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Sammanfattning
Denna rapport är en översiktlig genomgång och sammanställning gällande skälig
misstanke om brottslighet på allra högsta nivå vilket leder till ett allvarligt systemfel som
drabbar alla svenskar.
Brotten är till sin natur mänskliga, ekonomiska och politiska som av allt att döma till
stora delar är relaterade.
Vi ser resultatet men det är inte helt tydligt vem som står bakom eller varför det sker. En
bred informationsmängd gör dock att vi medborgare med fog och i rent självförsvar kan
spekulera och anta ”skäligen misstänkt” som en logisk slutsats.
Även om det för den oinvigde låter obegripligt lever vi i realiteten i ett slavsystem. Att så
är fallet blir tydligt när vi lägger fakta om brott tillsammans med nuvarande
systemkonstruktion sidan om ett nytt och full möjligt alternativt system.
Dagligen sker brott mot grundläggande lagar då stat och myndigheter upprätthåller andra
lägre lagar i syfte att bevara ett dysfunktionellt system.
Grundlagen säger att svenskar har rätt att vara fria och behandlas med värdighet. Detta är
inte fallet. Svenskar inte är fria. Många fråntas sitt värde och behandlas ovärdigt.
Av denna anledningen och som ett civilt motstånd i självförsvar har svenskar rätt att inte
betala på lån, skatt eller i övrigt ställa upp på ett samhälle som håller dem fast och bryter
mot människors grundläggande rättigheter.
Trots årtionden av ansträngningar lever vi i en värld som håller på att förstöras, är i
konstant krig och ett samhälle där människor är sjuka, mår dåligt och lever i armod.
Något är grundläggande fel.
Vi vet vad som felar, bör och kan ta in på en mer hållbar kurs vilket innebär att anamma
en själslig realitet, att vi är del av något större. Vetenskaplig fakta bekräftar att så är fallet
även om många stretar emot.
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Inledning
Demokratin är inte vad svenskar tror den är. Vi är uppenbart styrda av ”någon” eller
”några” på en nivå över och bortom demokratin.
Människor har en förmåga att blunda för det som går emot den egna bilden av hur världen
fungerar och som känns olustigt. När den kognitiva dissonansen blir för stor slår
människor av både hörsel och logik.
Vi är även lättstyrda. Tack vare vår kollektiva och konsensussökande natur i kombination
med en likriktad mainstream media är svenskar mer lättstyrda än andra.
Mentala hinder av olika slag är ett stort hinder. Vi måste släppa obehaget, lyfta blicken
och se det hela från ovan som det är. Som ett stort pussel eller ett minnesspel.
Några bitar vet i vad de är, andra inte. Vi kan bara anta. Antaganden som är viktiga att
göra. Att försöka förstå vad pusslet föreställer hjälper oss att förstå var bitarna passar in.
Mycket tyder på att det nu sker en världsomfattande uppgörelse med denna brottsliga
verksamhet. Så går trovärdiga rykten. Om inte annat är det en bra målbild att arbeta mot.
Lansering av BRICS ekonomiska arkitektur 1 är en del av detta och det är i det ljuset man
ska se vad som sker i Ukraina och strävan från mörka element i väst att skapa en konflikt
med Ryssland, även om Ryssland också har sina mörka fläckar. Det kan få sin förklaring
om man förstår vilka krafter som styr i väst och har gjort så under många år.
Konfrontationen med Ryssland och det som sker i Ukraina har sin förklaring i Wolfowitzdoktrinen 2 från 1992 och Zbigniew Brzezinskis “The Grand Chessboard” från 1997 och
USAs kontroll över världen genom petro-dollarn och militär makt.
Centrum eller tyngdpunkten för kriminaliteten ligger med all tydlighet i USA och i någon
mån England som använder USAs militära och ekonomiska makt. Sverige befinner sig i
periferin men drabbas då vi är politiskt och ekonomiskt tätt sammankopplade.
Man ska vara medveten om är att det inte handlar om USA som land utan personer inom
landets bankväsen och näringsliv samt administration, militär och säkerhetsorgan som
misstänks ligga bakom.
Krafter inom samma organ; amerikansk militär, myndigheter och säkerhetsorgan, arbetar
för att göra upp med denna kabal som står bakom.

1
2

http://thediplomat.com/2014/07/3-reasons-the-brics-new-development-bank-matters/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfowitz_Doctrine
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Arbetet har så vitt det går att bedöma pågått under flera år men går nu in i en högre växel
i takt med att det ekonomiska ponzibedrägeriet snart nått sin absoluta ytterst gräns innan
det rasar, för att undvika ett förödande tredje världskrig och få världen på fötter.
Många svenskar kan nog stämma in i känslan av att något är fel. De har rätt. Vi har haft
årtionden på oss att skapa en värld i fred och välstånd, med hela och friska människor
som mår bra. Detta har misslyckats och det kan finnas en god förklaring till varför det är
så.
Även om det delvis är brott som alla kan förstå sker det på systemnivå och inbegriper
flera olika aktörer. De är av sådan art att det går över och bortom normala kognitiva ramar
för vad som normalt syftas på med termen ”brottslighet”.
Flertalet är dock inte medvetna om att de deltar i den brottsliga verksamheten. De arbetar
inom företag och myndigheter inklusive rätts- och domstolsväsendet, vilket är mycket
allvarligt. Utan deras, mest troligt passiva och omedvetna, medverkan kan inte
brottsligheten fortgå. De tror kanske de arbetar för en god sak men förstår inte helheten.
Det svenska samhället är ett system, ett antal komponenter som samverkar för ett
gemensamt mål. Systemet kan i sin tur delas upp i delsystem, som en maskin där varje
mutter är viktig för att den ska hålla ihop och fungera.
Alla människor under den fiktiva benämningen ”medborgare” och ”svensk” är en del av
systemet genom personnumret, utan direkt godkännande från den enskilde individen.
Svenskar tar för givet att de måste underkasta sig staten när det enligt FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna samt svenska Grundlagen föreligger ett
omvänt förhållandet.
Vi möter systemet varje dag genom att leva och verka i Sverige. Produkter och tjänster,
sjukvård, skatt, transporter, boende, och mera, är olika delar men alla en del av systemet.
Det är viktigt att förstå att ett pris på en vara är del av samma system som ett lån för att
köpa varan. Båda baseras på värderingar och principer som är systemets innersta
beståndsdelar. Delarna har ett symbiotiskt förhållande och är beroende av varandra för att
hela systemet ska fungera.
Från en medborgares perspektiv finns det följaktligen en logik i att se olika delar som
samma motpart även om det sällan framkommer i det dagliga livet, politiska debatter eller
beslut.
Nuvarande kurs är ohållbar och leder till en mycket mörk framtid för oss alla. Rådande
system har allvarliga och grundläggande fel och är på väg att krascha. Det är bara en
fråga om när. Mycket talar för att tidpunkten är nära.
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Samtidigt ska det finnas långgående planer för ett nytt system som kan ta vid. Vi får
sannerligen hoppas att så är fallet.
Målet med denna rapport är att visa fram några punkter av information som indikerar en
misstänkt eller faktiskt brottslighet och den troliga eller möjliga betydelse för svenskars
dagliga liv.
På grund av bristande transparens måste analysen av det systemet ske genom ”reverse
engineering”. En analys av händelser och konsekvenser kan ge en bild av orsak och vem
som står bakom.
Det inte mer än logiskt att vi ser faktiska oegentligheter, manipulation och dylikt
tillsammans med hemliga möten på världsnivå mellan ledande politiker och personer
inom bankväsendet och industri som möjliga tecken på ett större mönster vilket vi måste
ta hänsyn till för att förstå systemets funktion, brottslighet och felaktigheter.
Ord som ”trolig” och ”sannolik” används flitigt. En fingervisning om att det som förs
fram delvis är baserat på fakta men tillsammans med annan information sammantaget
pekar åt en given riktning.
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Mentala hinder och gruppstyrning
Längre fram presenteras några utvalda punkter av fakta som är stommen för rapportens
slutsats. De indikerar en grad av misstanke.
För att kunna ta till sig det som sägs och ta tag i brottsligheten måste man vara medveten
om ett stort hinder, människors mentala ramar.
Vi är alla medskyldiga till att det kunnat pågå eftersom vi låtit oss styras och inte står upp
för grundläggande rättigheter.
Många ser inte att det som sker långt ut i världen berör den egna vardagen varför de inte
erkänner något samband. Så är det inte. Allt hänger ihop.
Information som går utanför ramarna tolkas som orimliga, tokiga och rent av galna trots
att fakta och vetenskap säger något annat. Den kognitiva dissonansen är för stor varför
man slår bort information som går emot den egna bilden av världen.
Sedan många år är vi indoktrinerade i att tänka inom ramarna vilket gör att vi omedvetet
reagerar mot givna nyckelord.
Ordet konspiration är ett bra exempel. De flesta märker inte hur de rent fysiskt och
mentalt intar en skeptisk hållning till något som de lärt sig är en s k konspirationsteori.
Utan att veta något i sak så är de omedvetet skeptiska och tror inte på det som sägs.
Ett annat problem är att folk inte förstår hur saker som till synes är helt olika ämnen eller
händelser kan ha ett samband. De förstår inte att bakom bolag från olika branscher står
samma ägare 3, ofta banker och olika typer av finansbolag.
När president Dwight D Eisenhower avgick 1961 varnade han för det militärindustriella
komplexet 4. Sannolikt samma typ av personer bakom än idag men oändligt mer
komplext. Frågan om vaccin och läkemedel kan därför vara relaterad till den ekonomiska
politiken och det militärindustriella komplexet. Olika fasader för samma kärna.
Vi svenskar är tränade att tänka på ett extremrationellt sätt. Det innebär att vi är
omänskliga såtillvida att vi är trogna ett fyrkantigt sätt att tänka som värdesätter vänster
hjärnhalva före den högra, tänkande före känslor, intuition och hjärtats intelligens, det
materiella före det själsliga. En hel människa, ett helt samhällssystem, ger alla delar
samma respekt och utrymme.

