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Wednesday, December 19. 2007

Gallringen av hjorden
av Leif Erlingsson
2007-12-19
Finns även som ljudfil: http://blog.lege.net/content/gallringen_av_hjorden.mp3
Eftersom jag i grunden vill tro människor om goda avsikter så är detta ett tema jag har särskilt svårt för. Men det flyter
allt högre upp i medvetandet hos allt fler, och jag kan inte längre ignorera det här på bloggen. Tack Jan-Ola Gustafsson
för påminnelsen genom Countercurrents senaste nyhetsbrev "CC News Letter 18/12- Culling The Herd". Det handlar
alltså om den - som somliga ser på saken - nyttiga och kontinuerliga gallringen av hjorden. Alltså bortgallringen av
'värdelösa ätare', de ekonomiskt svagare grupper som inte bidrar till de rikas vinster.
Man kan Googla på den kontinuerliga gallringen av hjorden för att studera de rent ekonomiska aspekterna på detta,
utifrån boskapsskötsel, etc. Nu vill varken jag eller de flesta människor betrakta andra människor enbart som
ekonomiska kreatur, som boskap, men allt fler tecken intränger i allt fleras medvetande om att vi sett från en viss nivå
betraktas just i dessa termer. (Reflektion: Boskap är till synes omedvetna. Och så länge vi är till synes omedvetna kan
man kanske i någon mening förstå att vi betraktas som boskap.)
En trend är att vi ska känna skuld för att vi genom vår blotta existens tär på jordens resurser, att det är 'vårt fel' att
världen ser ut som den gör. Inte minst den firade Al Gore sprider detta evangelium. Som Jan-Ola Gustafsson också
kommenterade i ett annat mail, "Kan vi börja skönja världsregeringens projekt för reducering av jordens befolkning."
Han påminde mig i det senare mailet även om en annan sak jag har försökt förtränga i något år, nämligen "The Georgia
Guidestones". Följ några av länkarna från Googleträffarna på detta ämne, och läs vad visionen är. Vi människor ska bli
färre, bl.a.. Det är inte bara de där stenarna, samma visioner sprids genom många kanaler och jag ser det från många
olika håll, även från alternativmedia och miljörörelsen. (De senare får se upp, så de inte kapas för folkmordsändamål.)
Tanken att göra sig av med onödiga människor är inte ny. Särskilt entusiastiska tycks vissa svenska läkare ha varit för
detta, men även många tyska läkare, inte minst de som skötte om en viss A. H. i mitten av 1900-talet. Här ett par länkar
om den svenska entusiasmen för att göra sig av med 'onödiga' människor: "Eutanasi på svenska mentalsjukhus", se
även Jan-Olov Wikhalls bloggning på samma ämne.
Om inget annat fungerar så är ett effektivt sätt att minska jordens befolkning förstås att förstöra grödan
(genmanipulation, gröda som inte kan föröka sig på egen hand), så vi svälter ihjäl, och att sedan - under former man
själv har kontroll över - återutsätta liv på planeten. "Doomsday Seed Vault" in the Arctic kan vara en komponent i en
sådan strategi.
Min egen agenda är att jag mår fysiskt illa av all denna omedvetenhet som a) resulterar i att människor tror att de kan
göra så här mot andra människor utan att själva lida skada, som om vi i djupaste mening vore åtskilda, och b) att
människor inte tror att det som sker framför deras ögon faktiskt sker! Jag kom till det här livet med föreställningen att
alla är snälla och att alla vill väl. Jag upphör aldrig att förvånas över att detta inte alltid stämmer. Det är för mig helt
obegripligt - i andra termer än någon slags blockering/sjukdom/bristande förståelse. Jag får ibland frågan varför jag
lägger så mycket energi på att skriva 'mina teorier'. Tro mig, om människor utanför vissa informerade kretsar visade
tecken på medvetande, då skulle jag må mycket bättre och lugnt luta mig tillbaka med mina hobbies och familj i trygg
förvissning om att världen tog väl hand om sig själv. Den tryggheten saknas, och det blir inte bättre efter kontakter med
politiker och mediefolk. Därför är jag tvungen att agera, jag har inget val. Jag kan helt enkelt inte vara medveten utan
att försöka sprida medvetenhet. Som en person i min bekantskapskrets uttryckte saken, i en boktitel, "Medvetandet gör
oss ansvariga". Kan man då slippa ansvar genom att förbli omedveten? Kanske. Men vill man vara boskap som
kontinuerligt gallras av sin ägare, eller vill man vara oändliga medvetanden som skapar sin egen framtid i en värld av
oändliga resurser, kärlek och möjligheter? Ja, det är väl frågan.
