, eller en ko. En edderkop kan gøre det efter på sin egen

måde. Men altså, den dag, katten gjorde sit stunt for tiende gang – efter ni succesfulde overliv – kom

der en uforudset spiller ind på banen i form af en mørkelagt pensionist, der i fuld fart havde mistet

kontrollen over sin elcykel og som ikke ville have overlevet sin videre fart gennem baggården på grund

af den dårlig belyste og uafskærmede udgravning af kloakker, der lå lige forude – hvis ikke en kat

havde ramt hans styr og knækket midt over, hvilket �k ham til at hugge bremserne i og standse en

meter før hullet – med en død kat hængende over styret.

—– o —–
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Javel ja

For nogle år siden ankom PÅVIRKNINGSLOVEN. Alt gik som økse i smør, som ål i gelé, som ejakuleret

pik i kondom i våd kusse … med andre ord: det gik glat, slimet og lystfyldt ubemærket, og så var den

der. Vi bemærkede den ikke, vi stønnede, vi kom, vi samtykkede, vi så lidt fjernsyn imens, der måske

også handlede om bimboer, der stønnende samtykkede – m/k i øvrigt, her skal ingen

kønsdiskrimination være. De talte ikke højlydt om den, der var ingen folkelig debat om den, den var

ikke til høring. Medierne ignorerede den, den var bare en ekspeditionssag, og en skønne dag �k

danskerne en lille diskret julepakke med posten, en af dem med ruder i og med venlig hilsen fra Far og

Mor Stat. Da vi sørme da skisme hovsa og halløj ikke havde hørt om, at der var en pakke på vej, for

ingen (u)ansvarlige medier havde lige haft lyst eller mod til at fortælle os om den, lod vi den ligge

uåbnet.

Men så en dag kom nogen til at tale højt om visse emner, og så åbnede pakken sig af sig selv, hvorved

en fæl stank af svovl bredte sig i lokalet.

Her er det så, at du får lyst til at høre om PÅRVIRKNINGSLOVEN, men da den er en del af en hel serie af

rare pakker i rødt papir med sløjfe om beregnet på at afska�e de sidste sørgelige rester af demokrati i

dette land, så kræver det lidt forhistorie.

Påvirkningsagent
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Flashback

For nogle år siden ankom der, sikkert uden sammenhæng og ganske tilfældigt … et andet stykke

‘nyskabende’ lovgivning kaldet OFFENTLIGHEDSLOVEN. Den var beregnet på at forhindre, at folk �k

adgang til at spørge ind til lovforslag og politiske beslutninger. Den slags folkeligt indkig var til hinder

for den åleglatte, smørfedtede beslutningsproces, hvor politikernes ideer – som by-the-way sjældent

er deres egne, og hvis ideer er de så? – blev forhindret fra uhindret og med glidecreme at gå fra

idéfase til allerede-implementeret-fase, fordi nogle latterlige og potentielt kritisk-besværlige borgere

blot ehem-undskyld-bare-gerne-lige ville høre, hvad der var den dybere mening med deres lovgivning,

og om det nu også var helt i overensstemmelse med folkets tarv? Den betyder bl.a. – og hvor belejligt –

at når den nye spændende lov skal vedtages, ja så kan de nysgerrige og forventningsfulde møgunger

kaldet den danske befolkning ikke få indsigt, for det er nemlig forbudt.

O�entlighedsloven ankom sjovt nok, og helt sikkert ganske tilfældigt … i samme periode, hvor et

førende regeringskritisk venstre�øjsparti ved navn Socialistisk Folkeparti tilstuttede sig både denne og

godkendte Korrupte Corrydons salg af DONG Energi til det �nansielle forbrydersyndikat Goldman

Sachs – og gik ned på det! Husk det, SF, I gik fucking ned på det, fordi i spredte baller og ædlere dele
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for den globalistiske agenda, og jeres vælgere gennemskuede jer, hvorved I fra at være et folke-parti

blev til et casinokapitalist-hangaround-parti!

Flashback igen. Det var sjovt nok, og helt sikkert ganske tilfældigt … i samme periode +/- et par år, hvor

der begyndte at ankomme noget, der blev kaldt for TERRORPAKKER. Altså pakker med P, som i

julegaver med J, med rød sløjfe om guldpapir. Den første ankom efter det første iscenesatte anslag

mod demokratiet kaldet 9/11. Al fornuftig tænkning forsvandt ved samme lejlighed, og alle, der

spurgte om, hvad der foregik, blev kaldt for ‘teoretikere’.

Den anden pakke ankom efter et besynderligt terror-event i København, hvor der forinden var spredt

�yers om ‘Israel �rst, Copenhagen next’, dernæst et (forsinket) attack-event i Krudttønden og foran

den jødiske synagoge med et mærkværdigt shoot-down-efterspil på Nørrebro. Er der overhovedet

nogen, der døde i disse events? Og til sidst rare Onkel Bibi, Mr. Netanyahu, der sendte sine venlige

hilsner til blomsterhavet i Krystalgade. Ingen trusler denne gang, for de rare danskere havde trods alt

hjulpet jøderne under krigen (som om han gav en skid for det). Faktum: En ny og fuldt færdig

terrorpakke = et omfattende og gennemskrevet lovkompleks var allerede på plads før eventet og blev

forelagt og vedtaget umiddelbart efter. Med andre ord: nogen kendte hændelsen på forhånd.

SE – FRYGT – VEDTAG

Og nu er vi sjovt nok, og helt sikkert ganske tilfældigt … i en situation, hvor USA står fuldstændigt

isolereret i Verden i deres sanktionspolitik = deres økonomiske krigserklæring mod Iran, der ikke gider

petrodollaren længere, ligesom Saddam Hussein, der måtte dø sammen med sit land, ligesom

Moammar Gadda�, der måtte dø sammen med sit land … osv. … hvor der sjovt nok, og helt sikkert

ganske tilfældigt er forekommet et såkaldt terrorangreb arrangeret af Iran, and you better believe it!

så det nu er meningen, at vi skal afbryde diplomatiske forbindelser imod al fornuft og ødelægge

storstilede handelskontrakter med iranerne – hvorefter minsandten og det er for godt til at være sandt

– at Benjamin Netanyahu – der var han igen-igen, den rare mand – er inde og meddele, at Israel var så

ultra-generøs at forsyne danskerne med oplysninger om de onde iranere og deres onde planer om

terror.

Altså den samme generøse præsident, der satte sin veltrimmede (det ville være fornærmende at sige

fede) røv på Charlie Hebdo-eventet og det efterfølgende Paris-staged-shooting-event. Hvor er de

omkomne? Det samme med Cph-eventet, var der omkomne overhovedet? Hvad skete der med den

påståede journalist i Krudttønden, hvad skete der med den påståede sikkerhedsvagt ved synagogen?

Ingen ved noget med sikkerhed. Medierne skriver alt muligt, men medierne dokumenterer ikke alt

muligt. Er det fordi, medierne ikke længere �nder det nødvendigt at dokumentere? Er vi ankommet til

tider, hvor det er tilstrækkeligt at påstå, at fake, uden at dokumentere?

Mediernes underholdningsfabrik har leveret en historie med underholdningsværdi, så skal den nu

også være sand og dokumenterbar? Svaret er: Den er solgt, den er købt, den er i omløb.

Sandhedsværdi er derfor irrelevant, omløbsværdi er relevant.



29.12.2022 15.36 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 3023/3124

Hvad skal det til for?

Og det bliver endnu bedre, for sjovt nok, og helt sikkert ganske tilfældigt … foregår der i Norge de

største NATO-øvelser nogensinde, hvis tema og erklærede formål er en kommende krig mod Rusland,

hvorved vi så helt tilfældigt og selvfølgelig uden sammenhæng, havner i netop PÅVIRKNINGSLOVEN,

der ligger under udarbejdelse af embedsmænd i Udenrigsministeriet, der handler om, at det skal være

obligatorisk – og dette er ingen spøg – det skal være OBLIGATORISK at hade russere, det russiske folk

og den russiske præsident, samtidig med, at det er påbudt obligatorisk at elske NATO og dermed en

kommende krigseskalering. Kun med et fornødent had til fjenden i den kommende verdenskrig

kombineret med en blind, duknakket loyalitet overfor den aggressor, som vi er medlem af: Pentagon-

organet NATO, angrebspagten NATO, terrororganet NATO, drugdealer fra Afghanistan til Kosovo NATO

… kun med denne klassiske drivkraft med fjende- og frelserbillede etableret på forhånd kan

globalisterne starte 3. Verdenskrig i den næste fase.

3. Verdenskrig, der allerede er startet og har kørt i en årrække, uden at det er gået op for folk. Et

udsagn, der for de �este vil medføre hovedrysten, for det har de ikke læst om i aviserne eller set på

�immeren skulle have fundet sted. Svaret til det er, at det ikke modsiger, tværtimod. Det viser, hvilke

medietotalitære tider, vi lever i, hvor vi ALDRIG får at vide, hvad der egentlig �nder sted. Vi kan godt

fornemme, at der foregår ting og sager af urolig karakter derude i Udkantsverden, det rumler i

horisonten, der er røg bag bjergene, der er endog rygter i omløb, men det er kun løsrevne og ikke-

sammenhængende hændelser, for det er sådan, medierne fremstiller det, og de må jo vide, hvad de

taler om. Vi får den daglige dosis død og ødelæggelse serveret i forkogte, fortyggede og fordøjelige

doser, ned skal det, lortet, men det skal smage godt.

Globalisterne har ifølge deres indbyggede og gennemført syge mentalitet ikke andet valg end at starte

en storkrig, for deres Imperium er seriøst ved at gå op i limningen. Det bliver, som den russiske

præsident, like it or not, realistisk udtaler: Europa bliver en kampplads. For selvfølgelig har Rusland

forberedt sig på krig, hvad havde man ellers regnet med!? Efter NATO-aggressioner og løftebrud på

stribe efter murens fald, efter NATO’s sønderbombning af Kosovo og Serbien, efter NATO’s

sønderbombning af Libyen, hvor de så, at alle aftaler blev brudt, efter NATO’s medvirkning i

Afghanistan og Irak, efter NATO-operationer i forbindelse med statskuppet i Ukraine – NATO

stjal/tilbageholdt bl.a. bevismaterialet for nedskydningen at det malaysiske �y, der uden tvivl ville have

røbet, at det ikke var russerne, der gjorde det (hvorfor ville de ellers tilbageholde det?) – efter at NATO

efter murens fald trådte i karakter som det, den var tænkt som fra starten: et organ til at sikre, at 2.

Verdenskrig blev til 3. Verdenskrig …. altså efter alt dette, skulle Rusland så ikke forberede sig på krig,

hvor de var tvunget til at forsvare sig selv?

Jeg spørger her videre: Skulle Rusland rulle om på ryggen, spille dum, være medgørlig, tillade

globalisterne og NATO at �å dem sønder og sammen og sige pænt tak? Skulle russerne bare have

tilladt NATO at rykke ind i deres �ådebase på Krim efter det nynazistiske statskup i Ukraine dirigeret

fra Pentagon? Døde 20 millioner russiske soldater forgæves i 2. Verdenskrig, fordi de gjorde os den

tjeneste at nedkæmpe Nazityskland? INGEN har nogensinde ødelagt Rusland, selv ikke den mongolske

invasion, der gjorde et godt forsøg. De har altid forsvaret deres kontinent, og de vil gøre det igen.



29.12.2022 15.36 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 3024/3124

Jeg en agent

OG NU … eller lige om lidt, når PÅVIRKNINGSLOVEN træder i kraft, dvs. hvis den træder i kraft som det

forslag, der ligger til behandling, så står undertegnede til 12 års fængsel for disse udtalelser. Altså hvis

domstolene �nder det for godt at fortolke denne besynderlige lov, hvor ingen aner, hvad der reelt er

lovstridigt eller lovligt. Loven er en censur-trampolin, der frit kan hoppes i. Enhver, inklusive Staten,

PET = Staten i Staten eller rettere Staten udenfor Staten (Danish Deep State), der i årtier har opereret

udenfor enhver tænkelig demokratisk kontrol, + enhver tilfældig hader, enhver bestilt troll-agent for

whatever agenda kan nu påstå, at man er en påvirkningsagent, hvad det så end er. Det er heller ikke

de�neret. Det hedder et juridisk tag-selv-bord, en gummiparagraf. Anmelderiet og paranoiaen kan

antage DDR’ske dimensioner.

En af de gamle kæmper, Preben Wilhjelm, manden der blev respekteret på tværs af alle partipolitiske

holdninger, fordi ingen kunne anfægte hans viden og integritet, minder os om i denne �lm produceret

af ChaosNavigator/paradigmet.blogspot.com – sammen med to andre ubestikkelige kæmper, Eva

Smidt og Bjørn Elmquist – hvad der står i forgængeren for Grundloven = Jyske Lov. I fortalen for loven

(Codex Holmiensis) fra 1241, hvor den blev gjort til en generel dansk lov i Vordingborg, står der:

Når teknokrater og skumle embedsmænd i krigstider bager på en totalitær lovgivng som

PÅVIRKNINGSLOVEN, og som de tre musketerer siger, så konstruerer de en lov, der er det stik

modsatte af, hvad Jyske Lov kalder for tydelig. Den er så utydelig, som tænkes kan – med vilje! Hvornår

er man en påvirkningsagent? Ja, det ved man ikke, og man kan aldrig vide det på forhånd. Man skal

ikke kunne vide det, for det er just frygten for det ukendte, der er meningen med utydeligheden. Alle

kan falde ind under paragra�en for at sige hvad som helst, der skal bare være nogen, der skyder en

skyld eller slår en skid. Du kan få op til 12 års fængsel for en sympati-tilkendegivelse på en tilfældig

Facebook-post eller anden blogpost, hvis nogen angiver dig, eller hvis et af Statens organer tracker dig.

En sådan lov har kun sin berettigelse i en gennemført totalitær Stat, hvor intet er over Staten, som det

hedder i fascismens hoveddogme. Staten har nu fuld ret til at de�nere, hvad folk skal mene. Jamen,

kære-søde og velmenende Stat, kan du så ikke sige, hvad vi skal mene? NEJ, (dyb stemme her, ligesom

Gud på �lm) det kan jeg ikke, for jeg ved jo ikke, hvad I lavpandede slyngler har tænkt jer at mene, når

jeg ikke er til stede, så jeg laver en lov, der forbyder jer at mene noget andet. Jamen, kære-søde og

velmenende Stat, mene noget andet end hvad? TI OG FRYGT, USLING! Hvis du er i tvivl, så lad være

med at mene, og hvis du ikke kan lade være med at mene, så hold din kæft!

Enhver ytring er herefter potentielt strafbar, og ytrings-frihed er dermed afska�et, punktum. Hvis jeg

en dag i vanvare stiller mig op og udtaler, at mennesker i Rusland er mennesker, og at jeg ikke bryder

mig om, at ‘nogen’ synes, at jeg skal mene noget andet, ej heller at vi i vores del af Verden skal hade

disse mennesker og synes, at de er ikke-mennesker = umennesker, som det er helt �nt og faktisk

nødvendigt at indlede en udslettelseskrig imod … så er jeg en forbryder, der står til 12 års fængsel!

Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så
at alle kan vide og forstå, hvad loven siger.

https://www.youtube.com/watch?v=rVfyrZKaypQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-aQh6ukOjh_-xpt2iTtInMNWd0AbBBtBzTf2hAkMdgRdVqjofzTpOCls
https://www.youtube.com/watch?v=rVfyrZKaypQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-aQh6ukOjh_-xpt2iTtInMNWd0AbBBtBzTf2hAkMdgRdVqjofzTpOCls
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Når og hvis den dag kommer, så modtager jeg dommen med YDERSTE stolthed som en form for

højeste æresbevisning for at være et menneske med samvittighed, i en nation, hvor Staten har forbudt

samvittighed ved lov.

Det drakoniske ved PÅVIRKNINGSLOVEN er, at det kun handler om ytringer og deres potentielle

påvirkningsgrad. Der ligger ingen handlinger bag. Jeg skal bare mene noget (det i�g. Staten og NATO

forkerte) og herefter udtale min mening, og så er jeg en forbryder, der kan stra�es på livstid som en

massemorder. Jeg skal ikke organisere noget, jeg skal ikke hænge ud på den russiske ambassade, jeg

skal ikke planlægge noget, jeg skal ikke vride armen rundt på nogen, jeg skal ikke vifte med røde eller

blå eller regnbuefarvede faner, jeg skal ikke operere som 5. kolonne for russisk efterretningsvæsen –

jeg skal bare skrive noget på en blog, hvor jeg ytrer mig ifølge det, jeg mente, var min grundlovssikrede

ytringsfrihed, hvorefter jeg tjubang står til 12 års fængsel.

Hvad for et demokrati?

Hvis vi skal tro på demokratiet, hvilket efterhånden er noget af en illusion, men HVIS vi skal tro, som

vore politikere hele tiden prædiker – for de kalder jo det, der foregår inde på Christiansborg, for

demokrati, og de kalder os andre for borgere i et demokratisk samfund – så er demokratiets

hovedhjørnesten netop den demokratiske meningsudveksling, hvor alle frit kan spille ud, og hvor

troen på �ertallets fornuft til sidst vil sejre. Det er i denne proces, der ideelt set er en samtale, en

menings- og ytringsudveksling mellem frie mennesker, at demokratiet lever, og i denne proces

påvirker vi hinanden. Det er kraftsuseme MENINGEN med demokratiet, at vi skal påvirke hinanden, og

må den rette mand og kvinde vinde debatten og dermed retten til påvirkning. Hvis Staten så kommer

brutalt ind fra siden med et politiskilt og siger: Hov-stop! det, der lige blev ytret her, er noget, som vi

kan se, er blevet ytret af folk fra et land, som det er meningen i disse krigstider, at vi skal betragte som

vores fjende = Rusland – noget, som Staten i øvrigt også har bestemt, for Rusland betragter sig ikke

som fjende af noget land i Vesten, ikke engang USA – hvorefter ytringen er at betragte som at gå

fjendens ærinde, hvorved fremsigeren af ytringen er en påvirkningsagent. Det ligner noget, som vores

ved dekret dikterede obligatoriske fjende kunne have sagt, ergo er Morlille en påvirkningsagent. Så

afstumpet og så syg er logikken i PÅVIRKNINGSLOVEN!! Det ligner noget, de kunne have sagt i Rusland,

som vi jo hader og skal i krig med, bang-du-er-død og står til 12 år i den genåbnede Frøslevlejr ved

Padborg, Danmarks nye Guantanamo, hvor man med sikkerhed kommer i godt selskab, for de mange

hundrede samvittighedsfanger er alle intelligente og modige mennesker, der har nægtet at sutte

tissemand eller slikke skosnuder på Staten.

Korruption – de�nition: magtmisbrug

Science �ction? Paranoide fantasier? I tider som disse gælder følgende rettesnor: Hvis noget KAN

misbruges, VIL det blive misbrugt. En sådan lov bliver ikke vedtaget, for herefter ikke at blive brugt.

Vi kunne have haft en debat om, hvad det egentlig vil sige at påvirke. En sådan debat har man ikke

inviteret til fra politisk hold eller fra mediernes side. Tværtimod, og jeg vil hævde, at en sådan debat er

decideret bandlyst og undertrykt. Den er alt for farlig for både magthavere og medier, for der ville



29.12.2022 15.36 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 3026/3124

undervejs blive stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt DE er de EGENTLIGE PÅVIRKNINGSAGENTER for en

fremmed magt, der i lang tid kvit og frit har fået lov til at diktere Danmarks udenrigspolitik, og som nu

ønsker, at den danske befolkning atter skal acceptere fjender, som aldrig har været vores egentlige

fjender, hvorefter vi atter skal se igennem �ngre med og direkte medvirke til krigsforbrydelser og

folkemord.

Danske politikere og medier har alt for længe være påvirkningsagenter for denne fremmede magt og

dens modbydelige agenda. Verden er vendt på hovedet, og med den kommende PÅVIRKNINGSLOV

fremstiller bødlerne sig som uskyldige ofre, mens de egentlige ofre vil blive dømt for at være bødlens

håndlangere.

De dummeste – hvilket desværre er de aller�este af både politikere og mediefolk, har ikke opdaget, at

de hænger med hovedet nedad. Men jeg vil til enhver til æde min gamle hat på, at de få selvvalgte

påvirkningsagenter i brancherne særdeles udmærket er klar over, at de har lavet en Hangman. Det

hele drejer sig om skabelsen af et PÅVIRKNINGSMONOPOL. I Hangman World gælder dobbeltmoralen.

De egentlige påvirkningsagenter har eneret til at påvirke befolkningen i deres syge retning, mens

borgeren ikke har ret til at påvirke andre borgere til andre retninger end den syge retning. Loven er

den ledeste gift for et sundt omend skrantende demokrati, og den hører kun hjemme i ægte

totalitærregimer. Vi har fået totalitærstat ad bagdøren, vi har selv inviteret Me�sto indenfor, og nu kan

vi ikke slippe af med ham igen.

Loven er under udarbejdelse og vil blive fremlagt en gang i november 18, altså lige om lidt. Et Folketing

bestående af retards, der vedtog O�entlighedsloven, der vedtog Terrorpakke 1 og 2, der vedtog

bailouts til de danske banker, der nu blamerer sig med hvidvask i stor stil, da de stillede regeringen en

pistol for panden under Finanskrisen, der vedtog salget af DONG Energy til Goldman Sachs, der vedtog

en stribe andre dumheder, til stor skade for landet og befolkningen, en sådan korrupt forsamling af

retards vil ikke have problemer med at udgøre et �ertal for en lov som PÅVRKNINGSLOVEN, med

lodret tilsidesættelse af Grundloven. Herefter er du og jeg og alle danskere sluppet løs som lovløse

sitting ducks, der kun kan håbe på, at domstolene for en gangs skyld træder i kraft og skaber et

tydeligt præcedens for, at den ikke kan fortolkes i den rabiat-totalitære retning, som den lægger op til.

Men de er så vores sidste skrøbelige værn som borgere imod lovløsheden og afgrunden, hvorfra ingen

vender levende tilbage.

Der bliver nok ingen samtalekøkkener i Frøslevlejen/Guantanamo-DK, det bliver 12 år i isolation,

hvilket ingen overlever. Hvilket ingen af os i øvrigt gør, for hvis hele bagtæppet for loven bliver rullet

ud, altså hvis det lykkes NATO at starte en krig med Rusland, så er der ikke engang brug for en

Frøslevlejr, for så er vi jævnet med jorden i løbet af kort tid. Hvilket betyder, at måske Frøslev er det

sikreste sted, da det ligger langt fra hovedkvarteret … sorry, dårlig joke.

I øvrigt spøg til side, for der er intet i den serie af love og tiltag, vi har set i de forløbne årtier, der er

tilfældige. Alle er nøje tilrettelagt, alle har en sammenhæng til hinanden. Rygtet siger, og det er

foreløbigt et ubekræftet rygte, men det giver absolut mening i forhold til logikken, at denne lov, der

dukker op i andre og lignende former i andre lande i Vesten på samme tid, loven indføres efter direktiv
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fra The Atlantic Council, den amerikanske tænketank, det NATO-a�lierede elitære forum, hvor bl.a.

Anders Fogh Rasmussen holdt sin første tale som NATO’s generalsekretær. Vi husker måske noget om

den stribe angrebskrige, som han i sin tid �k Danmark involveret i, først som statsminister, dernæst

som generalsekretær. Det er altså et forum for war mongerers, krigsgrossister med kløe i

skyde�ngeren. Nu har vi solgt jer alt det isenkram, skal I så ikke ud og prøve det, kære børn, jow, det

skal I da!

Det giver ikke ret meget mening, at et dansk Folketing – eller rettere et skummelt embedsværk i

baglokalet – af sig selv og helt spontant kommer op med en så entydig drakonisk lovgivning,

ovenikøbet i serieform, uden at der er en skjult hånd, en højere instans, der fører hånden, der fører

pennen. Vi er ikke herrer i eget hus, som vi går og bilder os ind. Den danske nationaløkonomi blev

overgivet til et udenlandsk familieejet bankimperium i 1818, hvorefter Nationalbanken blev til deres

�lial. Her så vi hånden … men ingen så den.

Et hoveddogme for forståelsen af krig er: Der �ndes ikke andre krige end bankmændenes krige, for

ingen andre har interesse i og gavn af, at der føres krig. Ingen, punktum! Hjernen bag armen bag den

skjulte hånd skal �ndes ved at vende blikket mod disse familier af mangemilliardærer og i det

pågældende tilfælde trilliardærer, og vi taler selvfølgelig her om bankfamilen Rothschild. Men de er

ikke de eneste, der ejer denne verden. Det er imidlertid folk som dem, der sidder i de skumle

overnationale råd, der er oprettet som deres tjenende og udøvende organer. Det er herfra, at

Danmark, det lille ubetydelige lorteland, i større sammenhæng, bliver styret. Det er herfra, vores love

bliver dekreteret – vi får selv lov til at skrive dem, så befolkningen aldrig løfter blikket. Det er herfra,

befalingerne udgår fra Kejser Augustus, at Alverden nu skal i krig igen, for deres �nans-svindel-

Imperium og den syge dollar, den hidtidige verdensvaluta, er skrantende for tiden.

Bankmænd med Stort B kender ikke til andet, de har altid gjort det, de har ikke fantasi til andet, de

evner ikke andet: De synes, de er nødt til at starte endnu en krig, og denne gang en af de store. Vi er

allerede langt inde i den �ydende opvarmningsfase (liquid war), og nu vil de eskalere, fordi de møder

modstand og er blevet utålmodige. Vi kender deres script, vi kender deres vaner og tilbøjeligheder, vi

kender deres motiver. Vi aner – for ‘kender’ er her at tage munden lidt for fuld – vi aner omfanget af

deres organisationsnetværk, det er globalt, det er gigantisk beyond belief, det er

allestedsnærværende, det opererer på alle niveauer. Men hvis det var fuldbyrdet, hvis indercirklen af

de gamle bankfamilier følte, at de var ved vejs ende, og deres store quest var fuldbragt for dem, ville

de ikke gøre, hvad de gør lige nu. De ville ikke skeje ud i desperate handlinger og sætte sig selv og

deres multigenerations-livsværk over styr for ussel mammon og magts skyld. De ville ikke for tredje

gang i 100+ år sætte hele Verden i brand for at skabe deres favoritscenarie, det Store Kaos.

Og de ville ikke via deres Atlantic Counsils and what-not beordre tjenstvillige regeringer til at indføre

drakoniske hold-kæft-love, som om vi levede i Pinochets Chile eller Stalins Sovjetunion.

—– o —–
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Overblikket

Det kneb med overblikket. Hvordan får man den slags? i øvrigt.

Jeg kravlede op i diverse �agstænger, lygtepæle og særligt høje træer.

Jeg kravlede endog op i en mobilmast, men her blev overblikket totalt signalforstyrret.

Jeg kravlede op i Ei�eltårnet, men tykkelsen af turisme var ubefordrende for udsyn.

Jeg kravlede op i Rådhustårnet, men fornemmelsen af underliggende bureaukrati kombineret med

facaden på Industriens Hus underminerede overblikket.

Jeg bekravlede gudhjælpemig i det herlige år 1984 det ene tvillingetårn, inden det faldt om i støv, støj,

skam, skyld og sikkerhedspolitik, hvilket medførte et global-epidemisk fravær af sigtbarhed.

Et nyt perspektiv
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I masten �abergaster, ret jeres monokler mod horistontalstriben i håb om landfasthed. 

Til storsejlet �uesmækkermatroser, sæt slingrekurs mod Bermudatrekanten.

Mobiliser alle nødraketter I fordrukne dækspulere, kaptajnen har i utide forladt skuden! 

Det skyldes en stavefejl, at det ikke hedder den Flydende Hollænder.

Det var dengang, at The Titanic aldrig sank, for det var The Ulympic, og det handlede om et stykke

forsikringssvindel + det løse såsom sænkningen af en håndfuld rigmænd, der var konkurrenter til

andre rigmænd, for ét svindelnummer kommer sjældent alene.

Hvad siger du lige her, at det sagde de ikke noget om i skolen?

og siger du også, at et par tårne på 110 etager havde at gøre med forsikringssvindel?

det sagde de ikke i TV-avisen, så det er ikke rigtigt, fordi det sagde de ikke,

og at jeg har det �nt med støv, støj, skam, skyld og fravær af sigtbarhed.

Jeg befandt mig på Nederste Etage, da det skete.

Hvad for en Nederste Etage spørger du? Dem begge to siger jeg. Det ene sted var der ild i et par

hundrede tons kul, så hvis ikke det skide isbjerg gjorde arbejdet, så var det en uslukkelig ild. Og i den

andet sted var der eksplosioner, selvom de sagde, at det bare var et par rute�y styret af et par nybagte

amatørpiloter, der med robotagtig professio-præcisionalisme bombede to sæt overetager, hvorved syv

bygninger skvattede sammen. Her er det ikke meningen, at vi skal føle os logisk udfordrede. Her er det

meningen, at vi skal æde malurtgrød med arsenikdrys og skarntydesirup, mens vi roser kokken for

hans innovative, kulinariske kreation. Sig ordet: kuli-narrøv.

Lad være med at spørge mig, hvordan jeg slap up fra Nederste Etage to gange med 89 års interval. Lad

os bare sige, at jeg var heldig og har det privilegium – eller forbandelse afhængig af observans – at

være udødelig. Du kan også vælge at betragte mig som en menneskelig fjernsyner, der kan
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transportere min observans gennem tid og rum, hvis ellers du anser den slags som muligt. Og hvis du

betragter begge dele som umuligt, så kan vi bare sige, at jeg har studeret et sæt tilgængelige kilder,

der ligesom jeg har opereret på Nederste Etage. Og ved du hvad, lad os bare sige det.

Lad os få nogle �ere skrøner fra De Syv Have, der i øvrigt kun er Ét Hav, men det kræver, at man står

på Sydpolen. Men er det ikke mærkeligt, at der med jævne mellemrum sker hændelser med skibe, der

synker og bliver smadret i … lad os nævne i �æng Københavns Havn 2. september 1807, i Havanna 15.

februar 1898, ved indsejlingen til den Engelske Kanal 7. maj 1915, på en ø i Stillehavet 7. december

1941, i en lomme af det Sydkinesiske Hav 2. og 4. august 1964, i Middelhavet ud for Egypten 8. juni

1967, hvorefter der pludselig blev mulighed for at træ�e storpolitiske beslutninger, der ellers ville have

været utænkelige? Var den Spanske Armada selv ude om det i 1588? Måske de ikke skulle have sejlet

ind i Kanalen, og de skulle helt sikkert ikke bagefter have sejlet nord om Skotland under den Lille Istid

og dens aldeles ikke menneskeskabte klimaforandringer, men der var noget med engelske plyndringer

af spanske skibe i Karibien, der gik forud. Og var danskerne selv ude om det i 1807 ved at holde med

det forkerte Imperium, så vi siden 1818 har været en britisk �nansiel koloni? Måske. Og beklager, at du

ikke har hørt om det sidste i skolen.

Måske var vi også selv ude om, at vi – på briternes anvisning, bare en teori, men vi jo var de facto en

koloni – påkaldte os en tysk invasion i 1864, hvilket ikke var en maritum hændelse som sådan, men jeg

spørger alligevel:. Var vi nyttige idioter også dengang for Søimperiet? Lider vi af et et 211 år gammelt

Stockholmssyndrom eller en ideologisk form for engelsk syge? Vi har siden WW2 ikke bestilt andet end

at sutte lem på det Anglo-Amerikanske Imperium, og hvis vi ymtede noget om ehem … var der måske

masseødelæggelsesvåben dernede? så �k vi en statsminister med hang til dametøj og små drenge, der

stirrede pressen manisk ind i øjnene og fyrede DR-journalister, så de holdt deres kæft og gik i

propagandakrig, hvorefter han �k en lakkasket med ret til at bekrige med masseødelæggelsesvåben

og terrorisme. Hvor blev han dog glad, og hvor blev vi dog glade på hans vegne, hvorefter vi holdt op

med at ymte.

