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Sunday, August 12. 2007

Här handlar det inte om åsikter utan insikter
av Leif Erlingsson
2007-08-12
(Titeln lånad från ett uttryck som kommit till Åsa Brandberg, visionärsekonom bakom Solidarsystemet. (Jmf. Anna
Gustins Tidskatt, och gärna även Attarparns tankar från 1930 och 1940-tal).)
Eftersom jag för några år sedan insåg att jag nästan inget förstod, om hur vår värld fungerar, började jag frenetiskt
studera detta. Några inledande resultat kan ses i en essä jag skrev på engelska i juli 2003. (Med anledning av hur jag
undertecknar den essän: Sedan 2004 stöder jag ej religiösa hierarkier.) Efter att intuitivt ha följt många olika spår och
läst många gedigna analyser, måste jag bl.a. konstatera att det i årtionden funnits mycket allvarliga varningar från
mycket respekterade källor att våra resurser snart är slut, och att det slutar med förskräckelse, om vi inte drastiskt
ändrar kurs.
Samtidigt KRÄVER det penga'ekonomiska' systemet evig tillväxt, för att ej krascha. Och evigt större konsumtion och
resurser. Det är därför jag fnuttat 'ekonomiska' - att kalla parasitism på våra resurser för ekonomi är ett grovt (Orwellskt)
brott mot ordets egentliga innebörd att hushålla med begränsade resurser. Om det parasitistiska pyramidala hierarkiska
penga'ekonomiska' systemet (jag är INTE kommunist heller, jag är nämligen inte kollektivist) inte får sin exponentiella
reella tillväxt, så kraschar det.
Vi måste alltså förstöra våra livsbetingelser för att så länge det bär upprätthålla det illusoriska värdet av våra pengar, i
dagens system. Att försvara dessa illusoriska värden så länge det bär är alltså av högre prioritet än att upprätthålla
livsbetingelser för flertalet här på vår jord, för som den "undermåligaste dräggen som innehar både den reella och den
formella makten", "den människohatande 'elit' som regisserar våra olyckor" (Torbjörn Säfve, ledare, Miljömagasinet nr
42 årg 26, 20 oktober 2006), för som denna 'elit' mycket väl vet, så är deras positioner helt beroende av att de kan
upprätthålla de penga-rikas privilegier.
I ljuset av denna insikt inses att för den som vill vara kvar upptill i pyramiden finns det inget alternativ: Pyramiden måste
till VARJE PRIS försvaras. Inget pris är då för högt. Kommer jorden att gå under? Minska befolkningen, så är det kirrat
- pyramiden kan vara kvar! Hur? Krig och sjukdomar har alltid funkat! O.s.v.. Givetvis måste jordens kvarvarande olja
kontrolleras.
Nu börjar vi skönja det scenario i vilket det plötsligt är småpotatis att döda 3000 egna civila, för att få igång skutan. Se
11 september 2001 och fortsättningen, det blir antagligen något igen snart i USA nu, och det har varit en del grejer i
London och Madrid i mellantiden. Läs tidningarna, så ser ni hur propagandan går.
Och många människor - vi är ju oss själva närmast - tänker nog innerst inne, om de anar detta, att om nu allt ska gå åt
h-e, så kan man ju genom att ligga lågt låta 'väst' roffa åt sig jordens återstående resurser, så man kan behålla sin
livsstil lite till.
Trodde ni att det hade blivit sjukt än?
Det behöver inte vara brist. Brist är det för att upprätthålla maktpyramiderna/hierarkierna. Hela vår kosmologi är fel,
och alla annan vetenskap bygger på den. Det är inte jag som säger det. Det är den svenska professorn Hannes Alfvén,
fader till plasma-fysiken. Detta har konsekvenser. Som att upphävande av en löjlig liten kraft som kallas gravitation är
en baggis. Under rubriken Gravitationsmanipulation i högermarginalen av den här bloggen har jag lagt in lite spännande
länkar, bl.a. The Grand Unified Theory, jag har lagt in The Unified Theory of Physics och länkar om antigravitation.
Detta är bara smakprov. Det som i vår gamla kosmologi kan avfärdas som 'evighetsmaskiner' som anses bryta mot
termodynamikens grundsatser, kan istället betraktas som anordningar som tappar av universums flödande energier.