Leif Erlingsson
2007-12-19
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Georgia Guidestones, miljörörelsen, genmanipulation, Doomsday Seed Vault, omedvetenhet, makt, ansvar, oändliga
medvetanden
Besök även denna blogg:Se Verkligheten: Den Riktigt Obekväma Sanningen.....TILLÄGG, 2007-12-22: Tecken på
medvetande upptäckt! Lakota river upp fredsfördraget med USA, deklarerar oberoende. Lakota - Sioux Indianerna deklarerade i onsdags oavhängighet från USA, och är nu en oberoende nation. Andra länders ambassader kan få mer
information från http://lakotafreedom.com/, där det finns informationspaket för olika mottagare. Det ska bli intressant att
se hur detta utvecklar sig. Nämnas kan att Lakota deltog i förberedelserna för den sjungande revolutionen i
Sovjetunionen, så de är inte helt gröna på att bryta upp imperier.
Samtidigt i USA föreslår f.d. Madison Wisconsin professorn Joel S. Hirschhorn en sammanslagning av "911 Truth" och
"Friends of the Article V Convention" (FOAVC), för att använda medvetandespängkraften i 911 för att ge kraft till ett
nationellt krismedvetande att den verkliga faran är den egna eliten, så att amerikanerna ska kunna återta sitt eget land.
I USA är det nämligen över 200 år sedan ett "Article V" konvent samlades med delegater från de olika delstaterna för att
genomföra SYSTEM-reformer i enlighet med den amerikanska konstitutionens avsikt. Detta trots 567 ansökningar från
50 delstater! Som Joel S. Hirschhorn säger, detta är inte en tid att söka omedelbar lycka, men att starta om demokratin,
och när det är gjort, sedan förtjäna lycka.
Samtidigt börjar även Israels ihärdigaste vänner inse att Israel är en apartheid-stat, och förstå att människorna är
mycket viktigare än staten. Läs The End Of Israel?
TILLÄGG, 2007-12-26: AP och många andra gick ut med "Lakota river upp fredsfördraget med USA"-historien, men då
ingen av stammens hövdingar eller de äldstes råd tydligen är inblandade så är denna nyhet inte sann. Det som är sant
är att prominenta Lakota-aktivister gör detta. Det som också är sant är att Lakota har deklarerat sig vara en självständig
nation, det skedde i "the Fort Laramie Treaty" år 1868 samt bekräftades i "United States v. Sioux Nation of Indians" år
1980, vilket gör deras nation till ockuperat territorium. Och sålunda gäller Haag konventionen från 1907 och den fjärde
Geneve-konventionen från 1949, fast eftersom inte USA ser det så, så tillämpas dessa inte.
Inlagd av Leif Erlingsson i Förnekelse, Verkligheten, Andligt uppvaknande kl 19:02
En indianberättelse om var skaparen har gömt insikten att vi kan skapa vår egen verklighet, här på engelska:
In a Native American parable, the Creator gathers all the animals and says:
"I want to hide something from humans until they are ready for it - the realization that they create their own reality - "
"Give it to me. I'll fly it to the moon," says the eagle.
"No, one day soon they will go there and find it."
"How about the bottom of the ocean?" asks the salmon.
"No, they will find it there too."
"I will bury it in the great plains," says the buffalo.
"They will soon dig and find it there."