Spørg Oraklet

Det rejser i det hele taget et grundlæggende og interessant spørgsmål om, hvorvidt vi selv er ude om

vores historie og vores skæbne.

Jeg har lige spurgt mit personlige orakel, min ikke-dominante hjernehalvdel, min Daemon, mit Alter

Ego om, hvorvidt vi er skyldige. Der kom følgende lettere kryptiske svar tilbage:

Vi er skyldige, hvis vi vælger det. 

Hvis vi vælger skyld, vælger vi også ansvar. 

Hvis vi med godt humør vælger skyld, så er den gode nyhed, at vi kan gøre noget. 

Hvis vi vælger at pege �ngre og beskylde, ska�er vi os selv et begrænset pusterum, men vi kan efterfølgende

ikke gøre noget, for vi er uskyldige ofre.

Det er den dårlige nyhed, for som uskyldige ofre kan vi intet andet gøre end at vende den anden kind til og

gå i Nihilismens Kirke – og ikke bare om søndagen.
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Vi er i en Æon blevet forholdt viden til at påtage os skyld og tage ansvar. I denne Æon har vi med en vis

tilsyneladende ret kunnet hævde, at vi var uskyldige og bedragne. Vi er nu i indgangen til en ny Æon, hvor vi i

en begrænset periode er blevet stillet tilstrækkelig viden til rådighed, for at vi kan påtage os skyld og ansvar. 

Med skyld menes der noget ganske andet end den �nansielle-religiøse skyld, der har bundet os med lænker.

Med skyld menes der, at vi fravælger o�errollen, og med fravalget af o�errollen vælger vi et ansvar for vores

eget liv, vores samfund og vores skæbne. Vi kan ikke nøjes med at rette vores ene pege�nger mod de

magtfuldt skyldige for det menneskeligt-moralske forfald – og de er skyldige i allerhøjeste grad – vi er nødt til

at rette den anden pege�nger mod vores egen hyldest til forfaldet, hvilket har gjort os alle til medskyldige og

medmisbrugere. 

Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg blev en smule irriteret på svaret, for jeg havde måske nok i et svagt

momentum forventet noget mere behageligt i stil med et af følgende:

Sid ned i sofaen med korslagte ben og sum din mantra, mens du tænker positive tanker og overhælder

Psykopatiet med din kærlighed, hvorved de selvfølgelig omvender sig til at blive mennesker. 

Eller: 

Skriv til din folkevalgte politiker, der selvfølgelig bare har overset hovedproblemet og selvfølgelig vil gøre

noget ved sagen, og hvis han ikke lige lytter til din henvendelse, for staklen har jo vældig travlt, så går du og

de andre på gaden og stikker et papskilt op med jeres retfærdige, protesterende harme, hvorved Staten, som

den velgørende institution den er, vil vågne op af sin narkobedøvede tornerosesøvn og træde i karakter som

Folkets Velgører. 

Eller: 

Gå i anarkistkrig på gaden mod Selve Systemet især dem med uniformer og smadr alt, hvad du kan smadre,

der lugter af Det Bestående, for Det Bestående skal smadres ifølge Håndbog for Revolutionær Praksis, myrd

alle magtmennesker, der har medvirket til undertrykkelse af de lavere klasser og … og hvad så bagefter, det

er ligegyldigt, bare fucking smadr! og lad være med at spørge om, i hvis interesse, du smadrer, og hvem der

har bestilt dit orgiastiske kaos. 

Eller: 

Forskands dig bag din computer, hvor du via sociale netværk og andre udladningskanaler udspyr din

daglige 5 minutters hadetale mod Ondkabens Imperium som en omvendt newage-udspyelse af

lallepositivitet nu som intellektuelt lallehad – hope porn, fear porn, what’s the fucking di�ence?, for�ner dine

forklaringer og bortforklaringer, fodrer din para-whatever-noia og opbygger et netværk af selvbekræftende

hårstrygere og rygklappere, der synger i det samme kor. 

Og så var det, at jeg efter nøjere overvejelse måtte konstatere, at ingen af mine våde

drømmescenarier har historisk belæg for egentlig e�ekt.

Den første er bare lallende til grin, for psykopater er immune overfor positive tanker og kærlighed.
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Den anden er magtesløs, for Magten er ligeglad med demokratisk teaterrøg, og dens udøvere gør altid,

hvad der passer dem iført skuldertræk og franske øjenbryn.

Den tredje har til alle tider ført til det stik modsatte af den proklamerede hensigt og blot med vold og

terror hjulpet Magten med at skifte tøj, hvorved det hele blev værre end før.

Den fjerde er besnærende, men selvsvinget af konspiranoid korrekthed udgør en achilleshæl af

passi�cerende palaver uden noget form for gennemslag.

Tålmodighed, min ven, tålmodighed.

Har du set tegn på, at skingre skrål og skurrende dramaturgier har tiltrukket andet publikum end det i

forvejen indforskrevne?

Mener du seriøst, at skråleriet har skabt en proces, der ikke allerede i lang tid har været i fuld gang, og

som du nu prøver at tage æren for?

Og for at være pædagogisk inkluderende: Hvem er vi, der tror, at vi har ind�ydelse på en større

menneskelig opinion ved et af �ere af ovenstående scenarier for interaktion?

Tilgivenhed, min ven, tilgivenhed

Når du udtaler dig, bliver du hørt. Måske ikke af hele Verden, men hvis dette ikke er din urealistiske,

megalomane ambition, så vil også afdæmpede udsagn blive hørt.

Når du skriger, lukker de lydfølsomme ørerne.

Når du taler lukker de nysgerrige ørerne op.

Når du presser for meget på, laver du støj i processen.

Når du stresser en i igangværende erkendelsesproces, modvirker du dine egne intetioner.

Du bliver, hvad du ser. Du ser, hvad du er blevet.

Jeg siger ikke, at Verden ikke er fuld af angst,

jeg siger, at hvis du selv er fuld af angst, er det kun angsten, du mærker.

Jeg siger ikke, at der ikke opererer onde Magter i Verden,

men hvis denne ondskab har taget bolig i dig, er det den, hvis sag du fremfører.

Jeg siger ikke, at du egentlig vil det onde eller vil angsten,

jeg siger, at begge vil dig, og at du har tilladt dig selv at være for længe i deres selskab.

Jeg siger ikke, at dårskab og umenneskelighed ikke er til at få øje på,

jeg siger, at dit øje er tunet ind på udelukkende dårskab og umenneskelighed,

så du ikke længere er i stand til at opdage en modsatrettet understrøm.

Jeg siger ikke, at der ikke �ndes spøgelser og ghouler og gespenster,

jeg siger, at når du færdes blandt dem, bliver du selv til et spøgelse.

Hvis dit sind er blevet til en skraldespand, er hele din Verden en losseplads.

Kend din fjende, men lad være med at tage bad i hans brugte badevand.
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Undergangen

De talte alle sammen om Verdens Ende, dengang.

De sagde, de havde læst og tydet en kalender fra et land og et folk

på den anden side af havet, hvor det hele var forudsagt og hugget i sten.

Profeter mente, at vi var dømt til at gå under i �odbølger af skyskraberhøjde,

nogle mente, at en dødsplanet var på vej mod solsystemet,

andre mente, at en chokbølge fra det galaktiske centrum ville lamme os,

andre igen mente, at Solen ville udspy en elektrisk mega�s,

der ville slette alle harddiske og hele kulturen bortset fra en håndfuld hulemænd,

der måtte starte hele den møjsommelige Darwin-Sisyfos kravletur fra nulpunktet før skeen og den

dybe tallerken iført bar røv og dolk.

Eskatologslænget prædikede om Armageddon 2.0, Rovet, Opstandelsen, Den Store Høst.

Transhumanisterne prædikede om Singulariteten, den store ukønslighed, hvor den Store Blævrende

Hermafrodit ville bemægtige sig en Verden af Cyborgs.

Finansprofeterne prædikede den store �nansielle nedsmeltning, den likvide �odbølge.

Kold- og varmkrigerne prædikede om Verdenskrigen to end all Verdenskrige.

Ufologerne prædikede den store invasion fra Alpha Draconiske reptiler med små grå skævøjede gooks

på ryggen i uskøn forening med mantoide insektkryb med lazerguns.

Konspirationsslænget messede deres jeremiader om Illuminati blodlinjer, transdimensionelle

shapeshifters, Bilderberger burgerboller, Rothschild-Rockefeller’s rovdyrkapitalistiske rævekager, og

det hele var sådan set godt nok på den onde måde, men de færreste var helt klar over, hvad de mente,

de var på sporet af, og om de i det hele taget var på sporet eller bare var afsporet, udrangeret og

afmonteret i mellemkrigstiden.

Globalistslænget blæste i deres overdimensionerede mediebasuner, at nu kommer kineserne og tar

os, og nu kommer russerne og tar os, og nu kommer muslimerne og tar os, og nu kommer

terroristerne og tar os, og nu kommer nationalisterne og tar os, og nu kommer klimaet fanden�seme

og tar os, og nu kommer Mephisto selv i skikkelse af Donald Trump og tar os, og nu, ja NU kommer EU-

udbryderne og tar os, og hvis vi ikke tror på det, så kommer PET og tar os.

Til gengæld skulle vi ikke være bekymrede for horder af mandlige invasions-indvandrere i den

våbenføre alder, der havde for vane at massevoldtage kvinder.

Vi skulle ikke tænke nærmere over massiv arbejdsløshed og skyhøje selvmordsrater.

Vi skulle ikke skænke os selv den tanke, at terror kræver �nansiering af terror, og at pengestrømmen

pegede direkte til terrorpusheren i vores eget baglokale, hvis vi havde mod og åndsevner til at tænke

den tanke.

Vi skulle ikke falde i svime over striber af gift over himlen og døde �sk i a�aldsplastik �ydende rundt i

kontinentstørrelse i verdenshavene, pesticider i drikkevandet og GMO i ciabatabollerne, for nu var

miljø ikke et problem længere, det var Kliiimaet, der var Dyret i åbenbaringen.
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Vi skulle ikke blive oprørte over, at Folketinget vedtog o�entlighedslove, afska�ede civile rettigheder,

indførte terrorpakker, godkendte kriminelle salg til halv pris af Energiselskabet betalt for skattekroner

og vedtog påvirkningslove mod borgere, der modsatte sig yderligere krige, fordi de havde nået

mæthedspunktet for nedsvælgning af politiseret kloakvand?

Vi skulle ikke blive anfægtede og harmfulde over, at vores navn blev brugt til at foranstalte fascistiske

statskup og smide hvid fosfor og afberiget uran i hovedet på mænd, kvinder, børn og kameler et sted i

udkantsverden, hvor peberet i mellemtiden var visnet.

For Verdens Ende var kommet, og vi red alle til hobe, mand og mus på ryggen af grisen i en

adrenalinrus af dødsdrift udstyret med store forventninger imod hver vores på samme tid forelskede

og rædselsslagne version af Afgrunden. Så da de a�yste The Show, blev der der først foruroligende

tavst ….. hvorefter der blev vild opstandelse i dommedagskulten, og hvad i hede hule de bildte sig ind

at komme at tage deres livs mareridt og o�errolle fra dem – livsdrøm var gået af mode, men

livsmareridt var hot – her havde de lovet, her var der blevet opreklameret, her havde vi gået og

forberedt os og knebet anus sammen i forventning om det Store Kapoof, og så kommer der nogen og

siger, at det måske ikke var nødvendigt at smadre det tårn af legoklodser, vi lige har bygget, fordi der

fandtes andre måder at gøre tingene på, og at der blev arbejdet på sagen 24/7.

Det skal så lige siges, at den er tricky den her, for det har nogen sagt hele tiden. Bare rolig, der er styr

på tingene, vi er her for at hjælpe jer, bare vent, i morgen vil det ske, i morgen … Så meget har vi

forstået og gennemskuet. Vi stoler ikke længere på, at de �ne herrer og damer har tænkt sig eller ejer

ånds- og håndsevner til andet end at servicere og bane vejen for mere af det samme shit, de har

præsteret så længe mand kan mindes. Så vidt, så godt.

Men hvad nu hvis hele dommedagskulten har misforstået hele konceptet om Apokalypsen, og at de

har tilbragt ALT for lang tid i deres beskidte urinstinkende badeværelse og deres overgroede køkken

med tårnhøj uvasket service og utømte askebægre, så de ikke længere er i stand til at visualisere andet

end pis og skrald og skod? Hvad nu hvis de har forelsket sig så indædt i deres eget selvskabte traume,

at de er blevet narkomanisk afhængige af det? Hvad nu hvis de – mens de i øvrigt hånede fangerne i

fængslet – selv er blevet så institutionaliseret i deres sortsyn, at DE nu er de indsatte i fængslet?

Hvad nu hvis de i mellemtiden er blevet de nye portvagter, der ikke tillader noget nyt at komme til?

Hvad nu, hvis de har levet så længe i den Gamle Verden på dens betingelser og investeret al deres

krudt på at analyse og kortlægge dens skyggesider, så de er gået i ét med skyggerne og som vampyrer

vrider og vender sig, når der opstår et hul i mørklægningsgardinerne, hvorigennem en lysstråle

afslørede, hvor meget røg, der er i deres indelukker?

Det må være noget nyt, de har fundet på, de onde, det er bare kontrolleret opposition, det er det 17

lag i narativet, hvor der er en konspiration inde i konspirationen inde i konspirationen, og de har

regnet det hele ud i forvejen, for besidder al magt, og alle deres fjender er i virkeligheden kontrolleret

af dem, vi ved det bare ikke, bortset fra garagevampyrerne, der ved det hele, for VI har gennemskuet,

at det er uigennemskueligt.
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Så hvad nu, hvis en Verden uden frygt døgnet rundt var en mulighed? Hvad ville de stille op derinde i

skyggerne, hvis der kom en udstrakt hånd og tilbød dem muligheden? De ville ikke tage imod den, for

de har forelsket sig i frygten.

Cheeef

Cheeef, jeg kan ikke komme på arbejde i dag, for der er nogle onde agenter, der har parkeret en stor

lastvogn foran mit postkasse, så jeg ikke kan kan hente min ekstranøgle, så jeg kan komme ned i mit

kælderrum og hente passwordet til min brødrister, og hvis jeg ikke kan lave en toast, så er jeg

fuldstændig ukampdygtig resten af ugen.

Og hvis ikke jeg får min toast, så er jeg nødt til at gå på varig bistand, invalidepension og livslangt

tilskud fra Statens Kunstfond, for eller får jeg det bare SÅ DÅRLIGT! Og det er også bare fordi, at jeg en

gang for 20 år siden �k en overdosis af cannabis-mayonaise med radioaktiv tilsætning, så min

hypotenuse blev så traumatiseret, og jeg blev ude af stand til udsættelse af basale behov.

Og hvis jeg ikke får hele mit ophold på Planeten betalt af alle de snotdumme, hjernevaskede får, der

ikke ved, hvad andet de skal tage sig til end at betale hele mit ophold på Planeten, så kupper jeg ud, ja

jeg gør, og �ytter min fornærmelse til Uzbekistan, Uganda eller et andet land med U. Og i øvrigt synes

jeg, at det er for dårligt, at de stupide får ikke gider at læse, hvordan jeg håner dem til døde, og at de

ikke gider sponsorere min ferie til Landet U.

Men når jeg kommer til Landet U, så vil de helt sikkert betale resten af mit ophold derovre.

Cheeef, jeg kan ikke levere varen i dag, men bare lige i dag og måske i morgen og nok i virkeligheden

resten af året, for jeg er nødt til lige at have lyst til at springe over til en anden leverance, for du kan jo

nok forstå, at der er rigtig mange projekter, og jeg synes altså, at de lige pludselig bliver lidt for

påtrængende i deres urimelige krav om den leverance, jeg har lovet, så jeg skynder mig at hive 14

andre projekter ind, så de kan hygge sig i hinandens gensidige ophobning.

Og hvis jeg ikke får min retmæssige udsættelse, dispensation, kompensation for manglende

fuldbyrdethed, så skriver jeg et anklageskrift om de onde agenter, der har kørt en grå varevogn frem

og tilbage foran min postkasse, hvor det klart fremgår, at de har stjålet nøglen til mit kælderrum og

hacket min brødrister.

Og hvis ikke jeg kan slippe for at konfrontere min karma, så får I fanden�seme en svada fra

abstraktions-kataloget.

Og hvis naturen bliver for uforståelig, så ruller jeg gardinerne ned og skruer op for online-signalerne

og netværker jer alle sammen til døde.

Og hvis stilheden bliver for påtrængende, så skruer jeg op for det indre CopenHell.

Og hvis der indsniger sig blot det mindste element af pligt, så skriver jeg et manifest ved navn

Paradekataloget, der består af 144 afsnit på halvanden side uden punktum, der alle sammen begynder

med Jamen det er også bare fordi at …
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Cheeef, jeg kan ikke udføre dagens gerning og holde, hvad jeg lover, at jeg lover og sige, hvad jeg gør,

og gøre, hvad jeg siger, at jeg lover, for det er ALT for simpelt for mit sarte og fragmenterede

sindskompleks at bygge en gangbar bro mellem min virtuelle hjerne-tørrebumbler med 72 simultane

vaske-tørre-tumble-programmer og den prosaiske verden af ussel ladsiggørlighed.

Så lavt lader jeg mit ikke min kurfyrstelige røv nedsynke.

Mørkets Fyrste og det Altseende Øje

Mørkets Fyste Marduk døde i 2016. Han �k ikke overgivet rettighederne til at videreføre sit

Tusindårsrige til sine to sønner, så der opstod et tomrum. Det fremgår ikke tydeligt, hvorvidt dette

tomrum var en del af et forudset, planlagt skema eller en uforudset hændelse. Hans rige gik under

navnet Ordenen eller Det Ukendte Land (Unknown Country). Billedet på dette land, som er uden

grænser og begrænsninger, kender vi billedligt som øjet i toppen af pyramiden, hvortil mennesker

indtil videre ikke har haft adgang.

Det Ukendte Land har haft en særegen meta-økonomi, der bestod af den samlede økonomi fra de

samlede lande på planeten Jorden. Øjet i pyramiden havde sit eget hierarki, der rakte udover det

hierarki, som vi kan få øje på, og hvoraf vi kun kan erkende bunden af toppen som de gamle familier,

der tilsyneladende har ejet alt på Jorden og kontrolleret deres ejendom via deres centralbankvæsen og

deres andre institutioner. I virkeligheden ejede de intet, for deres rolle i den større sammenhæng var

alle dage at være indsamlere (collectors), hvor de var pålagt at deponere alle deres ejendele og

værdier i en trust. Når de havde brug for penge med et liv i luksus for deres tro tjeneste eller til

projekter, der blev godkendt som værende i Ordenens interesse – fx at starte en krig – så blev der

åbnet for midler til det.

Denne trust går i dag under navnet World Manna Holding Trust.

Da tomrummet opstod, trådte en ukendt men i forvejen veletableret styregruppe i karakter og

indsatte en ny trustee. Denne trustee er af en helt andet beska�enhed end Mørkets Fyrste, idet hun er

et menneske, og som menneske har hun et menneskenavn: Kimberly Ann Goguen. Hun ansøgte ikke

om jobbet men blev udpeget. Styregruppen vidste årtier forinden, at hun ville blive indsat, men i

hendes læretid i det internationale bankvæsen �k hun bla. rollen som international rejsende med

opgave at �nde de guldreserver, der var forsvundet fra det amerikanske pengevæsen. I 2016 var hun

med dette formål i Rusland, hvor hun mødte folk, der behandlede hende med en uventet og særlig

respekt, og som sagde, at hun jo var den nye trustee. På blot et par år efter at have accepteret sin

indsættelse som trustee blev hun uddannet i en dybere forståelse af, hvordan den sorte

verdensøkonomi fungerede, at der nu var en helt ny situation, og i hvilken retning udviklingen

bevæger sig. Som trustee er hun ifølge ordet trustee = betroet, altså ikke dikteret men netop betroet

frihed til at udvikle metoder til at frigøre trustens midler til gavn for menneskeheden. Disse vil ikke

blive frigivet til enkeltpersoners berigelse men til humanitære projekter i ordets egentlige betydning –

altså ikke i den FN-slatne betydning, hvor pengene som regel ender i de korruptes lommer og går op i

røg, hat, briller og bureaukrati.
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De store familiers økonomiske ressourcer har været bundet på lukkede konti langt fra auditerbar

rækkevidde. I den nye situation mistede de deres koder til at tilgå disse ressourcer. Den nye trustee

har adgang til alle koderne, og hun er bundet op med avanceret bioenergetisk kobling til en quantum

computer, så hvis nogen skulle �nde på at sætte hende ud af spil, så ville det være forgæves og en

tiltvungen adgang klappe sammen. Til gengæld ville tonsvis af belastende oplysninger om familiernes

ugerninger i årtusinder omgående blive sprøjtet ud til o�entligheden gennem et ekstensivt netværk af

informationsudladninger.

Alle regeringer er blevet kontaktet og informeret om, at de nu har en helt ny situation, hvor de for

første gang har mulighed for at erklære sig suveræne. Regeringer i Verden har været klar over, at de

ikke indtil nu har været suveræne, men at de har været styret af en overnational enhed, der opererede

fra skyggerne. De har været klar over, at hvis de tillod sig at afvige fra underkastelsen under denne

Skyggeenhed, så havde Enheden magt til at knuse dem som personer og nationer. Denne enhed er nu

ikke længere en enhed men en splittet ansamling af indbyrdes stridende oligarker og familier, der er

desperate over, at de har mistet kontrollen.

Familierne, globalma�aen har stadig midler og kontrolsystemer, de er stadig i stand til at gøre stor

skade, de kan stadig blokere for mangt og meget og gennemtvinge dele af deres agenda. Men de kan

ikke forny deres ressourcer længere, så �ere af deres institutioner er lige nu funktionelt bankerot. Det

gælder Den Internationale Monetære Fond, Verdensbanken og FN + en stribe lignende entiteter. IMF

har ifølge min kilde og dennes kilder været ude og tigget/truet regeringer og nationer til at indbetale

på deres konti, da de er løbet tør. Spørg John Perkins, om han har ondt af dem …

Det er almindelig kendt, at hovedsædet for ‘Ordenen’, som vi kan kalde dem, efter det Britiske

Imperiums fald havde hovedsæde USA, og derfor ser vi en intens del af kampen udspille sig her. Der er

mange spillere på banen i et oprør mod og opgør med, hvad man har kaldt for The Deep State. Der er

aktiveret et netværk af nøglepersoner med rod i det amerikanske efterretningsvæsen og militær.

Nogle af dem udtaler sig direkte som identi�cerbare personer i o�entligheden, andre opererer bag

skærmen for at sikre det konstante �ow af information til de rigtige personer. Andre igen er hverken

fra militær, efterretninger eller interne regeringskredse, men er udset til som mediepersoner – og for

guds skyld ikke mainstream-mediepersoner! – til at viderebringe oplysninger til o�entligheden.

Et retsopgør af historiske dimensioner svarende til post-WW2-opgøret i Europa – men af en helt anden

dybde og karakter – er under opbygning, og vi kan allerede se tydelige tegn på det. Sideløbende med

denne del af opgøret foregår der en global �nansiel omlægning af økonomi, som er sværere at sætte

�ngrene direkte på indtil videre. Den er lige nu i sine indledende fase og derfor ikke tydelig

identi�cerbar. Det skyldes, at operationerne foregår i det sorte økonomiske felt, i feltet for sort

økonomi, sorte budgetter, manglende trillioner – og tallet vokser dag for dag i takt med, at det

optrevles. Lad os ikke komme nærmere ind på de 100-vis af trilliarder i giftige derivater, der �yder

rundt i �nans-cyberspace.

Der tales en del om Space Economy og Break Away Civilisation. En forklaring er, at de Ydre Rum nu

implementeres af Ordenen som det ny Panama, Cayman Island, Jersey, Lichtenstein og hvad det
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Britiske Imperiums og City of Londons forskellige skatte-skalkeskjul har heddet i årtier. Hvorfor har

den amerikanske præsident annonceret The Space Force? Det har han, fordi han er fuldt klar over,

hvad der foregår, og hvad hans rolle i det er. Like it or not, nyfrelste antitrumpister.

Træk lige vejret og ryst på lampen, det var noget af en svært fordøjelig mundfuld.

Hvordan kan jeg, forfatteren, bloggeren, sidde og sige den slags? Og lad det være sagt helt overordnet:

jeg er ikke forpligtet til at stryge mine læsere med hårene og bekende mig til de trends, der blæser

med vinden om, hvorvidt den omtalte præsident er alt, hvad globalisterne, venstre�øjen og de ny-

frelste og neo-reaktionære undergrundskonspiratister mener, vi skal mene om hans tiltag. Eller det

modsatte for den sags skyld. Jeg har ikke behov for umiddelbar behovstilfredsstillelse, og jeg

forbeholder mig den fulde ret til at anskue handlinger og hændelser udfra en afventende og

observerende position med det størst og bredest mulige perspektiv in mente.

Så hvordan? Forfatteren, bloggeren �k for nyligt et prik på skulderen fra uventet hold i form af en

person, en entreprenør, der i sit eget omfattende virke og livsprojekt og med rod i det danske

landbrug har stukket sin næse helt ind i dragens hule, og som simultant men fra et helt andet sæt af

forudsætninger har fulgt stort set de samme spor som undertegnede. Ganske overraskende og ud af

den blå luft. Eller �ndes der noget, der er tilfældigt, er det sådan, virkelighedsklaveret spiller?

Hvad der er endnu mere signi�kant er, at min kontakts projekt via dets entreprenante tiltag voksede til

globalrelaterede dimensioner og �k stor bevågenhed pga dets muligheder og nytænkende karakter,

hvilket involverede clearing til IMF (det krævede en ansøgning på 6000 sider!), hvor der opstod kontakt

til det Deep State-niveau, som er beskrevet ovenfor. Min kontakt har ført direkte samtaler med

trustee, Kim Possible (pseudonym for Kimberly Ann Goguen), og hendes højre hånd Tank (pseudonym

for Stefen Rogue … rigtigt stavet?). Det var på det punkt i projektet, at vedkommende �k den danske

landbrugsma�a, sammenspiste bestyrelsesmedlemmer og aktører fra Den Danske Bank som

saboterende og manipulerende modspillere.

Den Danske Bank, hmm … har vi hørt om dem for nylig?

Jeg skal ærligt indrømme, at scopet i disse oplysninger, som jeg kun har antydet her af hensyn til min

kontakts anonymitet, var så omfattende, at jeg ikke umiddelbart kunne godtage dem som rå data. Det

ville være både naivt og forhastet. Dette kunne være endnu en af disse historier, der er konstrueret for

at erstatte fear porn med hope porn. Der var blot det, at detaljegraden i informationerne, deres

overensstemmelse med alle de myriader af krydsrelaterede informationer, jeg indtil videre har

opbygget og det faktum, at min kontakt på ingen måde var en naiv eller utroværdig person ejheller en

person, der var udspekuleret, hvilket gjorde, at jeg ikke var i stand til at afvise det.

Tilbage til fortællingen. Det er klart, at den ovennævnte trustee konstant må frygte for sit liv og må

have en kreds af kompetente vagter omkring sig. Det har hun via involveringen fra de omtalte kredse i

efterretningsvæsen og militær. Rothschild-familien, der er en væsentlig del af Kabalen eller Ordenen

har direkte og ikke uventet truet med, at hvis de ikke omgående �k deres koder og deres adgang til

trusten tilbage, så ville de fyre biologiske våben af mod menneskeheden! Kabalen/Ordenen (= New
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World Order) har været vant til som små børn at få deres vilje vha af lignende grovheder som i

benævnte trussel. Medlemmer af denne familie har før pralet med, at de var ansvarlige for de to

verdenskrige, så det har de i det mindste indrømmet deres forbrydelser. De �este med en vis indsigt

er heller ikke i tvivl om, at Projekt Israel er deres værk, et makværk der har har tjent deres sag med

terror og folkemord i hele sin levetid, og hvis alle disse informationer eller blot en væsentlig del af dem

er korrekte, så er det nyligt afskudte Jerusalemsprojekt og den våde drøm om det Ny Tempel som

hovedsæde for en ny illumineret verdensregering og en ny syntetisk-satanisk designerreligion på vej til

at gå i vasken.

Informationerne må som sagt behandles med sund skepsis. Med sund skepsis menes, som jeg har

understreget, en kombination af afventende observans, hvor udsagnene hele tiden skal holdes op

imod, hvad der rent faktisk �nder sted. Det er den samme skepsis, som bør anlægges i forholdet til

den amerikanske præsident. Jeg er lodret uenige med de folk bla i mit netværk, der har sat sig i

hovedet at anskue manden som blot endnu et Deep State-produkt. Skepsis bør igen være: gør

manden, hvad han siger, han vil, eller gør han det ikke? Venstre�øjen og de nyfrelste antitrumpister i

undergrunden, der ikke godtager andet end ideelle 100% tydelige glansbilleder, der taler deres

klicheesprog og gør alting efter deres dogmatik, har nu ladet sig indrullere i globalisternes agenda og

er blevet det, som de beskylder stort set alle andre for: kontrolleret opposition.

Det er klart, at vi skal være på vagt for de mangelagede konvoluteringer og fake news, der udspys fra

globalisternes troldefabrikker. Vi skal også være påpasselige overfor lækager af insiderinformationer,

for vi står udenfor The Inside og er afhængige af, hvad der slipper igennem ildmuren. Derfor er diverse

reaktionære attituder forståelige nok, men jeg advokerer her for en anden, mere observerende og

efter min mening mindre selvdestruktiv attitude.

Det samme er jeg ankommet til i forhold til det besynderlige fænomen kaldet Q-Anon. Det lå lige til

højrebenet at stemple det som et hoax, en psyop, et udhængsvindue, et stykke hope-porn. Det ville

være forudsigeligt ifølge gængs konspiranoia-dogmatik, og det var min holdning hidtil. Men når jeg

læser de vedholdende budskaber nøje punkt for punkt og sammenligner med faktiske hændelser, så

er det svært at benægte, at der er en konsekvent sammenhæng. Det er den samme besindige attitude,

som dr. Joseph P. Farrell valgte i en samtale med Richard Dolan. Igen: hvad siges der <> hvad sker der.

Observer, vurder. Folk, der blot afviser Q som et hoax glemmer, at det netop er, hvad Q lægger op til.

Altså: vi giver jeg en stribe hints i punktform, gå selv ud og se efter, hold øje med, hvad der sker,

oberver, vurder.