Och varje hushåll och fordon kan ha en sådan anordning. Som aldrig behöver 'tankas'. Och som är billig att tillverka.
Och som kan tillverkas så den håller i generationer.
Det finns många motargument mot att sätta sådana krafter i händerna på folk. Säkert att det skulle bli kaosartat i
början. Men det 'värsta' problemet är att pyramiderna inte längre behövs. Eftersom brist försvinner. Och de med
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många siffror som symboliserar illusoriska penga-förmögenheter skulle inte 'vara förmer' än 'någon ann'.
Nu anbefaller jag läsning av Mikael Wälivaara, Vissa bilder är mer omtumlande än andra... samt att följa hans
uppmaning att "Nu ska du stänga av telefonen i en timma och se på videon om Gudarnas åskviggar, om ett elektriskt
universum".
Leif Erlingsson
2007-08-12
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION

PDF "printout"

TILLÄGG, 2007-08-12 18:45: Några länkar om Nyparadigmsenergiuttag och relaterade ämnen.
Andra bloggar om:
insikter, Åsa Brandberg, Solidarsystemet, Anna Gustin, Tidskatt, Attarparn, Det naturliga manifestet, Den Gröna
Fronten, konsumtion, ekonomi, pengar, paradigm, sista tiden, privilegier, 911, 11 september, krig, sjukdomar, olja,
pyramiden, maktpyramiderna, hierarkierna, Elektriskt universum, astronomi, kosmologi, Hannes Alfvén, gravitation,
antigravitation, video
TILLÄGG, 2007-08-16: Först nu hittar jag till ett citat Anna Gustin gjort från den Brasilianska organisationen Stoppa
förstörelsen av världen:"Det är oerhört viktigt att alla blir medvetna om just det som nästan ingen av oss vill se -- att det
största onda i världen inte ligger i alla yttre problem och missöden, utan finns inom oss själva. Om vi föredrar att
fortsätta vara omedvetna om detta kommer vi oundvikligen gå mot självutplåning. Om det inte snarast sker en
omfattande medvetandegörelse bland oss människor, så finns det inget som kan stoppa förstörelsen av världen.
"Samhället är organiserat på ett sådant sätt att det förslavar människorna. Det lämnar nämligen ingen frihet åt känslor,
tankar och handlingar. De som har makten att organisera de sociala lagarna ser till att dessa motarbetar människor i
största allmänhet, medan de gynnar deras egna grupper. De vackraste känslorna brukar människan dölja, samtidigt
som hon ger fritt utlopp åt ilskan, avundsjukan, svartsjukan, girigheten osv. Vi är inte fria att hata, känna avund, lura
eller angripa andra. Om vi gör det riskerar vi att skada vårt innersta väsen och därmed förgöra vårt eget liv, som är det
enda vi har och som dessutom är mycket kort. Psykiska och fysiska sjukdomar är liksom ekonomiska och sociala
brister resultatet av denna vår inversion;att ge frihet åt det onda samt spärra in det goda och oss själva"
Säger psykoanalytikern/författaren Claudia Bernhardt Pacheco, från BrasilienI Kalle Hellbergs info 20070816 kommer
även han in på denna typ av djupare insikter. I en mycket intressant bilagd lite längre artikel av Lennart Gustafsson
nämns vad som låter väldigt bra, Philadelphia United Front Platform. I grunden säger vi alla samma sak: "Vakna eller
dö". Kalle länkade även till en sida om balans mellan intellekt och andlighet - något jag känner är helt avgörande, för
framtiden. Själv ska jag titta mer på organisationen Stoppa förstörelsen av världen, men tror inte att man kan göra
förändring genom någon enskild organisation (då blir det pyramid/hierarkiska makt-strukturer) utan genom en mångfald
organisationer som genom sin bredd och mångfald helt enkelt blir för mycket för kontrollstrukturerna att manipulera.
TILLÄGG, 2007-08-18: Via epost fick jag från Åsa Brandberg redan för en vecka sedan videolänken till Money as Debt
Nu har jag tittat på den. Den är helt fantastisk! Se den. I våras såg jag på ett kanadensiskt gräsrotspartis hemsida en
enkel tecknad serie, som iallafall tar upp grunderna: Comic on Money. Det är dock Money as Debt som verkligen
hjälper dig att se.
