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Wednesday, June 16. 2010

Ett tema som nu snurrar runt
av Leif Erlingsson
2010-06-16 01:21
Ett tema som nu snurrar runt är: Skapades vi (den nuvarande mänskliga civilisationen sedan Ur, Sumer, etc) för några
tusen år sedan för att våra skapare skulle kunna använda det teknolologiska samhälle som (helt planerat redan sedan
flera tusen år sedan) resulterade som grund för svart teknologi för att lämna jorden i samband med en förutsedd
galaktisk apokalyps med åtföljande oro i solen, som antas bränna av allt liv på jorden? Detta skulle i så fall hända
relativt snart (max några hundra år) och våra skapare skulle redan ha lämnat oss för ett antal år sedan samt lämnat över
kontrollen till sina mänskliga bundsförvanter, "röda skölden" &Co, som lurats att de kan överleva om de gräver ned sig.
Religionerna skapades samtidigt för flera tusen år sedan som kontrollmekanism. Och för att vi inte skulle upptäcka vår
egen gudomlighet. (Ja, t.o.m. mormonerna har lite rätt!)
Vår räddning är i så fall om vi upptäcker vår egen gudomlighet. Det är - precis som Jesus sa - vår bristande tro som
begränsar oss. Det ENDA som begränsar oss. Men tro måste utövas med KUNSKAP, annars är den nästintill
oanvändbar. Vill här tipsa om mkt intressant intervju med Jay Weidner (http://jayweidner.com/):
http://freedom.lege.net/Kerry_Cassidy_with_Guest_Jay_Weidner.mp3 (MP3 56833913 byte = 55 MB, ladda hem i sin
helhet innan du lyssnar ). Orginallänk: http://www.youtube.com/watch?v=DeAX09XfG60
2008 hade jag en dröm, eller faktiskt tre drömmar, en varje natt i tre nätter, där den första drömmens innebörd är att
chefen har stuckit och att vi nu får tänka själva. Här drömmarna:
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
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2008-08-31 08:08
Dröm 2008-09-01 (dagen efter ovanstående dröm):
av Leif Erlingsson
2008-09-01 (publicerad 2009-10-04 08:48)
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.
Leif Erlingsson
2008-09-01 (publicerad 2009-10-04 08:48)
Dröm 2008-09-02:
av Leif Erlingsson
2008-09-02 (publicerad 2009-10-04 08:48)
Vaknade med 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.
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.
Leif Erlingsson
2008-09-02 (publicerad 2009-10-04 08:48)
När jag 2009-10-04 översatte drömmarna till engelska funderade jag på deras innebörd. Skrev lite om det - men bara
på engelska, se längst ned på länken "I dreamt".
Varma hälsningar,
/ Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå, http://lege.net/
Eksjövägen 21
57034 Bruzaholm
0381-20350
0709-140631
Jag hjälper dig att navigera "Svarta Svanar" - de för de allra flesta människor helt oförutsägbara händelserna. Med min
hjälp är de inte "Svarta Svanar" för dig, utan mindre sannolika men förutsedda utvecklingar.
En djuping jag träffade för ett något år sedan föreslog beskrivningen "Omvärldsbevakning ur strategisk synvinkel" på det
jag gör.

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 01:21
Du har förlorat familj och allt. Och så flippar du mer och mer för varje dag. Skaffa ett liv. Tycker synd om dig.
Peace kamrat!
Anonymt på Jun 16 2010, 03:42
Det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till folk som du. Lever du i en parallell verklighet där det du skriver är verkligt?! Det ger
overklighetskänslor, vill jag lova.
Anonymt på Jun 16 2010, 09:13
Man kan också notera att du var snabb. Jag vaknade en stund vid midnatt och bestämde mig för att lägga ut denna text på bloggen -
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det mesta kör jag numera via mail till dem jag vet uppskattar det - och drygt 2 timmar efter att jag tryckt på "skicka" och återgått till
"sänghalmen" (hos min familj) så reagerar du. Mitt i natten.
Kan jag ha "träffat en nerv"? Det var ett tag sedan någon annan kommenterade, och nu kommer det närmast reptilsnabbt när jag
skriver om kontrollsystemet för hela vår civilisation. Hmm.
Anonymt på Jun 16 2010, 09:54
Tips: Vems paranoia?. Uppvaknandet är mycket traumatiskt för de som först nu vaknar. Många kommer naturligtvis aldrig att vakna,
vi har deras lidande att tacka för vårt eget uppvaknande. De gör också viktig tjänst i "Världen som en scen". Humor och att se lite
filosofiskt/symboliskt på saker är till stor hjälp. Min mormors galghumor uppskattar jag verkligen - en bra start i livet!