Fear-porn-kulten i undergrunden viser desværre her, at de har malet sig selv op i et hjørne, hvor de er

blevet apokalypse-narkomaner, og enhver anfægtelse af deres totalitære rædselsscenarier stemples

herefter som politisk ukorrekt, utilladeligt og utænkeligt. De har de�neret sig selv som de sande

profeter, der har patent på, at ulven kommer, og de har slået sig op på at debunke alt, hvad der rører

sig i horisonten. Det har placeret sig selv på en piedestal udstyret med nærmest alvidende

gennemskuelseskraft, og alle deres udsagn er udstyret med frontpartiet: ‘Jamen, det er jo bare sådan

nogle, der …’, underforstået, at det ved enhver, der er udstyret med en hjerne som dem, og hvis nogen

mener noget andet, så er de ovre i fjendens lejr. Undergrunden er ved at stagnere og degenerere
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ligesom venstre�øjen med tiden gjorde. De de�nerer sig selv udfra deres bemalede fjendebilleder. The

left-overs er i dag stort set til at lukke op og skide i. Når man tager patent på kritisk sans og retten til at

tyde tegn i Verden, så har vi set, hvad vej det går. Det kaldes Hybris. Undergrunden er nu ved at slå ind

på den samme rute, og de glemmer, hvor bekvemt det er at sidde hjemme i deres tilrøgede

karlekamre foran computeren og profetere. De er ved at blive til vor tids parallel til fortids skrivebords-

kystbane-champagne-socialister, der snakker og paroler Fanden et øre af, men aldrig bevæger sig

udenfor deres cocktailparties.

Min insiderkontakt har påpeget, at der er en sammenhæng mellem den omtalte trust og fænomenet

Q. De efterretningskredse, der er baglandet bag Q opererer efter Sun Tzu’s principper: Lad være med

at forstyrre en fjende, der er i færd med at ødelægge sig selv. Et eksempel er den nyligt overståede

amerikanske valgkamp, hvor man i forvejen vidste, at der ville blive begået omfattende valgsvindel.

Der blev ikke grebet ind under valget, men svindlen blev monitoreret og registreret. Trods svindlen –

en gentagelse af valgkampen før hans indsættelse i embedet – vandt Trump adskillige mandater til

senatet, hvor alle de vigtige kontrolinstanser �ndes. Demokraterne/globalistlakajerne var dog ikke helt

tilfredse med deres fremgang i The House, for de vidste godt, at der var ugler i sumpen. De er i fuld

gang med at destruere sig selv (Sun Tzu), mens Trumplejren forbereder sig via indsættelser af egne

folk i bla retssystemet ved at fjerne de korrupte folk, der er indsat af globalisterne og The Deep State,

så de implanterede FISA-tilladelser til overvågning kan afsløres, så der kan åbnes forseglede sigtelser

(sealed indictments), anstilles militære domstole, osv. Igen-igen: hvad bliver der lagt op til <> hvad

bliver der rent faktisk iværksat? Observer, vurder. Undergrunden er ikke i tvivl: det er bare

luftfrikadeller, og hvis det så sker alligevel, hører jeg dem allerede fremmumle deres parade fra

kataloget: Nåmennee … det hele er jo bare in�ghts mellem rivaliserende ma�agrupper fra The Deep

State, for de er jo allesammen bare sådan nogle, der … De har bundet sig op på én tydning, de har

satset alt på én hest, så hvis den skvatter i opløbet, er de blanket af.

Og hvad værre er: den éntydige tydning er kedelig, perspektivløs og fantasiløs. Den er triviel og

repetetiv og hvad ENDNU værre er: den ødelægger vores evne til at visualisere og som Gandhi

efterlyste: Become the change, you want for the World. Den apokalyptiske entydighed er irrelevant i

forhold til at forandre noget, da den i sit væsen er fastholdende og frygt-�kserende. Vi skal lære os selv

at tale om Ondskabens Misvælde på en mere ‘arrogant’, ignorerende facon, der ikke på en bagvendt

måde er med til at forherlige den. Vi skal erstatte frygtmanende messemusik med humor. Hvis vi

ønsker en Verden, hvor vi ikke skal leve i frygt, så skal vi a�ære os selv at frygte pr. automatik.

Yeah, I get it. Der er blevet talt med STORE BOGSTAVER om Verdens fortrædeligheder, fordi der i lang

tid har været en mur af apati og uvidenhed om disse. Der var ikke rigtig hul igennem, og vi havde det

med at blive utålmodige. Men når denne viden så er ved at ind�nde sig, kunne vi så ikke lade være

med at tage kvælertag på den og skrige endnu højere om, at det heller ikke er godt nok? Kunne vi ikke

være fødselshjælpere for den udvikling, som vi med et touch af selvfedme mener, at vi selv har været

med til at sætte i gang? Ville det i virkeligheden ikke være velgørende, hvis vi mistede monopolet på

erkendelse af dybere sammenhænge, og erkendelsen bredte sig ud? Er det måske dér, den ligger, er

der et element af misundelse? Altså c’mon!
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Så kære medsammensvorne, er det ikke på tide at komme videre og blive lidt voksne? En tid til at

grave, en tid til at råbe, en tid til at bygge op. Og en tid til i al beskedenhed at gøre det lille eller

mellemstore, du kan, og som du sørger for kommer ud af tågerne og lander i virkelighedens verden.

Men Cheeef, der sidder en kæmpestor blå ugle med solbriller udenfor mit vindue og tuder i telefon

hele natten, så jeg ikke kan sove, og så jeg er nødt til at a�yse alle mine aftaler med virkeligheden, og-

og-og …

HOLD NU KÆFT, ERIK! Du møder op om en halv time, forstået?!

ok Cheeef, så kommer jeg …

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Tårer i regnen

Det er muligt, at Roy Batty har set ting, som folk ikke ville tro.

Brændende krigsfartøjer på Orions skuldre.

Men jeg har åbnet min dør i knivskarpt, skråt morgenlys og gået gennem en langhåret græsmark

hyldet ind i knitrende rimfrostdiamanter.

Jeg har set korsedderkopper spinde deres kunstværk og tålmodigt vente på, at de afslørende

dugdråber skulle fordampe, så de med deres ene tråd fra et skjul i stråtaget kunne mærke deres

første seksbenede bytte dirre i spindet.

Det kan meget vel tænkes, at en udbryder-civilisation har observeret glitrende stråler i mørket nær

Tannhäusers Port.

Men jeg har observeret vandet bag den spinkle ræling i aftenskumringens blå time, hvor horisonten

forsvandt i gradientens spejl.

Jeg har stået på Pyrennæernes tagspær højt hævet over morgendisens ocean og beundret for længst

overståede bjergtoppe sejlende som vulkanske øer i havet af skyer.

Måske har replikanten, Nexus 4, oplevet øjeblikke, der bliver tabt med tiden som tårer i regnen, for at

lære os, at vores fremtid ligger i det genmanipulerede, transhumane stjernefelt befolket med borgs,

biologiske droner og kunstrig intelligens.

Tårer i regnen
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Men jeg har oplevet regnvejr, der skabte �odbølger, hagl der smadrede majsmarker, tordenvejr, der

udkonkurrerede nytårsfyrværkeri i Shanghai, orkaner på Hebriderne, der lagde huse ned og hede i

den egyptiske ørken, der kunne spejle æg uden et komfur.

Jeg har ikke brug for cyborge, for jeg har stået og set udsigten fra korsfarerborge i retning af Libanon

og Syrien, jeg har set droner komme ud af biboet for at beskytte arbejderne på vej mod dagens

honninghøst, og jeg har erfaret gudsbenådede mængder af økologisk, fritgående, håndholdt og

bæredygtig intelligens, der ikke er den mindste smule kunstig.

Det er tid til at dø, siger replikanten, Roy. Men jeg siger, at nu er det tid til at leve.

Det er nat, og jeg har igen åbnet min dør med udsigt til Orions skuldre uden krigsfartøjer.

10 haiku

Altets tilbliven

Intet skilles fra Intet

Noget vedbliver

Billen i panser

Vandrer med sortslebet bid

Lerfødder skælver

Græssets beslutning

Asfalt vil gennembrydes

Intet kan modstå
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Højt over byen

Falkefugls zoomlinseblik

Rotten er dødsens

Vandets langsomhed

Dråben udhuler stenen

Dryppende vilje

Evindelighed

Hjulets roterende kværn

Forgængelighed

Var det bare det?

Magtens kyllingebryster

Haler mellem ben

Hvor �oden ender

Og havet åbner sit svælg

Mødes vandene

Ønsker vi i dag?

Fortidens forbandelser

Fremtid uden skyld

I er set af os

Ingen lever forgæves

Døden er en drøm

To verdener

Der �ndes to verdener, og mellem dem er der en verden til forskel.

I den ene verden betaler de for det de køber.

I den anden verden tager de det, de ønsker uden at betale.

I den ene verden ønsker de egen fremgang og andres med.

I den anden verden ønsker de fremgang for egen vindings skyld på andres bekostning.

I den ene verden er en aftale en aftale og et ord et ord.

I den anden verden er aftaler til for at brydes og ord til for at vendes på hovedet.

Der �ndes to verdener, den ene er under afska�else, den anden er under genskabelse.

I den ene verden ser man partnerskab og alliancer som en styrke.

I den anden verden er man allieret og partner, når man ikke tør sige nej.

I den ene verden kan man lide at producere og gøre en god handel.

I den anden verden producerer man ikke, men trykker gældsbeviser.
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I den ene verden har de våben beregnet til at forsvare livet i dag og i morgen.

I den anden verden har de våben til at angribe alle, der mener, de må forsvare sig.

Der �ndes to verdener, den ene er for slaver, den anden er for de, der overvejer frihed.

I den ene verden frygter menneskene endnu et overfald fra fremmede regeringers hære.

I den anden verden frygter menneskene deres egen regering og dens hær.

I den ene verden er virkeligheden noget, der kan købes af de, der har råd.

I den anden verden er virkeligheden den, de må leve i og den, de kan skabe.

I den ene verden regerer dødens regimente, om end deres dage er talte.

I den anden verden øjnes håbets regimente, deres dage er på vej.

Som man råber

Jeg har lige råbt i skoven, men jeg brød mig ærligt talt ikke om svaret.

Jeg synes godt nok, at det dér uregerlige vildnis

kunne tage og anlægge en civiliseret tone og tage den vegetabilske ja-hat på.

Altså det kan da godt være, at jeg kom til at anlægge en om jeg så må sige

direkte og lidt krævende tone tilføjet et enkelt drys bebrejdelser for ikke at sige

direkte grovheder, men derfor kan økokammeret vel godt være en anelse selektiv

med hensyn til, hvad det sender retur.

Jeg mener, kunne det dér mosgroede roderi ikke lære at tage bladet fra munden på en lidt mere

hensynsfuld måde, altså der er jo noget, der hedder en hvid løgn, ikke?

Det behøver vel ikke at være så kontant afregnet, så man næsten ikke kan nå at tælle sine småmønter

i lommen, før 1. rykker allerede er ankommet?

Ellers kan det forresten godt være, at der bliver spurgt på en anden måde fremover.

Hvad med en lille twist i retning af: Som man starter sin kædesav, får man svar?

Eller: Som man starter en rask lille skovbrand i sommerheden, får man svar?

Så kan I måske lære ikke at svare igen derude i den store, grønne sommerskov, for sjov,

for sikken dejlig dag det er i dag, wob-bob-bobbob!

Og så vil jeg bare lige sige, at jeg forventer et lidt mere konstruktivt svar,

næste gang jeg oplader min udsøgte heltetenor i retning af buskadset.

Altså, bare fordi jeg i en brandert på Bornholm råver: Hvad drikker Møller?

Så behøver I jo ikke trække det ned på det laveste plan og svare … I ved,

det er jo tilladt at udvise lidt �nesse og fx svare: Chateau LaFitte Grand Cru Classé 1982.

Så tænk lidt over det, derude i det overbegroede, bregnebefængte, barkbillede ukrudsbed, for ellers

kan de godt være, at I får Skov & Naturstyrelsen på nakken med krav om et noget mere bæredygtigt

budskab.

I skal ikke svare på det, som far råber, men det, som far håber – I tåber!
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Træd varsomt

Træd varsomt

i disse tider hvor mennesker endnu engang må forsvare selve deres eksistens som levende væsener

på denne planet, på dette sted, i denne tid overfor et angreb fra en skide håndfuld+ og deres

håndlangere med samt deres forføreriske apparat.

Træd varsomt

for apparatet har ører, øjne og følehorn placeret i samtaleapparater, skrivemaskiner,

transportsystemer, informationskanaler, handelsstationer, rum til arbejde og rekreation, o�entlige og

private sfærer, opsamlet i kældre på størrelse med lufthavne, analyseret og misbrugt – vi er på den

anden side af begrebet ‘brug’ på nuværende tidspunkt – til formål, som hverken du eller jeg eller det

hedengangne almenvælde for nyligt betroet den yderst skrøbelige og nu sønderskudte institution

kaldet demokrati har noget som helst at skulle have sagt overfor.

Træd varsomt

taget i betragtning, at sønderskudthedens mennesker er grundforvirrede om, hvori deres eksistens

består, hvad der er værdifuldt og værdiløst, hvad ordet værdi faktisk betyder, og i hvilken grad, på

hvilken måde og ifølge hvilket formål, de skal stille sig til rådighed for et forsvar – ja du læser rigtigt! –

for de, der overtræder deres eksistens.

Træd varsomt

Frygt aldrig overtræderne, de er, hvad de er, og hvem de er, de er Intet af betydning.

Frygt deres hjernedøde håndlangere, deres apparat, deres maskinverden af kød og blod.

#BigDataMa�a

Vi vil gerne informere dig som kontoindehaver, hvilket udelukkende er for din egen sikkerheds skyld,

da vi kun ønsker at beskytte dig mod eventuelt ondsidet russisk propaganda og in�ltratorisk

hackervirksomhed, at du nu er tilføjet i i vores oversigtskatalog og algoritmebibliotek som potentielt

sårbar over disse tiltag, hvilket betyder, at der herefter vil være begrænset adgang for dig til at

kontakte visse konti, se visse vebsites og tilgå visse services, ligesom der vil være visse begrænsninger

for andre til at se dit site og din pro�l, især hvis der skønnes at være for stor tra�kal interesse i den

ene eller den anden retning.

Tiltaget skyldes en formodning om, at du muligvis har haft en forbindelse med grupper med potentiel

tilknytning til netværk, der med en vis sandsynlighed er under mistanke for måske at stå i direkte ikke-

kon�rmeret forbindelse med Kreml og selveste Vladimir Putin og KGB, som i mellemtiden hedder

noget andet, hvilket vi i mellemtiden har glemt, men som HELT SIKKERT omend ubekræftet, da vi ikke

kan afsløre vores kilder af sikkerhedsårsager, har interfereret med den amerikanske valgkamp, Brexit,

priserne på røget skinke i EU, samtlige regeringsfjendtlige medier i Verden samt fodboldlandskampen

mellem England og Italien.



29.12.2022 15.36 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 3047/3124

Da du således med en vis garanti må skønnes at tilhøre en algoritmisk kategori af statistisk potentielt

virtuelt digitalt anstødelige individer, der, selvom du måske ikke endnu er klar over det, udgør en

ondsindet og hadefuld trussel mod frihedsrettighederne og fri tale i den Frie Verden, så anser vi det

nødvendigt for at sikre fri bevægelig af frit data�ow i den rigtige retning, at der midlertidigt på livstid

bliver lukket ned for din konto.

Vi regner selvfølgelig med din fulde forståelse, da dette både er for din egen sikkerheds skyld og af

hensyn til andre mennesker, der uforvarent og utilsigtet kunne blive udsat for utilsigtet

meningsdannelse og u�ltreret information.

Fuga

Den �ygter ikke. Den er i fugle�ugt.

Den er altid på vej et sted hen. Destinationen er sikker og usikker på samme tid.

Dens primære struktur er deterministisk, dens sekundære er uforudsigeligt ekspansiv.

Dens spørgsmål er et svar på samme tid. Svaret er implecit.

Den afslutter, mens den starter. Den fører an, mens den følger efter.

Den opstår som et væsen skabt i tid. Dens sande væsen er hverken i tid eller rum.

Mens du troede, at du kendte dens bane, bed den sig selv i halen. Oroborus.

Mens du troede, at dens gentagne bane var den samme, skiftede den kurs.

Den er både planet og komet, klode og måne. Dens bane er Harmonia Mundi.

Den er i det små som i det store. Som i Himmelen, således også på Jorden.

Kun for det utrænede øre er den et lukket kredsløb. Alt åbner sig for øret, der hører.

Kun for de hovedløse ryttere rider hesten i blinde.

Den lytter, mens den taler. Den hører om de lyttende forstår det talte.

Den taler, mens den lytter. Den bekræfter og understøtter det talte.

Dens natur er det indlysende paradoks, den højere enhed af forskellighed.

Den natur er alkemisk transformerende. Hverken den eller dens gæster er uforandrede.

Den holder sig til temaet. Den kan bevæge sig forlæns og baglæns, muligvis sidelæns.

Den er af natur selskabelig. Den stiller dog krav til samtalens niveau og dannethed.

Lytteren, der ikke blander sig i samtalen, vil med tiden opnå samme grad af dannelse.

Lytteren vil endog blive i stand til at stille ind hovedfrekvens af stilhed og svævende tid.

Den er karakteriseret ved samtidighed. Dobbelt og halvt tempo er uproblematisk.

Den foretrækker både maskulin og feminin tilstedeværelse, ung såvel som gammel.

Vi taler om monotematik, ikke monoteisme. Forskellen er væsentlig.

Vi taler fuld stemmevis individualitet i fuldt integreret kollektiv.

Man skulle tro, at det var et sindbillede på det perfekte samfund. Det er bare musik.
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Ezra in memoriam

De kaldte ham fascist.

Det er ingen kunst at kalde folk ved navne og myrde deres karakter.

Hvis de dernæst har råd og magt til at udgive deres navngivninger,

så har de også råd og magt til at undslippe ansvar, tiltale og modsigelse.

De behøver ikke at svare, og de kunne til enhver tid svare til det, som de til lejligheden kaldte andre.

Hvis man har råd, er alting gratis, inklusive ugerninger.

De spærrede ham inde.

Det er ingen kunst at spærre folk inde, hvis man råder over diagnoser.

Men fangen på Sct. Elisabeth’s vil altid blive husket,

og hans dommere og fangevogtere vil nedstødes til evig glemsel

eller hugges med mejsler på skamstøtter for niddinge og kæltringe.

De fratog ham hæder og ære.

Det er ingen kunst at stjæle hæder, kunsten består i at vinde den.

Uærlighed er ingen kunst, uværdighed er ingen ære værd.

Hans protegéer modtog nobelpriser, utænkelige uden ham.

Et helt århundredes poetisk formgivning og fornyelse ligeså.

Antik blev nyere end nyt, hvor fascistisk er det lige?

De svarede ikke på tiltale.

Hos Usura ramte dem på både forfængelighed, samvittighedsløshed og uvidenhed.

I slagskyggerne fra Den Store Krig stillede han det store spørgsmål: hvorfor?

Alle hans venner var døde for den store ubesvarede intetheds skyld.

For ussel mammon, magt og misundelse var en hel generation slagtet i skyttegrave.

De forstod ikke ordets sande væsen.

De forstod kun én ting: At ordets magt var stor, og at de som ordets kupmagere kun kunne gøre sig

forhåbninger om at sætte ordet i fængsel, forbyde dets færden, korrumpere dets betydninger og

forgifte dets tilstedeværelse blandt dets værdsættere.

Magtens øje ser ikke sig selv. Han så dem ikke se og gav os andre synet tilbage.

Fordumsfuldhed

Jeg lever i bøgetræets land. Der er ikke noget galt med hverken birketræ, balsatræ og baobab, ej heller

palme, kæmpefyr eller ginkotræ, ej heller bøgetræets sameksistenser eg, fyr, elm og pil. De �ndes.

Det er bare det, at bøgetræet er besunget som bærer af identitet. Sådan er det, det er indiskutabelt,

og det er over�ødigt og støjfyldt at høre på identitets-, kultur-, køns- eller klimaforvirrede, der måtte

mene noget andet. Giv mig en Verden med fordums nærvær.
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Jeg lever i øernes og strandengenes land. Der er ikke noget galt med hverken ørken, tundra, bjerg, dal

og �oddelta, ej heller taiga, steppe, jungle, ej heller øernes og strandengenes sameksistenser hede,

mose, skov og søeng. De er der alle sammen.

Det er bare det, at landskaberne er besungne som bærere af overlevering. Sådan er det, det er

uomtvisteligt, og det er spild af tid at lægge øre til traditionsforvirrede asfalt- og karrébeboere og

andre postindustrielle non-eksistenser, der tilbringer deres liv på motorveje, i byggekomplekser af

beton, aluminium, glas og et plethorium af syntetisk biprodukter med samt deres digitale

speudovitale, algoritmegenererede virkelighedsversioner. Giv mig fordums fylde og ikke

fordomfuldhed eller fordummelse.

Jeg lever i æblets, rugens, det græssende kvægs, bistadernes og ålerusernes land. Der er ikke noget

galt med hverken kamel�okke, rismarker, sydskråninger med vin, olivenlunde eller bjørnejagt, ej heller

arktisk harpunjagt, kokospalmer eller ka�ebuske. Alt på sit sted.

Det er bare det, at fermentering er besunget og fejret som fundamentet for madkulturen, fordi mad

og forebyggende medicin er ét og samme. Det er bare det, at ingen æbler i verden kan måle sig med

de tykhudede arter på øerne. Der er ingen grund til at tage dem alvorligt, der hævder, at de ikke kan

undvære eksotiske produkter �øjet og sejlet og kørt i dyre domme rundt om kloden, produceret af

underbetalte slaver i udkantsverden – der indeholder noget, vi ikke har brug for på vores side af

kloden på det tidspunkt på året, da vi har noget så eksotisk som årstider, hvilket de ikke har ved

Ekvator. Giv mig den næring, der skabte de mennesker, der skabte det land, jeg lever i.

SALIGIA

Hovmodet står for fald, Superbia er hendes navn, hun er Hybris, der føder Nemesis,

og Karmas lov er uundgåelig.

Megalomanens uhelbredelige og uheldsvangre tro på herredømmets umistelighed, der i tidens fylde

vil aktivere det indbyggede program for selvdestruktion, Aftenlandets undergang, Imperiets

dekadence, Titanics forlis, lad falde hvad ikke kan bære sig selv men selv befaler at bæres rundt i en

stol af guld, hævet over de svedige masser som en unilateral solgudinde.

Grådighedens gebyrgrib, griskhedens grisefest, Avaritia er hendes navn, hun er begæret efter alt det,

hun ikke har brug for men alligevel kræver.

Flynder, �ynder, nu vil jeg være dronning og bo på et slot, selvom konen bare havde brug for en bakke

med seks æg, den forspiste bidronning, og hvis hun så blot selv lagde en masse æg, der blev til larver,

men nej, hun bare æder og æder – og skider – og æder igen, og så var der muddergrøften, dén så hun

ikke lige komme.

Minkpels lavet af 48 opsprættede væseldyr, Luxuria er hendes navn, walk-in-closet med 400 par sko,

forfængelig, nydelsessyg, hedonistisk femme fatale, en tjener på hver hånd, og skulle de ikke være for

hånden så en lille snapchat o�errolle, en tilpas dosis blondine-bimbo-be�ppelse, en cheer-leader

cuteness eller en drama queen-bitch-scene, og så kan det nok være, at Luxuria bliver vartet op i hoved
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og popo. Eventuelt selviscenesættende feminist om en hals – det handlede aldrig om ligestilling men

om særstilling. Et setup, der eventuelt kalder på en Rhett Butler og et velplaceret: Frankly, my dear, I

don’t give a damn!.

Den ledeste harpe blandt strenge instrumenter, Invidia er hendes navn, hun er villig til at �å øjnene ud

på en anden kvinde i et dinner party, der har den samme kjole på.

Hun er grådighedens overtrumf, for ikke nok med at hun vil ha’ og og ha’, hun bliver syg langt op i

understellet ved synet af, at andre har noget, der er deres, hvilket af samme grund straks skal

kon�skeres, og i det omfang, det ikke er muligt, destrueres!

Hun er Feernes Dronning over det Per�de Albion, Misundelsens Imperium¸ der misunder ALT inklusive

menneskeliv, og for hvem folkemord er nødvendig for selvopretholdelse.

Overfyldte indkøbsvogne, supersize madtallerkener, opulente 4-hjulstrækkere, overdimensionerede

samtalekøkkener, for én god portion er aldrig nok, og Gula, fråseriet er hendes navn. Biproduktet er

bjerge af a�ald, udskyllede næringssto�er, fedtsugninger – eller det ligeså syge modstykke, der er alen

ud af samme stykke: fedtforskrækkelse, for den græske skønhedsdronning Anorexia Nervosa er søster

til Bulimia, den bulgarske grovæderske, forbrugerismens lurende lede ved sig selv.

Vreden, Gudinde, besyng, for Ira er hendes navn (på græsk Eris) …

Men hov, nu bliver jeg forvirret, for er hun den samme vrede, vi taler om? Er vrede overhovedet en

dødssynd, og hvis man har stillet det spørgsmål, hvori består disse katolsk-skolastiske begreber, som

Thomas Aquinus systematiserede og benævnte med et postulat om, at de var arkaiske og oprindelige?

Hvilket fører frem til det store spørgsmål: hvorfor taler vi overhovedet om synd, og hvad er synd for en

størrelse? Nej, undskyld, nu kom jeg til at stilbryde og afbryde et digt ved navn SALIGIA.

OK, jeg får en tanke, og indrømmet: dette er en strøtanke, en spekulation. Skolastikeren mente for det

første ukontrolleret og uproduktiv vrede = had, hvilket vil sige modsætningen til et andet skolastisk

begreb, kardinaldyden selvbeherskelse – som om kardinalerne i den katolske kirke var ultimative

garanter for dyder i den klassiske betydning. Dernæst var Kirken berettiget nervøs overfor folkets

vrede, for den kendte til den retfærdige vredes magt, når den først blev sluppet løs, og den vidste, at

den selv ville blive denne vredes primære mål grundet dens egne synder – eller som man i dag ville

sige: forbrydelser mod menneskeheden. Befolkningens og folkenes vrede var det farligst tænkelige for

Magten. Så vrede blev selvfølgelig til en dødssynd! Eller et afsæt for menneskekontrol, og hvis du er i

tvivl, så tag en snak med jesuitterne – der selvfølgelig benægter alt men læg da mærke til måden, de

bekræftende benægter på.

Hun gider ikke mere, hun springer over, hvor gærdet er lavest, for hendes navn er nu Acedia,

dovenskab – og værst af alle er den åndelige, intellektuelle dovenskab, der betyder, at hun kan have en

mening om hvad som helst uden forudgående kvali�cering af sin ugidelige mening. Det kunne jeg så

beskrive i detaljer, men det gider jeg ikke så længe leve dovenskaben.
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Ad Helvede til

På vejen til Helvedes Port mødte jeg Møghunden i al sin mølædte gespensthed

Med lus i skindpelsen og halen mellem benene skuede jeg den på hårene

mens den genbeskulede mig med dens rødskudte øjenhuller

Hundehovedet Anubis, den genmodi�cerede Kerberos, Pluto som Hades,

Plutokratiets køter, satanikernes støver, teknokratiets tæve, Helvedes halelogrer.

Og jeg så: Hendes Møghed køteren i følgeskab med en gustengul hest

Og han, der sad på øget, havde en bog med dobbelt bogføring for veludført åger

Det guds slam, der bærer alverdens velstand i sine kloakdybe bukselommer

Når det sjette segl brydes, og Solen bliver en sort sæk og Månen fyldes med blod

Og Jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere

skider deres røve i laser i panik over deres egen panik.

Og jeg så kilometervis af afhuggede hoveder på spid, afbrændte kroppe på stager, endnu levende

kroppe på hjul og stejle som kødspyd i en obskøn grillfest for Kejseren.

Foran Helvedes Port mødte jeg kødannelser af wannabes og hangarounds

Til Helvedes Engle, og husk at den første er gratis, men den næste tager hele armen

Og husk endog, at ingen gustengule, røvpulede eller transhumant genmodi�cerede kan overskride din

dørtærskel, med mindre du selv har inviteret dem

Hvem hører dine beklagelser den dag, nihilisterne er inviteret til pisse på dit gulvtæppe?  

Derefter så jeg stak basunkindede lurblæsere udtrutte deres evige forbandelser

og anklager om slyngelstatslig virksomhed imod selve ofrene for slyngelstatslighed

Jeg så en våd drøm om Et Nyt Jerusalem med en Ny Verdensorden efter et nyt Armageddon

Våd som inderlårene på den Babyloniske Hore for det udvalgte folk,

der skærer i otte dage gamle børn blandet med blodet med blodet fra de til ritualet henhørende og

ifølge kalenderen og tallenes magiske love forefaldende blodofre.  

I Helvedes Port mødte jeg Portvagterne, og om det var en forsamling af de, der frivilligt havde meldt

sig til jobbet og/eller en iblanding af de, der var tvangsindlagt eller forført, vides ikke med sikkerhed,

ligesom det ikke stod helt klart, om de skulle forhindre sjælene i at indtræde i eller udtræde fra

Helvedes Domæne eller begge dele. På samme vis som det ikke stod helt klart, hvorvidt

Helvedeshunden var stukket af gennem Porten, eller om den var sendt op ad vejen til menneskenes

verden for at æde deres kød.  

Og jeg så en uskøn forsamling af �loso�stiske fjolser, fallerede frihedshyklere, korrumperede

korrektheder, ideologiske nytteidioter og globalistiske gulvvaskere.

Der var et dødlignende leben af ansøgere til diverse livs- eller snarere dødsstillinger som tjenende

ånder for den omvendte oligarki, De Værstes Vælde, Hundehovedernes Hierarki.

I Porten bevidnede jeg en obskøn traktørvirksomhed, hvor de forbipasserende blev tilbudt lunser fra

de levendes land med menutitler som: Kannibalens Natmad, pædo�l børnemenu, farceret placenta,
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marineret abort, organdoneret indmad, halal-style afhuggede hænder og anden full pro�t, non-soul-

food from Hell.  

Bag Helvedes Port mødte jeg så’en i forbifarten gymnasierektoren, der godt ku’ li at rave på yngre

kvindelige lærere og ældre pigelige elever – måske havde han fået lov til at gå i gården – i selskab med

John Dewey i en passiar om, hvorvidt det var ideologisk nypædagogik, pragmatisk lærerværelse-politik

eller omskabelsen af skolevæsen til fængselsvæsen og et Sodoma for politiseret, fordummende

hjernevask, der havde gjort mest skade for omkommende generationer.

I det andet hjørne så jeg Mother Theresa i snak med en nonne fra et irsk børnehjem om den

velsignede virkning af børnemishandling i Guds navn.

Ingen af dem syntes at være klar over, at de var havnet i Helvede, for det lignede jo det sted, de kom

fra.  

Og jeg så de, der var indehavere af bekvemmeligt dobbelt statsborgerskab. Jeg tænker ikke her på de

sædvanlige typer med US-Zionist-passerseddel, så de kunne slippe for retsforfølgelse for

terrorvirksomhed, landsforrædderi og medvirken til forbrydelser mod menneskeheden vha

masseødelæggelsesvåben og folkemord – og pædo�l forlystelse efter arbejdstid. Jeg tænker på

dobbelt adgang til både de levendes og de udødes land. Det var så her, jeg løb ind i Bush, Blair og

Fogh-Rasmussen og repræsentanter for den albanske ma�a, Vatikanbanken og CIA, der via VIP-bagdør

til Helvedes Haller, de bonede gulve i Magtens Korridorer, Liderlighedens Loge, kunne mødes i det

ultimative Rogues Resort – Bohemian Grove beyound grasp.