3
4

http://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2011/10/22/the-147-companies-that-controleverything/
http://www.history.com/this-day-in-history/eisenhower-warns-of-military-industrial-complex
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Paradoxen är att vi därmed som oftast är ovetenskapliga och irrationella i viktiga
samhällsfrågor och beslut genom att negligera vetenskapliga rön som ger en annan bild av
världen än den rationell-mekaniska.
Ta kriget mot terrorismen som exempel. Trots information som ger en tydlig bild av 11
september 2001 som en orkestrerad händelse av element inom USA vill journalister och
redaktörer inte ta till sig fakta om eller information som antyder detta eftersom det blir för
mycket att ta in.
Den kognitiva dissonansen blir för stor. Inte minst då det går utanför de mentala ramar
som några, sedan flera inom mainstream media, skapat.
Även om intuition och känsla tydligt markerar, som vetenskapen bekräftar kan ske, att
något är fel med den officiella bilden bryter man inte de av gruppen angivna mentala
rationell-mekaniska ramarna för vad som hände.
De vågar inte ens ta upp relevant information som i normala fall skulle ses som viktiga
för allmänheten att ta del av eftersom de går emot den officiella förklaringen.
Eftersom svenskar får sin bild av mainstream media som i sin tur ofta får sin via en i USA
uppenbart kontrollerad mainstream media 5 övertar de samma mental ramar. De tror på
den officiella konspirationsteorin, att 19 flygkapare var ensamt ansvariga för det som
hände.
Mycket talar för att det är en medveten styrning och manipulation av sanningen. Det är
svårt att bortse från denna slutsats med tanke på hur världens ser ut och oviljan att återge
all relevant information.
Saker som går utanför indoktrinerade mentala ramar negligeras. Vetenskapliga studier
som visar eller indikerar att medvetandet är separat från kroppen, att vi har en själ, eller
att vaccin har en trolig koppling till autism och andra kroniska sjukdomar slås bort.
Information som inte får genomslag i mainstream media eftersom det inte passar in i den
extremrationella världsbilden. Systemet försvarar sig självt.
Vad många tycks glömma bort är att en grupp är lätt att styra. En mer informerad person
kan medvetet manipulerar resten. Får hen med sig ett fåtal andra är halva steget mot fel
dörr tagen. De agerar inte medvetet utan på sin tro om att det är rätt utan egentlig
kunskap.

5

http://www.businessinsider.com/these-6-corporations-control-90-of-the-media-in-america2012-6
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När konsensus har nåtts är det svårt att som enskild individ ställa sig upp och ha en
divergerande åsikt. En viktig förklaring till att t ex 11 september förblir tabu på
redaktioner runt om i landet.
Så här fungerar styrningen av svenskar via mainstream media utan att journalister och
redaktörer är medvetna om sin egen roll.
Sedan har vi det här med antisemitism som kräver några väl valda ord eftersom politiker,
journalister och andra nyckelpersoner i samhället missbrukar termen på ett sätt som
drabbar vanliga människor som söker sanningen på ett mycket olustigt sätt.
En del har föreställningen att bakom världsliga problem står judar. Det är antisemitism
och fördöms i starkaste ordalag. Sådant ska självfallet motarbetas.
Denna rapport pekar ut banker och att 11 september med största sannolikhet var en
orkestrerad händelse. Det har inget med judar att göra för den som tror det. Om det visar
sig att en inblandad person var jude i det som hände 11 september betyder inte det att man
kan skylla på judar. Det är antisemitism för den som inte förstår dess innebörd.
Med det sagt, det finns skäl att misstänkta att antisemitism används för att hindra
granskning av de här frågorna. En svår mental spärr att ta sig förbi.
Journalister på tidningen Expo är paradoxalt ett sådant exempel. Medvetet eller
omedvetet ska vara osagt men de har den märkliga uppfattningen att den som inte tror på
den officiella konspirationsteorin kring 11 september är antisemit.
Man kan misstänka att detta är något Expo sprider bland redaktioner och därmed hindrar
granskning. Frågan är varför och i vems intresse?
Vad Expo inte förstår är att detta spär på antisemitismen då rykten frodas i grumliga
vatten, i en värld som accepterar tvivel och oklarheter, vilket motverkar deras eget
uttalade syfte.
Att Expo, mainstream media och andra organisationer i samhället som säger sig arbeta
mot diskriminering därmed, om än svårt att greppa för den som inte ser vad som sker, står
på samma sida som antisemiter borde vara en väckarklocka.
Som vi kan se är de mentala hindren många och komplexa. De skyddar systemet så
brottsligheten kan fortgå. Det är därför av största vikt att riva de mentala hindren för att
kunna komma åt brottsligheten.
Det finns ett talande citat av St. Augustine som sammanfattar vad som borde vara alla
journalisters motto: Sanningen är som ett lejon. Du behöver inte försvara det. Släpp lös
det. Det försvara sig självt.
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Informationsunderlag
Information för en relevant omvärldsanalys kan delas in i tre grupper. Tillsammans ger
det en relativt, eller glimtar av en, god inblick av vad som sker i världen.
Informationen spänner mellan faktiskt / reell till osannolik. Någonstans på den skalan
finner vi ”trolig” och ”sannolik”.
Den första är ren och objektiv information. Exempel på det är information gällande
Libor-räntan 6 , uppgiften om att Federal Reserve inte kan redogöra för 9 biljoner dollar 7
eller uppskattningen av Levy Economic Institute 2011 att den total summan av FEDs
olika bailouts är 29 biljoner dollar 8.
Några av dessa uppgifter är rapporterade i mainstream media men mycket är det inte. I
samma kategori finner vi uppgifter som är faktiska förhållanden men censurerade i
mainstream media.
Till dessa hör fakta om 11 september. Exempelvis att det inte finns någon dom eller bevis
för den officiella teorin, att det tredje huset som föll den dagen WTC 7 föll i fritt fall 9
eller att över 2250 arkitekter och ingenjörer kräver en ny utredning 10 något som
mainstream media anmärkningsvärt inte rapporterat.
Ett annat är direkta vittnesmål av olika slag, som oftast inte heller är rapporterade i
mainstream media. Exempelvis Dr. Jeffrey Sachs som hävdar att Washington och Wall
Street är genomkorrupt och talar om ett berg av kriminellt beteende 11. Det han säger
styrks av andra faktiska uppgifter.
Nästa grupp är information och direkta vittnesmål som kommer från trovärdiga källor och
personer men är svåra att bekräfta. Åtminstone direkt. Tillsammans med annan
information kan uppgifterna ha stor betydelse.
Visselblåsaren Sibel Edmonds hävdar att bin Ladin arbetade för CIA till och med 11
september 2001 12. Flera andra källor styrker detta varav en säger att han mötte CIA i Juli
2001 13. Men det är fortfarande inte lika enkelt för utomstående att verifiera som
ekonomisk korruption och manipulering som framkommer i mainstream media. Det är

6
7
8
9
10
11
12
13

http://en.wikipedia.org/wiki/Libor_scandal
http://youtu.be/1QK4bblyfsc
http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_698.pdf
http://rethink911.org/
http://www.ae911truth.org/
http://youtu.be/hCCr-uiqtAY
http://en.wikipedia.org/wiki/Sibel_Edmonds
http://www.theguardian.com/world/2001/nov/01/afghanistan.terrorism
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dock information som bör tas på största allvar.
Den sista gruppen är information, vittnesmål och rykten som ofta bygger på indirekt
information av tredje part eller saker som går bortom kognitiva ramar.
Den här typen av information kan vara ytterst svår att verifiera men tillsammans med
helheten kan de stärka andra uppgifter eller visa på mönster som är av intresse.
Information av detta slag måste tas med en nypa salt men man lägger det man tror är
viktigt på minnet. Den biten, vilken kan vara liten men betydelsefull, är viktigt att ta med
i en samlad analys.
Självfallet kan det vara svårt är att veta vilket som är vilket. Ju större informationsmängd
man besitter desto lättare att ta fast på det som är av betydelse för helhetsbilden.
Författaren bakom denna rapport har under flera år inhämtat stora mängder information
från flera olika områden och har därmed ett starkare underlag för slutsatsen än vad
punkterna av information i denna rapport ger sken av.
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Punkter av fakta
Syftet med denna rapport är att framhäva misstänkt brottslighet på högsta nivå mot inte
bara svenskar utan människor på denna jord.
Misstankarna grundas på faktiska uppgifter, vittnesmål, starka indicier men även
välgrundade rykten som stärks av de faktiska uppgifterna.
Vem som står bakom och varför det pågår är spekulationer som är svåra att verifiera.
Därmed inte sagt att det inte finns skäl och utrymme för spekulation. Cui bono är alltid en
viktig fråga.
Självfallet har vi de vanliga faktorerna med som förklaring; makt, girighet, egoism och
status.
Utöver det finns det mer långtgående spekulationer som handlar om en övergripande
agenda som benämns ”En ny världsordning” (på eng ”A New World Order). En hel del
talar för att så är fallet.
Om inte annat måste vi ta fast på vad vi de facto vet och fråga oss om det är rimligt att
brotten och manipulation saknar samband. Att politiker inte skulle känna till något, om än
en liten del, av det som pågår är inte rimligt.
Ett första steg är att lyfta fram och ta fasta på tydlig information som inte går att förneka
eller bortförklara. De är punkter av fakta.
Här följer ett urval av flera som indikerar att det existerar allvarliga fel i vårt
samhällssystem.

Ekonomi
Världens nuvarande ekonomiska system är ett uppenbart bedrägeri, ett pyramidspel
baserat på skuld, utnyttjat och manipulerat för att gynna en elit inom ledande banker och
industri vilket påverkar alla människor på denna jord, inklusive svenska medborgare.
Den kända ekonomen Dr. Jeffrey Sachs hävdar att Washington och Wall Street är
genomkorrupt och talar om ett berg av kriminellt beteende som orsak till de problem vi
har idag 14.
Elizabeth Coleman från Federal Reserve erkänner 2012 att de inte kan redogöra för 9
biljoner dollar 15.

14 http://youtu.be/hCCr-uiqtAY
15 http://youtu.be/1QK4bblyfsc
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Senator Bernie Sanders redogjorde 2011 för hur FED räddat amerikanska och utländska
storbanker med 16 biljoner dollar 16.
Levy Economic Institute hävdar i en rapport från 2011 att den total summan av FEDs
olika bailouts är 29 biljoner dollar 17.
Kongressledamot Alan Grayson talar om 12 biljoner dollar som försvunnit 18.
Bedrägeriet genom FED och storbanker, via centralbanksystemet, började troligen redan
vid FEDs skapelse 1913 eller strax efter.
Den 23 maj 1933 förde kongressledamoten Louis T. McFadden fram formella anklagelser
om bedrägeri, konspiration och förräderi mot styrelsen för FED, The Office of the
Comptroller of the Currency och dåvarande finansministern 19.
Summorna var redan då astronomiska. Inget säger att detta inte har pågått sedan dess
även om det möjligen accelererat senaste decennierna genom förändringen av den
amerikanska guldstandarden av Nixon 1971 20, av Glass–Steagall Legislation 21 i USA
1999 och i Sverige den så kallade Novemberrevolutionen 1985 22.
Den 10 september 2001 berättade dåvarande försvarsminister Donald Rumsfeld att man
inte kunde redogöra för 2,3 biljoner dollar 23. Dagen efter sker attentatet och saken glöms
bort.
Catherine Austin Fitts talar om "Financial coup d'état" som hänt USA och världen 24.
Enligt henne det handlar om 40 biljoner dollar. Pengar som mest troligt gått till USAs
svarta budget, vilket enligt flera andra uppgifter kan vara en förklaring till det som sker
och vilka som står bakom.
Guld- och silverhandel sägs av flera initierade bedömare vara manipulerade 25. Guld som
sägs finnas på lager i USA anses inte existera 26. Flera länder har begärt tillbaka sitt guld
utan resultat 27 28. Ett troligt scenario är att guldet har använts för att hålla dollarkursen i