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, 911 eller 11 september, Terrorismen, Ideologin,
Regeringsterrorism, Pengasystem kl 04:55
Så här är det. Man måste helt enkelt ta sina upptäckter å sina insikter i egna händer. Du bör visserligen lita på dina föräldrar å i viss
mån resterande samhälle, (dock så lite som möjligt som det ser ut nu). Men när du sen kommer upp i en viss nivå/ålder så MÅSTE du
själv avgöra. Det finns inga andra bud i denna fråga. OM du inte väljer slaveriet vill säga, fåraskocken, och vad andra analogier du
kan finna. Du fattar ju detta å nårra till.
Så vad gäller, bara som exempel nedan filmer om upptäckter å ideer mm? Ja som sagt, det finns bara en som har mandat liksom ...
http://www.youtube.com/watch?v=V5oN1WyRFIw
Kan du tyska? Jag e rätt kass, men man fattar det mesta ...
Go info här om fri energi forskare ...
http://video.google.com/videoplay?docid=-4475657609290019878
En kort film om Schauberger igen, man ser influence (kelvin) maskinen tydligt här hur vattnet "vill" röra sig, coolt helt enkelt;
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http://video.google.com/videoplay?docid=8457760111746767975
Sen finns det ju bekant massa mer på googlevideo å youtube. Jag har Bearden's filmerna "free energy fr the vacuum" del 1 å 2 om du
vill ha.
Va vare med han "ingenjören"? Nå't speciellt gruff eller? Tänkte på MWs post om Bykovsky ...
Anonymt på Aug 13 2007, 00:10
Oscar Berven: Tack för länkar - jag håller på att ladda hem. Vill tipsa även om detta märkliga: Free Energy RODS Video 1, Free
Energy RODS Video 2, från Spacetime & J Rods. Men jag instämmer att Schauberger/Resonans är mest spännande. Har du sett
denna, tror även detta handlar om resonans: Water Car Inventor... ? Vår vän Alan Cresswell handlar bara om resonans, och han är
samtidigt oerhört sarkastisk mot vetenskapsetablissemanget. Hans kosmologi är inte standard vetenskap, och han slarvar ofta i
kommunikationen, vilket gör att den standardutbildade snabbt avfärdar honom. Det är säkert i.o.f.s. bra för hälsan. : ) Ang. Bearden
så får det vara. Om jag vill se dem senare kan jag säkert hitta dem. Om jag inte rentav redan har sett dem. : ) Bearden är en
mystisk herre, se detta: Scalar Wars. Svårt att avgöra om det är propagandavapen eller verklighet...
Ang. Ingenjören så har det inte förekommit något utanför de två trådarna på UUAA Radio.
Anonymt på Aug 13 2007, 11:29
Tips: "Elektroculture"
Anonymt på Aug 13 2007, 22:13
Project Camelot har jag sett det mesta av, en hel del intressant
http://video.google.com/videosearch?q=project+camelot
ang water-car så har jag länkat till Byronnewenergy tidigare, men kolla in filmen vettja ...
http://video.google.com/videoplay?docid=-2385750951725931938&q=Byron+New+Energy
RODSgrejerna hade jag sett, å de påminner mig om en annan solid state energy grej som verkar "verklig". Steve Marks solid state
generator och här följer en forumtråd på overunity :)
å tja, Bearden vill nog oxo göra som de flesta nu levandes Bedini mfl, patentera om möjligt men för all del låta folk out there replikera
deras upptäkter UTAN att processa, som jag sagt i mail innan, detta kan vara Teslas (o co's) revansch. Momentum är nära el redan
ett faktum.
Fö en annan mycket aktiv kille, tyvärr mördad (trol beställt) Eugene Mallove, varit med i en hel del coast2coast program ... hans sista
tankar ...