Og jeg så horder af hyklere, sværme af sadister, �okke af formastelige formidlere og formøblere af en

formue i bestikkelse for at formalisere journalistik og historie til en formuldet gang formalinsk

formummelse af menneskenes virkelighed. Dette er jo ikke engang Apokalypse, tænkte jeg, dette er

Anti-Åbenbaring, Apo-kollapsis, sammenfaldet af påståede tilfældigheder. Intet er tilfældigt på trods af

tilkaldte tilfældigheds-teoretikere, der prædiker om, at ALT er tilfældigt, hvilket betyder, at INTET er

forklarligt, og skulle du foreslå blot at foreslå, hvorvidt noget andet måske kunne være tilfældet i lyset

af opdukkede facts, facts og atter facts, så er du dømt ude med rødt kort i panden for evigt.

Jeg havde forventet Helvedes �ammer, men jeg så lys, lys og atter lys i uendelige rækker i et luciferisk

orgie af gadelamper, billygter, vindueslys, reklamelys i skyskraberfacedestørrelse, displaylamper,

lasergejl, standbylamper, advarselsblink, levende og døde lys – og der var ingen stjerner på Himlen, for

der var intet mørke.  

Og jeg så en evig transmission af glitrende mediesild udførende meningsløs gestik, kopulerende

transkønsligheder, perverterede barnagtigheder, et Absurdium af iscenesatte skænderier om latterlige

uvedkommeligheder, et Gomorrha af sadismer iblandet prime-time indslag af folkemord forklædt som

frihedskamp, et Hollywood af selvfedmer, et CNN af skinbarlige fake-news løgnagtigheder, et Disney af

sodomistisk-virtuelle realityshows – med Jimmy Saville som studievært.  

Og jeg hørte lyd, lyd og atter lyd fra motorer og maskiner, en Distorsionfest af opmærksomhedssyge

jingles fra højttalere og skærme, et Tivoli af helvedes hundeglam og krageskrål, og en kakafoni af

knævren af menneskelignende og ikke-lignende stemmer tilsammen resulterende i umuliggørelsen af
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forståelighed meddelsomhed og egentlig tankevirksomhed – og stilhed fandtes ingen steder på intet

tidspunkt.

Den, som har øre, han høre, hvad medierne mumler for menighederne.  

Og jeg kom til sidst til pladsen i midten af Helvede, langt bag dens porte og murværker, der igen lå

milevidt bag dens tilsodede indfalds- og a�aldsveje, tilstoppede afkørsler og tilkørsler, ringveje, udveje

og bagveje med endeløse tra�kkøer og -får og trækheste, sorte, grå og gustengule – og glem ikke

æslerne og kamelerne – hvor jeg så en strøm af sorte limousiner med røgfarvede glas ankomme til

konferencecentret. 

Og ud af de skudsikre køretøjer beregnet på personager med urent mel i posen, skjulte agendaer,

lommen fuld af bestikkelsespenge, der frygter for at blive antastet af det bundfald og a�ald i det Store

Darwinistiske Spil, som de har betrådt på deres vej til toppen, udtrådte en velvillig og snarlig

forsamling af teknokrater, bankmænd og -koner, mediemoguler, Silicon Valley-misforstre,

støvleslikkende toppolitikere, giftblandende medicinaldirektører, elendighedsimperiets

efterretningsagenter, ildelugtende illuminister, edderkoppespindoktorer, militær-industrielle møgdyr

med samt en skudsikker kødrand af mænd i sort med dobbelt røgfarvede glas.

Så var det, jeg �k den tanke, at hvorfor Fanden i Helvede de var så hunderædde for indbyggerne på

netop dette sted eller ikke-sted, som jo bestod udelukkende af loyaliteter for deres skumle

virksomhed, hvilket var selve grunden til, at alle imperiale pikslikkere var havnet her? Svaret måtte

være, at selv bag Helvedes Porte følte disse typer sig ikke sikre men var grundnervøse for, at typer som

mig med midlertidigt turistvisum til Helvede (mit fornavn er Alighieri) – jeg holder i hvert fald af at

tænke på det som sådan 😉 – ville være wiretaped eller udstyret med en beskidt bombe indopereret i

blindtarmen. Var de så paranoide overfor russisk hacking, selvom de havde hacket alt russisk siden før

revolutionen? Var de bange for, at Karmas Lov ikke kunne hackes og twerkes, og at de ikke kunne

slippe for regningen?

Med andre ord: mødet tegnede til at blive en sammenstimling af alle topklovnene i det Store Slutspil

om det Beskidte Verdensherredømme, hvor de bygger et bjerg. De havde allerede på forhånd hyret syv

engle med syv basuner til at sprede død og ødelæggelse på en helt ny gammeltestamentlig måde i

deres blueprint for Armageddon 2.0, the Great War 3.0. De skulle bare liiiige have kon�rmeret, at alle

deres såkaldt allierede (læs: underkuede-korrumperede-buttfuckede) var indforstået, så de ikke faldt

fra, defekterede, �k kolde fødder. Så de havde indkaldt de toptyper, den Trans-nationale Femte

Kolonne, som de anså for tilpas røvpulede til ikke at forhindre implementeringen af endnu en Great

War.  

OG SÅ VAR DET, at jeg vågnede fra mareridtet edderspændt anspændt, stadig rystende over hele min

uudsovede krop og på ingen måde åndede lettet op, men måtte konstatere, at det ikke var Helvede,

jeg havde drømt om.

Det var den Verden, jeg levede i!

—– o —–
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Det er bare et computerspil

Det er mega sejt!

Der �ndes en bane, man kan downloade på nettet.

Ja, altså til World of Genocide III – ISIS Unveiled.

Du kan selv vælge, om du er en sortklædt jihaddist, der er kommet ind via Tyrkiet. Eller en israelsk

special force – forklædt som sortklædt jihaddist. Eller amerikansk special force, der lige er smidt ud

med faldskærm – forklædt som sortklædt jihaddist.

Det er bare et computerspil
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Så gælder det om at slå så mange civile ihjel som muligt. Ind imellem skal du også slås mod syriske

regeringstropper, der er nogle megadumme svin, der gasser deres egen befolkning. Det får man lige at

vide i starten over radioen. Hvorfor de gør det, ved man så ikke lige – altså, det kan godt virke lidt

ulogisk, for det er jo mig, der gør den slags i spillet. Nå, det skal man ikke tænke så meget over.

Undervejs kan man opgradere sine våben. Jeg har lige fået et sennepsgas-missil – fuck, det er e�ektivt!

Jeg måtte også slå ret mange kvinder og børn ihjel, før det kom. Så kan man skyde ind i

boligkvartererne og bombe et hospital. Der er nogle ret fede cut scenes, hvor man ser en masse civile,

der er gule og blå i hovederne og har brandsår over det hele. Totalt realistisk, det er det, jeg godt kan

li’ ved spillet!

Ellers kan man optjene alle de sejeste amerikanske våben og NATO-gear. Det gælder indimellem også

om at skyde på de skide russere, der �yver ind over for at hjælpe regerings-svinene – og sørge for, at

du ikke selv bliver ramt. Det gælder også om at lave fælder for modstanderne. Det kan fx bestå i at

tage et spædbarn og lave en boobitrap. Så kommer der en eller anden idiot og skal redde møgungen

og … kaplo�! så er der bare kød over det hele, eddermame godt tænkt!

Ellers er det noget med at køre rundt i Toyotaer med en machine gun på ladet og skyde ind i

sidegaderne. Der er også en bane i Aleppo, hvor man render rundt i en masse rådne tunneller. Hvis du

har nakket en hel masse, kan du også få lov til at æde lever og hjerte på modstanderen eller bare

skære hans hoved af, mens der er et �lmhold, der står og �lmer. Hvor fa’en kom de lige fra? Nå, det

skal man ikke tænke så meget over.

Hvis du går hen og bliver såret, så kan du enten æde noget captogen, for det gør de alle sammen

hernede. Og så kommer der nogle White Helmets, der lige har fået en fredspris et eller andet sted for

at lappe både dig og alle de sårede terrorister sammen. Fuck de lokale, for de er jo fjenden.

Udover at nakke alle de støvede ørkenperkere, så gælder det også om at tjene penge samtidigt. Nogle

gange er det en saudiarabisk dealer, du får penge af. Andre gange er det en NATO- eller CIA-mand. Du

kan virkelig tjene penge, og til sidst kan du faktisk købe en drone.

Det fede ved spillet er alle de baner, man kan downloade, hvis man bliver træt af de andre. Der er en

lidt ældre Libyen-bane. Så er der en irakisk, der er endnu ældre. Så er der en i Yemen, hvor man både

kan dronebombe bryllups- og begravelsesselskaber. Så er der en fra Ukraine, hvor du selv kan få lov til

at være et neonazisvin, og det sjove her er, at man lige pludselig er the good guy, fordi man er imod

russerne – sgu egentlig meget befriende med moderne computerspil, hvor man kan skifte roller

indimellem. Så lige pludselig er du i Afrika, hvor du render rundt og skyder på nøgne negerbørn. Og

som belønning får du lov til at kneppe en negerkælling, mens de andre holder hende.

For nylig er der kommet en bane på Filippinerne, hvor du er sendt ud som lejesoldat, der skal beskytte

drughandlen, ligesom i Afghanistan i øvrigt. Det er en rimelig tough bane, for de har et svin af en

præsident herovre, der er totalt imod drughandel. Så det gælder virkelig om at nakke nogle lokale og

skynde sig at smide dem i massegrave, og der er nogle �ashbackscener, der viser, hvordan

amerikanerne gjorde det samme dengang i 1901.
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Nå, det skal man ikke tænke så meget over.

For det bare et computerspil.

Køb a�ad, køb a�ad

Køb dig fri af al skyld og ansvar og besværlig deltagelse i beslutningsprocesser, som du alligevel er for

dum til at fatte et brik af, og selvom du gjorde, så ville du alligevel ikke få pind at slulle have sagt, for

det hele er �xet på forhånd, så derfor siger vi

Køb a�ad, køb a�ad

Når stemmesedlen i urnen klinger, straks vælgeren ud af den skærsilden springer.

Tænk ikke nærmere over, hvorfor det hedder en stemmeurne,

det er blot et slags begravelsesritual, hvor du kremerer alt besværet

ved at sætte dig ind i sagers sammenhæng og tings tilstand, så derfor siger vi

Køb a�ad, køb a�ad

Køb dig fri til den lukulliske luksus at smække din røv i sofaen de næste �re år,

måske blot afbrudt af det andet valg, du ved nok,

men så får du da ikke siddesår og væskende ødemer i designermøblementet

i den moralpassi�stiske, socialeskapistiske designersump af TV-dinners, så vi siger

Køb a�ad, køb a�ad

Køb dig fri af skyld, skam og frygt for at være en sofavælger,

der ikke deltager i de præfabrikerede løjer tilrettelagt af forløjede løjsere.

Tænk ikke over det skumle udtryk med at afgive din stemme,

når du sætter dit kryds og bare holder kæft til næste gang.

Køb a�ad, køb a�ad

Køb dig fri for at blande dig i sager, der ikke vedrører dig,

selvom de selvfølgelig vedrører os alle sammen som ansvarlige borgere, det er klart,

men politik er jo for eksperter, selvom alle kan være med, det er klart,

og der jo ikke kan være åbenhed om alt, selvom det er en åben proces, det er klart.

Køb a�ad, køb a�ad

Og lad så være med at komme rendende bagefter og sige, at du ikke �k ind�ydelse,

for du �k jo valget mellem at sætte dit kryds foroven eller forneden.

Pseudo

Vi ønskede formidling af viden

De gav os gaming-journalistik, fake news, propaganda og spindoktorer

Vi ønskede fred og fordragelighed

De gav os krig og fortrædelighed
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Vi ønskede sundhed og godt liv

De gav os medicinalindustri, e-numre, benmel, vacciner og Coca Cola

Vi ønskede håndens og åndens arbejde i kreativ forening

De gav os udslidte arbejdere, kolde teknokrater og hovne akademikere

Vi ønskede huse skabt for mennesker

De gav os kasserner, karéer og ørkener af beton, stål og glas

Vi ønskede liv, der pibler op af jorden og hopper rundt på græsset

De gav os pesticid- og GMO-forgiftning og indeburede dyr med bidemærker

Vi ønskede klar himmel om dagen og mørk himmel om natten

De gav os tåget himmel om dagen og oplyst himmel om natten

Vi ønskede fuglesang, rislende bække og raslen i løvet

De gav os asfalt, eksplosionsmotorer, motorveje og distorsion-festivaller

Vi ønskede slægt og venner og dybe relationer med rod i slægt og respekt

De gav os uforpligtende pseudofællesskaber og Facebook

Vi ønskede mand og kvinde i gensidig respekt og komplementær forening

De gav os … feminisme og vorherre på lokum

Vi ønskede kærlighed og fortællinger

De gav os porno og Hollywood

Vi ønskede skønhed

De gav os modernitet, installationskunst og Marina Abramovitch

Vi ønskede godhed mellem forældre og børn

De gav os ungdomsoprør, generationskløft og provokationskult

Vi ønskede institutioner for egentlg samtale og overenskomst

De gav os demokratisme, valgudsendelser, parlamentarisme, blokpolitik og populistisk sound-byting

Vi ønskede at blive hørt

De gav os kommunale høringer og �ngeren, efter de havde tru�et beslutningerne

Vi ønskede historien fortalt af og om vore forfædre og -mødre

De gav os godnathistorier forfattet af skrivende luderkarle på kommando

Vi ønskede en relation til vort skabende ophav

De gav os nihilisme der lærte os, at der ikke fandtes et skabende ophav

Vi ønskede et samfund, hvor mennesker rent faktisk fandt sammen

De gav os sammenstuvning, hvor mennesker blev placeret efter DERES hoved og ønsker
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Vi ønskede velstand og værdi

De gav os gæld og bankvæsen

Vi ønskede et liv i frihed og trivsel

De gav os bankvæsen og et liv i slaveri

Vi ønskede ærlighed og sandhed

De gav os ’den ædle løgn’, for vi kunne jo ikke håndtere sandheden, sagde de

Vi ønskede at se vore børn vokse op og blomstre i kundskab

De gav os … heldagsskolen

Vi ønskede livet

De gav os en dødskult

Iskappe

Vinteren er som et skød.

Hvordan kan det være anderledes?

Hvis der kun fandtes udfoldelse og ingen sammenfoldelse,

ville alt gro til og gå i gevækstig hårknude

som en gigantisk kræftbyld af evig vækst og pro�tmaksimering.

Alle små og store væsener kravler ind i sig selv.

Musene graver lange gange under sneen, men ovefor sidder polarræven

med spidsede ører vendt mod nord – har den et magnetisk muse-gps-system?

Indtil den springer op i luften og dykker med sin spidse næse som gennem vand.

Et herlig syn kun at se ben og hale stikke sprællende op af sneen.

Sneen lægger sin store lyddæmper og isolationstæppe

som beskyttelse af jorden, træerne og husene, se en iskrystal i mikroskop!

Bare ikke her til lands, hvor det aldrig sner mere end en uge ad gangen,

hvorefter det tør igen, så alle begynder at fryse og skotøj vrider sig i tøsalt.

En fuld, smådeprimeret grønlænder længes tilbage til rigtig vinter.

Der er tre muligheder for at oveleve: vintersøvn, 17 ugers charterferie eller pels.

Hvis man oven i købet kan lægge sig i en stor klump af pels, er det �nt.

Og mørket, det velsignede mørke, hvis bare ikke workaholic-samfundet

havde afska�et årstiderne og lod som om, det er sommer hele året,

så man er nødt til at tage af sted og hjem igen i mørke – så gik den skide dag.

Alle burde være velundt at sove mindst to timer længere om vinteren.

Al aktivitet burde sættes i halvt gear og kun �nde sted i et udvalg af lyse timer.

Fedtforskrækket mad burde være bandlyst om vinteren – bortset fra at lovbefalet bandlysning er

uterlig indblanding fra Statens side, så vi prøver lige igen:
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Fedtforskrækket mad er ikke at foretrække, det er derimod alle de bedste afgrøder fra året, der hele

tiden gik og hele tiden er på vej og rundt i den Store Cirkel af det, der synes som liv og det, der synes

som død, men som alt sammen kun er facetter.

Mit sprog er vort

Mit sprog er vort sprog, tro ikke at jeg beholder det for mig selv.

Mine ord er vore ord, engang var de hellige, og deres betydning var vigtig.

Mine fortællinger er vore fortællinger, deres oprindelse er uadskillelig.

Min vrede er vores vrede, for gudinden besang den, før den greb os.

Hvis det ikke er mit, vil det aldrig være vort.

Hvis det ikke er vort, vil det aldrig blive mit.

Vort land er mit land, jeg vedkender mig mit og vores ophav.

Vor arv er min arv, hvis ikke jeg varetager den, vil ingen arve den.

Vores fortid er min fremtid, uden den ene ikke den anden.

Vores samvittighed er det, vi sammen ved og gør.

Hvis ikke vi sammen ved det, brænder jeg inde med værdifuld viden.

Hvis ikke jeg sørger for at vide det, er der ingen viden at dele ud af.

Deres projekt for millenia er hverken dit, mit eller vores tilsammen.

Hvis du og jeg og vi to sejled’ i en træsko, ville meget se anderledes ud.

Deres fartøj er en romersk galej, og du og jeg og vi to har kun billet til nederste dæk.

Deres farvand er grænseløshedens hav serviceret af en maritim curlingkost.

Hvis ikke vi siger det, så siger jeg lige noget, og så kan du overveje, hvorvidt vi siger VI.

Hvis ikke jeg eller nogen bryder tavsheden, så vil tavsheden en dag sønderbryde os alle.

Deres sprog er så nyt, at der allerede gror mug på det inden sidste salgsdato.

Vores sprog er så ældgammelt, at det muligvis trænger til at blive støvet lidt af.

Deres sprog er så omstillingsparat, at det aldrig går af vejen for omvendte betydninger.

Vores sprog kalder en spade for en spade, og intellektuel uhæderlighed for, hvad det er.

Hvis ikke tilstrækkelig mange til at danne et VI fatter om både spade og hæderlighed,

så er vi også på den galej med sikker kurs mod Intetheden.

Prøveløsladt

Jeg har ved selvtægt prøveløsladt mig selv fra en livstidsdom for uagtsom mentaldød,

medvirken til masseapati og a�æggelse af falsk vidnesbyrd om virkeligheden.

Løsladelsen er på ubestemt tid, og i selvtægtserklæringen har jeg nedfældet,

at god opførsel udenfor murene kræver intellektuel hæderlighed og civilt mod.

Hverken mere eller mindre.
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Jeg har idømt mig selv forpligtelsen til vaske øjnene, pudse brillerne, rense ørerne,

vende de sten der skal vendes og feje for de døre, der skal fejes for inklusive egen.

Der vil ikke være brug for socialarbejdere, værger, formyndere og kontaktpersoner

til det store, altædende Hotel Tremmely, Klemmefabrikken, Cirkus Vand & Brød.

Hverken nu eller siden.

Det er for mit vedkommende slut med at udtjene min straf for at være ankommet,

og da det en dag gik op for mig – jeg husker det var lettere overskyet, det var onsdag og klokken var

omkring 14:45 – at murværkerne, pigtråden og jernporten var illusorisk, hvorefter jeg til min egen

forblø�else gik gennem samtlige murværker uden at blive set.

Hverken af vagter eller overvågningsudstyr.

Jeg har overstået, udstået og afskrevet min tid som medlem af Fangernes Kor,

så hellere opskreget baggårdstenor end brummer bag tremmer,

så hellere førsteviolin på en tømmer�åde end fransk klovn i et tugthus,

for jeg er færdig som spillemand og orker ikke �ere dårlige popsange.

Hverken med eller uden trommemaskine og pornofon.

Det er slut med gårdture under overvågning af Gulag’s Gorillakorps.

Jeg har klippet min fodlænke og konverteret min chip til computerkraft.

Jeg har smeltet jernkuglen om til krumsabel, køkkenkniv og katana.

Der vil ikke længere blive lejlighed til at klynge mig op på falske indicier.

Hverken i år eller eller næste årti.

Samfundet

Hvad høvlan, hulan, som ind i helvede bilder de sig ind at kalde noget for et SAMFUND, der består af et

sammenklasket, sammengennet sammenrend af sammenkørte forskræmtheder pevet på plads af de

sammensvorne socialingeniører med behavouristisk behændighed?

Hvornår er det lige, at vi har fundet sammen i et samdrægtigt, samhørigt samfund?

Hvornår har vi samdrægtigt og samstemmende samlet dette såkaldte samfund?

Fandt vi overhovedet sammen, eller fandt nogen sammen med ligesindede ondsindede på, at

naturlige sammenhænge kunne undermineres af samvittighedsforladte, sammenregnede og

sammenstykkede pseudo-samtaler,

så vi krøb sammen i det ene hjørne.

Var det et sammenfald af tilfældigheder, der skabte et samfundenes sammenbrud?

Hvem gavnede centralismens sammenlægnings-sammensurium samlet set?

Et samfund er for folk, der �nder sammen i sam�ndsomhed. Hvis det �nder sted, og vi �nder ud af det

sammen, så �ndes der fred. Hvis vi tror, at vi er tvunget til at �nde os i hvad som helst, så ingen �nder

på at �nde udveje, så �ndes der ufred.
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Vi be�nder os ved et sammenfald af sammensunkne be�ndelser og samfældigheder i samtidigheden,

hvor der er brug og genfunden samdrægtighed, samvittighed og op�ndsomhed. Der tilstræbes

�ndeløn for sammenhold og samme løn for �ndpåsomhed.

Nytårstalen

Så sidder jeg her igen i en rygepause med opsat hår behængt med dialysiske, dionisiske, diabolske

diademer og diamanter, behængt og befængt med tabloid omklamring, beklemt med familiær indavl

og in-�ght, belemret og beluret af presseliderlige paparazzi hyret af populist-psykopater, belastet af en

kongerække af tysk lavadel ankommet til ære, værdighed og indbildsk hovmod førende til nationalt

1854-post-traumatisk syndrom – og forventes at levere en kærlig opsang med stumper af bid til en

nation, kirken, regeringen, søens folk, nordatlantiske stumper af et indsunket imperium samt andre

‘lændinge, som jeg aldrig har mødt eller kendt uden en form for indføringshylster bestående af

o�cielle mellemled ved repræsentativt festlige lejligheder.

Så sidder jeg her igen som en prøveløsladt guldfugl fra det kongelige kornkammer. Jeg lader som

ingenting, jeg spiller spillet, jeg holder talen, der er godkendt af kummerherren, jeg rasler med

juvelerne, jeg blander mig af princip og konstitution ikke i politik, mens jeg mellem sidebenene lukker

en stribe politiske korrektheder på bestilling ud om befolkningens dårlige form, mangel på o�ervilje i

trange tider og mangel på lalleglad tolerance overfor etnisk masseødelæggelse, og nu skal vi passe på

med at …

Så sidder jeg her med et indavlet, nedarvet og nedgroet neglesæt om de europæiske royales

luskebukserier for at bevare privilegier i tider, hvor de revolutionære tog over. Vi kender udmærket de

revolutionære og deres misundelses-tankesæt, og indrømmet: der var monarker, der fortjente at

miste hovedet grundet degenereret korrupthed. Men vi så efterfølgende, at de revolutionære blot var

wannabees, og at de overhalede alle vore royale dårligdomme indenom med 100 kilometer i timen.

Vi forsøger blot en tid endnu at bevare det privilegium at høste en særlig konstitutionelle kontanthjælp

kaldet apanage ved som showstykke at prostituere os for den slatne institution kaldet folkestyret, hvis

speciale er at stikke folk blår i øjnene om, at de og ikke fascismens bagmænd styrer, mens vi plejer

vort netværk af hosebåndsordener og andet obskurt masonisk under-radaren-overklasse-netværk og

tænker på, hvortil og hvorhen vi skal trække os, når folket afsætter os som de anakronistiske

mosefund, vi nu er blevet.

Gud barbere Danmark, det saftsuseme blevet for langskægget det her …

DJØF’ologisk managementterapi

Ja og velkommen til sidste stormøde i år, hvor jeg har tænkt mig at fremvise nogle slides om, hvilke

pejlemærker og gevinstrealiseringer, vi kan forvente med de nye tiltag til at implementere

værdibaseret ledelsesstrategi. Som fremgår af organisationsdiagrammet er vi nu kommet frem med

en slankere og mere e�ektiv virksomhed, hvor vi selvfølgelig i forhold til fremtidens globale krav og Big

Data forventer et o�er fra alle sider i form af omstillingsparathed, innovation og større produktivitet,
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så vi i�g. vores handlingsplan og omstrukturerede businessmodel kan skabe den fornødne vækst og

nå nye højder med faglige fyrtårne, et forbedret, bæredygtigt vidensregnskab kombineret med en

stærk governance. Vi har haft et konsulent�rma med fremtidsforskere inde over for at kunne

kortlægge behovet for lederudvikling og evaluere, i hvor høj grad vores trivsel-op-undersøgelse kan

inddrages i LEAN-tænkningen på sigt, så vi kan fokusere på kerneydelserne, og så vi kan arbejde i

sprint frem mod første release af det nye virksomhedsdesign med parallelt synergetiske platforme

bestående af 14 siloer. Vi har i samarbejdsudvalget i koncernledelsen lagt vægt på at have fuldt fokus

på forenkling af bundlinien frem til de næste budgetforhandlinger, så vi kan sikre, at alt personel ved

medarbejderudviklingssamtalen kan dokumentere forbedrede kompetencer på CV’et. Det kræver

også, at vi fra ledelsens side oparbejder en tydelig pro�l.

Så når I nu går i summegrupper og brainstormer, så bliver det over følgende problematik, som I ser på

skærmen: Hvad kan vi sammen bidrage med i 2018 i forhold til at skabe vækst? Så hvis der ikke er

nogen spørgsmål, så … ja, hvad siger du?

Ja undskyld, men er det du siger ikke neolingvistisk verbalgrød, genetisk modi�ceret ordsuppe,

management-macaroni på et leje af medarbejdersovs, hjernevasket akronymsalat med dressing af

buzzwords og semantisk sumprotte stegt i egen begrebsforvirring?

Jeg hører, hvad du siger, men jeg er ikke sikker på, jeg helt forstår spørgsmålet.

Kan du ikke formulere det på dansk?

Profeten Alkazeltsers svada til menigheden i
Slara�enlund

I hyklere, der hyler med de hyæner, I hylder!

Ved I ikke, at kolportøren af løgnen er lige så god som løgnens ophavsmand?

Ved I overhovedet, at hæleren er lige så god som stjæleren?

Hvad hører jeg deroppe på bagerste række, at det ved vi sgu da godt!

Javel ja, men så er det, jeg spørger igen: Ved I, at jeres vellevned består af hælergods?

Jeg taler ikke om, hvad I ved i princippet og i teorien, eller hvad I påstår, at I ved,

men at I ikke ved en skid og ikke en gang aner det, hvilket gør jeg dumme i 2. potens.

Jeg taler om, hvad I ved om virkelige hændelser i virkelighedens verden.

Nejvel nej, det tænkte jeg nok, for de hylende hyæner glemte at fortælle,

hvor de havde deres udbud af varer fra, og at de også havde ‘glemt’ at betale for dem.

Hvad hører jeg derinde på mellemste række, at de sagde, at det var gratis indtil videre!

Hvor torskeagtig kan man overhovedet være inden for grænserne af dumhedens lov?

Der er INTET, der er gratis, og i særdeleshed ikke, når man hyler med hyæner.

I bliver, hvad I hyler med. Hvis I ellers gad eller turde se jer selv i spejlet, ville I opdage,

at I er ved at udvikle et sæt blodskudte, stikkende øjne, et snerrende tandsæt og en gang ildelugtende



29.12.2022 15.37 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 3064/3124

savl, der �yder ud af mundvigene. Læg dertil et duknakket hovedparti, en luskende gangart, en strid

nakkekam og en støvet, lusebefængt pels.

Og hvad hører jeg dernede på forreste række, at I ikke ønsker sammenligning med støvede,

parasitbefængte, kadaverlugtende og omkringluskende ådselsædere!

Nåvel nå, her vil jeg nok mene, at I skulle have tænkt på den sag noget før.

For hyleren er lige så god som det pak, han hyler iblandt. I er blevet til underhylere!

Når I først har stillet jeres mundstykker ukritisk og ure�ekteret til rådighed for en hord af hensynsløst

hungrende, højrøvet røvnakkede hyæner, så fanger bordet herfra og til regnskabets time – uanset om

I hyler eller stikker haler mellem ben og bagdele.

Og hvad hører jeg lige derude på sidelinien, at det er for sent nu, for der var en fyr forleden i sort jakkesæt

med hvidligt fjæs og sort eyeliner, der sagde, at I skyldte ham en lille�nger, og nu ville han have hele armen!

Munduheld

Man skal ikke lege med tænkstikker, når man bor i en gasbeholder.

Én �nke af fadet er bedre end ti ugler i mosen.

En halvkvædet vise er som at råbe i skoven uden at få svar.

Kun en tåbe frygter ikke Søsportens Sikkerhedsråd.

Af klage bliver man skod.

Af fulde børn skal man høre sandheden.

For mange cocksuckere fordærver grundstemningen.

Man kan ikke både være klar i spyttet og have uld i mund.

Spil zigøjner eller jeg pisser i din violin.

Man skal ikke sælge huset, før ejendomsmægleren er skudt.

Den, der kommer først til penge, får først malet �nanskrise på væggen.

Fej for din egen fod, før du føjer andres fejhed.

Man behøver ikke gå over Øresundsbroen for at hente vandede vittigheder.

Brændt barm skyr siliconeprodukter.

Ensom høne lægger også æg efter sengetid.

Én sommer gør ingen svalebajer til skamme.

Kolportøren af løgnen er lige så god som producenten af løgnen.

Hvo, der intet vælger, alting vrager.

Det er kun et spørgsmål om tid

Det er kun et spørgsmål om tid, før

vi vil omgås og ikke-møde mennesker, der er som selvkørende biler �nder rute,
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herfra-hertil, undgår at crashe undervejs, forstyr ikke kursen,

førerløse mennesker med en fast kurs uden slinger og uden materiel skade,

der uden unødvendigt spild af nødvendig kødmekanik og nerve-programel

er egnet, designet og beregnet til at interagere med hegnet for selvkørenhed.

Det er kun et spørgsmål om tid, før

vi vil færdes blandt maskinmennesker wired til en AI-mainframe

guided på dydens smalle sti af algoritmer, der sammentæller deres socialkapital

i forhold til, hvor mange gange de de enten har bidraget til opretholdelse

eller ikke-opretholdelse af det samlede sæt algoritmisk beregnede BigDatasæt,

hvorved de automatisk dømmes værdige eller uværdige til at opretholde deres bankkonto, adgang til

internettet, mulighed for arbejde, mulighed for pension og derved et liv efter aftjent værnepligt som

arbejdsdrone, mulighed for at rejse over de landegrænser, der imellemtiden er afska�et med

nationernes afska�else, men som nu blot er digitale checkpunkter for bevægelighed.

Det er kun et spørgsmål om tid, før

det immunsystem, der har beskyttet os i millioner af år vil være syntetisk,

hvorved det selvsagt ikke længere vil beskytte os, medmindre det skønnes hensigtsmæssigt for det

algoritmisk understøttede overopsyn,

før de væsker og den mad, vi indtager, er 100% syntetiske,

det tøj vi bærer, de boliger vi �ytter ind i, er syntetiske,

den atmosfære, der omgiver planeten, er syntetisk,

og som efter syntesen vil være selve det vand, som �sken svømmer i,

hvilket vil betyde, at ingen bemærker det eller efterspørger noget andet.

Det er kunne et spørgsmål om tid, før det væsen, der engang kaldte sig for mennesket,

vil være et museumsobjekt, bortset fra at det nye ‘væsen’ ikke har brug for museer, da de ikke har en

fortid, en historik, en tradition, et sted og en tid, det kom fra.