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

http://www.sanders.senate.gov/newsroom/press-releases/the-fed-audit
http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_698.pdf
http://youtu.be/gXhuaTfjTYM
http://hiwaay.net/~becraft/mcfadden.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Nixon_Shock
http://en.wikipedia.org/wiki/Glass%E2%80%93Steagall_Legislation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Novemberrevolutionen_%28Sverige%29
http://youtu.be/xU4GdHLUHwU
http://youtu.be/u9dGHuRExiM
http://www.ft.com/cms/s/0/70b0f3a8-f7a1-11e3-b2cf-00144feabdc0.html#axzz3BmBnruVA
http://usawatchdog.com/fed-they-do-not-have-any-more-gold-paul-craig-roberts/
http://rt.com/op-edge/170948-germany-gold-us-sovereignty/
http://www.zerohedge.com/news/2014-05-26/first-germany-now-austria-demands-audit-its-
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schack. Det är rimligt att anta att även den svenska guldreserven saknas.
Den så kallade High Frequency Tradning är även den, med största sannolikhet,
manipulerad 29 30.
Belgien misstänks för att ha agera som mellanhand för FED när man från november 2013
till januari 2014 köpte amerikanska obligationer för 141 miljarder dollar 31. Ett exempel
av flera.
Detta visar omfattningen av den misstänkta brottsligheten mot inte bara amerikaner utan
mot alla människor på denna jord då FED är navet för världens ekonomiska system.
Libor-skandalen 32 är allmänt känd men snabbt bortglömd av mainstream media. Enligt
Matt Taibbi journalist på tidningen Rolling Stone som avslöjade det är allt manipulerat 33.
Det finns en uppsjö av information, vittnesmål och fakta av samma natur men det är inte
plats för det här. Syftet är att visa fram några saker som bevisar att det de facto pågår en
massiv manipulering av det ekonomiska system svenskar är en del av.
Slutsatsen är att det ekonomiska systemet är ett gigantiskt ponzibedrägeri. Lån är viktig
kugge i bedrägeriet, derivat en annan.
Derivatmarknaden handlar om flera hundra biljoner dollar 34 om inte biljarder. Stommen i
detta gigantiska bedrägeri.
Världshandelsorganisationen (WTO) har sedan 90-talet medverkat till att blåsa upp
derivatbubblan. Ett läckt memo med namnet ”End Game Memo” visar hur storbanker
använt WTO för att tvinga länder att acceptera derivathandel 35.
Vad syftet är kan vi bara spekulera i. Tillsammans med annan information kan man dock
dra vissa slutsatser, som för den okunnige medborgaren som inte vet om vad som pågår
då hen enbart förlitar sig på mainstream media har svårt att greppa.

offshore-held-gold
29 http://www.reuters.com/article/2014/07/17/us-sec-investigation-highfrequencytradinidUSKBN0FM2TW20140717
30 The Wall Street Code http://youtu.be/kFQJNeQDDHA
31 http://www.paulcraigroberts.org/2014/05/12/fed-great-deceiver-paul-craig-roberts/
32 http://www.huffingtonpost.com/2012/12/27/matt-taibbi-libor-scandal-biggestfinancial_n_2372194.html
33 http://www.rollingstone.com/politics/news/everything-is-rigged-the-biggest-financial-scandalyet-20130425
34 http://moneymorning.com/2011/10/12/derivatives-the-600-trillion-time-bomb-thats-set-toexplode/
35 http://www.vice.com/en_uk/read/larry-summers-and-the-secret-end-game-memo
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Det finns en hel del som tyder på att syftet med det som sker inom ekonomin, förutom
girighet och korruption, har varit att en dag kunna dra undan mattan för världen, skapa
kaos och därmed kunna dra fördelar av det i en agenda av ”globalisering” med målet att
skapa en världsregering. En process som definieras med ”ordning genom kaos”. En av
många uttalad agenda bakom det som sker.
Hur tokigt det än kan låta måste vi våga lyfta fram sådana här tankar. Det är upp till
politiska ledare att bemöta den här typen av information och dylika tankar genom debatt
och informationsutbyte. När så inte sker, utan tvärtom människor möter tystnad, visar det
på skuld.

Politik
En undersökning från Princeton University visar att USA inte är en demokrati utan en
oligarki 36. USA lider av ”crony capitalism” 37 (kompiskapitalism) där banker och
näringsliv är tätt lierade med den politiska makten och är de som styr samhället.
När svensk mainstream media väljer att inte rapportera och granska allvarliga
ekonomiska nyheter på djupet, som de omnämnda ovan, och dess konsekvenser för
svenska folket eller 11 september kan man lätt misstänka att man inte vill störa den reella
maktsfären. Med andra ord, vi ser samma förhållande här som i USA även om de ligger
några steg före.
Media granskar men inte när det gäller saker som skulle skaka om samhället i grunden
om svenskar fick reda på sanningen. Man vet vilken kraft konsensus spelar. Det är den
man önskar ha kontroll över genom att undvika viss information som blottar en
övergripande agenda.
Den politiska manipulationen är inte lika tydlig och uppenbar som banker som åker fast
med fingrarna i syltburken. Men den tycks pågå och har gjort så under lång tid.
I självförsvar måste vi, folket, göra antaganden som det politiska etablissemanget i
demokratin intresse bör motbevis eller hjälpa till att skapa klarhet kring för att bevisa att
de är oskyldiga till manipulation.
Vad ska vi annars tro när politiker återkommande har hemliga möten med ledande
personer inom bank- och industrinäringen i väst? Med samma människor som är högst
ansvariga för de brott som pågår inom den ekonomiska sfären, Ukraina och så vidare.

36 http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-27074746
37 http://en.wikipedia.org/wiki/Crony_capitalism
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Bilderbergmötena 38 är ett sådant årligt möte där vi vanliga medborgare saknar insyn. Att
hänvisa till ”Chatham House Rule” 39 är en dålig ursäkt. Mötesformen bryter mot den
svenska grundlagen regeringsformen kap 1 § 1 då medborgare saknar insyn i det som sker
och inte kan säkerställa att all offentlig makt utgår från svenska folket.
Varför är detta av betydelse? När vi har en värld som står vid randen av kaos måste vi
försöka förstå vad som hänt och ställa ledare till svars.
Kursen mot kaos tog för allvar fart med attentatet den 11 september 2001. Det är en
vattendelare som lett till en helt ny värld, massövervakning och krig. Vi tar härmed fast
på denna händelse som en punkt av stark betydelse.
Vad som är högst oroande är att all tillgänglig fakta tillsammans med vittnesmål och
besvärliga obesvarade frågor pekar mot att det var en orkestrerad händelse.
Omvänt saknas bevis för den officiella konspirationsteorin, ingen laglig dom mot någon
part.
De obesvarade frågorna är många och det har aldrig presenterats några hållbara bevis för
den officiella teorin och kritiken har varit hård mot 9/11 Kommissionen 40. Ledamöter i
kommissionen erkänner att de inte fann sanningen.

The two co-chairs of the Commission, Thomas Kean and Lee
Hamilton, believe that the government established the Commission in
a way that ensured that it would fail
President George W. Bush ville först inte ha någon utredning utan tvingades tillsätta en
sådan efter påtryckningar från efterlevande 41, en grupp änkor som förlorat sina män i
attacken.
Mot den officiella teorin finns en sällan skådad uppsjö av information som talar för att det
var en orkestrerad händelse. Antalet obesvarade frågor är många och oviljan att bemöta
dessa gör politiska ledare skyldiga.

The evidence points to a massive government cover-up.
Sibel Edmonds, FBI
De tre husen WTC 1, 2 och 7 som rasade den dagen demolerades sannolikt med
sprängämnen.

38
39
40
41

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen
http://en.wikipedia.org/wiki/Chatham_House_Rule
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_the_9/11_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/9/11:_Press_for_Truth
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Mängden av information som indikerar att 11 september var en så kallad ”false flag” och
att de tre husen demolerades med någon form av sprängämnen är enorm. De tre husen
kan inte rasa på det sättet utan assistans av sprängämnen.
Denna uppfattning är spridd och stöds av en stora delar av jordens befolkning, många
amerikaner inklusive militärer, politiker, vetenskapsmän, journalister, med flera.
Det finns inte plats att lyfta fram all fakta och alla oklarheter här. Den som önskar söka
sanningen på egen hand gör lämpligt att starta med byggnad 7 och kravet från 2250
arkitekter och ingenjörer att göra en ny undersökning av vad som hände då allt tyder på
demolering.
Nedan några källor att ta del av.
9/11: Explosive Evidence - Experts Speak Out
http://youtu.be/Ddz2mw2vaEg
http://www.ae911truth.org/
http://rethink911.org/
Intervju med Richard Gage på C-SPAN
http://youtu.be/1biKeaOH3qc
http://www.911truth.org/the-top-40-reasons-to-doubt-the-offical-story/
Press for Truth
http://youtu.be/iMT2CHSvyGw
9/11: Den Sunde Skepsis
http://youtu.be/vHFGTdmrBhE
9/11 - fik vi sandheden?
http://youtu.be/x08JbMXCzBI
I övrigt är det upp till läsaren att ta del av det som finns på internet. Man ska dock vara
medveten om att det är mycket. En hel del är uppenbar desinformation med syfte att
bevaka och försvara den officiella teorin.
Enda sättet att skapa klarhet är en ny utredning. Alla som motarbetar en sådan har något
att dölja.

Det är rimligt och nödvändigt att få en förnuftig förklaring på det som
skett.
Jan Utzon, arkitekt
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Ett enkelt sätt att bevisa på behovet av det är de vittnesmål om explosioner som finns i
och kring WTC. Något som inte beaktats på ett trovärdigt sätt i de officiella
utredningarna.
När en man sitter på gatan vid WTC och hävdar att det var en explosion i entrén i ett av
tvillingtornen innan ens något plan träffar är allvarligt 42. Speciellt i ljuset av 100-tals
andra vittnesmål från räddningsarbetare som talar om explosioner 43 och att husen rasar
som i en kontrollerad demolering.
Då uppfattningen om 11 september som en orkestrerad händelse av element inom USA är
spridd borde svenska myndigheter och politiker ha ett intresse av att hjälpa till att skapa
klarhet. Om svenska myndigheter har en annan uppfattning måste man rimligen kunna
föra fram bevis som styrker den officiella teorin.
Då 11 september förblir en trolig lögn och man samtidigt har hemliga och återkommande
möten på hög nivå har man all rätt att spekulera i en övergripande agenda. De sker under
olika namn varav Bilderberg och Council on Foreign Relations är två.
Mest troligt handlar det om ringar av inflytande. De flesta deltagare är inte medvetna om
den bakomliggande agendan utan tror det handlar om att utbyta idéer och skapa nätverk
samt arbeta för en global världsordning genom handel och gemensamma lagar och
värderingar.
Det kan låta bra men vad de inte förstår är att detta kan användas för total kontroll över
människors liv. Att detta är den bakomliggande agendan förstår vi när vi inser att 11
september var orkestrerat eftersom det sätter den massiv övervakningen som följt dess
spår i nytt ljus. Vi är på god väg mot ett Orwellskt samhälle.
Ett avgörande problem med rådande system är bristen på transparens. Stater har byggt
upp höga murar mellan medborgare och stat som hindrar insyn och gör det svårt för
medborgare att förstå vad som sker i världen. Detta underminerar demokratin då vi röstar
med förbundna ögon.
Ett olustigt exempel är droghandeln och vilka som egentligen står bakom. Åtminstone
delar av den. Vissa banker 44 och säkerhetsorgan 45 i väst är djupt inblandade.
Vi har att göra med en mörk och illegal verksamhet som delvis ingår i dagliga rutiner
inom utländska organisationer som till ytan framstår som statliga och för folkets bästa.