"Put it inside them," says the wise grandmother mole.
"Done," says the Creator. "It is the last place they will look."
Kort sagt, inom oss. För det är det sista ställe vi skulle leta på. Förstod vi detta, att begränsning är vår egen skapelse, skulle aldrig
några av oss komma på tanken att behandla andra av oss som ekonomiska enheter, boskap, som inte får bli för många. Och vi
skulle alla vara fria.
Anonymt på Dec 19 2007, 22:04
Hej
Man måste väl klippa håret och kamma det ibland eller?
Anonymt på Dec 23 2007, 10:09
Jag förstår inte vad din fundering om hårvård har med ämnet/ämnena ovan att göra. Off-topic funderingar kan tas via epost, men inte
här.
Anonymt på Dec 23 2007, 12:10
GooodKvällst Leif,
Saxat ifrån slutet av Din text ovan: "...eller vill man vara oändliga medvetanden som skapar sin egen framtid i en värld av oändliga
resurser, kärlek och möjligheter?" - slut citat.
Tja - det är väl ALLAS medfödda innersta uppgift, troligast... Tyvärr finns det ett tankefel i att uppnå detta - som Wi bokstavligt talat får
med modersmjölken = ett grundfel i wåra gener. Wi inbillas att TRO att det innebär att Wi skall vara snälla emot andra - och eventuellt
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få backfeed av andra som Wi sen kan leva på och av. Det är samma urbota dåligt värdelösa livskvalite på detta - som att TRO att
Maktelitens gudDomar skall frälsa oss ifrån helvetet = det som enbart finns på Terras ytteryta i dags dato - i mitt perspektiv sett i vart
fall.
Men - visst är det viktigt att delge andra om sina egna insikter och ett icke MainStreamat förhållningssätt - men ändå helt meningslöst
samtidigt - och av två skäl:
1. Hur skall en "frisk" person kunna kommunicera "normalt" med en intellektuellt Autistiskt fungerande ? Lika omöjligt som att en
Alzeimerssjuk eller åldersdement person skulle kunna inse att vederbörande är mentalt sjuk/dement - eller ?
2. Förslösar Wi av wår egen energi på att ändå försöka - så försöker Wi ju bara med att "Vinna hela världen - men förlorar oss själva"
på det projektet - som jag ser det.
Dock - personligen har jag ÄNDÅ funnit goda skäl för att nedteckna inte så lite på min hemsida om mina personligen gjorda
erfarenheter under mitt innevarande liv - och av ETT ENDA skäl egentligen. Det ger mig själv ett "helikopterperspektiv" på mitt
hittillsvarande liv i kött - INNAN jag har slutat med att andas = min LIVSRREVY efter den fysiska döden PÅGÅR NU = innan jag har
dött = jag kan redan NU leva vidare mycket ANNORLUNDARE - relativt tidigare.
Ifall spilleffekten av detta blir någon eller några finner något för egen del att inspireras av på min kocko-sida - så vaddå - lite spill får
Wi ju alltid räkna med, faktiskt...
Vad jag med detta vill säga är att egentligen är det helt utan betydelse hur jag lär - och det ENDA som betyder någonting är hur jag
ÄR = lever själv för min egen del. Det är det absolut ENDA som kan förändra världen - i mitt mer än 66-årade livsperspektiv sett i vart
fall.
Missionärer = sådana som skall frälsa andra har historiskt sett bara ställt till än värre helveten. Varför ? Dom har ALDRIG själva LEVT
så som dom Lärt !
Ha det...
vännen Josef
Anonymt på Dec 26 2007, 23:58
Josef, jag har redan förstått att du bara bryr dig om din egen förståelse. Men nu är det så att du skriver på MIN blogg, här ovan.
Därför får jag be dig att använda konventionell stavning, för att inte allvarligt störa läsupplevelsen hos mig och andra. Alternativet är
att du inte alls skriver, om du ändå inte intresserar dig för andras förståelse. Eller att jag korrigerar stavningen eller rentav tar bort
dina kommentarer.
