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Världen behöver en ny berättelse
av Leif Erlingsson
2007-08-31
Stick inte ut, tänk inte själv, för om du tänker själv, om du möter också det mörka inom dig, då behöver du inte "onda
människor" längre. Då kan du genom att känna igen deras mörker i dig själv, se vad de är - och inte ge dem makt att
orsaka mer lidande. I grund och botten tror jag allt människoskapat lidande bottnar i att vi inte vågar se oss själva, både
det ljusa och det mörka.
Att inte lita på sig själv, osäkerhet, uppmuntras i den här världen. Modet är ett självklart exempel. Man 'ska' ha det och
det. Få unga orkar stå emot - utstötningen blir svår. Det är hotande med människor som inte accepterar samma
begränsningar man själv accepterat; de ifrågasätter ju din verklighet. Vuxna som 'beter sig udda' stöts också bort. De
accepterar ju inte dina begränsningar!
Världen behöver en ny berättelse, en ny story. Här Sunnely ~ Solstrimmas. Hennes blogg är ibland nedstängd medan
hon uppdaterar den. Men det lönar sig att komma dit en annan dag! Vi behöver tänka på ett annat sätt. Det är allt.
Egentligen.
Leif Erlingsson
2007-08-31
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande, Förlåta kl 01:12
Denna utstötning jag skrev om ovan drabbar givetvis den som är så udda att han/hon kommer på nya naturlagar som inte accepterar
samma begränsningar som etablissemangets gör, eller uppfinner maskiner som inte accepterar etablissemangets begränsningar. Att
alltfler påpekar att det är etablissemanget som har dragit en felaktig slutsats för 100 år sedan, som alla efterföljande förlöjliganden av
dem som inte lyder denna modetrend sedan hakas upp på, har ingen betydelse i sammanhanget. För etablissemanget kan inte
acceptera att andra inte accepterar samma begränsningar som de accepterat. Det ifrågasätter ju deras verklighet. (Jmf. The Unified
Theory of Physics.)
Anonymt på Aug 31 2007, 01:39
Här diskuteras vad vi ska göra sen.
Anonymt på Aug 31 2007, 01:54
Exempel på extrem ideologisk likriktning i samhället.
Anonymt på Aug 31 2007, 03:11
Jag håller fullständigt med. Om vi inte vågar möta oss själva i andra springer vi livrädda åt fel håll och drar på oss masker för att inte
bli sedda, skaffar oss "skinn på näsan" för att skydda oss, anfaller i bästa försvar och blir rädda när det kommer någon som var precis
som jag innan jag skaffade mig allt skydd. Så synd att det ska vara så.
Anonymt på Sep 1 2007, 21:08
Handlar inte din konst, Mia Mäkilä, just om att våga se sig själv, både det ljusa och det mörka? Och välkommen hit! Jag har sett din
blogg förut, men det är antagligen för att du kommenterat på Mikaels.
Anonymt på Sep 3 2007, 10:22
Lever vi inte redan i en perfekt värld - men vi förnekar det, vi är sjuka, och därför blir allt fel? Sjukdom = Förnekelse av Hälsa.
Lyssna & läs:
http://richjonesvoice.com/podcast/manandgod.mp3
http://analyticaltrilogy.com/glossary.html
http://somebodyelseshead.blogspot.com/
Anonymt på Sep 3 2007, 12:48
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Kunskap kan liksom hälsa, miljö och säkerhet inte köpas av en världsmedborgare, utan bara utvecklas av en enskild person som kan
värdera och välja produkt av resurser med retroaktivt strikt produktansvar lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på hela
eller delar av den inre gemensamma marknaden i EES eller Europeiska unionen.
EU är ett fredsprojekt för medborgare som lokalt i tid och rum i en medlemsstat kan värdera varför det allmänna har
skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare som lagligt bor eller arbetar i en medlemsstat i EES eller EU.
Anonymt på Sep 3 2007, 16:49
Välkommen hit "Whistleblower". Men är EU/ESS verkligen ett fredsprojekt, som du skriver? Dom skriver och säger ju det, men är det
verkligen sant? Och om det är sant, vilken sorts fred avses? Marx/Lenin lär ha menat att fred kunde det bara vara när alla accepterat
marxismen. Kan detta vara någon liknande typ av fred som avses?
Anonymt på Sep 4 2007, 14:12
Ang. "liknande typ av fred" som jag nämnde ovan, jag fick en länk till en artikel om hur viktigt det är för "väst" att den egna
befolkningen blir homogen, endast en grupp, för att lättare få stöd för krigsäventyr. Det är nämligen svårare att få stöd för sådana
med en blandad befolkning.
Anonymt på Sep 4 2007, 20:57
Jo precis DET handlar min konst om! Precis det. Om att vakna upp - våga se sanningen man sprang iväg från. Om att se världen så
som den verkligen är. Att våga SE människan och sig själv såsom vi verkligen är.
Anonymt på Sep 11 2007, 21:59
Det här ska jag verkligen tänka på!
off topic
men angående namnet på bloggen: Intelligentsians blockering.
Stavas det inte utan 's'? Så här:
Intelligentians blockering?
Anonymt på Sep 12 2007, 15:09
Tack. Angående stavningen, jag har fått den frågan flera gånger förut, och varje gång jag kollar saken, så får jag veta samma sak:
Att det finns två godkända stavningar. Jag råkar helt enkelt föredra den version som är samma som den engelska stavningen.
Anonymt på Sep 12 2007, 20:39
Nej det handlar om ETIK, KVALITET och RÄTTSSÄKERHET för EN enskild medborgare som kan värdera varför det allmänna har
skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild unionsmedborgare som kan värdera Nytta, Ansvar och Risk med EG-rätt och
EG-domstolens tolkning och rättspraxis lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i EES/EU.
Anonymt på Sep 13 2007, 14:00
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