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Saturday, June 19. 2010

"Vad kan en liten människa då göra?"
Jag har funderat mycket på motståndet mot att "ta i" de verkliga frågorna, för att hellre vilja politiskt och opinionsmässigt
påverka administrationen av sönderfallet av det gamla paradigmet.
Man kan säga att jag och många andra på sätt och vis har misslyckats trots att det nya nu kommer. För vi har
misslyckats i vår kommunikation. Jag har t.ex. misslyckats inspirera FiB/K att skriva om det nya för att på så sätt
förbereda sina medlemmar känslomässigt och mentalt. Att bli kallad "intelligent kuf" av FiB/K:s webbredaktör tyder ju
inte direkt på att jag har nått fram. [Knut Lindelöf 23 september 2009, kl 22:02, "Intelligentians blockering?", "911
skapade en grogrund för dessa intelligenta kufar.". (Om länken försvinner så har jag backupp.)]
Det är som med han som letade efter nyckeln under gatlampan för att det var ljusare där än där han tappat den. Det
känns enklare att fortsätta i invanda välkända spår, än att tänka nya tankar. En känsla av att det invanda, där vet man
hur man agerar. Man tycker sig kunna påverka, som han under gatlyktan.
Jag har försökt - uppenbarligen utan att riktigt nå fram - förmedla att vi är fantastiska och att vi kan allt vi verkligen helt
och fullt med allt vi har satsar på. Det kan förstås ta ett helt liv. Verkliga djupgående framgångar får man inte för något
man bestämmer vid lunch att man ska ha klart vid eftermiddagsfikat. Som jag skrev på FrittForum 2010-06-16 20:21:16,
allas våra drömmar och "inspiration" påverkar "pjäsen". För det är ett multidimensionellt skådespel som utspelar sig i
många dimensioner som vi deltar i. Vi ser bara väldigt lite av allt detta i vårt så kallade vakna tillstånd. Det vi verkligen
vill, det påverkar "pjäsen" MULTIDIMENSIONELLT. Det är därför VI ÄR SÅ MÄKTIGA.
FrittForum
Förresten, jag skrev ovanstående på FrittForum 2010-06-19 10:03:51 som en kommentar till den följande nyheten
postad av en annan forumist: Metro 2010-06-17 08:31: "12 händelser som kommer förändra allt": "Scientific American
har skapat en fascinerande webbsida som nu klättrar på topplistor på nätet." Länk till Scientific American sidan:
http://nanok.com/12h/. Jag ville nämna detta för jag har sedan 2009-11-20 - november 2009 - postat det mesta av mina
efterforskningar på just FrittForum, och allt finns fortfarande arkiverat där. Den som vill gå bakåt i arkiven har här en
fantastisk resurs. Som jag skrev på FrittForum 2010-06-18 16:12:48, "Jag försöker inte vara först eller unik, min grej är
att integrera och se helhet. Ett holistiskt seende. Det tråkiga är att när det jag sagt för åratal sedan är mainstream så
"är jag fortfarande galningen", för man har glömt varför jag "är galen" och att dessa skäl inte längre "gäller". Att de
faktiskt aldrig gällt. Att jag bara sagt sanningar innan de kommer "uppifrån". Det skulle i så fall vara det galna, att säga
sanningen innan den är sanktionerad..."
Äras den som äras bör
Jag vill inte lägga ut denna eftertänksamma text utan att flagga för tre andra som långt tidigare än jag själv försökt lyfta
de verkliga frågorna.Ursprungligen nationalekonomen och statsvetaren numera framtidsforskaren Dr. Jens Jerndal gav
redan 1997 ut en fantastisk bok om det nya paradigmet här i Sverige, "Vakna Sverige! - framtiden är här". Han är
senast aktuell med "PARADIGM PULSE - SENSING THE SURGE OF CHANGE", om hur det nya paradigmet omformar
alla aspekter av vår existens. Köp den direkt från förlaget på http://xlibris.com/PARADIGMPULSE.html. Jag hade själv
tänkt skriva lite om boken, jag fick den av Jens i god tid före publiceringen, men har tyvärr ännu inte hunnit. Dock kan ni
se förstoringar av fram och baksida här: framsida, baksida (båda öppnas i nya flikar eller fönster).Redan 1994 gav det
fantastiska lilla förlaget Alhambra ut boken "Sädesfältens teckenmysterier", och det finns väl knappt något viktigt ämne
under solen som detta lilla modiga förlag inte har tagit i sedan dess. Köp deras viktiga böcker!"Kreaprenör® - politiskt,
religiöst och vetenskapligt oberoende tankesmedja i Medvetandeeran." De har verkat länge och ihärdigt för det nya
paradigmet. Givetvis är jag själv en Kreaprenör®. [2010-08-02 12:00: Ändrade planer:] Denna tankesmedja står i år
som värd för 3rd World Congress on Unified Theories in Haninge/Stockhom 27-30 Oct 2010 på uppdrag från det
ungerska Strategic Research Institute i Budapest.. [2010-08-02 12:00: Ändrade planer: Det är ännu ej beslutat vad
som blir istället, men mycket tyder på att det blir ett mindre seminarium 28-29 oktober som fokuserar på perspektiv på
en förändrad verklighet.] [2010-08-30 13:20: Ja, så blev det. Fick för några dagar sedan ett program för ett mindre
seminarium 28-29 oktober som fokuserar på perspektiv på en förändrad verklighet.]Det finns många andra som har gjort
mycket viktigt, men jag väljer här ovan ut tre som har kämpat hårt och länge i starkt "motlut", som jag känner behöver
extra uppmuntran. Kanske för att jag så väl känner till deras arbete. Som sagt, det är säkert många andra som förtjänar
den största uppmuntran framöver, och rentav upprättelse för att ha varit så orättvist marginaliserade. Jag får säkert
anledning att återkomma i detta ämne.