Vänligen, Leif
Anonymt på Dec 27 2007, 11:54
Jag hittade en gammal kommentar jag skrivit på http://blog.lege.net/?/42-Vaegra-vaelja-verklighet.html#c353 - och sedan
uppenbarligen lyckats förtränga igen - som är mycket relevant till bloggningen:
Länk hit: http://blog.lege.net/?/42-Vaegra-vaelja-verklighet.html#c353
Toppeliten bygger skyddsrum
Den absoluta toppeliten - ovan antydda rövargäng - bygger skyddsrum för sig själva - det är dit FEMA:s pengar går, det är därför det
inte fanns några pengar att skydda New Orleans mot orkaner trots att behovet var väl utrett och faran väl känd. Man visste att detta New Orleans - skulle hända, det beskrevs med kuslig exakthet av The National Geographic redan den 2 oktober 2004 - långt innan
det hände.
Man gör givetvis detta i väntan på revolutionen, som man vet kommer.
Men detta gäller bara den absoluta eliten. Som så att säga "följer med helikoptrarna ut ur Saigon." Alla vi andra borde nog ta en
funderare på vems sida vi står på.
Man kan också fundera på vad som ska ske med oss andra, när eliten installerat sig säkert i sina bunkrar. Kanhända resten av jorden
då ska "steriliseras" med biologiska stridsmedel, så att vi andra dör bort, och de utvalda kan börja på ny kula, ett "Nytt Eden" ?
Glöm inte:
Det officiella USA har sagt att antingen är vi med dem eller också - hävdar de - är vi med terroristerna. Sanningen är givetvis att det
officiella USA har blivit en internationell brottsorganisation som själva är terrorister, och att någon form av motstånd mot denna
brottsorganisation är det enda människovärdiga förhållningssättet. Lögnen är att man därmed skulle vara terrorist. I en mördares
ögon är kanske domaren terrorist, men detta är ett förvridet och sjukt perspektiv som vi i så fall måste vakna upp ur.
#2 Leif Erlingsson (Link) på 2005-12-11 16:09
SLUT CITAT.
Anonymt på Dec 27 2007, 12:04
PS. Mera om vad jag försökte säga ovan finns i kortversion - relativt min boklångrandiga hemsida - på min blogg
LöneSlaveriArbetsLagen.
Jag tycker till 100 % att det är OK att Du raderar mina kommentarer här - därför att detta är Din egen blogg som Du till 100 %
enväldigt bestämmer över. Med andra ord är det till 100 % Ditt bord = inte mitt bord - och ingen annans bord heller för den delen. DS.
Anonymt på Dec 27 2007, 12:42
Från den gamla tråd jag citerar ur ovan påmindes jag också om en annan viktig insikt, kopierat från baksidestexten på en bok jag
äger:
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Jag har oftare och oftare stött på de praktiska konsekvenserna av detta i vardagen: Att människor i ens omgivning blir så cyniska av
alla lögner att de skiter i hur det går för mänskligheten, vi kan gott få gå under, resonerar allt fler.
Lögnerna hotar alltså inte bara vår psykiska hälsa utan själva vår överlevnad som art. Eftersom de leder till att vi skiter i vilket.
Detta är sjukt. Livet är härligt - om vi bara lever sant! Jag rekommenderar åter läsning av Paul Levy.