Det er kunne et spørgsmål om tid, før

alt tidligere liv vil være teknokratisk kortlagt, gennemanalyseret, rationaliseret, kvantiseret,

inddæmmet, replikeret, syntetiseret, virtualiseret, implanteret, posthumaniseret,
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før al tidligere samtale vil være a�øst af præfabrikerede og -destinerede kommunikationsmodeller

faciliteret af kyndig ekspertise med behavouristisk og socialingeniørisk tilgang til det ellers stærkt

uforudsigelige og -kontrollerbare felt af nu uhensigtsmæssig fantasi, kreativitet, naturlig biologi, leg,

længsel, moralsk tænkning eller bare tænkning i det hele taget.

Det er kunne et spørgsmål om tid, før

ordet menneske er a�øst af andre og mere dækkende udtryk for den ra�nerede og strømlinede

komponent, det genopladelige batteri eller rettere: selvopretholdende batterikomponent, der som en

kraftcelle vil være i stand til at levere hele sin energiproduktion til et netværk og fuldt og

modstandsløst vil være i stand til at videreformidle dens leverede energi, hvorved intet går til spilde i

Den Store Produktion.

Det er kunne et spørgsmål om tid, før

det energispild, der skyldes modstand fra energifeltet er fuldt nedbrudt og lagt i rør og ledninger,

hvilket unødvendiggør krig og revolution, da der ikke længere er menneskelige masserforekomster

med kroppe, hjerter og hjerner, der ved lokkemad, overtalelser, iscenesættelser, trusler, illusioner,

bedrag, historiske omskrivninger, propaganda skal drives som dumme kvæg til deres stalde,

græsmarker og sanarlige, snorlige slagtehuse.

Det er kunne et spørgsmål om tid, før

med andre ord: det er ikke et spørgsmål om hvis men om hvornår,

de sidste barrierer er nedbrudt i det årtusind gamle projekt for indre og ydre kolonialisering af livets

uforudsigelighed på Planeten Jorden

og sat i system med hensigtsmæssighedens algoritmiske logik.

Der synes kun at være en enkel og tilsyneladende ubetydelig forhindring for den fulde

implementering. Det såkaldte MENNESKE synes at være mere unedbrydeligt end antaget. Jo �ere

overgreb, indgreb, angreb og begreb, der smides i hovedet på det, jo mere ukontrollerbart potentiale

bliver der frigjort. Vi arbejder på sagen.

Soyamanden

Han er der bare hele tiden for tiden.

Man kan jo ikke engang kalde ham for en bøsserøv, og hvis han bare var så straight.

Han er et lettere ustabilt og tilsigtet soyaprodukt af forkert kemi og dårlige TV-serier.

Han et en Hollywoodklon, en feminist-gigolo, en transgrederende missing link

til måske en dag at kalde sig Kimmi, hvem ved, men han er ikke kommet så langt endnu,

så i mellemtiden sidder han i dette limbo af lidt for meget østrogen i plastik og soya

og mærkelig regn, der kommer ned fra striber på himlen fra morgenstunden af.
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Soyaproduktet bruger parfume, skægtrimmer, foroven og forneden,

og måske en anelse eyliner. Lækkert hår er et must.

Han mener sig at være frigjort fra den konforme opfattelse af kønsroller og deres atributter, attituder

eller acessories som det hedder, når man shopper.

Den metrosexuelle soyamand kan godt li at shoppe i indre by.

Selv når han ifører sig fuldskæg og skovhuggerskjorte, går der soyapålæg i den.

Indrømmet, det er lidt svært at se ham i kampuniform eller på en Harley Davisson.

Det ville lissom osse være at gå helt over i den anden grøft.

Det er også som om, at han ikke er typen, der vælger karrieren som

borebisse, jord & betonarbejder eller skraldemand.

Og det er igen heller ikke, fordi det kvali�cerer nogen til at være et mandfolk,

blot fordi han lugter af sved, maskinolie, øl og prutter.

Det er lidt, som om soyamanden aldrig �k overvundet soyadrengen.

Han kom aldrig ud af drengeværelset, han �k aldrig rigtig hår på bollerne,

før han skyndte sig at barbere dem af, fordi hun sagde, at de kradsede.

Og man kan ikke beskylde ham at bidrage til befolkningstilvæksten i Verden,

det er en anelse svært at se ham som patriark i lænestolen med 18 børnebørn.

Den efeminiserede mand er ikke til besvær for de, der godt kan li at bestemme.

Han går nødig i krig, når han bliver trådt på, han skaber ikke unødig modstand.

Berettiget og udtalt vrede er ikke moderigtigt og stylet nok, højest et hysterisk anfald.

Hans udvikling er arresteret og sat i forvarring af det sociale kønspoliti i tidlig alder.

Den forvoksede teenager har ikke fået den helt store modstand til at blive dygtig af.

Han er nødt til ind imellem at børste hårene fra curlingkosten af.

Hormonforstyrrelsen be�nder sig i en konstant tilstand af socialdarwinistisk �ux.

Den er udviklingen, han er en mutant, han er et reagensglasforsøg.

Han er en transhumanistisk forbipassage på vej til den androgyne socialamøbe.

Og man må regne med en mental-�loso�sk overbygning af soyarelativisme,

soyanihilisme, soyahumanisme, hipstersoya og soyabø�er til bløde barnenumser.

Soyamanden er bestemt ikke en, der �nder på at sige:

Hold nu kæft, kælling, far her gider ikke høre mere bitch og klynk i dag!

Og det er heller ikke, fordi overdreven machismo i sig selv er kvali�cerende,

det er bare det, at det er nødt til at siges, når det skal siges, bare en gang imellem,

medmindre du vil være en skødehund, et fjols eller et degenereret soyaprodukt.

Og hvad har vi her? Trækkanalen for den impotente socialkonstruktion?

Vi har minsandten den politisk korrekte soyasociale retfærdighedskriger!

Hvor herligt kompenserende er det ikke, at få globalfars blå kødstempel på sin popo?

Og så kan man alligevel kalde sig for et mandfolk med en rigtig kriger i maven,

selvom man bare er en globalistisk cocksucker-spaniel, der gør i den globale landsby.
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Man får bare nogen gange lyst til spørge soyamanden om,

hvor han selv tror, det gik galt, om hans mor tvang ham til at lege med dukker,

om det var mor, far eller skolelæreren, der overskred visse grænser?

Og det behøver ikke at være DE grænser, men bare grænser, siden han ikke selv tør sætte grænser for

grænseoverskridelser? Soya på rullen, spise her eller med hjem?

Hvad siger du, om der ikke er en ode til soyakvinden også?

Det er da et interessant spørgsmål, og du tænker nok ikke på den skæggede dame.

Mon ikke bare, du tænker på en feminist? Her bliver jeg nok nødt til at sku�e dig.

Hun er ikke engang en smædevise værd. Der burde stå en tidsmaskine nede hos Borgerservice, der

returnerede trunten til forrige årtusind, hvor hun hører hjemme.

—– o —–
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Fobi

Der �ndes arachnofobi, agorafobi, klaustrofobi og xenofobi. Det har vi lissom på plads.

Altså væmselige edderbasser med otte ben, åbne parkeringspladser med eller uden springvand og

folkemængde, ubehaget ved at blive lukket inde i et kosteskab med en død rotte samt fremmede

stoddere, der taler kaudervælsk og lugter af hvidløg.

Jeg for min part ville også have en vis agorafobi i forhold til at jaywalke Hans Knudsens Plads i

myldretiden, men det er det åbenbart ikke et problem for en særlig type af lettere sindsforvirrede

fortravletheder, der har det med ufortrødent og uden påviselig grund til at have travlt og vælge den

særlige diagonalløsning – for de er højst sandsynligt på kontanthjælp og går først i seng klokken halv

syv om morgenen – at vade eller cykle tværs henover hvilketsomhelst tra�khelvede uden hensyn til

eget eller andres levned, så hvad skal vi kalde det? Det må være det modsatte af fobi. Ibof? Antifobi?

Men vidste du kære poetiske læser, at d’herrer psykiatere/psykologer også har opfundet neo-latinske

eller -græske betegnelser for 285 fobier for alle tænkelige og utænkelige fænomener, som en eller

anden personage en eller anden gang i den fobologiske verdenshistorie er �ippet ud over, fordi det

var det første, vedkommende så for sit øje og faldt over, da han/hun/den/det en dag ankom med

begge forkerte ben ude af sengen?

Hvad siger du lige til zemmifobi, angsten for muldvarper?

Fobi
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Hvis græsplænen fænomenologisk repræsenterer dagsbevidstheden, så må dette frygtindgydende,

blinde pelsdyrs undergravende virksomhed repræsentere underbevidsthedens snirkelgange. Gad vidst

om en eller anden CIA eller KGB-agent kunne beskrives som lidende af zemmofobi, og gad vidst, hvilke

særlige og fagspeci�kke fobier, medlemmer af disse fobisk-paranoiske-agenturer kan siges at lide af?

Det må kræve en helt ny liste af, som det hedder på volapsykisk: customiserede termer.

Vi går videre med triskaidekafobi, angsten for tallet 13.

Javel ja. Gad vidst om det inkluderer angsten for ham dér Jesus, der som bekendt var den trettende til

bords, efterdi og -som der jo som bekendt var tolv disciple? Og efterdi og -som, hvilket nok kun er de

indviede og hjemmearbejdende bekendt, at Jesus = Kristus er Solen placeret i midten af zodiak’en af

tolv tegn eller huse på himlen og derfor er fæstet på korset, der er enten vertikalt-horisontale eller

diagonale eller begge liniesæt på en gang, hvis du ønsker at blive katolsk-esoterisk doubble-crossed, så

må triskaidekafobi være ensbetydende en semi-okkult skræk for Solen. Der �ndes jo en løsning på den

fobi: bliv månedyrker og �yt til Ørkenstan, hvor frygten for Solens destruktive hede har udløst en

månekult.

Vi kan så i samme åndedræt nævne paraskavedekatriafobi, angten for fredag d. 13.

Sig navnet hurtigt ti gange i træk, og du har bestået. Udtaleegnethed er ikke et issue for psykiatriske

fobi-op�ndere. Vi må gå ud fra, at denne særegne fobi ikke inkluderer en viden om, hvor udtrykket

stammer fra, altså at den franske konge, Phillipe den Smukke, beordrede en massehenrettelse af

Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici, også kaldet tempelridderne fredag d. 13 år

1312, hvilket i så fald enten ville være angsten for hemmelige loger på den ene side – og der kunne

nok være et og andet at være bange for, når man ved, hvor meget d’herrer har haft deres snavsede

�ngre i – eller angsten for at tilhøre en sådan, hvis folk skulle �nde ud af, at man har udført latterlige

ritualer som fx at ligge nøgen i en kiste med en rød sløjfe om dilleren.

Hvad siger du lige til septenterrafobi, angsten for nordmænd?

Hvori består lige angsten for sjove mænd og koner med skihue, der er helt oppe og køre, når deres

fodboldhold enten taber eller vinder, der seriøst mener, at en agurk i et supermarked skal koste 85,95

norske banditos, og som har røven fuld af oliepenge?

Det ville du ikke bagatellisere, hvis du var indbygger i en østengelsk landsby omkring år 912, hvor der

ankom et stak langbåde udstyret med det syvende lands langskæggede, læderpåklædte, økse- og

sværdbehængte, sved- og saltvandshørmende atlanterhavsturister, der ikke stod tilbage for at æde

dine svin, stjæle din seneste høst og kneppe din kone og ældste datter for sjov efter 38 dage på søen.

Så er selvfølgelig mortecastrafobi, angsten for koncentrationslejre.

En betegnelse, der er så ideologisk speci�k, at den kun kan være opfundet af neurotiske jødiske

psykiatere. Og her tænker man, at betegnelsen rammer fuldstændig ved siden af, for det trauma, som

en tidligere fange i en koncentrationslejr i Nazityskland, Rhinlandet under Eisenhower i 1945, Gulag fra

Lenin til Stalin 1917-60, Guantanamo fra Bush til Obama 2001 og videre – er ikke angsten for
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koncentrationslejre men regulært ubehag ved mishandling og indespærring. Hvor kompliceret klinisk

kan det gøres til at være?

Vi er nødt til at nævne det længste navn for en fobi alene af den grund, at det viser, hvor absurd

fobilogien er: Hexakosioihexakontahexafobi, angst for 666 og dyrets tal.

Altså bare det, at nogen indenfor psykiatrien tager navngivningen af en postuleret observeret fobi

alvorlig. Måske man skulle navngive angsten for unavngivne områder for menneskelig bekymring for

nonfobifobi, angsten for ikke at have et navn for en mulig bekymring i det menneskelige tankefelt, der

således ikke er til rådighed for diagnosti�cering, sygeliggørelse og deraf følgende medicinering med

deraf følgende indtjening i milliardklassen stillet i udsigt. Der burde også være et tilsvarende ord kaldet

fobimani, der beskriver den – og andet ord �ndes der ikke for det – sygelige trang til at op�nde

speci�kke fobier og helt overordnet en terminologi – og her siger vi velkommen i �okken til en ny

vanskabning – diagnosticitis, den lige så sygelige trang til at �nde på en ny diagnose.

Her er en interessant fobi: epistemofobi, angsten for viden.

Den er meget basal og nem at forklare. Når jeg ved noget afgørende og af betydning, er jeg nødt til at

handle på min viden. Ellers er jeg et uansvarligt, samvittighedsløst menneske. Hvordan unddrager jeg

mig ansvarligheden og samvittighedsbudet?

Ved at hævde at være dum som det snot, der hænger fra min tud!

Angsten for viden er angsten for handlingskonsekvenserne af at vide.

Det bliver mere og mere morsomt: barofobi, angsten for tyngdekraft.

Den må godtnok være svær at leve med. Altså man kan forstå, at der kan forekomme en vis angst, når

man står på kanten af en klippe med et fald på 100 meter og er lidt småbekymret for at hoppe ud. Det

ville jeg sådan set også være, men er det en fobi? Det er som bekendt ikke faldet og �yveturen, men

den pludselige måde, landskabet stopper din faldende krop på, der er problemet. Men hvis man hele

tiden er bange for, at ens legeme, der ligger på den seng, man har lagt sig i, ikke svæver op under

loftet, så bør man muligvis ansøge om et tålt ophold på en planet på størrelse med Pluto. Her kunne

man så muligvis forestille sig en helt ny liste af fobier.
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Listen over psykiatriske fobier er noget nær uendelig.

Jo �ere fobier, jo �ere behandlingsmuligheder.

Nomofobi, angsten for at være uden mobiltelefon. Også kaldet o�inefobi.

Seriøst seriøs! Grænseløs uhadada uden sidestykke og historisk fortilfælde!

Det er angsten for postuleret social udstødelse hvis du ikke hvert nanosekund er online ift. en af

datama�aens digitale skabninger: Google, Facebook, Instagram, Twitter eller Snapchat. Her må man

for en gangs skyld være enig i, at der har været svært brug for at navngive en ny fobi, for man behøver

ikke at se sig langt omkring for at få øje på mindst otte personer i den samme S-togskupé, der er dybt

forsuttede i deres mobilbamse.

Faktisk må nomofobi kandidere til det nye årtusinds mest alvorlige fobi, da den rammer så mange på

en så afhængighedsskabende måde og gør millioner til mobil-kokainister. Prøv at tage digitalsutten fra

en teenagetøs i en uge, så skal du edderdunkeme se symptomer på abstinenser! Altså en kold tyrker

fra de ca. 2000 daglige skud socialerotisk stimulans! Aldrig har en generation sel�edokumenteret sig så

meget og samtidig bidraget i så ringe grad til verdenskulturen! Ligheden med den uduelighed, der

rammer narkomaner, er ganske simpelthen rammende.

Eller hvad med en stak unge mænd, egentlig blot en stak hundehvalpe forklædt som voksne, siddende

om samme bord på værtshuset med hver deres fadbamse, og så tænker man: ville man ikke forvente,

at de sad og braldrede lidt derudaf, er det ikke det, man gør på et værtshus? Men nej, de sidder sgu

alle sammen ufestligt hensunkent døde i blikket og onanerer med hver deres mobildildo!

Vi slipper ikke for den, fobifobi, angsten for fobier.
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Det må være trumfkortet for psykiateren, der sidder overfor en ny nervøs klient og simpelthen ikke

kan �nde en fobi på listen med 285 muligheder og er lige ved at få et anfald af nonfobifobi, angsten for

ikke at kunne �nde på en fobi, når nu han så gerne vil give sin klient en diagnose. Men tadaa! Jeg tror,

vi må konstatere, at du lider af fobifobi! Du er simpelthen bange for, at du skal have en fobi, men det

har du ikke, så det har du hermed! Tillykke. Jeg udskriver straks noget Ritalin, så symptomerne kan

dæmpes.

Psykiateren kan nu tørre sveden af panden og selv diskret nappe en Ritalin i pausen.

Veganer

Lad det være sagt med det samme. Det er fuldstændig i orden og i princippet helt �nt i kanten at have

valgt enhver form for vegetarisme. Lad dertil lyde en uforbeholden hyldest til vegetarisk kogekunst,

når den er bedst. Det er for så vidt også respektabelt at mene, at man ikke vil være med til at a�ive

dyr. Der ville i øvrigt være langt �ere vegetarer i denne verden, hvis folk selv var nødt til at a�ive de

dyr, de gik og spiste.

Det er så her, kæden ryger af. Problemet opstår, når veganeren, den puritansk-religiøse vegetar, kører

linen ud. Hvorfor er det altid, de skal køre det ud i religion, hvorfor kan de ikke bare lave deres

udmærkede selleribø�er og lade være med at diktere andre, hvad de skal mene og gøre? Men nej. Så

det første problem opstår via den politiske korrektheds tyranni i forhold til andre, de frelstes hellighed

versus de vantros syndighed, det ekskluderende byggestof, der kendetegner al fundamentalisme.

Men faktisk er det her, der også bliver interessant. Veganeren mener at være i stand til at skelne

mellem liv og ikke-liv. Protest-protest, råber veganeren straks, planter er selvfølgelig levende. Ja,

hvorfor ville de ellers spise dem? Hvilket forhåbentlig også er grunden til for ikke-veganere aldrig at

indtage genmodi�cerede planter, da de ikke kan formere sig selv og dermed er død mad. Du bliver,

hvad du spiser, og enhver veganer er i�g. sin madideologi nødt til at skrive under på det dogme.

Planter er, ifølge veganeren bare en lavere livsform, som man godt må spise. Planter ved ikke selv, at

de er planter. Undskyld, men ved en kanin, at den er en kanin? Har den overhovedet i sin

altoverskyggende kaninagtighed brug for at vide, at den er en kanin? I øvrigt hvad med mennesker,

hvis niveau af bevidsthed er dyrisk, må man gerne æde dem?

Og hvad underbygger i øvrigt, at planter ikke ved, at de er planter? Det seriøst interessante opstår, når

man bliver opmærksom på seneste forskning om planter – og det er absolut elevatorversionen her –

der viser, at planter kommunikerer, at planter er selvbevidste, at planter kan råbe om hjælp, at planter

under og over jorden bevæger som dyr blot i langsomt tempo, at planter har et følelsesliv, at planter

kan opføre sig aggressivt og invasivt i forhold til andre, og at træer og buske i skoven elsker lyden af

fuglestemmer – nøjagtigt som dyr. Hvad så veganer? Er du bare en skide massemorder?

Nytårsforsættet

Der er ikke noget galt med nytårsforsætter om at blive et bedre og sundere menneske, om lige

pludselig at holde op med ryge eller starte på motionscentret eller holde op med at smide penge ud



29.12.2022 15.37 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 3074/3124

på idiotiske ligegyldigheder eller starte på en afvænningskur for netop den form for dopamin-

narkomani, som du har opbygget det meste af dit liv.

Det, der er galt her, er, at der sker en fejl- og undervurdering de kræfter, der er oppe imod

forehavendet. Og det er ikke for at tage modet fra enhver gæv gut eller tøs, der for så vidt oprigtigt i et

årligt anfald af bondeanger over egen livsførelse mener at have besluttet sig til at skifte kurs. Impulsen

er helt �n og hold endelig fast i den.

Fejlvurderingen går på, at det kun er ca. 1% af den samlede bevidsthed, der har taget beslutningen, og

at denne ikke har taget de 99% tiloversbleven bevidshed i ed om, hvorvidt de vil være med på spøgen.

Så majoritetsbevidsheden lader den lille oprørske bandit køre linen ud, hvorefter den tager sit

territorium tilbage og genindfører status quo.

Psykologien er interessant og �erstrenget. Nytårsforsætteren gør bla den fejl at plapre op om sit

forsæt. Han tænker, at det i så fald vil være mere forpligtende. Han foretager en nærmest gospelagtig

bekendelse under gudstjenesten, hvor han blotteragtigt udbasunerer sine synder og i et kollektivt

skriftemål betror sig til menigheden, der responderer med både halleluja og amen. Det virker muligvis

indenfor en sammensunget menighed, der hele tiden er der til at minde én om synd og frelse. Hele

tanken om Minnesota-kuren og anonyme alkoholikere bygger på et sådant støtteapparat. Hvad sker

der så inde i hjernen på den bekendende synder, der ikke har en trofask menighed ved hånden hver

dag? Fordi man har sagt, at man vil gøre det, er der en del af hjernen, der er overbevist om, at man

allerede har gjort det, hvorefter den slukker for beredskabet. Man har snakket, mens røven gik, og

walk-the-talk gik ned med skraldespanden.

Med mindre du er udstyret med en indædt stædighed – I’ll fucking show them! – en fanatisk besathed

om at lykkes, så prøv noget andet. Undgå en kold tyrker men test den nedre grænse i mindre

portioner. Hold det absolut hemmeligt mellem dig og dig selv. Og undgå det dårlige selskab, indtil du

er klar, for misbruget var jo dit sociale adgangskort.

Med døden som passager
– historier fra virkeligheden

En ung mand rejste rundt i Indien. På et afsides sted var han så uheldig at løbe ind i en berygtet

landevejsrøver, der truede ham med en kniv til at udlevere alle sine ejendele. Den unge mand var

modstandsdygtig og dumdristig nok til at nægte, og der opstod seriøst håndgemæng. Det gik således,

at røveren �k sin egen kniv i maven ved et uheld, eller ved et held burde man måske sige. Det var ikke

meningen som sådan, men sådan gik det, og han døde af det.

Den unge mand var temmelig rystet, og da det lokale politi ankom, var han sikker på, at han ville blive

anholdt og anklaget for mord. Men politiet sagde pænt tak og tilføjede, at de havde forsøgt at fange

røveren i længere tid, og at han nu havde gjort dem en tjeneste, hvorefter de lod ham gå. Er det dét,

der på godt indisk hedder at blive indhentet af sin karma?
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En anden mand rejste med den transsibiriske jernbane. Undervejs �k han sit kamera stjålet. Han

henvendte sig til personalet i toget og forklarede dem situationen. De fandt manden, der havde stjålet

kameraet, og politiet ventede på ham ved næste station. Da han senere spurgte til, hvad der så var

sket med tyven, �k han at vide, at han var blevet slæbt ud af toget og skudt på stedet!

I tilfældet med landevejsrøveren kan man i det mindste ane en skæbne, der gik i opfyldelse, en form

for selvforskyldthed. Altså det drejede sig om hans liv eller mit liv, for kniven var beregnet til at blive

brugt. I tilfældet simpelt tyveri med dødsstraf til følge er det måske lidt sværere at få øje på

retfærdighedens proportioner. Den togrejsende havde det efter eget udsagn ret skidt med hændelsen.

Måske er der noget, vi har misforstået. På et sted med trange livsvilkår, hvor værdifulde ejendele kan

afgøre liv eller død, vurderes stra�en for overgreb mod disse muligvis anderledes end på et sted, hvor

det bare er et spørgsmål om overskuddet fra de næste månedslønninger for at købe noget tilsvarende

– eller også vente et par uger på, at forsikringsselskabet betaler den fulde erstatning.

Før i tiden skød man en hestetyv på stedet. I Irland skød man en fåretyv uden at blinke. I Indonesien i

dag henrettes narkogangstere uden videre vrøvl efter ordre fra præsidenten. Som svar på forargede

anklager fra udenlandske politisk korrekte journalister, der mener at narkogangstere skal beskyttes

mod den slags, forklarer han roligt og fattet: Folk i dette land er meget fattige. Vi har ikke råd til at CIA’s

narkohandel ødelægger den ungdom, der skal hjælpe deres forældre med at overleve. Vi vil ikke

tolerere det. Et noget andet moralsæt end vores, der beskytter forbryderne mod deres ofre.

Den libyske præsident, Moammar Gadda� blev henrettet af de terrorister, som omstyrtede Libyen

efter ordre fra Vesten, Israel og Saudiarabien. Som velgørende diktator havde han 95% af sin

befolknings fulde støtte, hvilket ingen leder i Vesten nogen sinde har haft, hvilket betød, at Vesten

kunne påstå, at han var en ond mand, der fortjente at dø. På et tidspunkt spurgte han sin befolkning,

om det ikke var på tide at fordele alle landets indtægter fra olie mellem alle libyere, men befolkningen

sagde nej tak, for det var alt vor mange penge at have mellem hænderne. Senere spurgte han dem

om, hvorvidt det ikke var på tide at afska�e dødsstra�en. Igen sagde befolkningen nej tak, for der var

stadig, mente befolkningen, tilfælde af grusomhed, der fortjente dødsstraf.

Nu er jeg forvirret. I et diktatur spørger man da ikke sin befolkning om den slags. I et demokrati

spørger man hele tiden befolkningen, eller i hvert fald lader man som om, og så gør man i øvrigt, hvad

der passer én. Jeg ved ikke med dig, men det er lidt forvirrende.

Folk skal jo ikke gå og skyde løse på hinanden, hvilket de jo hele tiden gør, hvis de har adgang til at eje

våben. Siger de. At de gør. Men de steder, hvor ALLE ejer våben, viser det modsatte sig: At INGEN går

og skyder på hinanden, og selv forbryderne tør ikke skyde løs, for så bliver de selv skudt. Hvad handler

det så om? Det handler om, at afvæbning af en befolkning historisk og statistisk set ALTID har fundet

sted umiddelbart før et folkemord. Folket skulle forhindres i at forhindre et folkemord på dem selv

som folk.

Det siges, at folk ikke blev ret gamle i gamle dage. Men det er muligvis noget sludder. Statistik lyver.

Børnedødeligheden var meget høj, og kun de allerstærkeste overlevede. Til gengæld er der meget, der

tyder på, at kræft var en meget mere sjælden dødsårsag. Kræft er en kulturel epidemisk sygdom, der
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er boostet i industrialismens tidsalder, hvor mennesker i stort tal blev tvunget til at leve under

unaturlige og giftige betingelser.

Menneskehuset

Vi erkender, at konger og kejsere og paver har boet i huse, der overgår enhver beskrivelse af

overdådighed. Vi har slidt og slæbt for, at Paladser, Borge, Katedraler og Templer skulle blive til

virkelighed. Vi har ofret blod, sved og lemmer på det. Vi har forsvaret det på udkommando med pile,

kogende olie og kanoner. Vi har set det, vi har beundret det, vi har smadret det i vrede, vi har betalt

skat til det, vi har genopbygget det i anger, vi har bevaret det for eftertiden og oprettet en billetluge

ved indgangen.

Så vidt så godt. Lad os i mellemtiden tale om et andet bygningsværk, hvis pragt ejer beskedenhed, og

hvis hæderlighed er uantastet. Lad os tale om Menneskehuset. I bund og grund et simpelt ly for regn,

sne, kulde, varme, sol eller mørke, måske et ly for farlige dyr og uvenlige mennesker og i særlige

tilfælde i særlige tider et ly for ankomst af unatur i uforholdsmæssig størrelse, hvorom det er svært at

tale på grund af manglende beskrivelser. For det det meste blot et ly for et blandt mange af naturens

luner af vandig, luftig, stenet eller jordagtig karakter. Lad os også tale lidt om den mangfoldighed og

op�ndsomhed, der har skabt Menneskehuset.

Dette hus hænger på klippevægge og fra træer, det kravler langs jorden, det graver sig ned i jorden i

ind i bjerge, og stiller sig på pæle ved søer, �oder og langs laguner. Dette hus bekymrer sig kun om de

rigtige materialer i den rigtige form til det rigtige formål på det rigtige sted.

Hvis det er isnende kold, så er huset lavet af is på en måde, så man ikke fryser. Hvis solen bager

ubarmhjertigt, er huset lavet af det røde ler, som ligger under ørkensandet. Huset er måske en hule

skabt af naturen men færdiggjort af mennesket. Hvis huset be�nder sig i en over�od af træer, er huset

lavet af træ, om end det så er de uendelige fyrreskove mod nord og øst eller de ligeså uendelige våde

skove mod syd og vest. Hvis huset ligger i en tykning af bambusgræs, så er huset lavet af bambusgræs.

Hvis huset ligger på fede bakker dækket af muld og undergravet af gråbrunt ler, så er huset bygget af

mursten brændt af gråbrunt ler. Hvis huset ligger blandt bjerge af blød limsten, så er huset lavet af

udhuggede limsten. Hvis landskabet skal ryddes for skærver af granit for at dyrke jorden, så er huset

bygget af skærver af granit. Og hvis der ikke er andet end kolort tilbage at bygge af, så er husets vægge

lavet af dung! Og nej, hvis huset ligger i en verden af vand, er huset ikke lavet af vand men af

vandbestandighed som et skib på søen eller �skenes skæl.

Menneskehuset kan være et tårn, en hule, en udgravning, en udhugning, et stillads på pæle, en

paliisade af stammer, en platform på stylter i en sump, et sejlende skrog, et kørende karosseri, et

voksende vildnis, en svalerede af ler, et �etværk af siv, en hat af skind og pels, et stykke sejldug i

vinden på steppen, en bikube af celler på klippevæggen en fæstning af kampesten med skydeskår og

brøstværn. Hvem siger, at menneskehuset ikke kan laves af hitech materialer af plast, metal og �ber,

der intelligent tilgodeser temperatur og symbiose mellem mennesker og planter?
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Menneskehuset er af høstede siv fra søbredden, hvis det skal være. Måske bare taget, hvor der bor

mus, fugle og edderkopper. Måske er det af tang eller beklædt med jord og græs, hvorpå der går en

ged. Måske er det bygget på en grund af muslingeskaller, skandset med egetræsbjælker og klinet med

ler. Måske kigger man ud gennem huller dækket af smeltet og formet kvartsholdigt siliciumdioxid.

Det siges, at man skal bygge sit hus på klippegrund og ikke på sand. Men hvem siger, at man skal

bygge sit hus, hvis nu det er en bedre ide at pakke den sammen og smide det op på ryggen af en

kamel en gang imellem. En eskimo får også svært ved det. Eller en indbygger i Amazonas. Hvad med

beton, er det ikke iblandet sand? Måske det ikke er en god ide at bo i jernbeton med

alluminiumsrammer, for kroppen kan ikke lide det.

Hvis der �ndes et sted på Jorden, �ndes der et Menneskehus. Måske ikke i midten af en vulkan, der

stadig er i færd med at spy ild. Måske ikke på havets bund. Måske ikke midt i ørkenen, hvor der ikke

�ndes ly og med sikkerhed ikke på toppen af Mount Everest, da ethvert ophold i 8 kilometer over

havet er ensbetydende med en hurtig død, hvis ikke nedturen starter ganske kort efter ankomsten.

De, der kan tyde drømme, siger, at når du drømmer om et hus, så er det, fordi du drømmer om dig

selv, for huset er din sjæl.