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Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 12:00
Verklig makt är att sätta agendan
av Leif Erlingsson
2010-08-08 16:05:45, Tills vidare publicerad enbart som kommentar under/efter ""Vad kan en liten människa då göra?"".
En skiss:

Det är lätt att förledas att "Makten" skulle vara oövervinnerlig. Men i själva verket är makten överst i skissen ovan helt beroende av
att du inte får syn på den, den är helt beroende av att DU LÅTER DEN SÄTTA AGENDAN, ATT DU LÅTER DEN BESTÄMMA VAD
DET ÄR VI SKA DISKUTERA. Gör inte det! Bestäm själv vad som är viktigt!
Leif Erlingsson
2010-08-08 16:05:45
Anonymt på Aug 8 2010, 16:05
Fick i mail bl.a. kommentaren att "Kom ihåg att makten alltid föredrar att vi handlar efter logiska principer istället för med hjärtat och
förnuft." Vill då även klippa in en kommentar jag gjorde 2010-08-09 10:37 efter Karin Boyes dikt "Asar och Alfer" på denna länk:
Vägen från hjärnans till hjärtats intelligens
av Leif Erlingsson
2010-08-09 10:37
Jag har insett att mitt liv handlar om att gå från hjärnans till hjärtats intelligens. Från att förstå det som är till att skapa det som blir.
Och att skapa med hjärtats intelligens.
Hjärtat är det röda i min dröm 2008-08-31 ... ... Företagsledaren som i drömmen 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. ... Talaren går i drömmen
till talarstolen, han ursäktar sig plötsligt - kanske han fick ett viktigt meddelande - och lämnar hastigt lokalen. ...
Ledningen har stuckit! Vi måste själva ta ansvar för vår framtid! Det är vad min dröm säger.
Funderade natten till i går:
Varför överger de hjärtat?
Vänta!
De har övergett sina egna hjärtan!
De har redan gjort det!
Det är deras egna hjärtan de övergett
De har förlorat förståndet för länge sedan.
De har upphöjt en illusion, en bok, en perversion, en propagandahistoria.
Istället för något äkta!!!
För övrigt, "Våra liv är som levande konstverk". Här publicerad i går på webbtidningen Rikare Liv: "Livet som levande konstverk".
Anonymt på Aug 9 2010, 14:27
På tal om det jag själv skrev i bloggtexten 2010-06-19, ett år tidigare - 2009-07-22 - ritade jag denna skiss efter ett samtal om djupa
ting med en klok kvinna:
Anonymt på Mar 15 2011, 18:02
Knut Lindelöf 2009-09-23: "Kufarna är få men farliga"
Sions Vises Protokoll §5: "Ingenting är farligare än det personliga initiativet. Om det är genialt, kan det uträtta mer än en miljon
människor"
Kanske de verkliga författarna till protokollen ska sökas i den externa kraft jag diskuterar i "Utifrån det jag hittills har sett av vad som
sker på den här planeten, så drar jag slutsatsen". Se även mina Tweets.
Anonymt på May 3 2014, 14:43
Tveksamt om det behövs externa krafter till det. En förslagen manipulativ grupp som är ute efter makt jobbar inte direkt med
hjärntvätt utan via enskilda individers ego. Dessa kommer själva att vara skyldiga till sin egen undergång.
Anonymt på Apr 20 2015, 19:52
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