Vi som INTE KAN skita i vilket, hittar också förklaringen till detta hos Paul Levy och hans insikter i Carl Gustav Jungs d:o. Detta är ett
mycket intressant stycke ur THE ARTIST AS HEALER OF THE WORLD av Paul Levy om hur universum strävar efter balans, och då
obalans uppstår (som genom att viktiga delar av verkligheten och mänsklig upplevelse förtrycks av ett sjukt samhälle), en sorts inre
drivkraft fångar somliga individer och gör dessa till sina verktyg:
''The figure of the artist is "not free," however, in the sense that they are subordinate to and in the service of their impulse to create. A
genuine artist has the utmost loyalty and fidelity to their inner voice, which is a real, full-time vocation, as if they are following a higher,
religious calling. The artist's path is truly spiritual, as they have offered their life in service to something beyond and greater than
themselves. To quote Jung, "Art is a kind of innate drive that seizes a human being and makes him its instrument. The artist is not a
person endowed with free will who seeks his own ends, but one who allows art to realize its purposes through him." The artist has an
"inner necessity" to create new forms that express what they are experiencing. Interestingly, "inner necessity" is a phrase coined to
describe the compelling urgency to create which animated German Expressionism (the artistic movement that arose in Germany
during the time of their nation's collective psychosis during the first part of the last century).'' (Paul Levy quoting and commenting Carl
Gustav Jung.)
Jag känner själv att detta förklarar mitt eget tvång att uttrycka mig. Ett tvång som av omgivningen ofta uppfattas som sjukligt,
maniskt, etc. Denna 'sjuklighet' är alltså universums reaktion - med mig och andra som verktyg - på en i högsta grad
sjuk/obalanserad verklighet. Jag är faktiskt i obalans, i ett frenetiskt försök att göra min del för att uppväga en långt större obalans.
Håhå, jaja. När ska man få rast och ro?... : )
Anonymt på Dec 27 2007, 12:59
Ja, fast med kommentarsradering dödar man det mänskliga samtalet. Och mitt syfte med denna blogg är motsatsen. Jag vill
uppmuntra det äkta, sanna mänskliga samtalet. Där vi lyssnar och tillåter varandra kanalisera det omedvetna till medvetande, för att
tillsammans skapa ett exponentiellt kvantumhopp i mänskligt medvetande, för att därigenom tillsammans delta i vår egen utveckling
och räddning.
Så jag föredrar att redigera dig, när ditt språk motverkar mitt kreativa syfte. Men ännu hellre föredrar jag att du själv redigerar dig för
att bättre bidra till det kreativa syfte jag talar om. Rekommenderar även att du läser Paul Levy, se länkar längre upp.
Anonymt på Dec 27 2007, 13:17
PS 2. Alla vägar bär till Rom ! DS.
Anonymt på Dec 27 2007, 14:45
delvis on topic, delvis inte helt omöjlig i sina metaforiska krumbukter (hoppas jag :) )
Man skulle kunna säga att dessa positiva trender inom psykiatrin (snarare utom psykiatrin) förhoppningsvis skulle kunna skönjas i det
vi skulle kunna kalla "uppväck individen, alltså världen!". (se gärna fler klipp på youtube ...)
Vad Eliten vill göra, mycket likt psykiatrin, är chockterapi, massvaccinering/medicinering och såklart tvångsomhändertagning, av
människorna. Precis som Albert Gore via tänktanken Club of Rome vill påvisa och ordinera ang jorden och mänskligheten, (andra
kommentaren på MWz blog) eller välj fritt bland alla "terrorlagar" som skall rädda oss från ondo. Det blir enkom
symptom-borttagnings-medel ... Ta bort individuella sanningssökare, för de är farliga. Tro absolut endast att Palestina problemet
beror på "dumma, naiva o simpla" araber som bara verkar i kollektiva självsuggererade hämndaktioner. Tro helt säkert på EU, NAU å
andra centraliserade maktpunkter skall bli vår räddning, för de är så mycket mer visa och förståndiga. Tro helst inte att DU kan göra
någon skillnad, för DU är ju faktiskt orsaken till denna "sjukdom". Ur denna soppa rider eliten ut som helig räddare, japp den gamle
floskeln; problem, reaction, solution. Eller Austin Fitts'; Break It, Buy It, Fix It, Declare Victory!
Tillbaka då till det "positiva".
Jag vågar påstå att jag vet vad som är orsaken, root of the cause. Nej, det är inte den vanliga enkilde individen, fast ändå är det.
