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Medvetandeutveckling
av Leif Erlingsson
2009-11-04
Jag är en Tankebrytare. Förstod det för en stund sedan. Tankebrytare ägnar sig åt Medvetandeutveckling. Att bryta
nytt medvetande. Det är ett hårt slit. Inte många orkar. Flertalet människor kör på i ett antal gamla medvetandefåror /
programslingor, med inkörda möjliga medvetandeprogramanrop. När man försöker få dem att anropa en ny
programrutin, t.ex. "BACONINFLUENSA" (Tack, Kalle Hellberg!), då är det omöjligt att "göra anrop" dit. Ja, de kan
klicka länken - men medvetandet hänger ej med.
Det som slutligen hjälpte mig få syn på vad jag är var att jag letade efter en fil från en webbsite jag besökt, och då jag
inte kom ihåg vad webbsiten hette fick jag leta igenom en MYCKET LÅNG lista med webbsiter jag arkiverat information
från de senaste fem åren. Det är över 1200 stycken, så det tog nästan en timme att hitta filen. Under tiden jag tittade
på alla dessa webbadresser insåg jag vilket OERHÖRT omfattande material jag iallafall skumläst under dessa år. Jag
insåg att det skapat referenser och öppningar i mitt medvetande som möjliggör för just mitt medvetande att svänga in på
spår som så många andra medvetanden helt enkelt är oförmögna att färdas.
Den inversa insikten är att utan bredd och djup - det som förr kallades beläsenhet - så är det omöjligt att ta till sig viktig
information. Ska väl tillägga att jag även har en hel vägg full av böcker som jag också läst eller ibland skumläst,
huvudsakligen från samma tidsperiod. Orsak: Jag kände snart att vi har ett litet fönster där vi kan påverka utvecklingen
om vi förstår den, men att detta fönster snart stängs. Därför har jag lagt all kraft på just min medvetandeutveckling
under dessa år. För att kunna bryta ny tankemark. Nybyggare, det är jag.
Leif Erlingsson
2009-11-04
PS: Missa inte denna fantastiska människa: Läkaren som blivit nunna, Teresa Forcades, om varifrån de nu aktuella
vaccinationsvirusen kommer -- några alternativa
länkar...http://vimeo.com/7298827http://vimeo.com/ALISHhttp://timefortruth.es/http://youtube.com/1ALISHOch se
även...http://vaccinationsfaran.se/http://cmef.eu/pdf/jk.pdfNär ni tittar på någon kollega eller släkting med svullen kanske
knallröd arm efter "vaccinering", försök "anropa en ny programrutin" - och försök få med medvetandet... Det kan kräva
omfattande Internetstudier, just det stormedia och myndigheter avråder från...
Inlagd av Leif Erlingsson kl 14:51
Lyssna även på denna intervju med Eustace Mullins, bl.a. om hur svininfluensan användes för att stoppa WWI. Old stuff... "Zombies"
tar fortfarande snällt sprutan. En person frågade sig om de kunde vara programmerade för att dö. Jag svarade att jag tror på fri vilja,
att vi kan ändra program. Men som jag har skrivit om förut - se t.ex. mina texter om hur jag till sist avprogrammerade mig från
mormonismen - så är det låst inifrån. "Zombien" är ett medvetande som är låst inifrån. Det kan endast öppnas inifrån. Det är ett
grovt misstag att tro att det skulle vara något fel å intelligensens vägnar som gör att "Zombies" blir sådana. Men om man tror att det
är så, och man vet att man är intelligent, så kan man inte tro att man själv är en "Zombie"...
/ Tankebrytaren
Anonymt på Nov 5 2009, 21:19
PS2: Läs för allt i världen om hur censuren fungerar i stormedia på länken http://vaccinationsfaran.se/spam.html
Där hittade jag för övrigt denna utmärkta länk i ämnet, många mycket bra videos, etc: http://byfanenfrandalarna.wordpress.com/.
Han blev avstängd "för spam" av Expressen, när han lagt ett par länkar till http://vaccinationsfaran.se/ i kommentarer - "kejsaren"
gillar inte när man påtalar hans nakenhet.
Jo, det var en sak till, som jag tänkte på. Människors anpasslighet - där logik och rationellt tänkande är mycket långt borta - är en
anpassning till uppfattad makt som vi återkommande ser i historien. Flertalet människor offrar sitt rationella tänkande för att inte
komma i konflikt med dem som uppfattas ha makt. Det är så ondska i det moderna samhället är möjligt, ett tema min blogg
BÖRJADE med i den allra första bloggartikeln här, redan 2005. Temat förtydligas i senare bloggningar och kommentarer. Dr.
Lobaczewski lär oss t.ex. i sin bok "Political Ponerology: The Scientific Study of Evil Adjusted for Political Purposes" hur processen
ser ut då ett samhälle vänder rationaliteten ryggen. Jag har berättat om den boken och den processen flera gånger, som i...
Vårt samhälle har vänt rationaliteten ryggen (kopia här)
av Leif Erlingsson
2006-05-01
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Anonymt på Nov 6 2009, 10:28
Hittade ett citat jag tänkte på:
"It is simply no longer possible to ignore the strangeness of our public discourse. I know I am not alone in feeling that something has
gone fundamentally wrong."
(Al Gore i "The Assault on Reason".)
Se hela citatet och länkar i...
Det stora kriget för mänskligheten: kampen mot förnuftet (kopia här)
av Leif Erlingsson
2007-05-20
[Gå alltså till länken under rubriken ovan för själva artikeltexten.]
Det är inte överdrivet skryt att påpeka att mina skriverier håller väl så hög medvetandenivå som världens olika högt ansedda tänkare,
och jag skulle till och med tro att medan t.ex. Al Gore förlorar snabbt i anseende p.g.a. att han har stått för global
uppvärmningshysterin - klimatvariationerna är verkliga men har absolut inget med koldioxid att göra - så kan mitt eget anseende bara
bli bättre. Inte heller ligger det mig i fatet att Israelkramarna försöker dra mitt namn i smutsen - för när alla som associeras med dem
snart ses som paria, då har de varit vänliga nog att tala om för Sverige att jag inte är med dem. Det tackar jag varmt för.
Anonymt på Nov 6 2009, 10:49
Missa inte att läsa Jane Bürgermeisters brottsanmälan mot
BAXTER AG
BAXTER INTERNATIONAL
AVIR GREEN HILL BIOTECHNOLOGY AG
(Österrike). Texten finns delvis översatt till engelska och svenska på http://vaccinationsfaran.se/baxter.html och i en PDF som jag har
lokal kopia av.
Anonymt på Nov 6 2009, 13:57
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