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Sunday, June

6. 2010

Vad jag så att säga "ser i filmen" just nu
Från ett mail jag just sände iväg som svar på vad jag så att säga "ser i filmen" just nu:
Jag har försökt se bortom "filmen". "Filmen" är till för att fånga oss. Lite som i det första stycket från
http://lifeinthemix.co.uk/ här i min egen översättning:"Illuminatis mål är att förstöra västerländsk civilisation på sina egna
villkor, för att därigenom överskugga den verkliga innebörden i den förstörelse vi nu upplever, samt att upprätta en ny
världsordning med dem själva som härskare medan vi alla tillsammans korsar den kaospunkt där vi var och en tvingas
inträda i den undervärld där vi möter våra skuggjag och möter den som lever på tröskeln, (Kabbalah) den mörke
riddaren i grail historierna, eller för att gå rakt på sak... DIG SJÄLV. Dess metod är att få det att verka som att de
kontrollerar allt vi möter genom att de skapar en serie av skugghändelser för att med dessas hjälp överskugga de
naturliga cykliska förändringarna, för att därmed säkerställa att vi alla tillåter skugg-skaparna att fånga eller styra
utgången under deras kontroll, och att förhindra den verkliga meningen med denna tid, pånyttfödelsen av människan
som en 'uppstigen' varelse. Detta för att säkerställa att den gryning som håller på att randas medan vi passerar 2012
ska bli ett andligt fängelse istället för att befria människan från allt som är falskt. Denna tid kommer att upplösa alla
sociala band (arbetsgivare, nation, religion, ras, familj) så genom att positionera sig för att kunna exploatera det sociala
missnöjet planerar man ersätta individens 'upphöjelse' och en lovande gyllene tidsålder av "mänskligt broderskap" med
en skuggversion av mänskligt broderskap kallad "globalisering"." (Första stycket ur http://lifeinthemix.co.uk/ i hastig
översättning av Leif Erlingsson 2010-06-04.)Jag har studerat otaliga perspektiv på verkligheten de senaste åren. Jag
har därvid allt starkare fått känslan av att det måste finnas OLIKA SAMTIDIGA verkligheter. Det jag ännu kämpar med
är i hur hög grad och på vilket sätt de överlappar varandra. Hur de påverkar varandra.
Jag nuddade vi detta med olika samtidiga verkligheter redan 2008-08-29 i "Den mörka sidan" när jag ritade en
pennteckning efter att ha läst Jon Rappoports bok "The Secret Behind Secret Societies" och från honom fått begreppet
"Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan)". Jag har träffat och umgåtts med människor i olika kretsar, och
olika kretsar har på till synes goda grunder sinsemellan motstridiga verkligheter. Jag har läst om experiment med
ömsesidig hypnos där de ömsesidigt hypnotiserade tillsammans skapade verkligheter som de båda upplevde och efteråt
oberoende av varandra kunde beskriva. De skapade uppenbarligen en verklighet gemensamt mellan sig, men
oberoende av alla våra andras verkligheter.
Jag var även inne på hur vi föreställer/skapar oss vår verklighet 2010-01-01 i "Vi föreställer oss vår verklighet". Tänker
också på "ordo ab chao" (ordning ur kaos"). Och jag tänker på hur det sista vi människor vill är att möta oss själva. Hur
vi gladeligen accepterar vad illusion illusionisterna / skugg-skaparna erbjuder oss, om det kan distrahera oss ännu en
stund från att möta oss själva - där att möta oss själva är syftet med hela den här tillvaron.
Om vi nu verkligen vill skapa en positiv verklighet så kanske vi inte alltför mycket ska låta oss fångas av "filmen". Men
definitivt vara medvetna om den och ibland titta efter vad den visar för ögonblicket - ibland se på nyheterna, ibland läsa
en tidning. Mer så förstås när det händer något kritiskt, som just nu. Samtidigt tror jag det är viktigt att lyssna även på
de som vill skapa bättre verkligheter. Just i kväll kl. 20:00 svensk tid sker detta... "Ett angeläget meddelande från
Kiesha, Little Grandmother -- Global meditation söndag kväll 6 juni 20:00" Lyssna gärna först på detta... "Kiesha Little
Grandmother: One with Nature".
Hinner du, lyssna på Max Igan: Decoding the Construct 1/5 och 2/5, 3/5, 4/5, 5/5.
Ledtrådar på många ställen. Inte minst här:
http://freedom.lege.net/Dolores_Cannon_Convoluted_Universe/The Convoluted Universe - Book OneThe Convoluted
Universe - Book TwoThe Convoluted Universe - Book ThreeThe Convoluted Universe Three Book Specialsom du hittar
från http://ozarkmt.com/!authorBios.php?ag=40
Det korta svaret vad jag ser just nu: Att vi tvingas möta oss själva. Men ju mer vi vägrar ju värre blir det.
Ang. det konkreta, "de andras film" så handlar det om att hålla kvar oss i deras verklighet. Det är prio 1. Sädescirklar,
UFO:s, skedböjande med tanken och allt annat som inte passar in ska vi inte tänka på. Kanske det är så att 97% av
DNA - det som kallas "skräp-DNA" - är till för att interagera i andra dimensioner och icke-lokalt, bortom tid och rum. Och
kanske är det så att vår miljö smutsas ned för att vi ska bli sjuka om vi aktiverar detta. Jag har fått en stark känsla av att
det kan finnas tydlig korrelation mellan elöverkänslighet och känslighet för icke-konkret fysiska aspekter av tillvaron
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(vilket materiellt tolkat innebär korrelation mellan "tokiga människor" och elöverkänslighet).
Faktiskt, jag misstänker att "tokiga människor" ofta är det för att de inte kan tolka eller förstå intryck bortom det lokalt
materiella. Och dessutom får de höra att de är tokiga. D.v.s. ingen hjälper dem att förstå. Har ingen egen erfarenhet,
detta är en ren intuition från min sida. (Kallas "gissning" i ett rent materiellt perspektiv.)
Tror vi går mot en kaospunkt alla tillsammans - och att "filmen" handlar om att programmera oss för att vi tillsammans ur
kaos ska skapa en en enda verklighet som är acceptabel för skugg-skaparna - de som inte skapar själva utan
manipulerar oss att skapa åt dem.
Det är vad jag tror pågår.
PS, mer från den kosmiska hjärnan för att väcka oss:
http://www.dailygrail.com/Alien-Nation/2010/6/Spiral-UFO-Seen-Australia
Leif Erlingsson
2010-06-06 18:30

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 18:30
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