Andra typer som tappert kämpar vidare med att få ut info, som du säkert sett en hel del om;
David Sereda
Nick Cook
Stephen Greer
Stan Deyo
å så fortsätter vi ...
osc
Anonymt på Aug 13 2007, 22:43
Eftersom UUAA Radio 'slant', så återpostar jag här den kanske bästa kommentar jag har gjort på UUAA någon gång - en kommentar
till en artikel om hur vi låter oss manipuleras, som jag lyckligtvis har sparat:
Egentligen är det ju vi själva som genom att välja att tro på absurditeter, trots att illusionisterna visar oss sina 'speglar' och 'rep' - som
när man kring Pentagon helt öppet, som du ofta kommenterat, beslagtog alla civila övervakningsfilmer, som ger vår tillåtelse till dessa
handlingar.
Ja, vi är några som protesterar, men hur många lägger hela sin pondus bakom protesten? Att säga att 'det kanske är något som inte
stämmer', samtidigt som illusionisterna klart och tydligt har visat världen sina verktyg, DET ÄR ATT GODKÄNNA BEDRÄGERIET!
Sedan tänker jag att vi har prövats i decennier, för att man ska veta exakt vad vi godkänner. Vi har fått vara med och 'rösta fram' vår
verklighet, tro inget annat, genom olika tester och undersökningar hur vi reagerar. Om vi i dag har invändningar, då måste vi börja
inne i våra egna medvetanden, och starta förändringen där. Till sist är det vår medvetna avsikt som gemensamt skapar världen...
Anonymt på Aug 14 2007, 01:47
Brå borde skrotas... I ett fungerande demokrati finn någon grundläggande uppgift att alla institutioner verkar vara brotssförebyggande
verktyg.
Sambandet med den ovanstående artikeln..
Jo, accepterar vi Brå etc rådet behövs då något som ett steg före kanske kallas "åsiktsförebyggande rådet" och då närmar vi NWO
(JewWorldOrder), istället för ansvarsdemokratin.
Mina vänliga hälsningar till de ansvarstagande medborgare
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Ekrem TOS; lawyer-interpreter
Bandhagen, Stockholm
Anonymt på Aug 15 2007, 14:16
Hejsan Leif,
I det här perspektivet upplever jag mina tre motton som rätt hyggliga utgångspunkter. Mina tre motton är;
”Upphör Aldrig med att Försöka igen - fast på Annorlunda sätt - enär Allt är Möjligt
- det Enda jag förstår Är att Wi inte förstår Någonting - och det Enda jag Vet Är att Wi ändå Vet Allt
- samt att ParaDigmSkifte är ett TankeSkifte ifrån Brist på Allt till ÖverFlöd av Allt”
Ha det...
vännen Josef
Anonymt på Aug 15 2007, 22:33
Den som ser får leva.
Anonymt på Aug 16 2007, 00:05
Oscar, jag må då säga att Eugene Mallove var skarp. Jag arkiverade hans apell här:
TO ALL PEOPLE OF THE WORLD who have open-minded curiosity, good will, good judgment, and imagination. To Scientists and
Engineers, Philanthropists, Environmentalists, Energy Developers, High Technology Investors, Healthcare Professionals, Journalists,
Artists, Writers, Business People, Entertainers, and Political Leaders. Whether you are Conservative, Liberal, Democrat, Republican,
Libertarian, or Anarchist, and whether you may be Agnostic, Buddhist, Christian, Jewish, Hindu, Muslim, Atheist, or some other
category of spirituality, this message is directed to all people of good will like you …
På något sätt går det helt på tvärs med 'söndra och härska' - doktrinen.... Hur länge ska vi andra låta dem som varnar mördas, kan
man undra. Den som ser får leva. Och då menar jag inte just den här inkarnationen - för här tycks den som ser bli mördad.
Anonymt på Aug 16 2007, 00:51
En gammal bekant hörde av sig. Jag har inte diskuterat ovanstående frågor med honom, och han har inte läst om det på min blogg.
Han berättade att han varit på konferens nyligen - denna månad - om Viktor Schauberges idéer bl.a. (själv länkade jag i en
kommentar ovan till Schauberger): "... IWONE conference (International Workshop on Natual Energies) ... August 3rd - 5th, 2007 at
Höör (40 km northeast of Malmö), Sweden. IWONE is a platform for individuals and groups concerned with (alternative) phenomena
grouped together under the more general theme 'Natural Energies'. ... Historically we have had a focus on ideas related to the
Austrian naturalist Viktor Schauberger.". På denna konferens träffade min vän Jörg Schauberger.
