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Friday, September 25. 2009

Spaning 2009-09-25
av Leif Erlingsson
Min spaning i dag är att delen "Förintelse" kommer att droppas ur skällsordet "Förintelseförnekare", och det nya
begreppet helt enkelt blir "Förnekare", avseende dem som inte instämmer i etablissemangets påbjudna
verklighetstolkningar. FiB/K:s webbredaktör Knut Lindelöf skriver på sin blogg i förrgår om hur alla som ifrågasätter nog
egentligen är "Förintelseförnekare"."911 skapade en grogrund för dessa intelligenta kufar. De slåss famför allt för rätten
att ifrågasätta antalet offer för den nazistiska Förintelsen, men också för att avslöja konspirationen bakom sprängningen
av WTC 2001 och för att Estonia sänktes."Redan 2005 kopplade Rasmus Fleischer i Arena ihop fri energi, new age,
hälsokost, antiglobalisering (glokalisering), motstånd mot kontrollsamhället, räntefri ekonomi, healing m.m. med judehat,
som benämns 'antisemitism'. Jag bloggade om det i "De kan inte ta ifrån mig min sanning" 2008-11-20.
Men varför menar jag då att delen "Förintelse" kommer att droppas, till förmån för enbart "Förnekare"? Helt enkelt för att
den delen är utsliten nu. Se vidare mina texter på denna blogg - där framgår det tydligt nog.
Leif Erlingsson
2009-09-25
Spaning 2009-06-30
av Leif Erlingsson
Jag använde i juni den läckta senaste "Asymmetric Language Trend Analysis" - rapporten som "kristallkula", och baserat
på detta gick följande text i tryck inför ett planerat samtal som jag ska leda i november (2009-11-12), om ämnen som jag
då tror kommer att vara aktuella:
Fantasikrisen - den enda verkliga krisen, eller hemligheten bakom hemliga sällskap
Vi undersöker i ett samtal om våra medvetanden genom våra undermedvetna skapar vår tids kriser, för att genom
universum tvinga oss själva till medvetande/attitydförändring. Vi upplever ökande politiker- och mediaförakt, social
upplösning och svält, ekonomiska och politiska kriser, kollapser för USA/Israels krigsäventyr, hyperinflation, klimatkaos.
Ja, även förändringar i jordens magnetfält och i energier från rymden som allt fler människor upplever t.ex. som
gravitationsvågor och plötslig yrsel. Är meningen att skapa förutsättningar för sammanbrott för det gamla
verklighetsparadigmet, genom att själva vår föreställning om oss själva som existerande i ett stabilt universum upphör?
Att den hierarkiska/patriarkala verklighetstolkningen ska kunna ersättas av en globalt nätverkande, självanpassande,
självorganiserande ny folklig ekonomi och motsvarande nya sociala ordningar?
Leif Erlingsson introducerar och leder samtalet.
Min källa som jag utgått från för att kunna göra ovanstående förutsägelse om vad som kan vara aktuellt att samtala om i
november är alltså "Last ALTA" -- "Asymmetric Language Trend Analysis". Förutsättningen för mitt ämnesval är att
insikten om att vi inte bara är materiella ego-varelser utan samtidigt själsligt uppkopplade till hela "det stora okända",
samt att själva vår föreställning om oss själva som existerande i ett stabilt universum, sannolikt allmänt har upphört till
kring den 12 november 2009 då jag ska leda detta samtal kring den större kopplingen. Det gamla verklighetsparadigmet
befinner sig i sina sista dödsryckningar nu. Den ovanstående versionen är den som gick i tryck. Men jag formulerade
ursprungligen en längre version - som inte talar lika mycket "i skägget". Här:
Fantasikrisen - den enda verkliga krisen, eller hemligheten bakom hemliga sällskap
Samtal kring den enda verkliga krisen, och alla dess symptom, som vi nu antingen redan upplever, eller kan förvänta att
snart uppleva. Hur och varför medvetande - eller kanske mer korrekt omedvetande - skapar vår fysiska verklighet, med
alla dess kriser (därför "hemligheten bakom hemliga sällskap"). Hur vi använder universum för att trycka
transformation/förändring ned i vår kollektiva hals, för att framför allt ändra våra egna attityder. Med social upplösning särskilt i USA, globala ekonomiska och politiska kriser, upplösning av valutor, hyperinflation, omfattande svält särskilt i
utvecklade länder, krigskollapser för USA och Israel, upplösning av kontrollstrukturer såsom upplösning av förtroende
för traditionell massmedia, kognitiv dissonans hos allmänheten, psykoser bland maktens konstaplar och pultroner som
trodde att makten gillade dem, klimatförändringar, väderförändringar och chemtrails, förändringar i jordens magnetfält,
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förändringar i solen och i andra energier som allt fler människor upplever t.ex. som gravitationsvågor och plötslig yrsel.
Och hur all denna ovannämnda påverkan på/från jorden, från den lokala rymden och från det större universum vid
datumet för detta samtal - den 12 november 2009 - troligen redan har lett till ett sammanbrott för det gamla
verklighetsparadigmet, genom att själva vår föreställning om oss själva som existerande i ett stabilt universum har
upphört. Förtroendeförlust för den hierarkiska/patriarkala verklighetstolkningen - och vad som kommer i dess ställe begynnande global folkrörelse med innovativ taktik, kreativitets-/idébaserade, nätverkande, självanpassande,
självorganiserande begynnande global ekonomi och sociala ordningar.