42 http://youtu.be/GZIPqLQKf0w
43 http://youtu.be/cZ4dVo5QgYg
44 http://www.ibtimes.com/citi-deutsche-bank-bank-america-were-channels-sending-drugmoney-colombia-court-filing-1686232
45 http://www.corbettreport.com/the-cia-and-the-drug-trade-eyeopener-preview/
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Organ som svenska myndigheter och politiker samarbetar med i andra ”normala” frågor.
De är säkerligen omedvetna om vad som pågår bakom deras ryggar men det ska vara
osagt. Vi vet inte vad som är vad, när det är en agenda, när det är något som man ser som
”ändamålet helgar medlen”.
Vad handlade t ex kriget i Afghanistan om? En legitim fråga när vi vet att 11 september
av allt att döma var en orkestrerad händelse. Hur kan vi vara säkra på att USAs
inblandning i Afghanistan inte handlade om droghandel, som nyligen rapporterades vara
rekordstor 46 ?
Det ska sägas att det troligen handlar om personer som missbrukar sin ställning varför det
kan vara missvisande att tala om USA som land eller CIA som organisation. Att de
utnyttjar namnen och dess innebörd är dock deras eget fel varför vi gör rätt att tala om
dem i de här sammanhangen.
Samma fenomen, två händer som gör olika saker, finner vi inom terrorismen. För den
som fördjupar sig i 11 september och kriget mot terrorismens står det klart att USA och
CIA står bakom skapelsen av al-Qaida 47 . Något många tycks ha glömt bort.
Nu ser vi samma sak igen med IS eller ISIS. De skapandes ur al-Nusra som i sin tur är en
skapelse av al-Qaida 48 . IS 49 har fått vapen av USA via Libyen 50 .
Hur ska vi tolka det som sker när IS ena stunden får stöd av USA, ser möten mellan
ledaren Abu Bakr al-Baghdadi och ledande amerikanska politiker som senator John
McCain 51, och i nästa är fiende?
Hur ska vi medborgare tolka att detta accepteras från svensk sida? Eller är det inte så? Är
de bara naivt ovetandes? Knappast troligt. Någonting pågår under ytan som underminerar
grundlagen regeringsformen kap 1 §1 och §2 för varje enskild medborgare.
Vi har skapat en ledarkultur, ett samhällssystem, som gör en sak med ena handen och en
annan med andra utan medborgares vetskap.
Andra punkter av fakta är vaccinfrågan, GMO och misstankar om klimatmanipulering 52.

46 http://www.theguardian.com/world/2014/jan/05/drug-trade-afghanistan-fragmented-criminalstate
47 http://www.theguardian.com/world/1999/jan/17/yemen.islam
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Nusra_Front
49 http://youtu.be/GCBhyzRELLw
50 http://www.businessinsider.com/us-syria-heavy-weapons-jihadists-2012-10
51 http://youtu.be/bWvyv6LgNXI
52 http://newsvoice.se/2014/09/05/chemtrails-bevis-och-syfte-doktorand-tj-coles-plymouthuniversity/
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Olika saker men möjligen och sannolikt samma aktörer bakom.
All fakta pekar t ex på ett samband mellan vacciner och autism. Samma sak här, det blir
för mycket att ta upp alla fakta här men två saker.
Idag har 1 av 50 barn i USA autism 53 och nyligen gick en visselblåsare från ”Centers for
Disease Control and Prevention” (CDC) ut och erkände att man mörkat sambandet 54.
Inget av detta återges i svenska mainstream media eller av politiker. Det som går emot
den lagda agendan eller det som är konsensus mörkas.
Vilka bevis man än tar fram vägrar många ta det till sig. Att myndigheter har täta band
med läkemedels-, vapen- och matindustri som gynnas av hur vi lever våra liv och satsar
mycket pengar på att behålla sin position gör det inte lättare 55 .
Även om det finns en palett att väja ifrån är ekonomin och 11 september två tydliga
aspekter att ta fasta på för rapportens slutsats.
Detta är saker som sprids på nätet, som många talar om och tror på. Tystnaden från både
politiker och mainstream media är avslöjande och mycket oroande.
Återigen, och som ett huvudtema i denna rapport, den som inte vill hjälpa till att skapa
klarhet har något att dölja.

53 http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/04/02/autism-rates.aspx
54 http://www.naturalnews.com/046630_cdc_whistleblower_public_confession_dr_william_tho
mpson.html
55 http://youtu.be/t1feSBwTCng
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Mänskligt
Bakom problemen finns en mänsklig och större dimension. Detta tas upp under
värderingar längre fram.
Kort handlar det om att nuvarande samhällssystem är konstruerat efter extremrationella
värderingar som gör att brottsligheten kan fortgå, håller människor i ofrihet, underbygger
deras rätta värde och vilka de egentligen.
Vi står vid ett vägskäl där det snart kommer vara klarlagt att vi ingår ett högre system och
att vi har ett medvetande skiljt från kroppen. Med andra ord en själ.
Om det finns mentala hinder för att bedöma och granska samhällets inre mekanismer så
är de som allra störts kring denna frågan.
Vad de flesta inte förstår är hur långt vetenskapen kommit i den här frågan. Om vi ser det
tvärvetenskapligt och till det lägger alla vittnesmål om nära-döden upplevelser,
prekognition, kontakt med andra sidan, m m, är bevisen tydliga.
Det här motarbetas av nuvarande system som grundar sin existens på att vi inte ingår i ett
högre system. Detta skapar ett omänskligt system som lättar behåller kontrollen och
makten över människors liv.
Av betydelse är att svenska staten och myndigheter som kräver att medborgare ska
inordna sig i en extremrationellt mekaniskt system inte kan bevisa att vi inte har en själ.
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Vad är pengar?
För att förstå helheten och brottens natur måste man förstå det monetära systemet och
vilken kontrollmekanism pengar är.

It is well enough that people of the nation do not understand our
banking and money system, for if they did, I believe there would be a
revolution before tomorrow morning.
Henry Ford
Flertalet svenskar tror säkerligen att pengar är sedlar och mynt. De tror att lån är pengar
som andra först satt in på banken, att Riksbanken är den som har makten över
utgivningen av pengar.
Inget kan vara mer felaktigt. Idag är enbart ca 5-10% sedlar och mynt 56. Resten är
virtuella digitala pengar som skapas genom lån utgivna av svenska banker 57. Med andra
ord, pengar är lån och banker är de som ger ut pengar, inte Riksbanken.
Pengar är en social uppfinning som underlättar utbyte av varor och tjänster och är ett
neutralt instrument. Det behöver inte vara fel med ett system där lån blir till digitala
pengar. Problemet uppstår när aktörer försöker tjäna pengar på pengar samt att pengar i
sig är en ”vara” under kontroll och ägande av en extern part utöver köpare och säljare.
Dagens monetära system har kommit att bli ett rent pyramidspel 58. För att vi ska ha
pengar i omlopp måste vi alltså ha en utlåning från banker. En lånad 100-lapp ska sedan
betalas tillbaka med en högre summa på grund av ränta, exempelvis 110 kr. Pengar som
inte existerar utan nya lån.

56 http://newsvoice.se/2013/11/16/riksbankschefen-berattar-om-de-sakra-kontanternas-framtid/
57 http://youtu.be/b6_SLwReMqo
58 http://www.svd.se/naringsliv/den-latta-konsten-att-gora-pengar_4788351.svd
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RÄNTA / IMAGINÄR

100 kr

Den imaginära delen, räntan, existerar inte utan är en burk som sparkas framåt och gör att
skuldberget ökar utan återvändo.
Allt fler höjer rösterna, både politiker och ekonomer, för vad som pågår. Många känner
till de inbyggda problemen, inklusive IMF 59.
Under senare år har spekulation och ekonomiska missbedömningar gjort att skuldberget
växt oerhört snabbt. Även om det fortsatt i lugnare tempo hade raset varit ofrånkomligt.
Ett räntesystem har ett förutbestämt slutmål; att växa och växa till dess det faller samman.

59 http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf
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Pengar som maktinstrument
Ett känt citat av Mayer Amschel Rothschild lyder ”Let me issue and control a nation’s
money and I care not who writes the laws”.
Citatets äkthet är svårt att verifiera även om många menar att det är korrekt.
Samma tveksamheter råder kring hur familjen Rothschild 60 kom över rikedom och
kontroll över England. Myten säger att det skedde under slaget vid Waterloo där de fick
förhandsinformation om vad som hänt och kunde utnyttja det för att roffa åt sig enorma
summor pengar. Finns information som ger en något annorlunda bild av vad som hände.
Oavsett blev de stora och är idag en av ett antal finans- och industrifamiljer med stor
makt.
Även om berättelserna till viss del är myter, som i vissa delar måste ses som antisemitiska
och osanna, säger de en hel del om vad som är maktens yttersta instrument, det monetära
systemet. Något som ligger bortom demokratin och under bankers kontroll.
Rothschilds egentliga makt är svårt att få inblick i. Vad som är av betydelse är att det
finns en elit av personer och familjer som äger organisationer som i sin tur äger stora
delar av världens tillgångar, media och andra institutioner som påverkar samhället. Om än
indirekt i länder som Sverige.
Enligt en studie utförd på Swiss Federal Institute of Technology i Zurich finns det 147
företag som äger alla andra företag 61. Flertalet om inte de flesta verkar inom det
finansiella systemet. De 20 främsta av dessa är:
1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc

60 http://www.rothschild.com/
61 http://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2011/10/22/the-147-companies-that-controleverything/
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9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc
11. Wellington Management Co LLP
12. Deutsche Bank AG
13. Franklin Resources Inc
14. Credit Suisse Group
15. Walton Enterprises LLC
16. Bank of New York Mellon Corp
17. Natixis
18. Goldman Sachs Group Inc
19. T Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason Inc

Vem som styr vad och hur den egentliga maktfördelningen ser ut är svårt att få inblick i,
något som i sig själv är olagligt och odemokratiskt då folket, i länder i väst, inte sitter på
den yttersta makten och saknar insyn. En springande punkt i rapportens slutsats.
Eftersom pengar är navet i samhället är makten över det monetära systemet nyckeln till
alla makt. Systemets delar kan inte fungera utan pengar som är oljan i maskineriet.
En annan typ av maskin, ett annat monetärt system, kan fungera bättre. Ett system där
makten över pengarna ligger i folkets händer, förutsatt en stat som lever upp till
grundläggande lagar vilket inte är fallet idag.
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Folket som i teorin ska ha all makt har överlämnat kontrollen och makten över detta
viktiga instrument till centralbanker och bankerna bakom dem.
Federal Reserve ägs inte av amerikanska staten utan av storbanker 62. Det finns en statlig
koppling men den har sannolikt liten betydelse vilket räddningen av storbanker 2008 och
att notan sedan gavs till amerikaner visar.
I Sverige är förhållandena till synes något annorlunda. Det politiska inflytandet ska enligt
teorin borga för att folket har makt. I praktiken är det knappast så då Sveriges ekonomi är
som en båt på ett stort öppet hav.
Det FED gör har stor betydelse för världens ekonomiska system på grund av dollarns
ställning. FED och storbanker kan genom kontroll över det monetära systemet och
företag, och därmed samhällen, orsaka stormar och strömmar som vi bara har att rätta oss
efter.