Orwell’s hemmelighed

Når han udsiger følgende:

Den, der kontrollerer fortiden kontrollerer fremtiden.

Den, der kontrollerer nutiden, kontrollerer fortiden.

– så ved han noget, som andre ikke ved, men som de burde vide, for han siger det jo.

Så hvad er det egentlig, han siger?

Han taler om en lukket cirkel og et lukket system af selvopretholdelse og gentagelse. Han siger, at der

�ndes nogen, der tilstræber kontrol over fortiden. Dette udsagn er ikke til at tage fejl af, for det

betyder at forfalske historien. Med en forfalsket historie ved mennesker ikke længere, hvor de

kommer fra, og de bliver derfor usikre på, hvor de skal hen. Her er det så, at historieforfalskerne

generøst tilbyder deres konsulentbistand.

Orwell vidste noget om nutidens herskere og deres agenda. Deres primære angrebsmål var fortiden.

Deres agenda var fremtiden skabt i deres billede – ordspil intenderet. Han vidste, at den sejrende

krigsmagts største krigsbytte var retten til at skrive historie. Han vidste, at Imperiet skrev sin egen

historie, og at denne histories legitimitet afhang af Imperiets evne til at bilde folk ind, at det hele var

legitimt og sandt. Altså igen et lukket kredsløb. Imperiet er et selvforelsket, selvforherligende,

onanistisk projekt.

Der �ndes to tydelige tydninger af Orwell’s hemmelighed. Den ene er, at han advarer menneskeheden

i sit forfatterskab mod den inhumane verden i en nær fremtid, en fremtid, der forresten for længst er
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ankommet. Den anden er, at han fremlægger et blueprint for fremtiden, som han har fået lov til / fået

besked på at beskrive via sit medlemsskab af indercirklen af historieforfalskere og historieskabere.

Jeg foreslår en lidt mere utydelig tydning. Orwell havde indsigt som indforstået. Han forklædte sig som

bekymret science-�ction’ist. Men i sit indre, når han lukkede sin dør om aftenen, var han ingen af

delene, for han brød sig ikke om sine opdragsgivere.

Orwell tog sin hemmelighed med sig i graven, og vi får den muligvis aldrig at vide.

Åbenbaring

Jeg har et seriøst problem med åbenbaringer. Lad mig prøve at forklare.

Jeg har et problem med, at en eller anden person gik op på et bjerg, ud i en ørken, ud af vejen til

Damaskus eller bare hen om hjørnet og ned i kælderen, hvorefter der så gik x-antal timer, dage eller

uger, før vedkommende vendte tilbage og fortalte, at han havde talt med Gud Himself eller en

ærkeengel eller bare var faldet i trance midt på vejen og havde fået en åbenbaring.

Problemet består i, at selve erfaringen kun er gjort af én éneste person, og at alle andre herefter er

nødt til at sætte deres lid til, at denne åbenbaring for det første har fundet sted. Det er der lissom

ingen garanti for, for fætteren ikke kunne have fået solstik – der er satanædeme varmt i

middagsheden på vejen til Damaskus eller derude i ørkenen i Utah! – fyret en solid jordhuga eller spist

en rigtig sjov svamp. Han kunne også være blevet abdukteret af nogle aliens fra planetsystemet

Galimatias i galaksen Volcum XX, der havde hacket hans hjernebark og implanteret hukommelse fra

deres hjemstavn. Han kunne reelt set også have sat sig ned på en nedfalden månesten deroppe på

bjerget og simpelthen være gået i forfattermode, altså men andre ord selv være kommet op med

skrønen, og øvet sig på at fortælle den, når han kom tilbage til de spændt ventende proselytter.

Den senere så velciterede og velanskrevne men yderst sjældent velbeskrevne og på ingen måde

veldokumenterede profet kunne i realiten være enten en psykopatisk lystløgner, der uden at blinke var

i stand til at simulere sin famøse åbenbaring i bakspejlet. Eller også kunne han være medlem af en

præsteklasse / styregruppe / konspirationsforum af ligesindede psykopatiske lystløgnere eller bare

dygtige skrønefortællere med en grundlæggende viden om menneskers godtroenhed og verden-vil-

bedrages-hed og pas på, de har en sådan viden, og de er ikke bange for at bruge den, ejheller får de

skrupler efterfølgende. Hvilket så nok gør dem til en slags psykopater.

Altså ham fætteren, der kapoof! �k et klarsyn på vejen til Damaskus, kunne i princippet være blevet

hyret som spindoktor af simple storpolitiske årsager til at udbrede sin skrøne til de vantro, der var

blevet for besværlige og uregerlige for tidens overmagt i regionen.

Mit næste problem – og jeg har en hel liste – er, at selv om fætteren har fået en virkelig åbenbaring, et

klarsyn og hørt Gud tale til ham med klar og tydelig basrøst, hvem siger så, at denne åbenbaring

gælder for andre end fætteren selv den dag på det klokkeslet på bjerget?

Et yderligere problem er, hvorvidt den hørte stemme – og vi antager stadigvæk, at åbenbaringen er

virkelig for den af åbenbaringen udkårne og senere udråbte profet – reelt tilhører Universets Skaber
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og ikke en eller anden tilfældig kosmisk bureaukrat eller velplaceret tronraner. Du ved måske, hvad og

hvem jeg hentyder til.

Det fører så videre til noget, der måske er hovedproblemet, hvilket er alle de forventningsfulde

proselytter, der uden at blinke hopper på toget og i �ok og festivitas mener, at budskabet da bestemt

må gælde for dem og kommende slægter for AL tid og evighed, siden deres betroede udsending,

deres korrespondent i Mellemøsten, der hverken hedder Ib René, Cairo, eller Ulla Terkelsen men

Moses, Paulus og Muhammed i nævnte rækkefølge, så da bestemt må tillægges AL tænkelig

troværdighed og tillid og tro.

Hovedproblemet synes at være, at AL spørgelyst, AL kritisk sans, AL tvivl og skelneevne ved netop

åbenbaringens kraft og postulerede autencitet tilsidesættes for tid og evighed. Når den arme proselyt

sænker alle sine parader og paratheder, er der åbent for direkte adgang til HVAD SOM HELST!! ligesom

når en fjernsynskigger træt efter en opslidende arbejdsdag i slavemaskinen sænker sin �adformede

røv i sofaen, åbner for �adskærms-2D-virkeligheden, sænker sin underkæbe i et Simpson’sk ‘døøh’ og

velvilligt labber ALT indenbords, der profetisk bliver åbenbaret af virkelighedsfabrikken.

Hvis du har fået en åbenbaring, så må vi klappe i hænderne og sige: godt for dig.

Brug den med omtanke. Du er velkommen til at fortælle om den, men lad venligst være med at dutte

os andre den på.

Hvis du har indløst abonnement på en åbenbaring, må vi advare mod at gå videre i den retning

grundet historisk-menneskelige erfaringer. Hvis ikke du forstår den besked, så vær som minimum

forberedt på en vis afstandstagen fra et voksende segment af folk, der er trætte af postulerende

profeter!

Hvis man vil have noget fra hånden

– så må man gøre det selv. Et digt på to linier, overskrift + én linie.

OK, jeg sku’ bare lige se, om du var vågen,

men temaet er godt nok, og der er ikke noget at grine af.

Jamen, hvad mener manden, kan han ikke bare komme til sagen?!

Så rolig nu, forspillet er det vigtigste både i krig og det andet, du ved.

Lad mig starte et sted. Hvorfor er det, at så mange mennesker stadig går og tror,

at de er nødt til at tigge og bede deres regering, der i øvrigt ikke længere er deres regerning men

nogen andres regering på vegne af hvilke, de udfører et stykke lokalt administrativt arbejde som

folkevalgte, hvilket de ikke længere er, for det vælgende folk rager dem et snefnug og en høstblomst –

jeg tror lige, jeg starter igen: hvorfor opfører folk sig, som om de var livegne under herremænd og

enevældskonger, som de skal tigge og bede om allernådigst at sørge for, at der bliver taget hånd om

deres velfærd, siden de nu har betalt halvdelen af deres løn til Stat, regering og politikere? Hvorfor går

folk ikke selv i gang med at sørge for deres velfærd og tage deres ret til deres eget liv i deres egne

hænder?
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Hvad siger de derude i forlokalet, dernede på bagerste række, derovre i skammekrogen?

Hører jeg nogen, der siger, at sådan noget kan man da ikke, for det ville være selvtægt, og så vil man

blive smidt i brummen og afkrævet dagbøder, eller også ville der bare blive lukket for det varme vand

med beskeden No Way, José! Og hvad siger de dernede på de billige stolerækker, at det har de skam

prøvet, og det virkede ikke, så det kan man godt opgive på forhånd!

Så har I jo slet ikke hørt spørgsmålet: HVORFOR HØVLAN TIGGER OG BE¨R I SÅ STATSMAGTEN den ene

gang efter den anden om at tage a�ære, når den alligevel nægter det, når det er prøvet men forgæves,

og når det er bedst at opgive på forhånd?! Den såkaldte statsmagt har da selvfølgelig ikke tænkt sig at

gøre noget, som den ikke er tvunget til, for der er nogle skumle klubber deroppe i Globalistan, der har

tvunget dem til at gøre noget helt andet. Hvis I vil have noget fra hånden for alvor, så lad være med at

spørge Staten. Bare gør det, lad som ingenting og hold op med at pive.

En privatlivspåmindelse til Google™

Hvis I ellers forstår dansk og ikke bare Google-oversætter.

Rul ned og klik på “Folk accepterer ikke”, hvis I er klar til at fortsætte jeres skumle datama�øse

virksomhed. I kan også vælge at fortsætte med at prøve grænser overfor folks �adpandede tolerance

af jeres misbrugeriske, multidimensionelle datamalkemaskine og paranoidt kontrolsyge nøglehuls-

voyeuristiske mikrokortlægning af menneskers intimsfære.

For at overholde lovgivningen om databeskyttelse beder vi jer om at gennemgå de vigtigste punkter i

jeres privatlivspolitik og overveje, om alle jeres �ne erklæringer om hæderlighed ikke blot er

luftfrikadeller med vindkål. Det er ikke, fordi der er ændret noget, siden ideen blev undfanget af Darpa

og DeepState – det er blot en mulighed for at se de vigtigste punkter om Data, Google sender videre til

BigBusiness højestbydende og NSA/CIA/Mossad/MI5-6-whatever + resten af Silicon Valley-kartellet.

Når vi for eksempel søger efter en restaurant på Google Maps eller ser en video på YouTube,

behandler I oplysninger om denne aktivitet – herunder oplysninger som den video, vi har set, enheds-

id’er, IP-adresser, cookiedata og placering, så vi kan være sikre på, at vi får smidt en hel masse

lignende i hovedet ved næste søgning fra jeres netværk af blodsugende, pro�t-horny

‘samarbejdspartnere’. Eller kommer aldrig i nærheden af det igen på Google via algoritmisk �ltrering,

ghosting, banning, sletning, da det skønnes at stå i vejen for jeres og deres agenda og jeres

pro�thorny-ness.

I behandler også den slags oplysninger, der er beskrevet ovenfor, når vi bruger apps eller websites,

der bruger Google-tjenester såsom annoncer, Analytics og YouTube-videoafspilleren, og I glemte lige

at sige, at I og jeres kumpaner �lmer alt, vi foretager foran webcams, mobile platforme, �adskærme, i

nærheden af smartmetres, gennem overvågningskameraer på gader og stræder, indendørs og

udendørs, til hest, til vands og til lands, og at I nu vil overvåge og lagre vores dna.

Derfor behandler I oplysningerne
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I behandler disse data uanset de tårepersende, højhellige formål, der er beskrevet i jeres politik.

Dette omfatter blandt andet at

Hjælpe jeres betalende bagland med at levere mere nyttigt og tilpasset indhold, såsom mere

begrænsede, politisk-korporatistisk korrekte og til stadighed mere censurerede søgeresultater

Forbedre kvaliteten af jeres såkaldte tjenester og udvikle nye måder at penetrere folks privatliv på

Levere annoncer på Google eller andre websites og i apps, der er baseret på, at vi blot én gang har

givet Fanden en lille�nger, herunder søgninger, vi har foretaget, eller videoer, vi har set på YouTube

Forbedre sikkerheden for, at bedrageriet og misbruget kan fortsætte og udbygges

Udføre analyser og målinger for at få en forståelse af, hvordan jeres tjenester kan bruges til misbrug

Kombination af data

I kombinerer også data mellem jeres tjenester og på tværs af alle tænkelige enheder til dette formål. I

bruger f.eks data fra trillioner af søgeforespørgsler til at udvikle stavekontrolmodeller, siden I ikke kan

�nde ud af at stave, hvilket I bruger i alle jeres såkaldte tjenester, et særligt neolingvistisk koncept, der

reelt består i, at VI yder datama�aen en større tjeneste, end den nogensinde har ydet os.

Se, hvordan Google misbruger data til at forbedre vores oplevelse af at blive misbrugt.

Tip! Hvis vi logger ind på vores Google-konto, før vi accepterer, husker I vores valg på alle enheder og i

alle browsere, hvor vi er logget ind til evig tid lagret på monster-super-servere, den store matrice

bearbejdet af noget, I kalder for kunstig intelligens, men som hurtigst muligt bør omdøbes til kunstig

skabt stupiditet.

Hermed en privatlivspåmindelse, en oplysning fra borgerne til DeepState-DataMa�a.

Klik her for at indrømme en digitaliseret forbrydelse mod menneskeheden.

Pornokratiet

Så var der følelsesporno.

Lidende, ulykkelige mennesker blev uden eget samtykke blottet og udstillet og spændt for vogne lastet

med agendaer, slæbt gennem mudderet og serveret som emotionel søbemad eller med fuldt

samtykke promoveret som bekendelseslitterær, narcissistisk-masochistisk selviscenesat egotrippende

ynk og tudekiks i lange baner.

Der var publikum til begge varianter af typer, der mente, at de manglede identi�kationsobjekter og

�æbescenarier nu med kleenex til at tørre op efter fjærte, der rimer på smerte.

Så var der frygtporno.

Udpenslede måske-måske scenarier, hengivelse til apokalyptiske visioner, science-�ction lanceret som

nært forestående virkelighed, fjendebilleder og trusselsprofetier for russerne kommer igen,

kinamændene bruger deres kinamands chance, og pas på terror, for den er overalt og ingen vegne

uden ansigt og kommer snart til en by nær dig, og klimakatastrofer og invasion fra rummet og
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russerne for anden og tredje gang og de onde racister og de politisk ukorrekte og hvis du ikke lader dit

barn vaccinere, så kommer befolkningstilvæksten og de almægtige Illuminati, som kontrollerer hele

Verden fra en bunker i Denver, Colorado, hvor de for længst har planlagt udryddelsen af 9/10 af

menneskeheden (det sidste er sgu nok ikke engang løgn).

Så var der håbporno.

De kørte frygtponoen for langt ud, men så ansatte de en �ødechokolade-teleprompter til at udspy Yes

We Can og Change. Håbets pornokrati smed deres alkoholiserede parfume henover depressionen, de

selv havde skabt – og derover en tændstik – og viftede så med deres løfter, glitrende faner,

honningdryppende lækkerier, sveddryppende gospelkor, salvelsesfulde omsorgssimulationer og

stinkende kleptokratrøgelse.

Og nu prøver de en newage-variation med: Det hele er forudset og er en del af den store kosmiske

plan, læn jer bare passivt tilbage i sædet, det hele ordner sig, Far har styr på det, der står skrevet i�g

Profeten Q. Hvad hedder det så lige? Fald til patten porno?

Venetianeren

Han spurgte sig selv om, hvordan han kunne ska�e sig magt over et andet menneske.

Herefter kom han op med svaret, han prøvede det, og han fandt, at det virkede.

Næsten hver gang. Her er, hvad han tænkte, og hvordan han gjorde det.

Det første skridt var at spørge sig selv for at �nde ud af, hvad mennesket begærede.

Det næste skridt var at give ham det, han begærede.

Hvis han var til penge, guld og glimmer, så �k han dem.

Hvis han var til sex, så blev det arrangeret.

Hvis han var narkotika, der slørede hans sind og skænkede ham en tilstand af midlertidig lykke og

beruselse, der �k han til at glemme sine lidelser, så ville dette blive tilgængeligt.

Hvis han var til berømmelse, opmærksomhed og glamour, så �k han det.

Han lærte mennesket at kende, han foregav at være dets ven og fandt derved dets svaghed og dets

uopfyldte begær. Begær og behov ikke er det samme, for menneskets behov ville have været at se

fristelsen ankomme og afvise den. Tragedien ind�nder sig, når det ikke sker. Når mennesket havde

mættet sine sanser, ville han sige til ham:

Jeg har gjort disse ting for dig. Jeg har opfyldt dine ønsker. Jeg har blot et beskedent ønske selv, som

jeg er sikker på, at du vil hjælpe mig med.
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Og lige så uimodståelig fristelsen til at modtage den vellystelige gunst som en ydelse, lige så

uimodståeligt for mennesket at yde en lille tjeneste til gengæld.

Således blev mennesket korrupt. Når han havde korrumperet mennesket i tilstrækkelig grad i

tilstrækkelig lang tid, ejede han dets vilje. Skulle det ske, at mennesket opdagede, hvad der var på

færde og prøvede at slippe væk, var det for sent, for det havde jo forbrugt sin nydelse, det havde jo

spist af hånden, det havde jo kompromitteret sig selv.

Herved var mennesket bundet af sin egen tilbøjelighed og kunne afpresses.

Hemmeligheden bag hqns kontrol er, at det kompromitterede menneske mister alle de ting, som det

begærer, hvis det ikke herefter spiller spillet.

Venetianeren havde set det. Han havde også set, at mennesker ikke så det. Han smilede.

Innovation versus kreativitet

Vi er lidt forvirrede her, er vi ikke? Er det ikke bare det samme, der tales om?

På ingen måde, min forvirrede ven, og jeg er lige så forvirret som du. Det lyder så godt og løfterigt, så

besnærende med alt det innovation. Det må vi have noget mere af, vi må lære os selv og vores afkom

at være innovative. Vi må sætte det på dagsordenen, det må indskrives i virksomhedens

handlingsplan. Det må blive et fag i skolen.

Her må jeg minde dig om, min ven, at der �ndes en logisk fejlslutning, der kaldes appel til fornyelse.

Lad os forstå det rigtigt. Det er et stykke konstrueret logik, der i afviklingens øjeblik kan synes rigtigt og

ikke selvmodsigende, men som ved nærmere eftersyn modsiger sig selv og afslører sin falskhed.

Udsagnet lyder: Fordi noget er nyt, er det godt og sandt. Det nye er altid bedre end det gamle. Ikke

sandt, for allerede i den præcise formulering af udsagnet, falder det fra hinanden. Pludselig kan vi

godt se det, blot her fremstår det som falsk, som absurd. Hvis stadig i tvivl så vend det på hovedet og

sig: Fordi noget er gammelt og lugter hengemt og støvet, så er det godt. Nej vel!

Det gamle, det afprøvede, det gennem generationer overleverede, det af folk gennem tider

blankpolerede og rundslebne, det venererede, ærede og hyldede, det af kulturen dyrkede – betyder

kultur ikke opdyrket? – det der næsten er tyndslidt, fordi det er så godt at bruge, er pludselig ved

indtrædelsen af et magisk ord blevet second hand.

Lad os for en stund blive konkrete.

Guillotinen var en innovation. I stedet for at ramme ved siden af med en økse ét hoved ad gangen,

kunne man sætte dekapitering i system.

Sennepsgassen var en innovation. Ved at lukke en portion seriøst dårlig luft ud over landskabet kunne

man skabe helvede på jord.
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Atombomben var en innovation. Nu behøvede man aldrig at møde sin fjende længere og slap af med

100.000 i ét BigBang.

Er det for retorisk? Lad os prøve noget andet og se, om det er mere indlysende. Tilbage til udsagnet:

Det nye er altid bedre end det gamle, det er grund�loso�en bag innovationsbegrebet. At opdyrke evig

og løbende fornyelse som ideal i modsætning til bevarelse og �njustering af det velfungerende bør

eksamineres.

Et hus bygget af innovative = nyudviklede syntetiske og højteknologiske materialer er bedre end end et

hus bygget af traditionelle, organiske og simple materialer. Bedre for hvad? Byggebranchen eller

mennesket?

Svaret ankommer på to fronter. Den ene front er, at huset falder sammen efter max 50 år pga valget

af prisbillige og uprøvede materialer. Den anden front er, at mennesker ikke trives i stål, glas,

alluminium, plastik, epoxy, rockwool og beton og i sterilt, overisoleret indeklima. Innovation er altså

direkte proportionelt med forfald og destruktion.

En lignende logisk fejlslutning ville være: Fordi noget er nyt, er det dårligt og falsk.

Her nærmer vi os en konklusion, en sammenføjning. Nyheden, det fornyende i sig selv er ikke udtryk

for kvalitet. Det er derimod forståelsen af, hvad der er … kvalitet.

Innovationsbegrebet mangler kreativitet som en komponent. Innovation er et korporatistisk begreb,

og korporatister er bange for kreativitet. Innovation kan sættes på dagsordenen og kontrolleres i en

businessplan, egentlig kreativitet har det med at true kontrolsystemet med sin uforudsigelighed.

Managementkulturen taler om innovation og ikke om kreativitet. Og hvis de ind imellem bruger

udtrykket ‘den kreative klasse’, så mener de: de folk, som de ikke kan undvære, men som de ikke gide

at fastansætte. Og sandt at sige, er en del af dem ikke til at holde ud og har en tendens til at

overvurdere deres egen genialitet.

Innovation er tæmmet, velopdragen og blåstemplet kreativitet. Men hvad værre er, at det er et

redskab til endnu et korporatist-managemet-udtryk ankommet i mellemtiden: disruption. Vi svømmer

i begreber for iscenesat og kontrolleret ødelæggelse. Jeg kommer lige fra distortionfestival, hvor vi

dekonstruerede og gjorde op med det bestående med disruption, så vi kan bryde med den sociale arv

og gøre op med …

Her kunne vi godt efterlyse lidt kreativ skaberevne midt i al den fornyende ødelæggelse.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/


29.12.2022 15.37 overetagen

https://www.overetagen.dk/?format=pdf&post-type=post&order-date=desc&order-menu=asc&statuses%5B%5D=publish&dates%5Bafter… 3085/3124

Mørk himmel

Jeg har en teori, og jeg siger udtrykkeligt, at det er en teori, en spekulation,

der handler om, at gadelys er opfundet for at få mennesker til at glemme,

at de hører hjemme under åben himmel i et Univers af uendelighed

med kosmiske ovenlys af overvældende mangfoldighed i dette hav af uendelighed.

Jeg ved godt, de hævder inde hos teknisk service ved kommunen,

at det er for, at mennesker ikke skal baldre sammen i mørket,

og sandt nok er det, at man nødig ville være foruden et sæt hæderlige lygter

på en mørk sidevej til en landevej, hvor der kunne ligge en død ko eller værre,

men hvem siger i øvrigt, at mennesker er skabt til at rave rundt i mørket,

når vi af naturen ikke er skabt med natteøjne som katten og måren og musen?

Men min teori inkluderer også den mulighed, at de inde hos teknisk service

ikke kender den fulde sandhed om det, de går og servicerer, hvilket ikke nødvendigvis skal ligge dem til

last, herregud det står ikke i deres jobbeskrivelse, de får ikke løn for det,

men altså at der er en større – eller dybere om du vil – tanke bag al den overbelysning,

dette nær- og distanceblænderi, denne lyskult, disse forhørslamper i dit fjæs, tilstå-tilstå!

Nogen vil måske påstå, at det er et gammelt instinkt med at skræmme mørkets magter,

alle vampyrerne og varulvene og det øvrige gespensteri og troldtøj, der efter sigende og troende

Mørk himmel
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huserede i mørket, mens vi forskræmte sad og skuttede os ved ildstedet.

Min teori slutter af med en mistanke, og jeg siger udtrykkeligt, at det er en mistanke om,

at mennesker ikke må kende den sande betydning af mørket, alt det, der gemmer sig mellem de

kosmiske ovenlys, det sted, hvor lyset, sto�et og energien forsvinder og bliver til sin egen modsætning,

nulpunktet for evighedernes evighed, genskabelsen og genfødslen, mødepunktet mellem livet og

døden, hvor skabelsen viser sig som noget, der ikke foregik en gang for længe siden, da en eller anden

sindsforstyrret gud legede med tændstikker i en gastank, men hele tiden, hvert nanosekund, hver dag,

hvert år og hver æon for næsen af os, mens vi står på en underbelyst mark og ser op i den mørke

himmel med mælkevejens myriader, og oven i købet føler, at vi er en del af det! Bare en teori.

Skolepengene tilbage

En skøn omend utænkelig tanke, for det ville betyde et anseligt beløb som tilbagebetaling for at have

spildt et anseligt antal dage, timer og i sidste ende hele år på at lære absolut INTET! af værdi eller

relevans for forståelsen af virkelighedens verden.

Hvilket selvfølgelig er endnu et problem, da uvirkeligheden synes at virke på sin egen e�ektive omend i

anselig grad syge måde og dermed bliver til virkelighed i sig selv, al den stund at virkelighed er det, der

virker, hvorved den æder og fordøjer alt det, der burde have været virkeligt, men som i bedste fald

henligger som uvirksomt.

Og det er et anseligt problem, at vi ikke kan gøre andre end os selv ansvarlige for det omfang af

uvederhæftighed, som blev proppet ind i vores potentielt modtagelige hoveder, mens vi i øvrigt havde

travlt med at rende rundt og sparke til en bold nede på engen eller køre os fordærvet på en

hjemmelavet bjergbakke af en jordbunke i en tid, hvor mountain bikes ikke var opfundet endnu – og

hvad tøserne lavede, mens vi væltede rundt i græsset i en brydekamp, har jeg ingen anelse om, men

de af os, og der var faktisk en del, der havde en IQ, der var gearet til andet end at læse tegneserier – og

med al respekt, for vi læste eddermange af dem – altså vi kunne ligeså godt have lært en masse om

den virkelighed, der ikke var uvederhæftig.
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Hvilket selvfølgelig er endnu et problem, for de stakkelse skolelærere havde ingen anelse whatsoever,

som de siger over there om, hvad de havde af virkelige – der var den igen – muligheder for at formidle

virkelighedens verden, for de var børn eller lillebrødre-søstre af en generation, der �k et gigantisk

traumatiserende folkemord over nakken, der lærte dem ikke at stille spørgsmål ved, om virkeligheden

nu også liiiiige var, som de sagde over there, for alle var jo lettede over, at folkemyrderierne stoppede

for en stund.

Og det er et anseligt problem, at de nu kaldte krigsskat for indkomstskat, for krigsmagerne havde købt

krigen på afbetaling og skubbet gælden til kommende generationer – for evigt! Og hvorfor er det et

problem? Det er et problem, min fætter, min kusine og min syge moster, fordi vi lærte et og andet om

krige i skolen, som vi i hvert fald i gamle dage betalte skolepenge til – men vent, det gør vi stadigvæk,

for vi betaler skat! Got my point?

Narcissos

Og her er det jo vigtigt at huske på, at nymphen Echo blev stra�et og sendt over i det andet rige, den

anden dimension, hvor hun kun var i stand til at gentage og aldrig ytre, hvilket efterlod Narcissos i en

utålelig situation, der tvang ham til at for evigt at glo på sit eget spejlbillede, begge derfor fanget i eget

privat fængsel af fortryllelse.

Ringer der en klokke?

Nå, men så prøver vi den her. Gud, eller rettere som der står skrevet: guderne, hvem de så end var, så

en dag, at menneskene nu var i standt til at ’skabe det, som de ønskede’, hvilket var utilstedligt for

guderne, så de besluttede sig til, som der skrevet står, at stra�e menneskene med et

masseødelæggelsesvåben, så de ikke længere kunne tale sammen.

Er der et mønster her?

Så er der yderligere historien om den videbegærlige kvinde i haven, der åd af æblet, hvorefter både

hun og hendes boyfriend blev smidt ud af botanikken i bar røv, og det må sandelig være en alvorlig

forseelse, siden ledelsen var nødt til at hyre en engel med �ammesværd til at sørge for, at de ikke sneg

sig indenfor igen efter lukketid.

Er det noget nyt under solen?

Nyheden skulle i så fald være, at guderne stak halen mellem benene i erkendelse af, at menneskene

var for hård en nød at knække, hvilket der meget, der tyder på, at de IKKE gjorde, siden de ikke til dato

er holdt op med at pisse ned i myretuen og lægge gift ud for tilegnelse af egentlig viden og udførelse af

egentlig samtale.

Hvad har det efterhånden med Narcissos at gøre?

Jeg tror, svaret må blive, at uden egentlig viden og egentlig samtale, fanget i babylonisk

begrebsforvirring uden anelse om, hvor vi kom fra og hvem vi er, så hedder vi alle sammen Narcissos

og glor ned i en vandpyt, mens vi piller i vores navler og kønsdele
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Bavian

Hvis du gider mene det samme som mig, mens du klør mig på ryggen, så vil jeg føle mig bedre tilpas,

og nu mens du er i gang, må du godt nappe den tæge, der sidder deromme, og klø lidt igen, når du er

færdig.

Så skal jeg nok mene det samme som dig, for hvis jeg skal være ærlig, så er jeg temmelig meget i tvivl

om, hvad jeg skal mene om det hele, men hvis vi nu blev enige om have den helt rigtige mening med

det grønne kosher-svanemærke, blåstemplet rødt og gult, så kunne vi sidde og klø hinanden diverse

steder, mens vi nikkede bekræftende og anerkendende, som det hedder på coachingsprog.

Og så slap vi også for at have en samtale, for den slags kan godt være lidt for udfordrende, mens man

klør pels i �ok, så i stedet for kan vi sige nogle lyde og lave nogle grimasser, der passer, mens vi lufter

vores gasser og stilfærdigt højlydt fryde os over, at �okken udelukkende består af den størst tænkelige

multikulturelle diversitet af individer med samme grad af uddannelse, samme mening, samme

indtægt, der ser de samme dødssyge TV-programmer og stemmer på den samme �øj til valget.

Således omgivet af bavianer med den samme regnbuefarvede røv, der aldrig siger imod, eller stiller

dumme spørgsmål i utide i stil med: hvorfor mener vi hele tiden det-og-det, og hvor kom den mening

fra, og mener vi i det hele taget noget?

For den slags partykillers må nok hellere se sig om efter en anden �ok, siden overbavianen ikke ville

forstyrres i sin ideologiske middagssøvn og ej heller gad få sin meningsdannende banan galt i halsen.

Så hvis du gider lukke døren, så vi ikke behøver være i stue med andre end de, der klør os på ryggen,

bag ørerne og mellem benene på den helt rigtige måde, så er du et politisk korrekt pelsdyr, og hvis du

gider at klø lidt mere til venstre og lidt mere … JA for satan, det kløede, så jeg blev helt våd i

underpelsen! og gider du så ikke lige at sige til dem på den anden side af døren, at de skal holde deres

kæft i ytringsfrihedens navn.

Berømmelse

Godt jeg ikke er berømt, tænkte han ved sig selv, mens han gik ned af hovedgaden en lørdag

formiddag i en af de her små provinsbyer, du ved, hvor der stort set kun er én forretningsgade, der er

værd at tale om, og hvor folk mere eller mindre kender hinanden eller som minimum har spottet

typerne ud, og hvor tjeneren i den lokale restaurant allerede mener at vide, hvilket slags øl man har

tænkt sig at bestille til biksemaden.