Psykiatrin el psykologin är kanske inte helt fel på det vad gäller skönjandet av symptom, men väl det väldigt förhastade
"sjukdömandet", med påföljande ordination. Det blir bestämt väldigt klurigt att avgöra om denna fråga eg handlar om "mänsklighetens
patologi" kollektivt, som folkmord, giftutsläpp, slaveri, eller om vi eg bara skall se till individen. Jag är iaf klart säker så här långt om
mig själv som individ. JAG är INTE fri. Det skall jag försöka göra någonting åt. Jag tror fler skulle uttrycka sig hyggligt liknande.
Osc
bonus, jo jag tror det går att verka "kollektivt", men absolut inte hierarkiskt, utan holarkiskt. Den hierarkiska versionen "One World
Order" tror sig tyvärr kunna lyckas. Jag tro å andra sidan att Jag kan lyckas, med andra individer på samma våglängd. Jag måste
dock hålla huvudet kallt och inte börja ordinera som "dem" (OWO alltså).
Anonymt på Dec 28 2007, 08:53
Att makteliten vill reducera befolkningen har vi väl egentligen vetat om länge! Vilka är då makteliten, jo det är de som äger - deras
köpta lakejer inom - Mänsklig Foderindustri, Vapenindustri och inte minst Bank och Kemi -Läkemedel. Deras uppgift har ju alltid varit
att reducera snyltarna, de som inte åstadkommer något. Allting styrs av money management. Varför finns det fler sjuka idag än
tidigare, varför finns det fler girigbukar än tidigare osv. De som inte bidrar är värdelösa och måste utplånas! Så länge andra eliter
"skänker" pengar till goda ändamål, får de leva! När de falska pengarna sinar är det snyltarna på jordens resurser som stryker med
först!
Anonymt på Jan 3 2008, 11:59
Känslomässigt tung text, vissa delar kan skumläsas, men mycket viktig i slutet: http://politiken.biz/befolkningskontroll.html
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< . . . snip . . . >
''Dr. Mattias Rath, som är forskningskollega till Nobelpristgaren Linus Pauling och även är chef för Cardiovascular Research vid Linus
Pauling Institute i Palo Alto, Californien, är en framträdande expert på nutritionmedicin. (46) Den 14 juni 2003 inlämnade dr Rath ett
klagomål mot läkemedelsindustrin till den Internationella Kriminalrätten i Haag. Klagomålet gällde folkutrotning och andra kriminella
åtgärder mot mänskligheten i samarbete med läkemedelsindustrins affärer med sjukdomar:''
< . . . snip . . . >
''År 1996 utkom FNs Codex Alimentarius Commission med ett världsomspännande initiativ till att förbjuda tillgången på naturliga
mediciner.''
< . . . snip . . . >
''Naturmediciner ska vara tillgängliga för receptförskrivning bara för dem som kan betala för privata konsultationer medan statens
hälsovårdssystem fortsätter att förskriva farmaceutiska läkemedel till allmänheten. På det här sättet, kommer eliten att flagrant neka
allmänheten tillgång till dessa grundläggande och livskvalitéförbättrande växt- och vitaminpreparat som de själva kan fortsätta att
åtnjuta.''
< . . . snip . . . >
''Därigenom är den kontrollerande och stödjande kraften inom läkemedelsindustrin densamma som finns inom den mycket lilla krets
som även kontrollerar andra större industrier. Deras uppgift är att minska jordens befolkning i enlighet med deras politik. Därför
handlar det inte bara om att tjäna pengar.''
SLUT CITAT. Det är verkligen "Det stora kriget mot mänskligheten". Iallafall 80-90% av oss. Så den som ser får leva, den som
alltså ser och förbereder sig genom att själv överta ansvaret för den egna hälsan och skaffa sig kunskap om hur man botar sjukdomar
samt håller sig frisk.
Anonymt på Jan 20 2008, 19:05
Isprinsessan har skrivit till Mikael Wälivaara, vilket har resulterat i en intressant diskussionstråd. Läs den (på länken nyss).
Anonymt på Mar 9 2008, 15:56
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