62 http://www.businessinsider.com/who-actually-owns-the-federal-reserve-2013-10
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Vi säger ”till synes” eftersom strukturen i Sverige är dold. Det finns ett lager i det svenska
samhällssystemet som vi, folket, helt saknar insyn i.
I USA lär kopplingen mellan människor och det monetära systemet, och därmed hela
samhällssystemet, vara födelsebeviset som finns lagrat på ”U.S. Securities and Exchange
Commission”. Om detta verkligen är sant är svårt att verifiera men det är fullt logiskt med
tanke på vad som sker.
Människors förmåga till arbete och skapande tillsammans med andra tillgångar ses som
en säkerhet på den internationella lånemarknaden. I Sverige sker försäkran av den
säkerheten genom födelsebevis och personnummer under ”företagsnamnet” SWEDEN
KINGDOM OF 63.
I dagens samhällssystem kretsar allt kring pengar. Som om det vore en naturlig del av
livet likt luften vi behöver för att leva. Ingen ifrågasätter luftens vara eller icke vara.
Makten över pengarna innebär därför total makt. Folk rättar sig efter den taktpinnen.
Vad de inte förstår är att det inte behöver vara så. Pengar är enbart en social uppfinning.
Det finns alternativa monetära system som flyttar över den reella makten till människor
och med det förändrar samhället i grunden då det frigör människor och därmed ger en helt
annan utväxling av kreativitet och skaparlust än dagens.

63 http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?
company=Sweden&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&F
ind=Find+Companies&action=getcompany
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Alternativa monetära system
För att bättre förstå vad pengar är, hur det fungerar och vilket maktinstrument det är
måste man förstå alternativen.
Få funderar på vad pengar är. Det är inte heller något som debatteras i mainstream media,
inom politiken eller som vi röstar om. Folk vet därför inte om att det finns andra
monetära system att välja på.
Varför det är så här kan vi bara spekulera i men ett troligt syfte är att pengar är en dold
maktfaktor, en kontroll över människor och samhällsutvecklingen. Av den anledningen
håller eliten det utanför den demokratiska processen vilket innebär att Sverige och länder
i väst inte är så demokratiska som vi vill tro.
Det monetära system är en central kugge i hela samhällssystemet och har spelat en stor
roll för den haltande utveckling världen tagit.
Bankers kontroll över samhällets nyckel är centralt för människors ofrihet och der har
alltid varit så.
Vad många inte vet eller får lära sig i skolan är att frigörandet från engelska banker, och
sedan amerikanska banker med samma intressenter bakom, har varit en avgörande aspekt
av den amerikanska revolutionen och frihetssträvan. Det visar vilken betydelse det
monetära systemet har.
Nuvarande monetära system är inte hugget i sten. Det finns alternativ som minskar eller
fråntar bankernas kontroll.
En uppstramning av nuvarande system där vi skrotar FIAT-systemet, trycker pengar utan
bakomliggande värde, för att återgå till en guldstandard är ett steg i rätt riktning. Men det
löser inte grundproblemet.
En radikal förändring av nuvarande system, men i övrigt ganska likt, där banker fråntas
rätten att skapa pengar och skrotar skuldsystemet är ett annat. Ett sådant förslag kommer
från den engelska kampanjen Positive Money 64 som fått stor spridning.
Digitala kryptovalutor som Bitcoins är ett ytterligare alternativ men är i sin nuvarande
tappning en lösning på öppet hav. Det måste förankras i människors vardag, inom ramen
för ett fungerande samhällssystem.
Ett system baserat på vad som kallas egenkredit (Self-Issued Credit) 65, kanske i form av

64 http://www.positivemoney.org/our-proposals/
65 http://youtu.be/eAZAmQXvB7I
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kryptovaluta, är det mest långtgående men av olika anledningar mest intressanta förslaget.
Med dagens informationssystem kan vi konstruera en modern variant av byteshandel.
Ett problem med dagens system är inflation. En slags dold skatt. Förslaget från Positive
Money skulle minska effekterna av och risken med inflation. Ett system med egenkredit
skulle troligen ta bort inflation helt och hållet.
Därmed inte sagt att det är utan problem. I fallet med egenkredit måste säljare kunna
försäkra sig mot att man ger tillbaka arbete och tid för den kredit man lämnat.
Ett dylikt system tar bort mellanhanden, banker. Rimligen finns det behov av ett
kontrollsystem men det bör ligga på en demokratisk statlig nivå.
Problem som går att lösa.
Fördelarna är stora. Enligt Positive Money skulle engelska samhället ”spara” ca 32
miljarder pund per år (räntor som banker tar ut). Det finns fler fördelar.
Vilket system vi än väljer är pengar bara en del av ekvationen. Det är inte det som driver
samhällssystemet framåt. Det gör våra värderingar.
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Dagens system bortom räddning
Vi är indoktrinerade i ett givet sätt att tänka som för med sig att vi inte ser vad som pågår.
Centrala delar av systemet är dessutom dolt för oss vilket inte gör saken lättare att se vad
som pågår.
I samhällsdebatten tycks utgångspunkten vara att allt fungerar som det ska. Man är
visserligen väl medveten om att vi har problem, som vi alltid haft, men att det som vanligt
kommer ordna sig. Inte denna gången.
Vi har haft årtionden på oss att skapa ett fungerande samhällssystem utan att lyckas. Krig,
flyktingströmmar, fattigdom, sjukdom och död visar att det är ett kapitalt misslyckande.
Människor i Sverige ser ut att på ytan må bra men många mår dåligt inombords. Allt fler
äter antidepressiv medicin 66. Något är allvarligt fel.
Sanningen är att världen är på god väg mot en total ekonomisk kollaps som kommer leda
till en större samhällsmässig kollaps.
Den totala skuldbördan är enorm och allt fler siffror pekar åt fel håll. Enligt Världsbanken
hotas världen av en global arbetskris 67. Cancer 68 och andra kroniska sjukdomar bara ökar
vilket delvis kan bero på hur vi lever varav stress kring ekonomin är en parameter.
Människor kan få hjälp av staten med skuldsanering. Vi kan och har räddat både företag
och banker. Men vem räddar länder? Hur ska samhällen fungera om det saknas
möjligheter till lån och därmed pengar?
Världens skuldbörda är idag en bra bit över 100 biljoner dollar 69. Enligt en rapport av
World Economic Forum behövs lika mycket till för att kunna fortsätta växa 70. Lägg
därtill den enorma derivatbubblan som är ofantligt mycket större.

66
67
68
69

http://www.dn.se/nyheter/varlden/svenskar-ater-alltmer-antidepressiva-medel/
http://finance.yahoo.com/news/world-bank-warns-global-jobs-crisis-050827124.html
http://www.theguardian.com/society/2014/feb/03/worldwide-cancer-cases-soar-next-20-years
http://www.bloomberg.com/news/2014-03-09/global-debt-exceeds-100-trillion-asgovernments-binge-bis-says.html
70 http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davos/8267768/World-needs-100-trillionmore-credit-says-World-Economic-Forum.html
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SKULDBÖRDA

TID
Bretton Wood 1944

Dollarn lämnar Guldstandard 1971

2014

Etablerade experter ser vart vi är på väg. Enligt Standard & Poor kommer 60% av
världens länder gå i konkurs inom 50 år 71. Trots det fortsätter alla som om det regnar.
Världen befinner sig med all tydlighet i en återvändsgränd. Nuvarande system är bortom
räddning. Det är ett Ponzi-bedrägeri och kommer alltid till en punkt då det rasar.
Även om grundstrukturen var den samma 1944 räknas överenskommelsen i Bretton
Wood i USA det året som dagen då nuvarande monetära system såg sin början 72.
Världens guld samlades i USA och den amerikanska dollarn blev navet i det ekonomiska
systemet knuten till guld. Det förde dollarn till status av världsvaluta och övertog brittiska
pundets roll.

71 http://www.rawstory.com/rs/2010/10/09/sp-60-countries-bankrupt-50-years/
72 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woodssystemet
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Den amerikanska dollarn som vi känner den Federal Reserve Note (FRN) är utgiven av
den amerikanska centralbanken Federal Reserve. En institution som är privat och ägs av
ett antal storbanker 73 74 75 vilket är en del av problemet.

Some people think that the Federal Reserve Banks are United States
Government institutions. They are private monopolies.
Charles McFadden, 1932
Ordförande i House Banking and Currency Committee
Under åren urholkades kopplingen till guld och 1971 tog president Nixon bort den 76 i vad
som kallas ”The Nixon Shock”.
Dollarn fick en koppling till olja genom ett avtal 77 mellan USA och Saudiarabien ”The
U.S.-Saudi Arabian Joint Commission on Economic Cooperation”. Därav termen petrodollar. På så vis har dollarn kunnat behålla sitt värde utan guldfot och kunnat ges ut i
obegränsad mängd.
Detta har bidragit till att ge USA dess försprång och levnadsstandard gentemot resten av
världen och samtidigt gett världen inflationsproblem och bördan av att bära USAs
framgångar.
Dollarn har förlorat en stor del av sitt värde sedan skapandet av FRN och Federal Reserve
genom Federal Reserve Act 1913 78. Om siffran 97% som en del hävdar stämmer är svårt
att bedöma 79. Beror också på hur man ser på inflationen som kan ses som en dold skatt
vilket förtar värdet. Att den förlorat i värde är dock klart.
Sedan dollarn togs bort från guldstandarden 1971 har mängden av dollar i världen ökat
enormt. Inte minst de senaste åren genom ”quantitative easing” 80 vars syfte varit
mångbottnat 81. Idag är en dollar i princip inte mer värd mer än papperet den är tryckt på.