Men så kom han til at tænke på, at et sådan sted måske ikke ville være det værste sted at være

berømt, hvis det ikke kunne være anderledes, for så kunne man i det mindste få glimmeret overstået,

og der ville nok altid være tale om et drys jantelov af den mere harmløse og egentlig velgørende

karakter i retning af Det kan da godt være, han er noget ved musikken, men her ude er han altså bare

…
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Han gøs ved tanken, mens han forestillede sig berømtheder i Hollywood-kategorien udenfor deres

indhegnede celebrity-ghetto henvist til at bære solbriller, paryk og kunstigt skæg for ikke at blive

genkendt af horder af tåbelige fans – eller antifans for dens sags skyld, da disse tumper ikke kan

skelne skuespilleren fra den seneste karakter, hvor han er ond-ond i den-og-den latterlige TV-serie.

Eller hvad nu, hvis man virkelig var ondsindet, kynisk mf’er som en tidligere britisk premierminister

med bunker af politisk løgn, folkemord, medvirken til terror på ikke-samvittigheden – for den slags har

psykopater ikke – for så kunne man aldrig bevæge sig ud i byen uden bodyguards, hvilket man måske

netop i ex-premier’ens tilfælde kunne mene var velfortjent, men det var lige en glimtvis

sidebemærkning.

Altså man behøvede ikke engang at være berygtet-berømt for snavs for ikke at kunne gå på gaden i

disse tider med reaktionær barnagtighed grænsende til dyrisk adfærd, hvis vi lige forstår udtrykket, da

et dyr aldrig ville overfalde et menneske eller et meddyr for egen fornøjelses skyld eller for at få udløb

for et kollektivt had forårsaget af afstumpning, iscenesat polarisering og hjernevask – medmindre du

var en pittbull med hundegalskab.

Tænkte han, mens han hilste på folk i nysgerrig godmodighed – uden at være berømt.

Ved vinduet i genbrugsbutikken kom han forbi et brugt billede af dronning Grethe og gøs ved tanken

om at være fast inventar i tabloidsprøjterne, hvor man én dag blev dyrket som en guddom og en

anden blev heglet igennem og påduttet de nedrigste egenskaber, blot fordi læserne af sprøjten ikke

selv havde et liv men var nødt til at projicere det emotionelt-intellektuelle samlesæt, der kunne have

været et liv, over på en kendis.

Same-same med den stakkels tennisstjerne, og det hedder det jo, for hun er jo ikke bare tennisspiller

men udnævnt til en stjerne på himlen, som den samme tabloidpresse ikke kan få nok af at hylde eller

tilsvine ganske efter redaktørens dagsform, og der er ingen grænser for hverken det ene eller andet,

fordi mennesker åbenbart ikke tillader stjerner af have op- og nedture, HVORVED de fortrænger, at

deres eget liv netop har været sådan.

Det var ikke som sådan, fordi han havde den store sympati for de stjerner på himlen eller de folk, der

havde søgt magten i begær efter netop berømmelse eller magt, især når det var lidt for tydeligt, at

beruselsen og korrumperingen havde slået igennem, at de opførte sig umådeholdent egoistisk eller

kynisk, og at den status, de var tilskrevet via mediedækket ophøjelse, lå milevidt fra deres

menneskelige og etiske standarder.

Det var mere, fordi der nu kørte en helt ny trend med, at disse celebriteter, der �imrede på forsiderne

af sprøjterne eller �ashede i prime time på �immeren heller ikke havde ret til det, som alle mennesker

burde have: en fortid, en ubekymret og rimeligvis ikke helt afklaret ungdom, hvor de ligesom alle

mennesker havde begået en eller anden mindre dumhed – der nu 30 år senere eller endnu senere

blev hevet op og brugt til svineri.

Sæt nu, tænkte han, mens han gik forbi lokalavisen, at man kom til at sige noget skidt om jyder, der

ellers er udmærkede mennesker, men en eller anden gnidret kregler kunne man sikkert sige noget
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skidt om, hvilket den lokale redaktør i et ubevogtet øjeblik så valgte at viderebringe, hvorefter han

dagen efter måtte stå skoleret og skrive noget dårligt om sjælændere og MIG, da alle lokalaviser i

landet som bekendt er ejet af Jyske Medier.

Hvad er egentlig forskellen på den slimede mentalitet, der behersker berygtelsernes og

berømmelsernes o�entlige tilsviningsrum og en middelalderlig markedsplads med pis og lort i

rendestene, løbske grise, sladrekællinger og gabestokke? Spurgte han sig selv.

I samme stue

Jeg har et interessant forslag at stille dig. Tillad dig en gang imellem eller blot for én gangs skyld om

ikke andet at være i stue med folk, du grundlæggende er uenig med, eller TROR, du grundlæggende er

uenig med. Jeg vil dog lige advare på forhånd om, at et vist mål af intern attitudehåndtering er en

forudsætning. Det vil sige, at mobiliserer humor, nysgerrighed og evne til behovsudsættelse af især ét

speci�kt behov, der i virkeligheden ikke er et behov men et begær (needs <> wants), hvilket er et �ertal

af menneskers utålelige trang til ALTID at få ret og ALDRIG blive sagt imod.

Hvis du har overstået det, om man så må sige, pubertære stadie af duknakket, kon�iktsky curlingangst

for eventuel modstand, og hvis du for en stund har forladt bavian�okkens sociale kløen hinandens

pels og halvædle dele og herefter med sans for venlighed træder ind i en forsamling af potentielt

anderledes tænkende, så vil du opdage noget ganske besynderligt.

Her er det på sin plads at introducere et �loso�sk-epistomologisk begreb ved navn falsk dichotomi,

hvilket for ikke-latinkyndige betyder et erkendelsesmæssigt begreb kaldet falsk modsætning. Du vil

opdage – men altså kun under forudsætning af, at du har smidt dine implanterede fordomme om dig

og de andre, de rigtige og de forkerte, enten med mig eller mod mig, de gode og de onde, de røde og

de blå, de sorte og de hvide, de rettroende og de vantro, de progressive og de reaktionære (hvilket nu

viser sig at være fuldstændig omvendt, hvilket gør begreberne latterlige) – så vil du opdage, at du

umuligt kan være så absolut uenig med de absolut anderledes tænkende, som du gik og troede. Det er

i det hele taget lidt belastende med alle de absolutismer, der går under dæknavnet relativisme.

Lad mig forklare nærmere. Hvis du tænker dig grundigt om, så er du hele dit liv – er du straks uenig, så

tænk dig om igen – blevet tvunget eller som minimum opfordret til at vælge side. ALT hvad de sagde

ovre på den anden �øj måtte nødvendigvis være forkert. Så hvad gør du? Du mener udfra denne logik,

at dit synspunkt per automatik må være det modsatte. Du kaldte dig selv for progressiv, og pludselig

med et trylleslag er du blevet reaktionær. Hvad faen skete der lige dér?

Hvis du på den anden side kaldte dig selv for konservativ, altså bevarende i forhold til velfungerende

traditioner og overleverede velgørende menneskelige værdier, så kunne du nemt falde i en grøft, hvor

du i stedet for at advokere for familie, tradition og deres velgørenhed kom til at snakke globalfascisme,

militarisme, monetarisme efter munden.

Hvilket viser, at de, der har introduceret resten af menneskeheden for deres falske dichotomi er

FUCKING! ligeglade med, hvad folk tænker, føler, tror og agerer på, bare folk er så tilpas snotforvirret
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optaget af de falske modsætninger, at de aldrig opdager, at helheden er skåret over i 147 stumper og

smidt tilfældigt udover landskabet, så intet levende og tænkende væsen opdager, at stumperne er en

del af en oprindelig helhed. Imperiet kalder det for del-og-hersk, og her gik vi og troede, at

imperialisme handlede om underkuelsen af udkantsverden og dens kulturelt underfrankerede etniske

kvægstammer, men for den opmærksomme læser står det klart, at det i allerhøjeste grad handlede

om os selv, og at VI var imperialismens hovedmål. Alle hottentotterne, kloakbeduinerne, risgnaskerne

og de andre underfrankerede udkantsvæsener, der stod et godt stykke nede på den

socialdarwinistiske tjekliste over udryddelsesberettigede, ubrugelige grovædere, var i virkeligheden

kun de sekundære mål. Del og hersk er inde i dit hoved.

Her er vi så ved at nærme os sagens kerne, nemlig hvorfor vi render rundt i denne sump af falske

modsætninger, der i virkeligheden ikke eksisterer, men som vi TROR eksisterer, og som vi

vedligeholder med et kologiganormisk kalorieforbrug af falsk forargelse, forloren ophidselse,

misforstået opposition, uberettiget uenighed, uhensigtsmæssigt had, der, hvis det blev omregnet fra

kalorier/kilojoule til hestekræfter ville kunne trække samtlige DSB-lokomotiver i landet hele året rundt.

Det gør vi af den simple årsag, at når vi SELV gør det, så behøver DE ikke at spænde ben for os.

Og her kommer så det besynderlige, som du opdager, hvis du en dag med sans for venlighed – det er

en forudsætning! – træder ind i en forsamling af potentielt anderledes tænkende. Hvilket er, at mindst

halvdelen af det, som de sidder og mener, er noget, du selv umiddelbart kunne mene, hvis det ikke

bare var fordi, at bavianerne dérovre, hvor du kommer fra, har besluttet, at den slags må man ikke

mene af den åndssvage grund, at det er noget DE ANDRE mener. Når du først har opdaget det, så

bliver det fandme sjovt at være i stue med de andre. Så er det bare at satse på, at de andre synes det

samme.

Det hjemsøgte spøgelse

En ny situation er opstået blandt levende og døde. De skyldes, at de levende i disse tider er

overforsynet med dokumentationsredskaber i forhold til deres venner og slægtninge. Folk har

tusindvis af timers videoptagelser af deres børn, ægtefælle, forældre og venner. Overalt hvor de står

og går, dokumenterer de deres mindste og mest ubetydelige livsytringer, for de kunne jo risikere at

være betydningsfulde i sidste ende. Hvilket de måske også er på et dybt spirituelt plan, men det er

næppe overvejelserne. Når man nu lever på over�aden af livet, er det vel over�aden, der skal

dokumenteres.

Ydermere eksponerer de deres dokumentations-overload på Facebook og Instagram og YouTube, så

de kan dyrke deres selvforelskelse vha af selvbekræftelse. Og når først ens intimsfære er ude i den

æter, så fanger bordet.

Set ud fra den levendes position er der altså en overload af potentielle minder i tilfælde af, at en af

disse tilknyttede personer går bort. Der er nu en ny trend, hvor det, der før var en sørgende person,

der skulle bruge tid på at bearbejde og omsider slippe sin sorg – evt. ved hjælp af andres hjælp, en

sjælesørger, en terapeut eller bare omsorgsfulde personer, der lagde en tålmodigt empatisk øre til. Nu
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er det den sørgende, der på uhæmmet vis vedligeholder / gentraumatiserer sin sorg og sit savn vha

sociale medier og den overload, der er opbygget ved det stærkeste af alle dokumentationsmidler: de

levende billeder.

Den levende kan nu genskabe, nærmest genoplive de døde fra deres grav og bringe dem tilbage igen,

igen og igen. Der vil blive et stigende antal tilfælde, hvor en sørgende person vil lukke sig selv inde i sin

genskabte relationsverden og miste grebet om virkeligheden. Hvor perfekt passer endnu en mental

ubalance ikke i den herskende verdensklasses dødskult?

Men som den vågne læser har forstået allerede i overskriften, så stopper problemet ikke her. Altså

muligvis, for her er vi ude i noget spekulativt, noget der kun kan tænkes muligt, hvis man i forvejen har

åbnet sit tankesæt for den mulighed. Hvordan har de døde det med aldrig at blive sluppet?

Vi har det med at sige til os selv, at begravelser blot er for de levende. For en ærkeateist er kroppen jo

bare en maskine, så efter døden er kroppen jo bare et stykke skrot og sjælen har aldrig eksisteret som

andet end et biprodukt af nerveimpulser. Fuck den døde, for det er mig, de handler om. Man ærer ikke

den afdøde, man fodrer sig selv. Et �rkantet udsagn? Skulle der være en ateist, der bliver stødt på

ærmet over dette udsagn, så bør du mane sig selv til en stund af seriøs eftertanke og revurdering af

din egen selvopfattelse, for så er du skabs-ikke-ateist, hvilket vil sige, at du ikke længere med rette kan

kalde dig ateist. Hvad ud så herefter vil kalde dig selv, må du se at �nde ud af.

Jeg kender rent faktisk præster, der vil skrive under på udsagnet om, at begravelser kun er for de

levendes skyld. Men her kunne man få den ondskabsfulde tanke, at det jo er de levende, der er deres

kunder i butikken, altså et potentiale for de dødes klientelle genbrugsværdi. Men en præst har ikke

rigtige dårlige undskyldninger for ikke at nærlæse de hellige skrifter, vedkommende er uddannet til, og

i disse skrifter er det helt tydeligt, at begravelsesritualet i ganske høj grad er beregnet på den døde.

Læs fx blot det udsagn fra ritualet, som mange vælger at sætte på en gravsten: Hvil i fred. I fred for

hvem eller hvad? I fred for de levendes verden, som de lige har sagt farvel til. Eller på gensyn alt efter

behag og tradition. Men der står Hvil i fred og ikke Kom tilbage mor, NU! Du kan da ikke stikke af fra

regningen for alt besværet. I NEEED YOU MOTHER! Nej vel. Ta’ at bli voksen. John Lennon slap afsted

med det, med nød og næppe og pinlighed.

Lad os tillade os den tanke, at beskrivelser fra hellige skrifter taler sandt og skal tages alvorligt og

herefter se det fra den dødes synspunkt. Som afdød, som bortgået til det hinsides �nder man nu en

plakat på Himmeriges Porte med ens billede, hvor der står wanted! Man er efterlyst i radioen, på

fjernsynet og over internettet. Der bliver råbt på en i det fjerne hele tiden. Man har ikke lov til at hvile i

fred.

De døde bliver nu hjemsøgt af de levende! Jeg kunne i et fantasianfald få et billede på nethinden af

dannelsen af en hinsides brancheorganisation for nyligt afdøde, der går i forhandling med

formidlingsleddene mellem de levende og de døde – der i egen selvoplevelse stadig er levende bare på

en anden måde – om at få de levende til at fatte, at de ikke har lov til at dyrke deres sorg på DEN

måde. Altså få jer et liv!
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Relativisten

Er det ikke interessant, som verdens bestandighed bliver bekvemmeligheds�ygtning,

når den føler sig lidt trykket på næsen eller storetåen eller prikket på skulderen?

Siger det ikke ENORMT meget om samfundet … du kan næsten ikke hælde sådan noget ylle ud af foret

uden at være en babyboomer-joke af en bagskid fra forrige århundrede

– så i stedet kan vi spørge:

Er det det ikke lidt bemærkelsesværdigt, lidt på påfaldende grænsende til indlysende,

at denne verdens højhellige meningskommissærer kan skifte fra i ét splitsekund

fra at være helt oppe at hænge i korrekthedens kandelabre, der sender deres gudsbenådede lys

henover den meningshungrende menneskehed med deres indiskutable dogmatik, til det næste

splitsekund, når de muligvis for første gang i deres voksenliv møder en person, der stille og roligt

omend insisterende stiller spørgsmål ved dogmatikkens og trossætningernes fuldkommenhed og

hø�igst men stadigvæk insisterende nysgerrig – straks udbryder: JA ALT ER JO RELATIVT!

KAPOOF! En tryllestav har på et mikrosekund transmogri�et absolutisme til relativisme!

Før blev alle udsagn indledt med:

ja vi ved jo alle, at … nu er det jo sådan, at, … enhver ved jo, at, … der kan ikke herske tvivl om, at …

videnskaben har jo vist, at … og det er da helt utroligt, som de her typer altid henviser til videnskab, hvis

de ikke kan komme op med en kvali�ceret mening baseret på hjemmearbejde …

Og med et blink af et øjenlåg hurtigere end en �s fra en anderumpe ankommer udsagnet:

nåja, det er jo bare noget, DU mener, det kan enhver jo komme at sige, det er nok sådan noget

konspirationsteori at hævde, at der skulle �ndes sammenhænge, som JEG og de bavianer, der klør mig på

ryggen, og som jeg vellystigt klør igen, ikke for længst har gennemskuet, for du må jo forstå, at vi har gået i

skole, læst bøger, fået et eksamensbevis og nu bestrider en efter vores egen opfattelse meget vigtig stilling –

hvorfor vi jo ikke kan tage fejl og derfor falder ind under kategorien absolut korrekte, hvorimod det, DU siger

nu, som i øvrigt irriterer mig AD HELVEDE TIL! fordi jeg pludselig føler et snert af bid, af en pæl i kødet, af

anfægtelse, en helt utilstedelig antydning af, at der noget, jeg ikke har forstået, altså det, du siger selvfølgelig

er … RELATIVT.

Kællingerøv

Forestil dig, at du var præsidentkantidat i United Stupid of Amorons og havde total opbakning fra Wall

Street, total opbakning fra pædo�l-Hollywood, total opbakning fra alle milliardær-geeks og Tech-

facsister i Sillicon Valley, total og aldeles opbakning fra hele 15 milliarder $ budget mediemaskinen

bestående af CNB, NBC, CNN, Fox News, ABC, Channel 4, BBC America, at du havde uforbeholden
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opbakning fra hele det militær-�nansielt-industrielle kompleks, at du ved et partikup havde overtaget

kontrollen over hele det demokratiske parti og havde fuld opbakning fra valgprognoserne, der hver

dag pumpede ud, at det var nyttesløst at stemme på modkandidaten, at du havde ubegrænsede

kampagnemidler til rådighed ska�et fra din egen pengevasker-familiefond, havde dine pædo�li- og

human-tra�cing-venner på plads på valgdagen, der havde tappet ind i valgmaskinerne, at du havde

formået at privatisere belastende mails på egen server om alt det uran, du havde solgt til russerne, at

du havde opbakning fra CIA, NSA og FBI.

Altså forestil dig lige, at du i et parallelt univers havde mulighed for at få så entydig kolo-massiv

opbakning fra etablissementet i det ma�astyrede, korrupte land med folk, der i generationer var

blevet gjort dummere og dummere og hjernevasket med hele udtrækket af monstermaskinen – OG SÅ

GIK HEN OG FLOPPEDE TOTALT!

Altså forestil dig, at du følte dig så uovervindelig i din tro på, at maskinen gav dig total garanti for at

vinde, så du efter �oppet reelt ikke anede, hvad der havde ramt dig, for det var jo utænkeligt, det

kunne ikke ske, de havde jo lovet dig, du var jo den udvalgte, der som de sagde dårlig nok behøvede at

blive valgt, for det var jo bare et teater for folket.

Forestil dig så til sidst – og her bliver det rigtig stygt – at du står tilbage med bæaben, at alt glimmer og

pailletter og rynkecreme er skyllet af, at din kunstige immunitet er gået �øjten, og at folk så formaster

sig til at grave i dine forhold og �nder – lad os bare sige ét og andet, der i værste fald kunne bure dig

inde i resten af dit nu miserable, mislykkede og parkinsson-befængte liv, og bliver sat i husarrest og

under mistanke, så du er nødt til på påfaldende nøjagtig samme vis som en af dine pædo�livenner og

en ligeså skummel neocon-senator fra det andet parti at skjule fodlænken på højre fod vha bandager.

Altså forestil dig bare en gang sur kællingerøv, der ville lugte langt ned i opgangen, så naboerne måtte

spørge hinanden om, hvorvidt det var en hængt kat eller en selvdød køter, der lå og stank bag døren.

Anmelderi

Det er godtnok et besynderligt udtryk. Hvem er det, der anmeldes, og hvilken myndighed anmeldes de

til? Findes der et autoriseret smagspoliti, der sidder med hele lovteksten om, hvad det er tilladeligt at

udtrykke, hvad der er stort og småt og skidt og godt? Eller er det som under den Franske Revolution

pøbelen, gadens parlament, der er den højeste autoritet – der selvfølgelig underforstået som under

denne og ALLE efterfølgende revolutioner ikke har åndsevner til selv at skelne og bedømme, så de skal

nok have lidt hjælp til det.

Hvad er egentlig forskellen på anmelderi og angiveri? Folk bliver af en personage, der har udnævnt sig

selv, solgt sig selv til et medie som kvali�ceret indenfor anmelderisme, anmeldt, dvs enten udstillet på

en piedestal med indskrifter og lovprisninger eller udstillet i gabestokken på torvet til o�entligt

bespottelse eller ét eller andet lunkent gradbøjet sted mellem de to yderligheder.

Og hvem er denne anmelder egentlig? Er det en helstuderet eller halvstuderet røver, er vedkommende

en forsmået, falleret talentfattig wannabe-kunstner, der aldrig selv har turdet sætte røven i
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klaskehøjde, og som nu har fået carte blance til at ophøje SIG SELV og sit ufattelige vid ved at nedgøre

eller højlove andre?

Nåmen hr. digter, eller hvad du nu er for en hjerneskade, hvad nu hvis du selv gik hen og �k en

knaldende god anmeldelse og solgte en knaldende masse bøger?

Det skal jeg sige dig. For det første er det en knaldende tænkt situation, for det kommer ikke til at ske.

Men i en tænkt virkelighed, så ville jeg sælge en knaldende masse bøger og skrive lige, hvad der

passede mig, og jeg ville gøre det i erkendelsen af, at det i sidste ende ALDRIG er anmeldelsen til

smagspolitiet, der gjorde udslaget, men at den stakkels anmelder ikke havde andet valg, hvis han ikke

ville have sit publikum på nakken – for han har jo også et publikum og er ligesom politikere hverken

værre eller bedre end de, der har givet ham lov til at være mellemhandler mellem en autoritet, der

reelt ikke eksisterer og mennesker, der godt selv kan læse, lytte, se, høre, smage og bedømme, og som

reelt ikke har brug for den stakkels anmelder, ligesom vi reelt ikke har brug for hverken præster eller

politikere som mellemhandlere. De må da gerne stille sig til rådighed som anbefalere og formidlere, de

må gerne scanne feltet, hvad vi ikke har tid til i dagligdagen, og de må gerne – hvis de evner det – hive

niveauet op. De må i det hele taget gerne stille sig til rådighed, men så skal de satanædemig også tage

sig samme og som udgangspunkt forstå ordet RÅDIGHED og dertil forstå, hvilken ydmyghed, der

kræves i samme åndedræt.

Og undskyld mig, det er altså bare ikke det, jeg ser, når jeg for min part og fra mit udsigtspunkt

scanner feltet af mellemhandlere, der ’tilbyder’ visse ydelser af mere eller mindre suspekt karakter.

Forestil dig et eksperiment. Der blev nedsat et bredt panel af – lad os bare sige læsere af litteratur

indenfor alle genrer – hvor der blev udvalgt en række værker udgivet indenfor de sidste 10 år. De

valgte hver 10 værker, som de havde anska�et sig og læst, og som de selvfølgelig som læsere havde en

mening om, hvilket er læserens privilegium, som ingen kan tage fra vedkommende. Herefter blev

læseren præsenteret for 10 forskellige anmeldelser af hvert værk, som læseren så blev bedt om AT

ANMELDE. Hvad tror du, resultatet af det ville blive? Spurgt på en anden måde, tror du, at det var en

skøn overensstemmelse mellem læsernes opfattelse af litterær kvalitet og det højt hævede

anmelderes?

Det kan ikke udelukkes, at der er en vis indbyrdes tiltrækningskraft mellem de to. Altså at læserne på

deres side foretrækker, køber og læser, hvad de har hørt skulle være vældig godt, og at anmelderne på

deres side stikker �ngeren i jorden og trendsætter, hvad de mener, bliver anerkendt – og SALGBART,

glem ikke den side af sagen! En anmelder er også en salgsagent, hvilket du som anmelder selvfølgelig

fnysende og skinhelligt vil benægte. C’mon, drop hykleriet¸ du ved sgu da godt, at det, du roser, har det

med at blive solgt i højere grad end det, du sviner til. Så du er altså, hvad enten du piver eller synger,

en luder for en salgsmaskine.

Samtidig må det jo også ærge anmelderen, at de underfrankerede masser, som han som

smagsdommerisk hyrde er sat til at vogte og lede, har det med at at læse det, som de selv foretrækker,

hvilket tvinger anmelderen til at fnyse en gang ekstra over det mål af ignorance og dårlig smag, som

fårene udviser.
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Den eftersøgte

Ja, hvad drejer det sig om?

Jeg vil gerne melde mig selv.

OK, og hvad er navnet?

Det er en del af problemet, for jeg har ikke noget.

Hvad mener du med ikke noget navn? Alle har et navn?

Jeg er ikke desto mindre eftersøgt og vil gerne melde mig.

Men hvis du er eftersøgt, må det vel være under et form for navn.

Det er kun mennesker, der har navne. Sådan nogle som mig har ikke navne.

Og hvem er sådan nogle som dig, hvis jeg må ha’ lov at spørge?

Det er den næste del af problemet, for det er der ikke noget navn på.

Du siger nogle – er I �ere af slagsen?

Det er så et yderligere problem. Det var vi indtil for nylig, men nu er jeg den sidste.

Den eftersøgte
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Og hvad er der sket med de andre af slagsen – som der ikke �ndes et navn for?

De valgte at �ytte sig et sted hen, hvor de ikke er tilgængelige. Det er et problem.

Har du nogen identitetspapirer?

Jeg har ikke nogen identitet, jeg er bare mig selv. Det synes jeg så ikke selv er et problem.

Jeg synes ikke rigtig, vi kommer videre her. Hvad mener du selv, du er eftersøgt for?

Jeg er eftersøgt, fordi jeg mangler.

Ja, og hvor mangler du så henne?

Mellem aber og mennesker, det har jeg gjort i 150 år, og nu er jeg træt af det.

Så tror jeg ikke, du er kommet det rigtige sted hen.

Jeg har både været på Zoologisk Institut og i det Antropologiske Selskab,

og de siger, at de ikke vil have noget med sagen at gøre.

Så vil jeg henvise til udlændingestyrelsen, fremmedpolitiet eller rodekontoret.

Der har jeg været, og de prøvede at sende mig hjem. Men problemet var, at der ikke var noget sted,

der hed den slags, eller at de mente, at transporten ville blive vanskelig.

Så kan jeg desværre ikke hjælpe dig.

Nå, der var ærgerligt, så ved jeg ikke rigtig, hvor jeg skal gå hen.

Lige til sidst, ved du noget om, hvor gammel du så er.

Det gør jeg i hvert fald. Jeg er 148.315 år.

OK, så tror jeg mere på psykiatrisk akutmodtagelse.
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Imperiet

Imperiet ville aldrig have haft en chance, ej ben at gå på, ej kinamands chance

– eller måske netop kinamands chance –

det ville aldrig have sået de frø, der groede de træer, der bar den frugt,

hvis mennesker havde valgt et liv i sandhed.

Imperiet ville aldrig have været i stand til at servere underholdning i Colosseum

hvor gladiatorer blev trunget til at slås mod løver og bjørne og deres egne kolleger,

applauderet af kejseren, senatorerne, oligarkerne, vekselererne og ikke mindst af folket,

hvis mennesker havde valgt et liv i sandhed.

Imperiet ville aldrig have kunne sive som en gift ind i liv, hjerter og hoveder,

en monolit plantet i sand, vædet i blod og sværtet i sod,

spundet i tvivlsom lidenhed, postuleret og besunget til ubetvivlelig storhed,

hvis mennesker havde valgt et liv i sandhed.

Imperiet ville aldrig have udskrevet demokratiske valg,

hvis ikke det havde følt sig forvisset om, at folket havde mistet evnen til at vælge,

hvis ikke både den ene mulighed og den anden udueligehed var lige umulige,

og hvis mennesker havde valgt et liv i sandhed.

Imperiet ville aldrig have kunnet replikere, duplikere eller applikere sig

over decennier, centennier, millennier, oceanier, terrarier,

herbarier, barbarier, ovarier, vorherre-bevarier,

hvis mennesker blot havde valgt et liv i sandhed.
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Imperiet ville aldrig have følt sig evigt forvisset om,

at der var fri bane, tag-selvbord uden afregning ved kasse 1 og grønt lys,

hul igennem til Tusindårsriget, beriget og bekriget,

hvis mennesker havde valgt et liv i sandhed.

Tilbage er der så blot at spørge: Hvorfor valgte mennesker ikke et liv i sandhed?

Profeten Alkaselzers opstød til folketinget

I hørehæmmede hundehoder, I sandhed siger jeg:

Der skal komme en dag, da jeres dysleptiske demokrapyle, dummokrati

skal falde som det hellige tempel, demogakker og demagogger dyrker.

Og hvor der ikke skal være sten tilbage, der står ovenpå anden sten,

medmindre jeres korrupte demokadavre er klemt midt imellem som en burger.

I holdningsbefængte og dog holdningsløse halvhjerner, i dag siger jeg til jer:

Herrens vrede med langt skæg og tordenkiler er gået lidt af mode,

men I skal rammes af noget, der er endnu værre, folkets dom, uhadada!

Og tro ikke, at regnskabets time IKKE kan gøres op i kroner og ører,

tabt arbejdsfortjeneste og manglende livsløn og tro heller ikke, at det stopper der.

I højrøvede hugorme og havtasker, så klap dog gællerne i, mens jeg står her og siger:

I er set og hørt og læst og forstået, I står i eget lort til halsen med bukserne nede,

hvilket må betyde, at bukserne be�nder sig et mindre pænt stykke under over�aden.

Og mens vi taler om regnskabets time, så vil jeg tro, at de renovationsudgifter, som det dømmende

folk kommer til at udskrive til JER, vil være anseelige.

I hulkindede, hønserøvede hyklere, så få dog voksen ud af ørehullerne når jeg spør:

Hvor længe skal vi �nde os i levebrødsludere og lådne lakejer som jer,

der tager jeg livslang betaling med efterfølgende helpension for at udføre ordrer fra et ikke nærmere

de�neret skyggekabinet af interessenter, som I ikke engang selv har mødt andet end glimtvis, hvis I var

så heldige at få lov til at hænge ud i deres lounge en dag?

I hjernedøde, hængepartiske hologaster – og lad være med at spørge, hvad det betød, men det lå lige

til højre hugtand – det var bare det, jeg ville sige og spørge om,

og hvis I troede, at jeg troede, at I fattede en pind af det hele, så må I tro om igen.

Demokratismen er en stor gul and med nathue og krykker iført gasmaske,

så demokrabater og demoner kan klare stanken af svovl og sig selv.

Efterlysning: folkestyre, ikke at forveksle med pøbelvælde eller folkeforstyrring.
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Med lidt mundheld går det nok

Læg hovedet i blød, tag hånd om sagen, få fod på tingene.

Det siges, at ti fugle på taget er bedre end ti tommel�ngre,

og at én svale ikke får nogen ko på isen.

Jeg forslog som en skrædder i helvede.

Hvad skulle jeg i øvrigt dér, sy bukser til de nedslængte sjæle?

hvilket i så fald skulle være af en særlig form for asbest.

Det var på tide, at tage skeen i den anden hånd og benene på nakken.

Min lærer i sydindisk Astanga Yoga mente, at det var for tidligt,

og at jeg skulle starte med at kysse min storetå uden ske i hånden.

Jeg var ikke ved mine fulde fem længere.

For de fem fulderikker, der faldt for- og baglæns efter festen forleden,

vil jeg ikke være ved foreløbig.

Er det bedre at skære ind til benet end at gøre sig ud til bens?

Det kommer an på, hvor meget ben, du har i næsen,

og hvor meget rent benmel, der er tilbage i posen.

