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Massmedvetandevapen funna i Vita Huset
av Leif Erlingsson
2007-07-07
Mänskligheten måste utveckla sig - kvanthoppa till nästa paradigmnivå av medvetande - annars kommer vi förvisso att
gå under, liksom fundamentalister föreställer sig den sista tiden. På det ena eller det andra sättet, är det ett slut.
Antingen på ett gammalt sätt att tänka, eller på oss. Och ingen har gjort mer för mänskligt medvetande än den
nuvarande USA-regimen. Genom att så fullständigt och totalt demonstrera att de skiter högaktningsfullt i vad resten av
mänskligheten anser eller har för behov. Varje handling ger en reaktion. Först chock naturligtvis. Men chock varar inte
så länge... En film som på ett fantastiskt sätt sammanfattar läget är Zeitgeist The Movie. Min vän Mikael Wälivaara
bloggade om den för ett tag sedan. Själv sparade jag mig till nu. :)
Den paradox vi ser är alltså att Cheney &Co:s totala - vad som brukar kallas ondska - är det som äntligen ruskar om en
sovande mänsklighet. Samtidigt är deras 'ondska' ett av sätten världen kan gå under på, t.ex. genom kärnvapenkrig.
Goda människor saknar oftast förmåga att föreställa sig ondskan, och kan därför utsätta världen för oerhörda faror
genom sin omedvetenhet. Detta gör Vita Huset sitt bästa för att avhjälpa. Albert Einstein har sagt att de mest
avgörande problemen vi har inte kan avhjälpas på samma nivå av tänkande som vi befann oss på när vi skapade dem
("The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them."").
Vi kanske ska tacka 'djävulen'?
När man besöker webbsidan för Zeitgeist The Movie ser man ett citat, som på svenska blir ungefär: "De måste ha det
svårt... De som tagit auktoritet som sanning, snarare än sanning som auktoritet." --Gerald Massey. Detta är förstås en
av de medvetandeförändringar vi måste göra. Jag har faktiskt - inser jag i dag - Vita Huset och deras lögner att tacka
för att jag kunnat avprogrammera mig från religiös auktoritetstro. Eftersom min auktoritet trodde Vita Husets lögner.
Tack, Bush/'djävulen'! När jag i april 2004 var på gång att lämna min religiösa auktoritetstro formulerade jag sentensen
"Viljan att tro oavsett sanning är större än viljan att finna sanning oavsett tron". ("The will to believe regardless of truth is
greater than the will to find truth regardless of belief.") Detta efter att ha misslyckats kommunicera mina nyfunna
kunskaper om Vita Husets krigslögner till andra trosfränder. Kanske för att man inte kan väcka den som låtsas sova...
Alla går förstås inte mot större medvetenhet. Den andra sidan är luddighet, oförmåga att se klart på en solklar situation,
otydlighet, konturlöshet, "Det är så invecklat". Ja, ljug är invecklat. Men de hoppfulla tecknen är t.ex. att fler och fler
skriver om 11 september 2001 - ett av de mest kraftfulla massmedvetandevapnena någonsin! Jag fick t.ex. nyligen veta
att ännu en svensk blogg startats på temat, 911 - Myt eller Verklighet?
Beteende kommer efter medvetande ("Behavior follows consciousness" -- George Bernard Shaw (1856-1950)). Vare
sig vi tror att världen så att säga är en 'display' in i vårt gemensamma (o)medvetande - där medvetandet är det centrala,
eller vi tror att vårt (o)medvetande styr världen - där världen istället är det centrala, så är det uppenbarligen ganska
viktigt att vi är medvetna. Det finns i Europa en allt aktivare sanningsrörelse om 11 september attackerna 2001, med
planerade manifestationer för att påverka våra politiker. Det är bra. Men tänk om våra politiker så att säga har en
kärnvapenpistol mot pannan? Och då menar jag INTE från Iran. Även om så vore, är det viktigaste vi kan göra att bli
medvetna om den verkliga verkligheten. Och finns sådana hot, då kan de hanteras när väl stora befolkningssegment
förstår exakt vad som pågår. Tack, Bush/'djävulen'!
Leif Erlingsson
2007-07-07
PS: Två till rekommendationer: 1) Se SiCKO. 2) Läs Paul Levy.
TILLÄGG, 2007-07-07 22:00: Efter att ha skrivit ovanstående läste jag i dag THE WOUNDED HEALER av Paul Levy.