73 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=avjlPu.bRVmk
74 http://www.washingtonsblog.com/2011/07/the-federal-reserve-admits-that-its-12-banks-areprivate-not-government-entities.html
75 http://youtu.be/HRduwYgrU7A
76 http://www.forbes.com/sites/charleskadlec/2011/08/15/nixons-colossal-monetary-error-theverdict-40-years-later/
77 http://www.gao.gov/products/ID-79-7
78 http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Act
79 http://www.bloomberg.com/news/2013-11-19/has-the-dollar-really-lost-97-percent-of-itsvalue-.html
80 http://www.forbes.com/sites/johntamny/2014/03/09/the-fed-is-not-printing-money-its-doingsomething-much-worse/
81 http://www.zerohedge.com/news/2014-06-24/feds-hobsons-choice-end-qezirp-or-destabilizedollar-treasury-market
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Det som bär dollarns värde idag är egentligen bara förtroendet för USA. Något som sakta
börjar urholkas. Speciellt då det för många länder står klart att det pågår en massiv
manipulering av marknaden 82 för silver 83 84 och guldpris 85 vilket har betydelse för
dollarns ställning.
På grund av felaktiga beslut och uppenbar brottslighet på hög nivå är det allt fler som
talar om ett slut för dollarn som en världsvaluta. Dollarn håller på att rasa och med den
rasar sannolikt resten av den nuvarande ekonomiska arkitekturen.
Dollarns ställning och med den USAs makt i världen är den mest troliga huvudorsaken
till konflikten med Ryssland 86. Putin talade om behovet av en de-dollarisering för flera år
sedan 87. Det är målet för de övriga länderna inom BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien,
Kina och Syd-Afrika) och länder som ansluter sig till deras nya ekonomiska system 88 89.
Att notera är att Saudiarabien 90 sägs ha slutit ett avtal om oljehandel utan dollar, vilket är
ett stort hot mot petro-dollarn.
Andra länder är på gång. Bland annat länderna inom gruppen ”Next Eleven” 91.
Ryssland och Kina är medvetna om den kabal som syr världen i kulisserna från väst. Det
är tyvärr ingen tokig konspirationsteori. En re-engineering av information vi känner till
ger detta som den enda logiska förklaringen.
Samtidigt finns det goda tecken i skyn bland alla mörka moln.
Det ryktas det om en ny dollar under namnet TRN, Treasury Reserve Note. Den ska vara
guldbaserad och överta FRNs roll som amerikansk dollar. Det låter fullt logiskt. Vi får
verkligen hoppas det stämmer eftersom det blir en räddningsplanka den dagen nuvarande
system rasar samman vilket kan vara mycket nära.

82 http://www.rollingstone.com/politics/news/everything-is-rigged-the-biggest-financial-scandalyet-20130425
83 http://www.bloomberg.com/news/2014-07-25/deutsche-bank-hsbc-accused-of-silver-fixmanipulation.html
84 http://www.zerohedge.com/news/2014-05-01/even-cme-getting-tired-silver-manipulation
85 http://www.zerohedge.com/news/2014-06-03/gold-price-manipulation-was-routine-ft-reports
86 http://www.palbergstrom.com/ukraina-en-bricka-usas-sakerhetspolitik-redan-1992
87 http://rt.com/usa/putin-fuels-dedollarization-speculations/
88 http://www.zerohedge.com/news/2014-08-09/de-dollarization-accelerates-chinarussiacomplete-currency-swap-agreement
89 http://voiceofrussia.com/2014_07_03/BRICS-is-morphing-into-an-anti-dollar-alliance-6229/
90 http://www.arabnews.com/brics-further-economic-interests-saudi-arabia-s-africa
91 http://economicstudents.com/2013/04/move-over-brics-the-next-eleven-has-emerged/
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Att det kommer rasa är givet. Frågan är bara i vilken ordning och när. Ryssland tycks
tillsammans med övriga BRICS-länder agera för att få världen in på en ny kurs. Samtidigt
är Ryssland sammankopplat med samma korrupta ekonomiska system och måste klara sig
inom nuvarande ramar. En uppenbar utmaning. Rubeln är under hårt tryck 92.
Ryssland är inte ensam med denna utmaning. Världsekonomin utvecklas inte längre utan
står still eller går bakåt. Ponzi-bedrägeriet har nått en kritisk punkt. Talat om s k ”bailins” (ta pengar från folks bankkonton) i USA 93 och andra länder visar bara att läget är
akut.
Talet om ökad tillväxt, ljusare arbetsmarknad, etc, i USA stämmer nog inte. Rekordmånga
amerikaner går på matkuponger 94. Den riktiga arbetslösheten är enligt Shadowstats ca
23% 95, en siffra som bättre överensstämmer med hjälpbehovet av mat och annan
omanipulerad statistik.
Sanningen är att världen går bakåt.
Beaktar man den klart högre nivån på inflationen som Shadowstats lyfter fram har USA
haft en recession och tillbakagång av ekonomin med flera procent under senare år. Även
den uppgiften stämmer bättre med vad som sker i världsekonomin än fixade siffror av
amerikanska administrationen 96.

Everything Is Rigged
Matt Taibbi, Rolling Stone Magasin
Den som avslöjade skandalen med Libor-räntan
Om det sker en kursändring, som en räddning undan ett totalt kaos, kommer den vara
kraftig och bero på en samlad insats inte bara av BRICS-länder utan även av goda krafter
inom USA; olika myndigheter, säkerhetsorgan, samt på politisk men främst militär nivå.
Frågan är också om BRICS är steget eller bara ett steg i en ny riktning som leder till
målet. Det är svårt att sia om Putins egentliga motiv då varken Ryssland eller väst,
uppenbarligen, är fullständiga demokratier. Målet är givet; full frihet, fred och välstånd
för världens befolkning.

92 http://www.svd.se/naringsliv/rubeln-rasar-mot-ny-lagstaniva_3927100.svd
93 http://www.maxkeiser.com/2014/08/u-s-bail-ins-fed-vice-chair-fischer-says-preparing-aproposal/
94 http://cnsnews.com/news/article/ali-meyer/record-20-households-food-stamps-2013
95 http://www.shadowstats.com/article/no-616-march-employment-and-unemployment
96 http://nypost.com/2013/11/18/census-faked-2012-election-jobs-report/
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Målet i USA är att folket ska ”återta” republiken USA för folkets räkning som varit
kidnappad av en korrupt kabal i väldigt många år. Vissa talar om Act of 1871 97 som en
avgörande händelse vilket gjorde detta möjligt. Fakta och relevant information visar att
det sannolikt är en korrekt bild och analys av läget.
Många i Ryssland har det svårt och lever i ofrihet. Det är ingen tvekan om det. Historien
får döma Putin men han kan vara feltolkad. Han kan ha agerat hårt för att inte tappa
makten till det korrupta systemet i väst som så många andra länder, t ex Ukraina. Det
skulle inte förvåna om vi kommer kunna tacka Putin för vår slutliga frihet.
Den kända ekonomen Jeffrey Sachs uttalande om att Washington och Wall Street är ett
berg av korruption har en given innebörd. Vid rodret sitter en kriminell elit som måste
fråntas makten. Alla som arbetar i USAs tjänst har svurit en ed om att försvara
konstitutionen mot yttre men även inre fiender. Något som tycks vara på väg att ske.
Genom att se den samlade bilden tillsammans med de faktiska problemen vi har idag och
att det alltid finns de som vill göra rätt och en insats för världen ges en grad av positiv
sannolikhet för att tolkningen är korrekt.

97 http://en.wikipedia.org/wiki/District_of_Columbia_Organic_Act_of_1871
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Pengar en del av ekvationen
För att förstå brottens omfattning och påverkan på svenskars vardag måste man inse att
pengar bara är en del av ekvationen. Nuvarande dysfunktionella system bygger på flera
samverkande faktorer med värderingar som den viktigaste och egentliga drivkraften.

SAMHÄLLSSYSTEM

VÄRDERINGAR

PRISER

MONETÄRT SYSTEM

Priser och utbyte av varor och tjänster är den andra sida av lånemarknaden. Samma
värderingar och samma ägarstrukturer ligger bakom båda.
Tänk att du ska köpa en dator. Du behöver den för att kunna arbeta. Om du hanterar det
dysfunktionella systemet väl kanske du har egna pengar att betala med.
Många har inte den fördelen då de inte passar in i systemet, ett slavsystem som det
bokstavligen handlar om. Även om många backar för en sådan beskrivning får vi inte
backa för faktiska förhållanden. Rädslan för att använda ett högst relevant begrepp har att
göra med snedvrida värderingar.
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Har du inte egna pengar till att köpa en dator tvingas du ta ett lån. Det är första steget för
en handel mellan dig och säljaren och ska inte ses separat. De är som två sidor av samma
mynt.
Ett pris på en vara eller tjänst i dagens system är ett intrikat lager av marginaler, skatter
och avgifter som går vidare uppåt till stat och ägare, som du tvingas arbeta för att
upprätthålla.
Lager på lager av marginaler tillsammans med ett felaktigt konstruerat system ger ett
onödigt högt pris på produkten eller tjänsten, och du behöver därför låna mer än
nödvändigt.
Köpet av datorn sker i lucka ett. Där får du ”låna” pengar. I nästa lucka tar du ut datorn
och betalar med lånet, med dina virtuella pengar. En tvåstegsprocess som ingår i samma
process av systemet. Priset på varan ger lånebehovet. Därför måste man se båda delarna
för att förstå vad som händer.
Sambandet mellan priser och lån är grundläggande enkelt varför det inte finns så mycket
mer att säga om det. Den parameter som håller samman och driver förhållandet är
värderingar och är svårare att förstå.

39

Värderingar
Värderingar är stommen i vårt samhällsbygge. Häri ligger grundproblemet till att vi har
ett samhälle som håller på att rämna.
Vi har skapat ett system som är kantigt och omänskligt, dyrt att leva i vilket i sin tur gör
att alla måste arbeta hårt i systemets tjänst för att få in pengar för att överleva.
En ond cirkel som driver upp priser och löner eftersom våra värderingar är inställda på
tillväxt och en mekanisk syn på livet.
En stor del av marginalen för ett pris, för att leva, går helt i onödan till energi då det
uppenbart finns lösningar för fri energi (mer om det längre fram).
Många har svårt att hantera eller ta sanningen om livet på allvar; att vi är en del av något
större, att vi har en själ, ett medvetande som lever vidare när kroppen dör.
Även om detta är roten till felet med nuvarande system är det inte plats eller målet att
lägga fram bevis för det i denna rapport. Detta är dock några punkter som borde stämma
till eftertanke:
Mind-Brain Interaction and the Breakdown of the Materialist Paradigm - Dr. Jeffrey
Schwartz (FN, New York, 2011)
http://youtu.be/Ff2cnQ69LK8
Francis S. Collins, M.D., Ph.D., chef för Human Genome Project
http://youtu.be/obEBR5MbhNU
Neurokirurg Eben Alexanders berättelse om himlen.
http://youtu.be/BtFZxdRiSek
Dr. Steven Laureys
http://edition.cnn.com/2013/04/09/health/belgium-near-death-experiences/
Stuart Hameroff MD - Consciousness is More than Computation!
http://youtu.be/YpUVot-4GPM
http://www.elsevier.com/about/press-releases/research-and-journals/discovery-ofquantum-vibrations-in-microtubules-inside-brain-neurons-corroborates-controversial-20year-old-theory-of-consciousness
Surviving Death - Near Death Experience NDE
http://youtu.be/pgBdf1GqNlA
Is Consciousness Produced by the Brain?
http://youtu.be/sPGZSC8odIU
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Kvantmekanisk Superposition
http://www.svd.se/kultur/understrecket/fenomenen-som-utmanar-fornuftetslagar_5480085.svd
Benjamin Libet
http://youtu.be/IQ4nwTTmcgs
The Aware Study
http://www.horizonresearch.org/main_page.php?cat_id=38
Experiencing Death: An Insider's Perspective
http://youtu.be/zPCvuva2deU
Telepathy, global consciousness and how we humans are connected
http://youtu.be/kUV89At3Fxg
Irreducible Mind – Toward a Psychology for the 21st Century
http://www.noetic.org/library/book-reviews/irreducible-mind/
Detta var ett axplock. Det finns hur mycket som helst att lyfta fram men det går emot
samhällssystemets egna värderingar varför det motarbetas. Häri ligger vårt stora problem.
Ta all vetenskap inom fysik, biologi, psykologi, parapsykologi, medvetandeforskning,
med mera, allt som indikerar något bortom vår fysiska verklighet och att vi ingår i ett
större system och lägg därtill tusentals vittnesmål om kontakt med andra sidan,
prekognition, etc, så har vi tydliga bevis.
Enligt Dr. Sam Parnia, en av forskarna i teamet bakom The Aware Study 98, kommer man
sannolikt snart lägga fram slutsatser som ska visa att medvetandet är separat från kroppen
99
. Kanske kommer detta bli avgörande information för alla som inte förstått vad livet går
ut på.
Problemet är att människor väljer att inte se. Allt som antyder att vi har en själ förtrycks,
censureras och förlöjligas eftersom det utmanar systemet. Detta är mycket allvarligt
eftersom det står i vägen för att komma tillrätta med de problem vi står inför.
Utan att gå in för djupt på logiken bakom så ger ett själsligt perspektiv att vi skulle kunna
lösa de problem vi har.
Vi kan ha en sjukvård till en mycket lägre kostnad om vi bara förstår att sjukdomar ofta
har en själslig och känslomässig orsak genom upplevelser från tidigare liv. Genom att