På tal om synkronisiteter - se dessa länkar:
http://rigint.blogspot.com/2007/08/author-author.html
http://www.youtube.com/user/Seallion
http://www.youtube.com/user/soundlessdawn
Min vän nämnde även en bok som vart utkonkurrerad en gång för ca 100 år sedan men som nu åter tydligen är aktuell i samband
med fenomenet sonoluminicens:
Bjerknes Fields of force (Man kan ladda hem den - scannad i år - det har jag gjort nu!).
Vi talade förresten även webbsiter och fann även där en del synkronositeter - att vi varit inne på liknande saker. Jag har hört att det
ska finnas en universell lag om attraktion som gör att lika dras till lika. Uppenbarligen stämmer det.
Anonymt på Aug 19 2007, 02:01
Den sista You Tube videolänken ovan slutar "It's the end of the world. Let's make a new one." Mycket bra! Vi har förmågan,
tillsammans, bara vi gör det! Jag slog förresten nyligen upp vad Apokalyps är: Apokalyps innebär att avslöja det som varit gömt/dolt.
Harold Pinter talade i sin geniala Nobelföreläsning "Konst, sanning & politik" 2005-12-07 (den var så genial, att han blev kallad
"politisk idiot" för besväret) om ''den "gobeläng av lögner" som omger oss''. Apokalyps är att slita loss gobelängen, att avslöja vad
som är gömt. I svåra tider är det hoppet som är gömt/dolt. Vi lever i Apokalypsen. Och som sagt, det enda som hindrar oss från att
göra en ny värld, är vi själva. "Let's make a new one!"
Anonymt på Aug 19 2007, 02:27
KORRUPTA
politiker
bör ställs inför RÄTTA
kräver
Advocate Ekrem TOS
08-646 54 06 och 073 588 97 96
Anonymt på Nov 4 2007, 10:32
Korrupta åklagare, domare och domstolar bör ställas inför folkets "domstol", anser den holistiska detektiven.
Anonymt på Sep 15 2013, 19:15
En viktig poäng Les Visible med bloggen "Smoking Mirrors" gör på truthseeker länken http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=79682 är
att vara på historiens vinnande sida, att vara på sanningens sida, att se. Att stanna upp när dimman är för tät för att inte falla över
stupet.
Anonymt på Sep 15 2013, 19:28
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Olaus Petri Domarregler från 1540 är rekommenderad läsning: http://tffr.org/articles/9301_domarregler.htm . Den menige mans
bästa, det är yppersta lagen.
Anonymt på Sep 16 2013, 13:12
Det handlar inte om åsikter utan om insikter. Förståelse är rätt! Se vidare Ola Alexander Frisk, just nu senaste postning: "Update
made: 16 December 2016".
"40. The Dialogue And The Metaphor Explain Each Others Dynamic Functions — To Get To Know The Hyperdragon Will Release
You From The Static Terror
"The earlier announced chapter about Open and Hidden Platonism will arrive later on.
I usually publish one chapter a week during the weekends."
Anonymt på Dec 16 2016, 13:50
Jag har från början varit tvungen att tänka själv för att kunna förstå. Jag har aldrig kunnat lära mig på annat sätt.
Genom intresse för Science Fiction utforskade jag tidigt skapade tankevärldar och dessas konsekvenser, där reglerna inte alls måste
vara som i den vanliga världen.
På 80-talet lärde mig hur något komplext kunde ha en enkel bakomliggande orsak. Se nedan.
Genom transistorn och datatekniken blev jag en av dessa som kunde få utlopp för att tänka själv eftersom fältet var jungfruligt och
faktiskt krävde förmåga att skapa.
_
Något komplext som oändligt rekursiva Mandelbrot grafer på skärmen av min Sinclair QL dator kunde genereras med några få rader
programkod som jag själv skrev från förklaring av algoritmen i en tidningsartikel.
Bilder avfotade från skärmen 1987, senare avfotade från de fysiska fotona. Allt med en och samma lilla programsnurra, bara med
fokus på olika delar av "Mandelbrotmängden", och med olika upplösning i densamma (styrt med invärden till programsnurran):

Anonymt på Dec 16 2016, 18:37
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