Och insåg att man skulle kunna tro att jag hade läst den INNAN jag skrev bloggartikeln. :)
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krigsprofitörer, antiimperialism, USA, The Assault on Reason, tankens frigörelse, moraliskt uppvaknande, dissidenter
TILLÄGG, 2007-07-09 19:30: Jan-Ola Gustafsson epostade 2007-07-08 14:57 en länk till en artikel, som jag nu också
har läst. Också skriven 2007-07-07. Det finns en hel del resonans mellan den och min ovan. Läs därför även från
Thomas Paine's Corner "Follow the Lemmings", av Sylvain Lamoureux. Föga förvånande finns det även resonans
mellan den texten och sådant jag själv skrivit tidigare, se t.ex. "Mönstret för vad oliktänkarna har att göra" från augusti
2005, av mig själv.
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Verkligheten, Andligt uppvaknande, USA kl
01:31
Naivt och hastigt slänger jag ut denna länk ang Levy, som jag får återkomma till straxt ...
http://www.consciousmedianetwork.com/home.htm
Anonymt på Jul 7 2007, 22:58
Tack för din kommentar, hade redan läst ditt inlägg faktiskt :)
Funderar på att det kanske skulle länkas till (inlägget, bloggen är redan länkad). Bra skrivet! Som alltid :p
Anonymt på Jul 9 2007, 14:39
Leif,
Så länge som mänskligheten TROR mera på vad andra säger - än vad dom själva VET - utifrån egna gjorda erfarenheter - så lär det
förbli som det är - oavsett hur mycket BEVIS som läggs på bordet för att Wi är in i märgen manipulerade av wår MaktElit.
MaktElitens dominerat intellektuella = humanDementa bibelbok grundas i bland annat “Den som har mycket skall få = kunna ta mer för att dom som har lite - dom skall också mista = bestjälas på det dom har”. Hela denna nonsensIdé grundas i att det är BRIST på
ALLT.
I mitt perspektiv sett - så finns det av Allt fysiskt i ÖverFlöd - och icke fysiskt med för den delen. Det styrks också av många många
skolvetenskapare som har räknat på saken.
Detta bekräftas bland annat också i sig av ALLT eländes elände som fullkomligt vräks över oss via massmedia i dags dato - utan som
Princip någon som helst koppling till att det finns minst lika mycket varje dag som händer som är helt OK - i ett humant perspektiv sett
= ÖverFlöd av BRIST på BALANS i att framställa verklig VERKLIGHET.
Vinklingar kallas det = som är till för att STRESSA vanligt folk med. Varför ? Ja - inte faen vet jag egentligen - men jag har mina
aningar om att det är för att STRESSA vanligt folk = få dom lättmanipulerade = lättstyrda.
Så - lösningen - i mitt perspektiv sett - på en helt annorlunda = NY familjepolitik t.ex. - måste rimligen bli att dagisbarnen - istället för
fostras på dagis till mer eller mindre Brist-på-Allt-Krigare i sina dagliga lekar - stimuleras i LEKEN till att se och uppleva att ALLT finns
i ÖverFlöd - såväl som att ALLT är MÖJLIGT - trots all dominerat intellektuell = humanDement “smörja” som säger det rakt motsatta !
Så länge som wåra barn fostras som dom fostras i dags dato - så lär det inte kunde hända särskilt mycket de närmaste
generationerna - som jag ser det. Tyvärr !
Hur skall det gå till ? Ja - inte faen vet jag det heller - men likväl MÅSTE det förr eller senare ske - ifall wår civilisation skall ha någon
framtid som HUMAN civilisation - i mitt perspektiv sett.
Blir det inget ParaDigmSkifte ifrån tänkesättet BRIST på ALLT - till ÖverFlöd av ALLT - så måste MaktElitens Harmagedonscenario
verkställas förr eller senare - i mitt perspektiv sett. Men vaddå - det blir ju i så fall bara mindre än 0,1 % av det HELA som berörs - och
det är ju inte det HELA av vad Wi ALLA är födda som precis - eller ?
Ha det…
vännen Josef
Anonymt på Jul 10 2007, 22:53
Tid är bara tid, men någon gång så är det dags.
Anonymt på Jul 13 2007, 23:07
Jag delar er syn till fullo! Vi lever i en värld som i årtusenden, genom det pyramidala tänket, avsiktligt skapat den ena bristsituationen
efter den andra, därför, att det för de verkliga makthavarna, är det effektivaste sättet, att skapa konkurrens och maktkamp och där
pengarnas främsta uppgift, är att ständigt rangordna människor, för att på så sätt tvinga dem att ständigt försöka klättra i pyramiden,
på varandras ryggar, i jakten på pengar och positioner.
