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Sunday, August 31. 2008

Jag drömde
av Leif Erlingsson
2008-08-31 08:08
Jag vaknade nyss, 07:10, från en dröm. Jag hade precis börjat en anställning på ett företag, ett företag med visioner.
Det var på eftermiddagen, och klockan 14:50 säger någon till mig att kl. 15:00 ska det vara allmänt möte. Jag går dit.
Det är företagsledaren som talar. Det är ett bra tal. Han talar om hur läget är i världen också, och en kvinna bredvid
mig ser chockad ut att behöva höra detta på jobbet. Talaren nämner om en historisk person, en jesuit, som rättat till
tidigare felsyn inom vetenskapen, och som tydligen blev påve också. Jag tänker i drömmen på Pierre Teilhard de
Chardin, innan jag hör att han var påve också, mest för att jag inte känner till så många andra jesuiter som varit
vetenskapsmän. Företagsledaren som talar visar en bild på det senaste företaget blivit inblandat i. Man ser att det är
något rött, men man förstår inte riktigt vad det är. Det är lite hemligt också. Det känns som han kanske är färdig. Vi får
ställa frågor. Många händer i luften, min åker också upp, jag vill fråga om vad detta innebär för framtiden. Ett antal
andra frågeställare får svar på sina frågor, men ingen har frågat min fråga. En kvinna summerar kraftfullt kring att nu
med historien om denna visionära påve, kan vi runda av första delen av föredraget och gå vidare.
Men min hand är fortfarande uppe, och jag sitter bara några meter från talaren. Jag får ordet. Jag säger att han
kommer kanske att svara på mina frågor i den andra delen av föredraget, men det jag hade tänkt fråga var vad detta
nya innebär för framtiden.
Talaren går till talarstolen, som jag tidigare inte lagt märke till. Han ursäktar sig plötsligt - kanske han fick ett viktigt
meddelande - och lämnar hastigt lokalen. Jag har, i drömmen var det inget märkligt, en fuktad trasa i handen. Medan vi
väntar på att han ska återvända går jag fram till talarstolen och börjar torka av den med trasan, för att den ska vara
riktigt ren och värdig vår respekterade företagsledare, när han återvänder.
Jag inser att jag borde säga något. Folk vrider ju på sig. Jag säger i mikrofonen att eftersom lokalen är bokad och vi
ändå är här, om inte talaren återvänder, vill ni lyssna på mina tankar om framtiden? Och där vaknade jag, och gick till
datorn för att skriva ned drömmen.
Leif Erlingsson
2008-08-31 08:08
Läs kommentarer här.
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Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande kl 08:08
Hmmm... - Leif - Himla häftig dröm, verkligen...
Min "åt hållet samma dröm" finns bl a nedtecknad i 37 punkter på min blogg. Ifall Du klickar på mitt namn så är Du där på ett
ögonblick, troligast...
En “pärla” av Oscar Berven - om det här med en fullt ut potentiellt möjlig samexistens MedMänniskor emellan (måhända då med wåra
"kära" MaktPyramid-MaktElitGossar i reservat, kanske...) - och alldeles oavsett hur omöjligt det ser ut i dags dato - finns på
http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/09/fortsatt-krig-och-diplomati/#comment-56054
Fortsatt goda SamExistens-VerklighetsDrömmar önskar Josef
Anonymt på Sep 4 2008, 18:55
heh, Josef, sett att denna kommentar spelat spratt på Carl Bilds blog. Det som faktiskt skulle bli den sista (el iaf med en lång paus)
blev alldeles denna dag drabbad av ministerkansliets "kvalitetsstämpel", mao raderad, inkl många andra av mina och Josefs mfl.
Sparad då i pdf
Diversity is really our strength, not our weakness. War becomes less and less possible the more
you see Individual beings in stead of groups, communities, ideologies or nations to represent them.
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Dvs, extremism uti formen av personlighet och diversitet skapar en styrka därför ingen kan diktera en auktoritär individ. Incitamentet
att diktera andra kan inte ens existera, i det fallet alla är över ens om det fria valet. Devisen - Frihet är när vem som helst får förklara
vad frihet är, och i enlighet efterleva den. - är Inte en beskrivning på laglöshet, som jag ofta får som replik. Om du önskar “svensk
demokrati anno 2008” eller “shamansk animism” eller “1400-tals kungadöme” har det ju då stått som din frihet att välja. Det kan inte
vara anarki, om det inte är det du valt.
vänligaste hälsningar till Leif likaså :)
osc
PS: Jo denna texten finns kvar i en äldre CB komment som jag kommenterat på din Leifs post vetenskaplig fundamentalism länken
"kon" fungerar alltjämt. Nog om detta. Nu är det fantamig dags att bli mer aktiv (höll på att skriva fysiskt, vilket ju e ok, men likaså
psykiskt/spirituellt) å mindre teoretisk ...
Anonymt på Sep 5 2008, 20:13
Hmmm... - Oscar - Det förefaller som om dagens moderator på Carl Bildt´s blogg har lagt av - för nu är det som "vanligt" där igen.
Dock - det här Wi håller på med - det är måhända ej alls VIKTIGT - i perspektivet av vad CERN håller på med ?
Mer om det i sak på [webbradion]
Ifall det här CERN-projektet med artificiella "svarta hål" är möjligt - så är det ju en djävla tur att Wi är oändligt levande varelser =
MedVetanden - och alldeles oavsett ifall Wi är i kött eller ej.
Mer om det i sak - ifall Du klickar på (Link) efter mitt namn nedan.
Ha det... :-) /önskar tankefrihets-vännen Josef
Anonymt på Sep 5 2008, 22:25
Jag har redan för tre dagar sedan låtit Jessica ta del av de nästa två dagarnas drömmar, vaknade de nästföljande två dagarna också,
så jag vill inte förvägra mina egna läsare detta, skrivet 2008-09-02 på Jessicas blogg:
Jag drömde tre dagar i rad. Den första finns på Jag drömde, 2008-08-31. Nästa (2008-09-01) var att jag vaknade med mardröm,
man tog ifrån mig arbetsredskap - min datorskärm och tangentbord - som jag i drömmen tillsammans med dyr serverdator ägde
privat, men det var i drömmen på en arbetsplats där jag som konsult alltså hade egen utrustning. Tredje (2008-09-02) var ny
mardröm, åkte tåg, sista vagnen. Fick veta att den skulle kopplas från, att jag skulle sitta i andra delen av tåget, gick ut. Insåg att jag
måste hämta mina väskor, gjorde det - vet inte varför jag i drömmen sedan gick en omväg (kanske förbi en kiosk eller stations- hall)
till resten av tåget, som då hade börjat röra sig. Jag hann inte ikapp, även om det fanns en plattform bak, bara jag hade orkat springa
ikapp. Orkade inte, trots att tåget accelererade så långsamt. Fattades några meter.
Mardröm är kanske fel ord, men jag vaknade upprörd båda sista gångerna. I dagens horoskop för mig i tidningen Metro står det,
västerländskt: Du har problem med att få ett och annat att fungera som du skulle önska. Mycket rättar dock till sig. Österländskt:
Lösningen kan komma. [2008-09-02.]
Som min syster skrev, "Läste din dröm. Den kan bara betyda att du inte ska vänta på någon hjälte som kommer in och förklarar läget
för dig, utan lita på dig själv och utnyttja den lediga talarstolen! :-)" Hon berättade samtidigt om egen dröm om att öppna en reva ut ur
denna verklighet.
Ha inga hjältar!
Kram!
Leif Erlingsson 2008-09-02 på Jessicas blogg.
Anonymt på Sep 5 2008, 23:29
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