Jeg tog bladet fra munden og skuede hårene på hunden.

Jeg hev ålen gennem nåleøjet glat som en kamel

– der var brug for lid smørelse, selvom jeg ikke er født med en sølvske i røven.

Der kom et føl på tværs og rotter på loftet.

Det første blev foræret væk til hestens fødselsdag,

og de andre �k en gang risengrød med blå kanel.

Jeg stillede træskoene og tog billetten efter den sidste nadver.

Et skud for boven, som man råber i skoven,

og da det regnede i tove, kravlede jeg op af dem og kom i den syvende himmel

Hjernevaskeriet

Velkommen til Hjernevask Generation 3.0. Efter at have placeret dit betalingskort, sæt dig trygt tilrette

i boksen. Efter at have valgt program vil hjelmen glide på plads af sig selv og processen begynde.

Du har nu mulighed for at vælge det program, der passer til dig.

I kategori A �nder du politisk-ideologisk kulørt vask. Du kan vælge mellem klassisk blå og ren rød og

nuancerne blåsort (blågrøn (envy), grågrønrød (radikal), lyserød (blød fascisme), skrigrød (genocide) og

rødlilla (kusseliberalist) og rødsort (antifa).
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Uanset præference og valg vil du med garanti aldrig siden være i stand til at udtrykke en politisk

ukorrekt, selvstændig og original tanke og bagefter have fuldstændig styr på, hvem der er de rigtige og

de forkerte, da det er alle dem, der har valgt en anden farvenuance.

I kategori B �nder du pseudo�loso�-programmet med mulighed for at tilsætte genmodi�ceret religiøst

skyllemiddel. Du kan vælge med en hel række over- og underkategorier indenfor kulturmarxisme,

socialdarwinisme, newage-spiritualisme, nihilistisk materialisme, �loso�sme og videnskapisme.

I kategori C �nder du vores særdeles populære vaskeprogrammer, hvor der er mulighed for at vælge

en overdosis Hollywood, Facebook, Twitter og Instagram, en medium-dosering mainstream-TV (det er

rigeligt), eller lynprogrammet, hvor downloader og installerer en pædo�lramt pop- eller Hollywood-

stjernes hjerne, hvilket garanterer, at du som genfødt zombie aldrig kommer til at tænke en sund

tanke igen og herefter vil være i stand til uden besvær at indgå i alle de uforpligtende og

smertebehandlede sammenhænge, der i fremtiden vil være tilgængelige for dig og andre mennesker.

Du har nu valgt program. Luk øjnene, programmet er med garanti smertefrit, og din hjerne vil

efterfølgende være renset for alle skrupler, kvababbelser, bekymringer, og din samvittighed vil være

ren, uanset hvor meget lort du har i lommen.

Løvfald

Bladene falder fra grenene.

De sidste hindbær falder fra deres kviste.

Æblerne falder fra deres stilke – afhængig af sort og beska�enhed.

Det er tid til at falde. De kalder det for fall.

Det siges, at Mennesket faldt, og at en Engel faldt fra Himlen.

De kalder dem for Adam og Lucifer, atomet og lysbringeren?

Æblet falder blødt i græsset, hvis det er langt nok.

Æblet gennemskåret fortæller en hemmelighed.

Æblet var forbudt viden at spise for mennesket.

Et æble om dagen holder doktoren på bagen.

Et æble falder sjældent langt fra stammen.

Et sygt træ kan ikke bære en sund frugt.

Kun en morbid kult ser løvfaldet som en død.

Kun en perverteret eskatologi taler om den store høst.

Kun en forfejlet fysik påstår, at entropisk varmedød er Universets bestemmelse.

En ækvatorianer vil ikke kunne forstå dette.

Siddende i vendepunktet for året i stedsegrøn sommer.

En beboer på Hawaii vil spille ubekymret ukulelemusik hele året.

En arktisk beboer forstår det næsten heller ikke.
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Ikke så snart har de lavstammede gevækster sat bladvækskt,

før de er tvunget af nordøstenvinden til at smide dem igen.

Løvfaldet er livet, der genskaber sig selv af egen frugt med egen gødning.

Det har ikke brug for NPK, DDT, GMO, traktose eller monokultivering.

Den store biokemiske organisme er ingen maskine, for den ved det selv.

Munden for fuld

Jeg tager for en sikkerheds skyld munden for fuld,

hvis jeg ikke gør det, er der ikke noget at spytte ud af.

Jeg smører for en ordens skyld tykt på,

hvis ikke jeg gør det, er der ikke noget at tynde ud af.

Jeg lægger for en vindings skyld an til det lange kast,

hvis ikke jeg gør det, er der ikke mulighed for at trække i land.

Jeg slår for rigelighedens skyld et for stort brød op,

hvis jeg ikke gør det, er der ikke krummer i bagværket.

Jeg kører for et syns skyld med det lange lys tændt,

hvis ikke jeg gør det, vil jeg ikke kunne se det store billede.

Jeg taler for et øjebliks skyld, før jeg har tænkt færdigt,

hvis ikke jeg gør det, vil øjeblikket lukke sig, og intet vil blive sagt.

Jeg stikker i ny�genhedens navn næsen for langt frem,

hvis ikke jeg gør det, kommer jeg aldrig under vejrs med virkeligheden.

Jeg går for ulejlighedens skyld ud af en streng,

hvis ikke jeg gør det, vil jeg aldrig opdage, hvad der ligger for enden af regnbuen.

Jeg kører for forståelsens skyld på umagens overdrev,

hvis ikke jeg gør det, kommer jeg til at køre i ring på magelighedens motorvej.

Jeg stikker for himlens skyld ikke �ngrene i jorden, før jeg går i vandet,

hvis jeg gør det, kommer jeg aldrig ud, hvor jeg ikke kan bunde.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

https://www.overetagen.dk/overetagen-som-pdf/
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Begærets mål

Hvad var nu Marcus Aurelius, den �losoferende romerkejser, skrev?

Sandsynligvis en aftenstund belyst af olielamper i sit imperiale telt

på et felttog mod de genstridige germanere, svebere, burere, markomannere

i et stoisk øjeblik af re�eksion over sit liv i Rigets tjeneste.

Sandsynligvis akkompagneret af et glas vin, der havde ligget og skvulpet i krukker, der i bedste fald var

sejlet i en rolig strøm af �oden Main, men i værste fald har måttet køres i vogne slæbt af mudrede

svebiske skovveje i, hvad der i dag kaldes Bayern.

Sandsynligvis vel vidende, at den potentielle læserskarer for �loso�ske aforismer

begrænsede sig til ganske få adelige sønner og eventuelt døtre,

der havde fået lov til at lære de frie kunstarter,

og lidet anende, at disse sætninger bliver læst 1837 år efter hans død

af hvilken som helst læsehest, der af vanvare eller velvilje forvilder sig ned i et muggent kælderlokale i

den indre by med bøger fra gulv til loft og fundet Ta eis heuraton, Tanker om mig selv, på allerbagerste

hylde. Originalsprog græsk..

Ejheller kunne han vide – og hvem kan overhovedet vide, hvad menneskeheden stiller op med ens

eftermæle, hvis der overhovedet er noget efterkomme at mæle – at Ridley Scott sætter Richard Harris

Begærets mål
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til at spille rollen som ham i Gladiator fra år 2000, hvor soldaten som gladiator ender med at tage livet

af både sig selv og kejserens udueligt korrupte søn og efterfølger i en duel.

Ejheller kunne han på nogen måde vide, at Jonathan Demme i The Silence of the Lambs fra år 1991

lægger hans aforismer i ordet på kannibalen, dr. Hannibal Lechter spillet af Anthony Hopkins, i en

scene, hvor han hjælper en ung FBI trainee spillet af Jodie Foster med at fange en seriemorder og siger

til hende: Læs Marcus Aurelius!

Så hvad var det, kejseren skrev i sit telt i Germanien på et tidspunkt mellem år 161 – 180 over et glas

vin fortyndet med vand fra en kilde omkring �oden Main i olielampers skær, der berettiger udsagnet i

form af en aforisme til at blive lagt i munden på en kannibal i en Hollywood�lm? Og har det noget som

helst med kannibalisme at gøre?

For at starte med det første spørgsmål. Han skrev: Hvad er det, mennesket begærer? Mennesket

begærer det, som mennesket ser. Og for at få det andet spørgsmål overstået, så har det kun noget

med kannibalisme at gøre, hvis nogen skulle lide af den slags begær. Og hvis ikke du via fødsel og

opdragelse eller mangel på samme skulle gøre det, så skal Hollywood nok hjælpe dig med det.

Hvad mennesket ser på med sine fremadvendte rovdyrøjne – selvom dets tandsæt mere er som en

ådselsæders – er det, som det begærer. Betyder det så, at det er syndigt at se, og at begær skal

underkues? Den �loso�ske kejser og hærfører ville sige nej, for det kristne tankesæt med synd, skyld
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og skam var ham dybt imod. Det betyder, at vi skal se på den rigtige måde og være selektive med,

hvad vi udsætter vores syn for.

Med de præfabrikerede begærets mål, der dagligt �imres for vore øjne fulgt af en stigende mangel på

evne til at �ltrere dem bort – hvordan kan vi næsten det, de er jo overalt? – lever vi i et billedfængsel af

designer-attrå.

Vi kan stadigvæk undgå det. Vi kan vælge at udsætte os for noget andet. Ikke hvilket som helst udsyn

fra et vindue er befængt med erotiserede og kommercialiserede reklamesøjler for Intetheden. Der

behøver heller ikke at være et vindue mellem dit øje og udsigten over havet, skovene, søerne og

bjergtoppene med sne på toppen og himlen hvorhenover der ses en lammegrib, den skæggede ørn,

knogleknuseren i stoisk svæv gennem passet, Rolandshugget, Pyrennæerne, på den eksakte grænse

mellem Frankrig og Spanien, det grønne og det solstegte landskab.

Ikke kun synet står til rådighed. Mærk duften af bjergtimian begravet i græsset.

Selvcensur

Hvad er forskellen på selvcensur og selvkritik? En verden.

Hvad er forskellen på selvcensur og masochisme? Ingen.

Som en masochist har lært at elske smerte, således har selvcensuristen lært sig – eller har ladet sig

belære om – at elske at skamme sig selv ud under usikker forventning om, at nogen bestemt har tænkt

sig at gøre det ved ham/hende lige om lidt, hvis ikke man selv gør det på forhånd. Er det så en sikker

viden om, at nogen har tænkts sig at sige fy, skam dig, det er ikke godt nok, hvad du gør og siger og

tænker og mener? For den ultimative selvcensur er at frygte selve tanken – sæt nu de kunne høre,

hvad jeg tænkte. Svaret er nej, det er ikke en viden, det er en tro, der stammer fra uviden.

Hvis jeg skulle dyrke selvcensur, ville INTET af ovenstående være skrevet.

Hører jeg en vittig hund i baggrunden mumle noget om, at det i så fald havde været bedre? Jeg trækker

også lige på smilebåndet. Bedre for hvem og for hvad? og det er så her, jeg er nødt til at erklære mig

lodret uenig med vittighunden – der minsandten er ingen anden end vagthunden, møghunden og

selvcensuristen i mit eget baghoved.

Det er ALTID bedre at udtale sig end at holde igen af frygt, skyld og skam.

Hvad du brænder inde med, vil mugne i dit indre og forgifte din sjæl.

Det er ikke sikkert, at alt er lige gudsbenådet og relevant,

men mentalt mug er både gudsforladt og irrelevant.

Husk Fassbaender: Angst æder sjæle op.

Det er ikke ensbetydende med at lukke hvadsomhelst for en gang lort lige ud i hovedet på andre, fordi

det klør så dejligt i

numsen, når jeg gør det. Hvad rager mit private tarmsystem andre mennesker, hvis ikke det er

personligt og dermed alment?
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Hvad er forskellen mellem privat og onanistisk, narcissistisk pis? Ingen.

Hvad er forskellen mellem privat og personligt? En verden.

Voldsmonopolet

Hvis du som almindelig privatperson, borger, individ, civilist, indbygger

– hvad kalder man lige den slags masseproducerede stemmekvæg, kanonføde,

skatteydere, arbejdsdyr, tra�kanter, befolkning eller bare folk eller bare du eller jeg

en eller dag skulle få lyst til i et grænseoverskridende humør, et anfald af magtfølelse,

op�ammet af en følelse af, det var min ret og min pligt og mit privilegium,

og Gud forbyde det, siden der ikke synes at være dennesidige istitutioner,

der ser det som deres opgave at nedlægge den slags forbud,

så kan du og jeg og alle de andre myrekryb i nabolaget

være helt forvisset på, at blive anholdt, afhørt, varetægsfængslet, hevet i retten og dømt til betaling

eller indespærring og for resten af vore usle liv bære et stempel i panden

som forbryder.

Altså selvfølgelig med mindre du har medlemskort til en af de eksklusive klubber

af særligt udvalgte der er for store til at blive dømt for noget,

men det er en historie for sig – eller er det?

Lad os foreløbig slå fast, at indgreb overfor de overgreb, som gælder du og jeg og de andre

underfrankerede padder uden særlige medlemskort til luksuøse forbryderklubber

ikke gælder repræsentanter for Staten.

Hvis du og jeg �k lyst til at kon�skere anden mands ejendom og hævdede, at det havde et højere

nobelt formål, ville vi blive stoppet per omgående. Staten skal bare �nde den rette paragraf frem for at

gøre det.

Hvis du og jeg �k lyst til, skal vi sige månedlig pengeafpresning af nabolaget på skal vi sige 40-60% af

de penge, folk havde tjent i deres ansigts fodsved mens de gispede af udmattelse hver weekend, så

ville vi blive dømt for netop pengeafpresning. Hvis vi oven i købet truer folk med yderlige repræsalier,

hvis de ikke betalte beskyttelsespenge, �k vi den oven i dommen. Staten derimod har ret til alle

tænkelige variationer af pengeafpresning, og hvis du nægter, bliver der lagt oven i hatten.

Hvis du og jeg �k lyst til at gå og slingre lidt med et skydevåben på gaden for at intimidere vore naboer,

så ville du blive smidt ned på et fortov og lagt i håndjern, eller måske bare pløkket ned på nærmeste

gadehjørne af folk, der som repræsentanter for Staten har lov til at gå og slingre med skydevåben på

gaden uden at blinke.

Hvis du og jeg og en hel hær oven i købet �k lyst til at gå over grænsen ind i et andet land og under

påskud af, at en hel befolkning derovre på den anden side, eller derude i udkantsverden bestående af

halenegre, kameldrivere, risgnaskere, underfrankerede tæppetissere, ulydige fattigrøve,

afgudsdyrkere, udemokrater – og føj især for det sidste! – mens vi kaldte dem for fjender og sagde, at
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det var dem, der begyndte – hvorefter vi begyndte at køre ind over deres marker med bæltekøretøjer,

�yve ind over deres byer med bombe�y, skyde ind over deres luftrum med langtrækkende ballisiske

missiler iført beskidt uran af strategisk formål, slagte løs på deres kvinder, mænd og børn samt hunde,

får og kameler, forgifte deres brønde – efter først at have svinet dem og deres lederskab til med alle

tænkelige ukvemsord uden hensyn til sandhed og virkelighed – hvorefter vi indsatte en stinkende

korrupt regering, som vi kaldte for demokratisk, hvis vi havde lyst eller veligsindet tyranni, hvis vi

havde lyst til det, hvorefter vi stjal alle deres ressourcer og opkrævede dem administrationsafgifter for

besværet …

– så ville du og jeg nok visse steder blive henrettet eller som minimum sendt i forvarring på livstid som

uhelbredelig psykopat.

Men hvis en stat, der har muskler nok til at skide højt og �ot på den etik, som stort set samtlige

mennesker inklusive deres egen befolkning besidder – medmindre dele af den befolkning er blevet

bestukket og i fejhed eller stupiditet har accepteret at blive bestukket til at mene, at det er helt ping-

pong-dynamolygte og Guds gave til dem og menneskeheden – så vil denne stat ikke blot være ustra�et

for forbrydelser, der overgår enhver beskrivelse. Den vil til og med blive lovprist for det!

Hvis nogen tilhører et forvirret slæng, der tillader sig at mene, at dette sted i Universet er et underligt

sted, der har et skizzofrent forhold til etik og lovgivning baseret på etik og måske især: fortolkning og

udøvelse af den lovgivning, der hævdes at være skabt på etik for, at den slags ikke bør kunne �nde

sted i en civiliseret verden – så tæl mig med.

Kronisk forundret

Det kan undre,

og det kan godt være, at det kan forklares, diskuteres, forstås og endog undskyldes

men altså alligevel kan det undre,

og det kan godt være, at nogen ikke undres længere og siger:

jamen, det er bare fordi, … for det er jo bare sådan nogle, der …

og vi ved jo, at det i bund og grund er én stor konspiration …

men jeg holder ikke op med dagligt at forundres,

og det kan godt være, nogen trækker på skuldrene og med defaitisten siger:

jamen, sådan har det jo altid været, og det kan man ikke gøre noget ved,

og det kan så yderligere undre,

at nogen mener, at de har fået det hele på plads, når der er så meget at få på plads.

Det kan undre,

og det er meget muligt, at det forlyder, at der ikke er noget underligt i det,

men altså alligevel kan det undre,

og det kan godt være, at det nu forlyder, at det ikke er godt for mennesket at undres,

at det måske oven i købet er lidt suspekt at undres, og at det vist er det samme

som at stikke næsen i sager, der ikke vedkommer sådan nogen som mennesker,
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men jeg holder ikke op med dagligt at forundres,

og det kan godt være, at nogen bliver pisse irriteret over at få stillet netop de spørgsmål,

som de har brugt så meget energi på at slippe for at svare på,

og det kan så yderligere undre,

at de tror, at de i længden kan slippe for det, når nu folk på stribe er begyndt at undres.

Det kan undre,

at ikke endnu �ere hengiver sig til undren for gennem undren at møde underet,

på én gang kilden og målet for undren,

og det kan godt være, at undren ind imellem må ophøre til fordel for

bum færdig ende på diskussionen, skær i skidtet, tis eller hop ned fra toilettet,

kom ud af røret og �ngrene ud af kanaljen, tag hul på bylden og spil bolden videre,

men altså, det kan godt nok ind imellem undre

På befaling

Hvis din gud befalede dig at gå ind eller hen eller over eller op eller ned

og slå din nabo ihjel, ville du så gøre det?

Og jeg er larmende, bedøvende ligeglad med, hvem din gud er, om han er han eller hun, om navnet er

Yahweh, Mammon, Marx-Lenin, Maos spøgelse, Staten, Korrekthedskommissariatet, Videnskaben,

Hitlers genganger eller bare den dér stemme i dit hoved.

Og jeg er totalt kold i bagdelen overfor diverse abstraktioner om, at det sker for en højere sag, et godt

formål, et mål der helliger midler, en undtagelsestilstand, en ædel løgn, et retfærdigt korstog, en

fuldbyrdelse af profetier, en historisk-materialistisk nødvendighed

Vi taler ikke her om en eller anden fortænkt, undtagelsesvis situation, hvor din nabo er i færd med at

voldtage og partere din datter eller har placeret en bombe under hele ejendommen med 28 beboere

og skal til at trykke på udløseren. Vi taler om din udmærkede nabo, et fredeligt menneske, der så vidt

du ved ikke har gjort en kat fortræd, og hvis han måske har smidt et æble efter en kat, der var ved at

skide midt på hans græsplæne, på ingen måde har gjort sig fortjent til at blive slået ihjel, hvilket du i

øvrigt, selvom han havde, IKKE har folkeligt eller bare lovligt mandat til at udføre på egen hånd.

Vi taler om, at din gud, hvem eller hvad din højeste og dermed absolutte autoritet end måtte være, har

givet dig det ultimativt grønn lys uden røde lamper, en anbefaling grænseoverskridende til et påbud

om, at du er udset til at være den, der uden konsekvenser, uden efterfølgende tiltale, ja oven i købet

vil blive lovprist og dekoreret for det – ville du så gøre det?

Inden du svarer, så tænk dig godt om. For der mangler ikke eksempler på, at folk, der sikkert ligesom

du og din nabo har været udmærkede mennesker, men som uden at blinke mere end et par gange har

pareret ordre, uden at de og deres familier og venner er blevet blevet truet på livet. Med andre ord: Er

du den, der villigt angiver mig og dernæst trykker på knappen, der hugger mit hovede af, hvis jeg er

blevet udset?
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DM i spasserjeep

En disciplin ved handikap-olympiaden, som du måske ved.

Muligvis har sportsgrenen skiftet øgenavn/kælenavn, siden jeg hørte om den sidst.

Måske hedder det uo�cielt DM i mongolslæde, DM i rulleracer, DM i tumpetraktor.

Jeg kan kun gætte, men hvad end de kommer op med, så er jeg ret sikker på, at folk, der på livstid er

bundet til den tingest, der kommunalt-regionalt-klinisk hedder en kørestol, har både øge-og

kælenavne for denne tingest, som i dens mest forskellige versioner kan en hel masse ting og har en

hel masse muligheder, der udover at gøre livet mindre pinefuldt kan gøre livet til noget, der for dens

beboer (stadiet efter bruger) kan måle og matche sig med folk, der hopper rundt på deres ben.

Hvad rager det mig, spørger du? Eller: Jamen selvfølgelig, det har jeg da fattet.

En handikappet er vel bare noget, som behandlersamfundet skal servicere?

Well, du misser ikke pointen som sådan, for jeg er ikke nået så langt endnu

Her undlader jeg selvfølgelig diplomatisk at sige,

at allerede spørgsmålene røber manglende pointe-fornemmelse.

Jeg har en lidt anden pointe i kog end den, du foregriber.

Hvad nu, hvis du rent faktisk mistede din førlighed, hvad ville du så gøre?

Der er grundlæggende to attituder, den handikappede kan anlægge.

Den ene er at synke ned i sin mongolslæde og have ondt af sig selv, mens han/hun lader sig behandle

af behandlersamfundet – og forstå mig ret: behandling som empatisk ytring er helt �nt i kanten set fra

behandlerens synspunkt. Men bemærk venligst, at den behandlede som modsvar ofte vælger at stille

krav til sig selv og behandleren om autonomi og kræve sit suveræne virkefelt. Hvilket betyder at sige

nej hen ad vejen til infantilisering, klientilisering, patienti�cering og umyndiggørelse.

Så hvad ville du gøre for at skabe dig et værdigt liv, hvis du �k et handicap?

Og har du ikke allerede et, og jeg spørger bare? Spørgsmålet er dernæst: hvilket?

Her kunne der være to vigtige lektier at lære af handikappede: humor og ukuelighed.

Spørgsmål til det tænkende segment

Hvor var I henne dengang, da I kunne have bevist overfor Verden, at I tænkte?

Hvad tænker jeg selv, at jeg tænker på?

Jeg tænker på, da det virkelig galt, og da segmentet kunne have gjort en forskel.

Jeg tænker på dengang, det ikke var gratis, og I kunne have fået ørerne i maskinen.

Jeg tænker på, da civilt mod kunne have været klædeligt og intellektuelt hæderligt.

Hvor var I henne, da de bombede Jugoslavien?

Sad I i sofaerne og klappede i hænderne over, at NATO smed tonsvis af bomber,

at de sagde, at præsidenten var en slet karl, der burde skydes,

da de sagde, at han begik massakrer og krigsforbrydelser og smed dem i massegrave,
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som de bagefter havde svært ved at �nde, for de fandtes ikke,

og efter at de havde myrdet præsidenten i sin celle i Haag,

frikendte de ham for samtlige anklager i en notits nederst på side 22,

dog med 25 års forsinkelse, for ting tager som bekendt tid,

og midt i den amerikanske valgkamp i 2016, hvor ingen gad at læse om folkemord.

Hvor var I henne dengang, da Verden havde brug for et afkast af alle de investeringer, den forgæves

havde gjort i at uddanne jeres intellekt?

Ja hvad mener I selv, at I tænkte på?

Tænkte I på, at det var bedst ikke at tænke for højt.

Tænkte I på, at det måske var bedst overhovedet ikke at tænke?

For hvis man ikke tænker overhovedet, skal man ikke betale told af sine tanker.

Hvor var I henne, da de bombede Libyen?

Hvor var jeres begavede røst henne, da vi bidrog til at smide hvid fosfor efter børn?

Nå du ved ikke, hvad hvid forsfor er, din stakkel? Det er såmænd bare noget, der brænder huden i

stykker på de fjolser, der er så dovne, at de ikke kan �ytte sig i tide.

Nå, ved du heller ikke, hvad afberiget uran er, dit arme kræ? Det er bare noget, der gør området

ubeboeligt på ubestemt tid og sørger for, at konerne i ørkenen føder sjove børn, forgifter vandet i

undergrunden, gør kameler og geder selvlysende – af strategiske årsager.

Og siger du, at det var på grund af den onde udemokratiske præsident, at to millioner af hans folk

skulle fordrives fra landet hærget af velmenende terrorister, at han jo var en ond diktator, selvom han

var elsket af hele sit folk og havde givet dem Nordafrikas højeste velstand? Nå det ved du heller ikke?

Eller mener du, at han havde fortjent at dø for at være elsket, hvilket i så fald gør det at være elsket af

folk til en dødssynd.

Hvor var I henne dengang, da jeres ledere lod sig røvpule og muligvis endog kunne li det?

Hvad tænker I om tilbøjeligheder til at lade sig betjene sig af dildoer af klassen Stinger, Tomahawk,

ICBM – og om størrelsen af de røvhuller, der skal betjene dem?

Hvad tænker I om onanistisk retorik, der tilfredsstiller sig selv med folkemord og statskup/intervention

under betegnelserne ansvar for at beskytte, blød magt, farvet revolution, sikkerhedspolitik, vi bringer

demokrati?

Hvad tænker I om, at et par millioner mennesker er omkommet, fordi I var mere optaget af at gokke

den af med Vild med dans, X-Factor, Paradise Island og Jeopardy?

Hvor var I henne, da de bombede Syrien?

Var syrernes dødssynd, at de var Verdens etnisk-kulturelt mest tolerante folk?

Hvor var I henne, da de besatte Afghanistan?

Var afghanernes dødssynd, at de ikke producerede opium nok til CIA?
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Hvor var I henne, da de smadrede Ukraine med neo-nazister og neo-fascister?

Var ukrainernes dødssynd, at de lå i vejen for NATOS atommissiler mod Rusland?

Hvor var I henne, da de plyndrede Grækenland?

Nå, sad I og så Deadline på TV-Klog, hvor de sang talentløse hånesange om grækerne?

Hvor var I henne, da folkemorderen, valgsvindleren, lystløgneren, pædo�listen

Hillary Clinton blev promoveret til skyerne af jeres liberale presse?

Hvor var jeres selvkritik, jeres forståelse af sammenhænge, jeres hjemmearbejde?

Hvor er jeres samvittighed, jeres etik, jeres personlige mod og jeres integritet blevet af?

Hvor er jeres højt berømmede ytringsfrihed og jeres højt besungne tolerance blevet af?

Hvor er jeres moralske højdedrag og jeres intellektuelle højstatus blevet af?

Så jeg spørger endnu en gang:

Hvor var I henne dengang? Hvor bliver I af i dag? Og hvad tænker I om den dag, jeres efterkommere

vælger at pisse på jeres grave som tak for den Verden, I skænkede dem?

—– o —–
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Halvabernes tidsalder

Jeg færdes undrende i en verden af halvaber

Hvor halve meninger og halve sandheder har højeste prioritet

Eller som minimum laveste fællesnævner og tilsvarende risikograd

Jeg ser mig om i en verden af halve løsninger

Hvor halvkvædede viser gør fyldest, tilsyneladende

Eller giver halvvejs udsættelse af pinlige afsløringer og afgørende beslutninger

Jeg støder konstant ind i halvhjerner

Hvor jeg tænker: Hvor har de gjort af den bedre halvdel?

Eller hvad fanden er meningen med al den halvering?

Jeg lægger dagligt øre til halvdårlige vittigheder

Hvor et bøvet karaktermord gør det ud for daglig underholdning

Eller tjener som trækkanal for vittighundens manglende vid

Jeg går gennem halve bydele af halvhjertede engagementer

Hvor hele gader er opført på den halve tid til den dobbelte pris

Eller som de siger: Vi skal jo holde gang i branchen

Halvabernes tidsalder
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Jeg præsenteres for halvfordøjet viden med halvfordærvet stank

Hvor fordøjelsessystemet kører baglæns og lortet kommer ud foroven

Eller også serveres der skum�duser som hovedret og tanketorsk til dessert

Jeg vender hovedet halvt om halvt på halvdistancen

Hvor jeg må konstatere, at den Halve Verden ikke længere orker det

Eller rent ud sagt ikke �nder sig i det længere

Jeg har som halvstuderet røver svært ved at sige dem imod

Eller sagt på en anden måde: Det tog det halve liv at blive klar over det

Jeg har da ikke taget ska-skade …

Hjerneskaden, hvilken besynderlig fugl

ikke at forveksle med høreskaden, knæskaden, kålhøgen, platuglen, lommelærken,

skallesmækkeren, spøgefuglen, papanden eller gebyrgribben,

sidstnævnte i familie med den tyvagtige skade – den statslige brandskade kaldet

brandbeskatning og den brændte jords taktik indenfor �nanskrisetænkning,

lissom forsikringssvindel udført af forsikringsselskaber og bankrøverier udført af banker.

Når skaden er sket må man slå sig til tåls eller til pluk�sk

slå sig til ridder eller til lirekassemand, slå sig på plattenslageri eller på �asken,

og ti skader på taget er utænkeligt, for de otte er for længst jaget væk af de to.

Forskellen på øjenskaden og en halv ørn med stænger er,

at den første er en, man vrangvilligt pådrager sig,

mens den anden er en, man frivilligt bestiller på grillen – for bagefter at fortryde

det samme med vandskaden, bortset fra at det går ud over dit hus

eller din kældersamling af LP’er med �nsk tango, tyve årgange af Bo Bedre

og otte �yttekasser med ulæselige noter fra 13 års ubrugelige studier,
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under hvilke du pådrog dig både hjerneskade, uddannelsesskade

og rygskade af at gnave dig krumbøjet fordærvet igennem bæbunker af akademia

mens du drømte om en lovende karriere som forsker i:

Maskinskadens kaosteoretisk-lingvistiske fundament ifølge Wittgenstein

(ikke så sært, du ikke kom langt med den arbejdstitel).

Af skade bliver man klog, hvilket er noget BS, for af skade bliver man krøbling.

Eneste lyspunkt efter nu at have fået konstateret totalskade

er en svag udsigt til at slå halv skade om en varig pensionsskade

uden at føje spot til skade eller skovl til spade.

Lad være

Lad være med at sige, at du ikke længes

Alle mennesker længes

Det er derfor længsel rimer på hængsel rimer på fængsel

Lad være med at sige, at du ikke håber

Alle mennesker håber

Det er derfor håbe rimer på råbe rimer på tåbe

Lad være med at sige, at du ikke drømmer

Alle mennesker drømmer

Det er derfor drømmer rimer på svømmer rimer på ømmer

Lad være med at sige, at du ikke frygter

Alle mennesker frygter

Det er derfor frygt rimer på sygt rimer på stygt

Lad være med at sige, at du ikke fortryder

Alle mennesker fortryder

Det er derfor fortrydelse rimer på forbrydelse rimer på modbydelse

Lad være med at sige, at du ikke vredes

Alle mennesker vredes

Det er derfor vrede rimer rimer på lede rimer på berede

Lad være med at sige, at du ikke har levet

Alle mennesker har levet

Det er derfor levet rimer på drevet rimer på blevet

—– o —–
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