Och så länge vi är fullt upptagna med att bekämpa varandra, är det ingen som kommer på tanken att ifrågasätta, varför världen ser ut
som den gör.
Vart man än tittar idag, ser man den pyramidala strukturens segertåg. Den genomsyrar allt och nästan alla, från det lilla till det stora
och ännu längre bortom vår horisont.
Den pyramidala strukturens innersta väsen är ofantligt destruktiv, som gör de rika ännu rikare och de fattiga, ännu fattigare. Det är en
maktstruktur, som under årtusenden, slipat och polerat sina verktyg, så till den grad, att det stora flertalet människor inte ens ser hur
de blivit kidnappade och programmerade och som t o m är villiga, att till sista blodsdroppen försvara det pyramidala systemet, åt
osynliga individer som alltid lurar bakom kulisserna. Vi har alla blivit löneslavar åt denna lilla maktelit.
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Det pyramidala systemets innersta väsen, genomsyrar nästan allt i vår värld.
Det pyramidala tänket, skapar den ena bristsituationen efter den andra, eftersom resurserna alltid slukas av en väldigt liten osynlig
grupp, som äger, medierna, politikerna, centralbankerna, the military industrial komplex, de stora börserna, oljan och de övriga
naturresurserna, filmindustrin, und so weiter...Med andra ord kan man säga att de äger den officiella sanningen...Andra har sagt, att
den som kontrollerar mellanöstern, kontrollerar världen...och det ligger mycket i det.
Kondenserat, skulle jag säga, att pyramiden skapar alltid bristsituationer, som skapar, maktkamp, konkurrens och utslagning, som i
sin tur skapar otrygghet och rädsla, som i sin tur gör oss opportunistiska och giriga och somliga blir desperata, kriminella,
missbrukare, sjuka och uppgivna.
Jag brukar säga, att vi snabbt närmar oss en fullständig "härdsmälta", inom såväl, politiken, ekonomin, som miljön.
DÅ först, när gyrosnurran stannar helt och det stora flertalet människor inser, att makten och pengarna aldrig blev lösningen på våra
problem och det framstår som helt uppenbart, att dessa pyramidala attribut, heller aldrig kommer att kunna lösa våra problem i
framtiden, med hjälp av den befintliga verktygslådan och dess medföljande "mindset", kommer mänskligheten förhoppningsvis, vara
mottagliga för för något helt nytt.
I det sammanhanget brukar jag också hänvisa till Albert Einsteins citat, där han säger, att vi inte kan lösa problemen om vi tänker på
samma sätt som när vi skapade problemen.
Det krävs som sagt något helt nytt, om vi vill göra den här världen fredlig och trygg för alla och då ser jag som enda alternativ,
villkorslösheten som försöker skapa ett överflöd åt alla, så att vi slipper konkurrera och kan börja skapa medmänniskor, istället för
som idag, där vi bara skapar motmänniskor.
Anonymt på Oct 1 2007, 17:17
Tack, Roland. Jag tror det finns två i grunden helt olika förhållningssätt människor väljer mellan:
Sanningen som auktoritet, eller
Auktoriteten som sanning.
Eller uttryckt på annat sätt,
Några finner sitt inre ljus/sanning/kärlek, och följer i integritet detta. De ÄR sanning! (Tänk 'Be True'!)
Medan andra 'vädrar' vad 'de tongivande' - de som i någon mening har makt alltså - önskar, och när väl denna önskan har uttryckts
tydligt, så inordnar de sig snällt och avsvär sig eventuella egna tankar de hunnit ge uttryck för innan makten hade bestämt väg.
Vilken väg man väljer, beror på vilka mål man har med livet.
Är målet att finna sin identitet, i djupare - andlig - mening, då tror jag man arbetar i integritet - är autentisk, och iallafall närmar sig det
första förhållningssättet.
Är målet att söka 'position', som VD, president, chef, ..., att bli eller vara 'något', ja då är det helt rationellt (för den mentala
intelligensen) att följa makten, varthän det än leder. (Mänskligt liv är t.ex. ett hinder för ekonomisk tillväxt...)
Kort sagt, kärleksintelligens arbetar för liv och för det levande. Mental intelligens positionerar sig för att ha finast titel när den dör.