Anonymt på Jun 16 2010, 11:52
Funderade lite till... det tillhör den så att säga terapeutiska uppgiften att ta skit från de som mår dåligt. Om den som mår pest lyckas
få dig att må dåligt så känns det som en (högst tillfällig) seger. Det svåra är inte för oss som vaknat lite mer att förstå vad som
behövs för stöd, det svåra är att finna någon som kan finansiera denna oerhört viktiga verksamhet. Funderar fortfarande på den
grejen. Och Kram på er, alla som redan vaknat, som vet vad jag talar om!
Anonymt på Jun 16 2010, 12:49
Jag tror att jag intuitivt närmar mig det som Anton Parks tydligen har tagit del av genom någon slags mind-meld / sinnes-hopkoppling
med en gammal sumerisk genetiker. Har börjat läsa detta material: Annals of the Gina'abul. Länkar:
Contents
ANNALS OF THE GINA'ABUL
THE CHRONICLES OF THE GÍRKÙ / Notes (2)
THE CHRONICLES OF THE GÍRKÙ / Notes (3)
THE CHRONICLES OF THE GÍRKÙ / Notes (4)
THE CHRONICLES OF THE GÍRKÙ / Notes (5)
TRANSLATION THROUGH DECOMPOSITION AND DECODING
Additional 1 - Notes (AG-1)
Additional 2 - Notes (AG-2)
Additional 3 - Notes (Neb-Heru)
Additional 4 - Kharsag 1 and the "Garden of Eden" - Progress Report on a Graphical Study
Se även "Mitt eget uppvaknande är det enda nya": "Jag håller förresten på att omvärdera själva galenskapen...". Kanske måste vi bli
"galna" för att vakna upp ur den onda dröm som är vår nuvarande upplevda verklighet. Se även hypnosterapeut Paul Levy med
"Awaken in the Dream". Mina studier kring Remove Viewing, utomkroppsliga upplevelser, personliga berättelser jag tagit del av av
människors mystiska upplevelser, etc, gör att jag är starkt benägen att se vår verklighet som just en slags frekvensmatris. Där vi
befinner oss där vi behöver befinna oss på grundval av vår egen "frekvens".
Det jag tycker är spännande är: Kommer vi att "ramla ur" den nuvarande illusionen/dimensionen så som somliga menar, och börja se
flera dimensioner samtidigt? Kommer vi att vakna? Filmer som Matrix och många andra tangerar detta tema.
Leif Erlingsson
2010-07-26 17:14
Anonymt på Jul 26 2010, 17:14
En kommande text av mig kommer att heta "Min väg ut ur vanföreställningar" / "My path out of delusions". När man nämligen går på
en sådan väg (/path) så måste man på vägen överväga en mängd olika perspektiv, för en tid pröva olika tankar. Som dem ovan,
"Annals of the Gina'abul".
Men jag fann ovanstående material via "The Controllers Agenda" av Gerry Zeitlin. Och efter att jag hade läst ungefär hälften av
ovanstående läste jag om "The Controllers Agenda" av Gerry Zeitlin på nytt. Rekommenderas! Se särskilt under "Metahistory" och
den lista med "key points" från John Lash som finns där. Tankar om vilken roll de vi numera känner som de grå och de vi nu känner
bl.a. som änglar egentligen avsågs ha i vår värld, och hur de saknar gudomlighet och avundas oss för densamma och därför har blivit
sinnessjuka samt försöker manipulera oss. Hur vi kan ge bort vår makt men hur de inte kan ta den på annat sätt. Hur de skapat
religioner för att förmå oss ge bort vår makt. Hur de lurar oss att de är våra skapare. Kanske det Anton Parks tagit del av (se
kommentaren ovan) är en av dessa manipulationer. Hur gnostikerna använde egna shamanistiska observationer - jmf i dag Remote
Viewing!
Läs även under "Interpretation by Cliff "Web Bot"". Ja, läs rubbet!
Remote viewers, änglar och gnostikernas archons förresten... Jim Marrs "Alien Agenda" p 483, In The Minds Eye, nämner "the
Transcendentals":
"A third group involved energy beings--termed "Transcendentals" by some of the remote viewers. Although energy beings with only
the "idea" of form, these shapeless, phantomlike entities appeared able to manifest themselves in any way, shape, or form. They
exist in other dimensions and therefore outside our time. They can apparently "pop" into our time at any point they choose, often
carrying out operations in different times concurrently.
Unlike the humanoid aliens, these beings can perceive remote viewers looking at them. Further, they can affect the viewing to the
point of editing the process. There appeared to be a tremendous amount of religious symbolism connected to the Transcendentals.
