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Sanningen
... finns inom oss, säger visdomslärare. Jag har insett vad det betyder. Vi upplever och ser och hör saker utanför oss.
Men vi använder "sanningen inom oss" för att navigera. INTE yttre auktoritet. Det som sker utanför oss fungerar som
aktivering, triggers, katalysatorer för att vi ska upptäcka vad vi redan vet. Så länge vi inte tror på oss själva, så länge
kommer vi att låta oss ledas av lögner.
Mitt budskap är att vi ska se positivt och uttrycka oss positivt om oss själva - och om varandra! "Att vi börjar tro på oss
själva är ett skrämmande scenario för den kategori som har tagit på sig att ta hand om oss. Allra mest skrämmer det
dem om vi skulle upptäcka vilka vi själva är. För vad finns det då vi inte skulle kunna göra?" ("Tro på liv och död",
2008-10-20, [länk1], [länk2].) Nu är inte jag någon som har kommit så värst mycket längre än andra, för jag är ju
fortfarande fånge här i denna illusion som vi kallar verkligheten, p.g.a. även jag tror att den är verklig. Det är bara
intuitivt och intellektuellt (ännu) som jag har fattat mer. D.v.s. mitt eget projekt är att väcka mig själv... Att ge mig själv
tillgång till fler nivåer av verkligheten än den vi upplever som den materiella "verkligheten", att fritt kunna förflytta mig och
min materiella kropp i en större verklighet.
Leif Erlingsson
2010-09-13 13:43

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 13:43
På tal om vad som är sant och inte, detta är en väldig tangent, men jag läste i dag en väldigt bra artikel av Mohamed Omar som jag
känner att jag vill kommentera. Artikeln sätter de så kallade "protokollen" i ett nutida sammanhang, bl.a. med hjälp av två andra mer
nutida dokument, Kivunim-planen och Clean Break. Alltså, även om det skulle ha varit tsarens hemliga polis som redigerat ihop de så
kallade "protokollen" som påstås, så har det som däri står ju faktiskt utförts. Så här Mohamed Omar med "Fel bok, dummer!",
2010-09-11.
Anonymt på Sep 13 2010, 21:34
auktoritet är inte sanning, sanning är auktoritet
sa nån
hej mannen!
Anonymt på Sep 27 2010, 01:25
Tack, Oscar! Behövde den påminnelsen i dag, i dessa perceptionshanterings-tider (=lögn-tider), där det är som att man skulle ha
ansvar för hur ANDRA uppfattar saker. Tar man på sig det, då är det ett sisyfosarbete. Dvs, det leder ingen vart, och det tar aldrig
slut. Snart nog kommer många fler att fatta det du skrev, sanning är auktoritet.
Anonymt på Sep 27 2010, 12:27
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