98 http://www.nourfoundation.com/events/Beyond-the-Mind-Body-Problem/The-HumanConsciousness-Project/the-AWARE-study.html
99 http://youtu.be/zPCvuva2deU
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bearbeta och lösa upp dem kan sjukdomstillstånd undvikas.
Även detta liv spelar roll. Sjukdomar kommer ofta som ett brev på posten då människor
lever ett omotiverat och själlöst liv.
Ett samhälle där människan är fria och fick göra det de verkligen vill, med själens mening
i centrum, skulle ge samhället en högre motivationsnivå. Vi skulle få en helt annan
utväxling på kreativitet och skaparlust som skulle ge en enorm boost till världsekonomin.
Ett själsligt perspektiv skulle ge ett utopiskt samhälle med mer kärlek och mindre våld,
brottslighet, utslagning, drogproblem och rasism. Ett samhälle som inte behövde samma
antal poliser och militärmakt, mindre stat, och så vidare. Billigare helt enkelt.
Vi skulle kunna ha fri energi, eller nära fri, vilket drastiskt skulle förändra samhället.
Det finns klara bevis för att det finns lösningar för fri energi, så kallad nollpunktsenergi
(Zero Point Energy) eller energi ur vakuum 100 101, som drastiskt skulle förändra en
grundläggande prisparameter och därmed människors liv.
Teorierna existerar och bevisar att vi är en del av ett högre system men ses av skeptiker,
som försvarare systemet, som enbart teorier.
Många har enligt utsago redan skapat färdiga lösningar som fungerar men har tystats ner
102
då de innebär bevis för eller en indikation om ett högre system.
Det är inte läge att gå på djupet med fler exempel här men det måste ingå i den breda
analysen för att förstå hur systemet fungerar.
Kan man manipulera det ekonomiska systemet,som bevisligen sker, kan man manipulera
informationsflöde som hindrar att systemet rubbas, t ex att vi är en del av något större och
att fri energi existerar.
Vi har ett system grundat på omänskliga värderingar som innebär att vi måste betala för
att leva. Det behöver inte vara så.
Människan är mer än kött och blod. Vi har en höger hjärnhalva som inte får samma
respekt som vänster, ett hjärta och känslor som spelar stor roll. Det återspeglas inte i hur
systemet fungerar och får konsekvenser som tynger ner samhället.
T ex har en ekonomiskt sinnad person, som hanterar slavsystemet väl, större värde än en
person som har sina styrkor i själsliga egenskaper eller i höger hjärnhalva, känslor, m m,

100 http://sv.wikipedia.org/wiki/Nollpunktsenergi
101 http://www.scientificamerican.com/article/follow-up-what-is-the-zer/
102 http://youtu.be/PVFMv4A_Rbs
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men som kanske är dålig slav. Detta går emot grundlagen.
Sverige och stora delar av världen är i obalans då vi skapat ett samhälle baserat på
värderingar som inte beaktar hela människan.

Grundläggande rättigheter
Nuvarande system är av sin natur och rådande omständigheter oförenligt med FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt svenska Grundlagen
gällande medborgare i Sverige (landet).
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna lyder:
Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med
förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna
förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk,
religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd
eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska,
rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person
tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är ickesjälvstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.
Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall
vara förbjudna.
Den svenska Grundlagen Regeringsformen lyder:
1 kap § 1
All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
1 kap § 2
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Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande
mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete,
bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda
förutsättningar för hälsa.
Många kan nog instämma att de känner sig mindre värda, att de inte har full frihet eller
behandlas med värdighet. Fakta visar att det verkligen är så.
Utöver detta har vi de högsta av lagar:
•

hjälp till att skapa en hel, harmonisk och kärleksfull värld

•

gör mot andra som du själv vill bli behandlad

•

gör gott och inte orsaka skada
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Svenskar är inte fria
Ateisten och den mest materialistiska personen måste erkänna att människan har en
hjärna bestående av två delar, vänster och höger hjärnhalva, att känslor spelar roll.
Detta är bara halva sanningen om vårt väsen då man nu vet att hjärtat har ett stort
komplext neurologiskt system 103 och spelar en stor roll för vårt varande och sociala
interaktion 104.
Utöver det, och det avgörande för vem vi är, finns medvetandet som ligger utanför
kroppen och inte är en produkt av hjärnan, som vi tidigare noterat.
Sanningen om oss själva, om människan, är ett stort steg att ta för den teknokratiska
makten som tror att medvetenhet är en produkt av hjärnan och att vi inte har en själ varför
de endast förstår ett mer jordnära och enklare resonemang. I detta sammanhanget är det
därför lämpligare att tala om vänster respektive höger hjärnhalva.
Vänster står för det intellektuella och teknokratiska tänkandet som arbetar sekventiellt, tar
en sak i taget. Nuvarande system är nästan helt uteslutande ett sekventiellt system.
Det monetära systemet, de flesta lagarna i svenska lagboken, sjukvården, beteende som
behövs för att passa in i nuvarande system, och så vidare, är allt baserat på värdering
hemmahörande i vänster hjärnhalva.
Ett extremrationellt system i händerna på teknokratiska människor som styr och
kontrollerar att systemet skyddas och bevaras.
Höger hjärnhalva är platsen för intuition, kreativitet, helhetsuppfattning, känslosamhet,
orienteringsförmåga, bildförmåga, formkänsla, igenkänning av ansikten, tolkning av
ansiktsuttryck och musikalitet.
Egenskaper med starkare koppling till den själsliga dimensionen än vänster (även om det
är en sanning med modifikation men för svår att ge en kort förklara på).
De högra kvaliteterna ges inte samma respekt och utrymme inom nuvarande system
varför många som har sin stryka i det hamnar utanför.
Systemet hänvisar oss till en logisk sekventiell ordning för att fungera. Ett rationellmekanisk vänstertänkande ska dock inte förväxlas med logik.

103 http://triplehelixblog.com/2014/06/the-little-brain-in-the-heart/
104 http://www.heartmath.org/research/research-publications/energetic-heart-bioelectromagneticcommunication-within-and-between-people.html
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Logik innebär att dra korrekta slutsatser av hur världen fungerar. Den som ”tänker” med
höger hjärnhalva, för den rationella människan ofta sedd som snurrig och irrationell, kan
förstå och dra slutsatser genom ett helhetstänkande som den teknokratiska
extremrationella människan inte kan.
Båda hjärnhalvorna har ett värde varför ett system grundat på enbart vänster hjärnhalva
ger ett system i obalans eftersom det inte är i samklang med vad som är mänskligt. Förr
eller senare rasar ett sådant system samman, vilket är vad vi ser nu.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt svenska Grundlagen
gällande medborgare i Sverige (landet) säger att svenska medborgare har rätt till lika
värde, frihet och värdighet.
En ren pappersteori som inte är förankrad i verkligheten och hur vi är skapta.
För den som passar in, har sin styrka och värde i dessa värderingar, fungerar det.
Åtminstone så länge hen inte ser att de är fångna och vill ha full frihet.
Den som har sitt värde, sin styrka i ett andligt tänkande, emotionellt helhetstänkande,
intuition, kreativitet, och så vidare, nedvärderas i nuvarande system. När de inte passar in
blir de straffade och behandlas ovärdigt, förlorar i värde ur systemets ögon.
De hamnar utanför av olika orsaker. En gemensam nämnare är svårigheten att passa in i
ett sekventiell samhälle som bestämt över deras huvuden hur samhället ska se ut. De får
svårighet med ett monetärt system som de, medvetet eller omedvetet, förstår är felaktigt.
Att det är felkonstruerat visar sig nu.
Detta är inte ett system som respekterar grundlagen i dess fulla betydelse eftersom
människor känner sig mindre värda och är det även i praktiken.
De råkar illa ut inför myndigheter och ett domstolsväsendet som egenvådligt gör sin egen
tolkning av vad ”makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för
den enskilda människans frihet och värdighet” innebär eller vad ”den enskildes
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den
offentliga verksamheten” handlar om.
Hur ett fungerande system ska se ut är något vi måste komma fram till gemensamt. Total
frihet existera inte eftersom ett själen gör en resa som alla är en del av. Men vi kan uppnå
en frihet som långt överstiger det vi tror är frihet. Gruppen är med andra ord lika viktigt
som jaget.
En paradoxal slutsats av det är att ett fulländat själsligt system skulle se ut som en lika
bladning av kapitalism och fri marknadsekonomi, kommunism och ett själsligt andligt
perspektiv. En mycket förenklad förklaring som har en hel del av sanning i sig om man

46

lyckas se förbi invanda föreställningar.
Skillnaden mot dagens system är att samverkan och medverkan sker på helt frivillig basis.
Det är upp till staten att motivera sin deltagare till att delta och inte tvinga dem in i något
de inte har full insyn i.
Ett system behövs för att vi ska kunna fungera tillsammans men det ska samtidigt
respektera alla människors lika värde. Oavsett kan vi bara konstatera att grundläggande
rättigheter inte efterlevs inom nuvarande systems ramar.
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Systemet är ansvarigt
Den misstänka brottsligheten utförs av enskilda individer. Men bara till en del. Resten är
vår egen självorganisation skapat av vårt medvetande. Vi låter oss styras som en flock får.
Vi tillåter att brotten pågår utan intervention.
Visserligen finns det en fysisk fårherde i form av stat, polis, domstol, militär, och så
vidare, men det är våra egna föreställningar som är den dominanta styrenheten, en mental
fåraherde. Tillsammans är de ett ”system” som håller oss samman.
Bilden av medborgare som en flock får förklarar varför människor låter brott på hög nivå
få pågå utan att protestera.
Fåraherden är inte bara manande utan står också för trygghet. Eventuella anklagelser
riktade mot fåraherden är att utmana sin egen trygghet, sin egen värld. Är fåraherden
väldigt dominant är steget till protest ännu svårare.
Detta förhållande förklarar varför människor krävs på ansvar för små enskilda
ekonomiska brott men i större sammanhang glider brotten mellan fingrarna.
Invasionen av Irak 2003 av USA var ett krigsbrott 105. President George W Bush and Tony
Blair ljög om massförstörelsevapen 106. Trots det är det ”business as usual” även för
svenska staten.
Irak låg på ritbordet före 11 september 107. General Wesley Clark har vittnat om att han en
vecka efter attacken fick veta att man inom administrationen och Pentagon redan hade
planer på att slå ut Irak tillsammans med ett antal andra arabstater för att avsluta med Iran
108
.
Om 11 september verkligen är orkestrerat av krafter inom USA, som all fakta pekar mot,
hör det och efterföljande invasion av Afghanistan hemma i samma kategori. Det rör sig
om krigsbrott och brott mot mänskligheten. Sverige ser på och gör ingenting.
Räddningen av storbanker 2008, manipulation och trixande med det ekonomistiska
system borde lett till åtal 109 och andra ingripanden av myndigheter. Även från svenskt
håll då det i allra högsta grad berör oss. Men så har inte skett.