For all intents and purposes, the descriptions, activities, nature, and capabilities of these beings matched the characteristics that
Church fathers have attributed to "angels".
The Transcendentals often appeared to be teasing the remote viewers. They seemed to have access to all levels of human
consciousness and appeared willing to reveal some details of their operations when confronted by human researchers who displayed
an objective and openminded attempt at understanding."
Och Jim Marrs "Alien Agenda" p 564, Epilogue:
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"Many feel that the aliens of energy and light, called the Transcendentals by the remote viewers, are here to witness--and perhaps
help--our shift to new realities."
Remote Viewing är alltså vetenskaplig shamanism, kan man säga. Och de kallar dessa "änglar" för "de transcendentala". Vilket ju är
värderingsfritt medan "änglar" är religiöst laddat, och dessutom tycks vara en del av den religiösa agenda de tycks driva, förmodligen
för att få oss att abdikera från vår egen gudomlighet. Gnostikerna (se länken ovan) kallar dem alltså "archons". John Lash skrev att
dessa archons lider av vanföreställningar och att de som har med dem att göra också drabbas av vanföreställningar.
Själv har jag ingen medveten kontakt med dem, men jag vet ju inte vad som eventuellt kan ha gjorts med mig i tidig ålder, etc. Har
dock inga egna minnen av "låtsaskamrater". Det sätt de tycks arbeta på för att skaffa sig "bakdörrar" in i vårt psyke. Hur som helst
så är det ett stort arbete att ta sig ur sina vanföreställningar. :)
Leif Erlingsson
2010-07-31 16:22
Anonymt på Jul 31 2010, 16:22
Kort citat ur en i sin helhet OERHÖRT intressant sida (för den som kan relatera till informationen och sätta den i sitt rätta
sammanhang, då den annars torde framstå som totalt nonsens):QUOTE:"FEAR IS NOT THE POINT
Those who read this website, and / or watch our videos, will understand that the changes we are going through have nothing to do
with, and will not involve, any of the following fear-porn scenarios so flagrantly and naively trumpeted on the Internet as if they were
imminent facts:
Government and/or Illuminati takeover of the workings of society, creating a draconian, totalitarian and brutal state of martial law;
Mass death, either through natural or manmade viruses, tainted vaccines, government 'death camps,' engineered starvation, et
cetera;
Collapse of civilization to a pre-industrial state through economic implosion, sudden wars, power grid failures, terrorist attacks, et
cetera;
Epic earth changes that erase most life from the Earth as we now know it -- pole shift, solar flares, tsunamis, et cetera, perhaps in
2012;
Evil extraterrestrials who either pose as good guys first, or simply come in swinging right away -- with an attack vastly worse than
9/11.
The real story is far more interesting -- and has a much happier ending -- than these toxic, fear-drenched viewpoints. The very
controllers who are causing all the problems on the planet may very well WANT you to believe these things are all about to happen,
but that doesn't mean they will. More on that later.
Disclosure is a lot cooler than just finding out we have human brothers and sisters, not born on Earth, with super-advanced
technology -- beings who can levitate, read minds and travel through time and space. There are beings very much more evolved and
advanced than those flying around in UFOs, who have long since outgrown the need for any type of mechanized travel.
It is unclear how quickly we will get to that level of understanding if/when a formal disclosure actually occurs -- as it is a much deeper
layer of the mystery."Källa: "Disclosure Updates and Transcript of Coast Announcement, 10/6!", David Wilcock 2009-11-28 10:58.
Anonymt på Jul 31 2010, 18:18
Det kan dock vara klokt att vara medveten om vad som kanske planeras för sattyg, även om idioterna som gör detta har misslyckats
varje gång de försökt göra något större på senare tid:
"http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/
2010-07-30
The Western criminal cabal considers nuking Tokyo and blaming North Korea
The criminal cabal running many Western governments is considering setting off a weapon of mass destruction, probably a small
nuclear bomb, in Tokyo and blaming it on North Korea, according to a senior KGB agent who reports directly to Russia's Vladimir
Putin. The attack is planned on or near the August 6th anniversary of the nuclear bombing of Hiroshima, the source says.
A senior CIA source, however, did not think such an attack would take place: "they might try something with a third world country but
to attack an ally like Tokyo would be too dangerous," he said.
In any case, the cabal is getting desperate and dangerous as the financial noose closes in on them and all nations need to be on full
alert for another major false flag operation. The best way to prevent this and other atrocities from taking place is to announce and
expose their plans in advance.
2010-07-30 17:06"
Som sagt, genom att skriva om det så avvärjs det. Alltså, sprid gärna men framför allt: Var inte rädd. Och tala om för andra att inte
vara rädda!
Anonymt på Jul 31 2010, 18:30
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