Anonymt på Oct 3 2007, 00:44
Programförklaring för ett bättre samhälle
Målet är att ge människor en total frihet och gemenskap genom samhället. Detta skall ske genom att människor utvecklar sig själva
och därmed bättre förstår sig själva och sina medmänniskor. För att tala i religiösa termer skapades människan till Guds avbild och
det är människans skyldighet att i största möjliga utsträckning förverkliga detta Guds syfte med människan. Eftersom målet för
mänsklig strävan genom tiderna alltid har varit en strävan efter självförverkligande är det inte något som bör ses som en särskilt stor
uppoffring för människorna.
Självförverkligande uppnås på ett teoretiskt plan genom ett studium av konst, filosofi och religion samt genom tillägnandet av den
existerande litteraturen för personlig utveckling. Konsten ger en estetisk bild av verkligheten så som den ytterst är, men kan vara svår
att tillägna sig för alla människor. Religionen är en gott sätt att skapa en förståelse för alltet, men fokus måste tas bort från de
kulturella preferenser som kännetecknar dagens religioner och ägnas åt en dyrkan och förståelse för Gud eller evigheten så som den
är i sig bortom alla kulturella föreställningar. Dessa kulturella föreställningar medför endast fientligheter om Guds eller evighetens
sanna vara trots att ingen av de kulturella föreställningarna har hela sanningen om Guds eller verklighetens väsen.
Här kommer filosofin in för att kunna klargöra vad som egentligen är sant med med hjälp av logiken och tanken. Filosofin är ett sätt att
formulera verkligheten med hjälp av språkliga begrepp som står för motsvarigheter utanför den kulturella förståelsen för verkligheten.
Tanken skall således stegvis befrias från den boja som det kulturella förståelsesättet av världen medför. Först när människan är fri
från detta kulturella perspektiv är människan fullt ut sig själv. I annat fall är människan endast en produkt av arv och miljö som kan
styras genom att någon utnyttjar den bristande självinsikten som finns hos människan i ett kulturellt sammanhang. En människa som
har förståelse för sig själv och andra är i harmoni med alltet och i det närmaste oberoende av yttre omständigheter. Några exempel
på liknande människor genom tiderna är i moderna tider Ghandi och tidigare i historien Jesus, Buddha och de grekiska filosoferna
Sokrates och Diogenes. Också de flesta religiösa helgon och andra heliga människor är goda exempel på denna mänskliga
tillräcklighet i sig själv.
Samhället ska alltså styras på ett sätt som sätter människan och dess självförverkligande i centrum snarare än ekonomisk utveckling
som har styrt samhället åtminstone de senaste århundradena. De matriella behoven har varit uppfyllda under de senaste femtio åren i
västerlandet, men samhället har ändå fortsatt att sträva efter ekonomisk utveckling i sökandet efter ett annat mål för samhället och
människan. Tron att människan självförverkligar sig själv om den får tillräckligt med ekonomiska resurser har lett till en värld där
ekonomisk frihet har blivit viktigare än mental frihet. Detta har fångat människans sinne och riktat det mot ekonomiska lösningar på
existentiella problem. Detta förfarande kan liknas vid att fortsätta salta en soppa som nu redan är för salt för att man märkte att
soppan blev godare när man började salta. Om den blev godare då måste den bli godare nu säger den logiken och leder till en
nästintill oätlig soppa bestående av hälften salt. Vad som egentligen krävdes var andra kryddor som i det här fallet är andlig och
personlig utveckling något som i grund och botten är samma sak.
Det är inte att ha mer saker än andra som leder till lycka utan att i den mån sakerna har betydelse ska de användas tillsammans i
harmoni med människans inre vilja och därmed i alla människors intresse, något som också är Guds vilja. Människan börjar inse
behovet av en annan riktning genom det moderna samhällets växande avstånd till de naturliga harmonierna och därmed de lagar som
jorden lyder under. Detta får till följd en osäker mänsklighet utan riktning och en jord som går under av människornas individualistiska
strävan efter större ekonomisk frihet.
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Anonymt på Oct 14 2007, 23:16
Jag kan bara instämma i själva programförklaringen. Det jag inte längre tror på är partier, men det är en annan sak. : )
Anonymt på Oct 14 2007, 23:49
Till envar som läser denna tråd, läs även Kärleksintelligens vs. mental intelligens tråden, särskilt bilden på mitt exemplar av boken
"Kärlek är att släppa rädslan". Och länken http://fearorlove.com/.
Anonymt på Oct 15 2007, 01:53
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