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Friday, October 12. 2007

Våra liv är som levande konstverk
av Leif Erlingsson
2007-10-12
Ingen annan kan göra det du gör. Ingen annan det jag gör. Vi är alla skapare, som skapar 'det omöjliga'. Vi genomför
alla otroliga 'trollerinummer' med hur vi lever våra liv. Vi är alla magiker.
Leif Erlingsson
2007-10-12
Några länkar jag vill göra extra reklam för just nu:Awaken In The DreamAtt omtolka det tjugonde århundradetConscious
Media NetworkFour Corners MagazineUUAA RadioThe New Story
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
PDF "printout"
Andra bloggar om: levande konstverk, liv, trollerinummer, magiker, skapare
Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande kl 16:24
Pang på rödbetan eller kunskap kan liksom SKYDD av enskildas Hälsa, Miljö och Säkerhet inte köpas bara utvecklas av EN enskild
unionsmedborgare som kan värdera Nytta, Ansvar och Risk med EU-rätt och EG-domstolens tolkning och praxis som
FREDSPROJEKT.
Anonymt på Oct 12 2007, 17:02
Tack för 'pang på rödbetan', och för din åsikt. Personligen tror jag att ju längre bort besluten fattas, med ju mindre människokärlek
fattas de. Jag misstror den makthierarkiska/pyramidala världsregering vi är på snabbmarsch mot.
Sedan ett par till länkrekommendationer, först en mycket viktig artikel:
Ezra Pound 1885-1972
Länk från samme skribent (Lars Osterman):
http://www.maths.qmw.ac.uk/~ade/sld10.html
Bläddra ner 32 sidor till:
The RICH Economy
Robert Anton Wilson
The Illuminati Papers
Anonymt på Oct 12 2007, 17:47
GooodKväll Leif,
Mitt i prick igen... :-)
Ha det...
vännen Josef
Anonymt på Oct 12 2007, 19:22
"Personligen tror jag att ju längre bort besluten fattas, med ju mindre människokärlek fattas de" - de stämmer inte med min enskilda
mentala förmåga att värdera egna och andras RESURSER = TID x (Rum + Arbete + Energi), som förbrukas eller brukas för att
producera RESULTAT till EN medveten enskild PERSON, som kan värdera KÄRLEK, Hälsa, Miljö och Säkerhet lokalt på den inre
FRIA marknaden i EES eller EU.
Äkta sann kärlek kan inte köpas bara utvecklas mentalt hos EN enskild PERSON som i Tid och Rum kan värdera och välja kvalitet på
RESURSER och producerat RESULTAT, så nära det går i den egna mentala fyrarummarens - det är NÄRA, men mycket sällsynt i
det svenska kollektiva VI-kulturen.
Anonymt på Oct 15 2007, 13:19
Förlåt, men kärlek kan INTE utvecklas mentalt.
Anonymt på Oct 15 2007, 20:39
Det finns en myt om en själlös ras av fallna änglar lojala till Lucifer - Animus - som längtar till att återknyta kontakten med skaparen,
genom att försöka få själar igen:
"...earth is this genetic library that the Animus want to use in order to re-create themselves as soul carriers..."
[wingmakers.com/neruda2.html]
De skulle enligt denna myt planera att använda våra mänskliga kroppar OCH SJÄLAR för att återknyta kontakten med skaparen. Jag
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kan känna sorg över detta öde - att vara åtskild från KÄLLAN - men jag är inte beredd att avstå min och mina barns själar. Varför
kom jag att tänka på detta? Därför att kärlek kommer från KÄLLAN, från hjärtat. Tack vare vår själ. Och inte från vårt intellekt. (Så
som "Animus" skulle tänkas försöka fungera.)
Kärlek är motsatsen till rädsla. Den som har kärlek kan inte känna rädsla. Religion är materialism och rädsla - motsatsen till
andlighet och kärlek. Ge dig tid att lyssna på Drunvalo Melchizedek och Dr. Deagle (enligt vilken bl.a. en av NWO:s agendor är att
klippa av 'silversträngen' mellan våra högre jag och våra kroppar, så de fysiska kropparna reduceras till själlösa androider) pt1, pt2,
pt3, pt4. Och även om man ska vara försiktig med kanalisering, så är 'dimensionssurfaren' Bashar riktigt uppfriskande att lyssna till.
(Notera synkronisiteten med mitt eget skrivande om att vi alla är magiker, och hans ordlek med engelskans ord för fantasi,
Imagination: I-Magi-Nation; alla som kan säga "jag" ('I') är en nation av trollkarlar/magiker ('Magi'). D.v.s. alla! Det var först två dagar
efter att jag bloggade om att vi alla är magiker, som jag såg på hans video.) (Dr. Deagle kan vara skrämmande att lyssna till, om man
inte har ett andligt förhållningssätt.) En till viktig resurs: Fear or Love.
Anonymt på Oct 16 2007, 01:43
Den som känner KÄRLEK till sin egen mentala förmåga att reflektera, konstruera HUR och praktiskt handlar i harmoni, har mentalt
utvecklat en ETISK mental KUNSKAPSKOMPASS för det mentala fiskstimmets förmåga att värdera och välja RESURSER och
producerat RESULTAT med kvalitet som kan SKYDDA enskild fysisk person, husdjur och egendom, samt enskildas Hälsa, Miljö,
Säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt på den inre gemensamma marknadens fredsprojekt.
FRED är motsatsen till enskild mental RÄDSLA i Tid och Rum!
Anonymt på Oct 17 2007, 14:47
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