Leif Erlingsson är samtalsledare, styr vid behov upp samtalet, och fördelar ordet.
(Leif tittade 'i kristallkulan' i slutet av juni, så det finns säkert fel här ovan, men det bör ändå fungera som grund för ett
samtal om Fantasikrisen.)
Fotnoter:
förändringar i jordens magnetfält... ex. lithospheric anomalies over the Antarctic, magnetic measurements from the
Ørsted satellite, Technical University of Denmark, Danish National Space Center, Solar System Physics.
Om hur vi... Där 'vi' är människor och personer från näraliggande från vårt perspektiv mer eller mindre potentiella
verkligheter.
Du kan finna en del av ovanstående förutsägelser om du Googlar "Asymmetric Language Trend Analysis"
http://www.google.com/search?q=%22Asymmetric+Language+Trend+Analysis%22
Förutsättningen för samtalet är att en stor del av det ovannämnda redan är verkligt för deltagarna vid datumet för
samtalet. Skulle av någon lycklig omständighet det mesta visa sig vara fel, så får vi göra nödvändiga justeringar då.
Men baserat på vad jag redan vet och känner till, så tror jag att det ovan beskrivna i stort sett är vad vi kan förvänta.
Därför satsar jag på det.

Inlagd av Leif Erlingsson i Förnekelse, Spaning kl 15:19
GooodKvällst Leif,
Jag "drabbades" idag av Dig i form av den här videon http://video.google.com/videoplay?docid=5055158381618145034#
En som har sagt åt hållet samma sak - och på 2.44 minuter - finns här http://www.youtube.com/watch?v=62zG9ehnjKg
Det är ej mycket kvar av den åt hållet mer eller mindre "ilskna slugger" - som jag lärde känna via bloggvärlden för mer än två år sedan
- och det kan jag ej annat än applådera, verkligen...
Det mesta Du säger på den här videon - skulle lika gärna kunna vara mina egna ord. Jag har tänkt och skrivit ned en del av det här
http://josefboberg.wordpress.com/2008/02/16/wara-lekaminas-i-kott
Låt oss nu hoppas på att det som finns på Din video "smittar" MÅNGA - så "ordnar det sig - som danskarna säger.
Ha det... / Josef
Anonymt på Sep 26 2009, 23:14
Tack Josef. Knut Lindelöf har ju länkat till videon nu som avskräckande exempel, så vi får hoppas att den nu får nya tittare. (Se den
första länken i min bloggtext ovan.) Tack också för länken till Prof. Dr. Bernard Lietaer, Naropa University, Boulder, CO (USA). Vi
"kufar" och "stolletänkare" revolterar mot åsiktsförtrycket. ... Ler brett. (Det är också Knut Lindelöf som så utpekar mig och de som
tänker lite som jag.)
Anonymt på Sep 27 2009, 08:37
Ville citera Joakim R S Nilsson:
Alternativ betraktelse
Den intuitiva sidan av tillvaron måste tillskrivas lika hög status som den rationella. Enligt det västerländska synsättet är endast
begrepp som kan vägas och mätas betydelsefulla, allt annat ses som flummiga fantasier.
Men en ny tid har kommit, porten till den subtila drömvärlden har öppnats. Och se; den är verklig och sann!
http://web.comhem.se/abzu/links/nyhet.html
Jag har själv följt det intuitiva spåret i några år nu.
Anonymt på Sep 28 2009, 08:41
Det var så jag först hörde talas om David Icke. Genom att det där fruktansvärt smaklösa programmet "Bullshit" gjorde ner honom. "Så
tokig kan han bara inte vara, de har klippt och klistrat de där två falska typerna", tänkte jag, och var tvungen att höra vad karln
egentligen sa. Har man någonsin i hela sitt liv blivit feltolkad av media så har man lärt sig att alltid checka om något som känns "fel"
verkligen är som det visas av media. Frågan är hur många som råkat ut för att ha blivit felciterade, helt missvisade, av dem?
En annan sak som kan hjälpa ifall det inte hänt är att man blivit mobbad för att man "avviker". Barn kan vara så snälla mot något som
är lite för smal, för tjock, för kort, för lång, för ljus, för mörk, för, för.... Ja, Knutte vet precis vad jag menar, för hälften ungefär blir
mobbare själva för att "ge igen" och den andra hälften gör tvärtemot. Ungefär som vid övergrepp, faktiskt. Samma psykologi.
För övrigt tyckte jag det var kul att höra att Knut, som så gärna kallar andra "kufar", är en superkuf själv. Som sagt, mobbad blir
mobbare. Fast det är klart - det är ju bara hans löjliga konspirationsteori som verkligen ÄR en konspiration, alla andra är det inte.
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Nähä, kanske det är tvärtom också.
Ha det så gott Leif!
PS! Oavsett så är ALLA vaccin giftiga - så det är ingen konspiration, utan fakta. Helt utanför ämnet? Nä. DS.
Anonymt på Oct 8 2009, 22:10
Lägger ut länk till Last ALTA 1309 rapporten:
The Complete WebBot ALTA 1309 Report (INCLUDING PART 6 - 4/18/2009)
Anonymt på Oct 25 2009, 22:40
En person som fortfarande läser ljugmedia kunde för en månad sedan se att min spaning ovan nu bekräftats av Aftonbladet, som
talar om Förnekelserörelsen 2011-09-11, se vidare HCA "Förnekelse vilja veta sanningen?".
Anonymt på Oct 11 2011, 13:08
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