105 http://www.salon.com/2011/11/23/bush_and_blair_found_guilty_of_war_crimes_for_iraq_atta
ck/
106 http://www.alternet.org/story/16274/ten_appalling_lies_we_were_told_about_iraq
107 http://www.commondreams.org/headlines04/1028-01.htm
108 http://youtu.be/9RC1Mepk_Sw
109 http://www.rollingstone.com/politics/news/why-isnt-wall-street-in-jail-20110216
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Däremot slår systemet ner på den individ som inte betalar i tid.
Hur mycket av sjukdomar och död beror på vårt sätt att leva, på vår mekaniska sjukvård?
Miljoner människor världen över dör på grund av medicin 110 . Även i Sverige.
Samtidigt underkänns alternativ som skulle spara samhället stora summor pengar varje år.
Ofta sker påhopp på alternativ vård inför öppen ridå, tillsammans med mainstream media,
medan den traditionella läkemedelsindustrin kommer undan 111 . Ett tecken på vem som
har den egentliga makten över hälso- och sjukvården i Sverige.
Ett allvarligt systemfel som förstärks av att läkare och sjukvårdspersonal är tränade i
samma tänk, samma värderingar, varför de hotar sin egen position om de skulle
ifrågasätta de givna extremrationella mekaniska ramar som omger den svenska
sjukvården.
Varför ställs ingen till svars för de problem som vacciner skapat? 1 av 50 barn har idag
autism i USA. Vi ser en ökning även i Sverige 112.
Några av väldigt många vittnesmål av föräldrar finner man här
https://www.youtube.com/channel/UCFCrfK5rP_B6huriP1hLApw.
Varför reagerar inte svenska myndigheter och mainstream media när en visselblåsare från
CDC erkänner att man vetat om att vacciner ökar risken för autism 113 114 ? Vilka andra
problem och sjukdomar orsakas av vacciner?
Vi har bara skrapat på ytan vad gäller uppenbara eller misstänkta brott och systemfel.
Frågan är vad svenska statens företrädare, personer inom regering och myndigheter vetat
om? Nuvarande och tidigare regeringar.
När är icke handling ett direkt brott och när är det försumlighet? När är det systemets och
när är det en enskild myndighetspersons fel?
Sett ur ett medborgarperspektiv spelar det inte så stor roll. Vi måste agera som om det är
misstänkt brottslighet på högsta nivå.

110 http://www.lef.org/magazine/mag2004/mar2004_awsi_death_01.htm
111 http://dagenshomeopati.se/2011/03/22/inga-dodsfall-fran-kosttillskott-men-783-000-dodsfallav-lakemedel/
112 http://youtu.be/GMEbs5zvywc
113 http://youtu.be/8697rSvIqhg
114 http://www.naturalnews.com/046630_cdc_whistleblower_public_confession_dr_william_tho
mpson.html
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Systemfelet börjar med barnen
Systemet förvaltas och lever vidare genom att indoktrinera barn i det sekventiella extremrationella sättet att leva.
De får i tidig ålder lära sig att lämna sin mänsklighet och fulla potential för att tryckas in
en mall som passar systemet. Det borde vara tvärtom. Systemet borde ta hänsyn till varje
barns förmåga och önskan om hur de vill leva sina liv.
För att förstå vad som åsyftats rekommenderas dokumentärfilmen ”The alphabet” av
Erwin Wagenhofers 115 som tar upp kunnande av forskare, pedagoger och andra experter.
Som sägs i filmen; människan är inte gjord för den skola vi har – en kvarleva från
industrialismens maskinålder – utan för nyfiken lek och organiskt växande.
Vi har skapat ett samhälle som går på sparlåga. Människor utnyttjar fragment av sin
kapacitet. Människors och därmed samhällets motor är motivation. Den går i dagens
system på 10% av full fart. Ett förändrat system kan ta tillvara mycket större del.
En annan film som belyser problemet är ”Schooling The World” 116 som visar vilka
effekter vårt extremrationella synsätt i väst förstör människors liv och världens
ekosystem.
Därmed inte sagt att vårt sätt att leva, ett högteknologiskt liv, är fel. Det är bara felaktigt
konstruerat. Vi behöver inte leva i en grotta för att leva rätt. Det är en fråga om inre insikt
och inställning till livet som behöver förändras.
Det är fel på hela systemet och felet börjar med hur vi fostrar våra barn. Att förändra
skolan till att bli mänsklig och bättre lämpad för att möta framtiden med kreativitet och
skaparlust innebär att vi måste förändra hela samhället för att kunna ta tillvara människors
fulla kapacitet.
Våra barn är nyckeln till en god framtid. Tyvärr är de första offren för brottsligheten. De
flesta barn har mycket mer att hämta i den själsliga dimensionen även om vissa barn har
mer av sitt naturliga värde i denna aspekt.

115 http://www.svd.se/kultur/film/gor-dig-en-tjanst-se-the-alphabet_3883386.svd
116 http://youtu.be/dhj8aVQBQmk
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HÖGER
HJÄRNHALVA

VÄNSTER
HJÄRNHALVA

MARKNAD
ARBETSMÖJLIGHETER

Genom att fostra barn i ett extremrationellt tänkande skapas dels försvarare av systemet
och dels en marknad som premierar den typen av varor och tjänster. Det ena ger till det
andra och förstärker varandra.
Lite svårt att förstå för den som inte kan tänka utanför nuvarande ramar men detta
förhållande gör att höger hjärnhalva, t ex konst och författarskap, men även alternativ
vård, terapi och liknande som utgår från en själslig realitet, har sämre status. De får en
mindre del av marknadens och därmed livets möjligheter.
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Slutsats
Vi har en uppenbar brottslighet på hög nivå och ett samhällssystem som inte fungerar.
Vem eller vilka som är ytterst ansvariga för det som pågår är svårt att säga. Däremot har
vi både rätt och skäl att spekulera.
Detta kan inte existera och pågå utan medveten eller omedveten (okunskap, tystnat eller
negligering) medverkan från hög politisk nivå.
En bakvänd rättsordning grundat på omänskliga värderingar och bristande insyn har
hjälpt till att skapa ett samhällssystem som gör detta möjligt.
Att svenskar saknar insyn i politiska processer är inte demokratiskt hälsosamt. Det är inte
i linje med grundlagen som säger att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket.
Eftersom svenskar saknar insyn är det under rådande omständigheter och skälig
misstanke om brott upp till myndigheter och staten att bevisa att Grundlagen efterlevs.
Stat, myndigheter och rättsliga instanser måste kunna bevisa att övriga lagar, som till
stora delar skyddar ett dysfunktionellt och kriminellt system, följer och är underordnad
Grundlagen.
Information visar att så inte sker. Vi lever med allvarliga systemfel som uppenbart
drabbar alla svenskar och att vi har en rättsapparat som bryter mot grundläggande
rättigheter.
Det är t ex inte rimligt att hävda att det som sker i världens ekonomiska system, t ex
FEDs aktiviteter i USA eller annan manipulering, inte har någon effekt på den svenska
ekonomin och svenskars vardag.
Pengar inom ramen för nuvarande monetära skuldsystem är håller människor som slavar
och lån till svenskar är av samma konstruktion och inom samma system som resten av
världen. 360 biljoner dollar i tillgångar är indexerade mot Libor-räntan 117 varav en stor
del är lån till privatpersoner. Ett exempel av flera på en given koppling till svenskars
vardag.
I ljuset av det som pågår kan ekonomiska problem inte belastas svenskar såvida de själva
inte bryter mot grundläggande rättigheter.
När svenskar som hamnar i ekonomisk problem och råkar ut för ett korrupt system säger
sig bli fråntagna sitt värde är det precis vad som sker.

117 http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2012/07/05/explainer-why-the-liborscandal-is-a-bigger-deal-than-jpmorgan/
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Ett monetärt system som håller människor som slavar och en värld som inskränker på
människors frihet är ett brott mot grundläggande rättigheter hur man än vrider och vänder
på det. En förde detta statsminister uttrycker det väl:

Den som är satt i skuld är icke fri
Göran Persson
Vi lever i en avancerad form av slaveri, i ett modernt stenbrott. Skuld och ett
odemokratiskt system är en fotboja som håller människor som slavar.
I stenbrottet måste du som slav hacka fram 10 stenar varje dag för att få mat. Vissa har
fått hårdare sten att hugga i eller har problem då de är sjuka. Därför klarar de inte av
uppgiften utan måste låna stenar av andra eller av slavdrivarna. Detta är den verklighet vi
lever i. Så fungerar nuvarande system.
På andra sidan, bortom den själsfattiga tillvaron, finns ett liv som innebär frihet och
välstånd för alla.
Att göra civilt motstånd och vägra skatt, lån och andra avgifter är att bejaka
grundläggande rättigheter och ett sätt att tvinga fram nödvändiga förändringar.
Det innebär inte att man har rätten att ta till våld eller andra destruktiva åtgärder.
Samtidigt är det inte alla som har möjligheten att bryta med systemet. Det är inte heller en
god idé om alla gör det samtidigt.
Vi har ett dysfunktionellt system som måste bytas mot ett nytt fungerande system. Kaos
är inte vägen. En ordnad sväng är att föredra. Huvudsaken alla är med på och förstår
behovet av svängen.
I botten på allt ligger frågan om vad livet handlar om.
Utifrån tusentals om inte miljontals vittnesmål om vad som sker när vi dör, utsagor från
många som har kontakt med andra sidan, och liknande kontakt, handlar livet om att
utveckla sitt medvetande och lära sig ovillkorlig kärlek.
Vetenskapen är redan på samma blad, speciellt om vi ser det tvärvetenskapligt
tillsammans med alla vittnesmål, även om många inte vill se detta och motarbetar fakta.
Mycket snart kommer vi ha det där oomtvistliga beviset som ingen kan förneka.
Människor måste förstå livets verkliga syfte. Politiker måste förstå vart vi är på väg och
ändra samhället i grunden för att skapa en tillvaro som lever upp till detta högre syfte.
Själens resa är livets mening som ger svaren på problem och möjligheter.
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