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Sunday, December 12. 2010

En som faktiskt VET att han är obildad
av Leif Erlingsson
2010-12-12 21:00
Vår nuvarande akademiska vetenskap är en skygglappsverksamhet som ser det som angeläget att sortera bort allt som
inte passar in i paradigmet. "Slaktkicken rättfärdigar att allt annat än den etablerade sanningen är fel. Slaktkicken är
detsamma som att vara rationell, förnuftig eller att lyda det västerländska förnuftet. Slaktkicken legitimerar, på så sätt,
sin egen sanning och håller igång den västerländska onda cirkeln." [3] Vår egentliga skolning har vi ännu ej erhållit.
Vare sig den s.k. obildade, eller den med många akademiska poäng. "Att dölja tankeverktyget dialog är därför idag ett
konkret brott mot de mänskliga rättigheterna. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 26 handlar
om utbildning. Den första punkten anger bland annat att alla har rätt till utbildning." [4]
Vi är alla obildade. Några av oss är bara inte medvetna om saken. Detta är särskilt vanligt bland dem med många
poäng, fina titlar o.s.v... Som har särskilt mycket gammalt mentalt bagage att bära på. "Skit i kalsongerna", som en
dröm presenterade saken till en mig närstående. Eller i en annan dröm, för mycket bagage på för breda vagnar för att
kunna passera en smal bro till nästa värld. Inte en annan värld som i döden, utan i det här livet. Sa drömmen, och så är
det. Den gamla världsordningen - som ofta kallats "NWO" = den nya världsordningen, för att den nyss upptäckts av
många fler människor - är mycket gammal.
För att kunna lära sig något nytt så måste man först göra sig av med blockerande fördomar och vanföreställningar. Det
är inte bara så att de flesta inte är speciellt mycket på plus, nej de flesta befinner sig "långt nere i det röda", med massor
av gammalt bagage som de behöver göra sig av med innan de är bildbara. [5]
Det positiva är att när vi väl "lastat av bagaget" så "släpper det", det är som om vi haft en broms nedkörd en meter i
gatan, och nu släppt denna broms. Nu går det fort. Nästa värld... Jag har själv behövt "exorcera" ett antal företeelser,
och även människor. För att bli tillräckligt "lätt" för "nästa värld" här i detta livet. Och... Att komma över till "nästa värld"
är inget man gör i grupp... "Dina kamrater får se vad du gör, kanske de också kommer med vad det lider. Men pressa
dem inte. Detta är inget som kan ske i grupp. Att komma ut ur lådan är något man gör ensam, för att utanför med oss
som redan är där bli "ensamma tillsammans". Vi trampar inte ned varandra! Vi ger varandra utrymme och stöd, i frihet!"
[6]
Jag orkar inte ens kommentera dagens pateter bland pressens "Experter" som uttalar sig om Wikileaks och om
gårdagens "terrordåd" i Stockholm. Annat än att det görs patetiska försök att få dig att stanna kvar "inne i lådan". [7]
D.v.s. i den GAMLA världsordningen. Som nuförtiden kallas "NWO". Ignorera dem, så tröttnar de kanske...
Leif Erlingsson
2010-12-12 21:00
Noter:
1. "Så knullar staten Din själ - 2", Ola Alexander Frisk,
http://staten-hyperdialog.blogspot.com/2010/06/ladda-ner-boken-andra-delen_04.html
2. "Ta kontrollen över skapandet", Leif Erlingsson 2010-11-16 12:36:42, innehåller viktiga citat ur [1],
http://lege.net/avprogrammeringen/ta-kontrollen-oever-skapandet.html
3. "Slaktkicken är den västerländska hjärntvättens viktigaste funktion", ett avsnitt ur "Så knullar staten Din själ - 2" [1],
http://staten-hyperdialog.blogspot.com/2010/06/slaktkicken-ar-den-vasterlandska.html
4. "Pågående brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av nationer genom den akademiska traditionen", ett
avsnitt ur "Så knullar staten Din själ - 2" [1],
http://staten-hyperdialog.blogspot.com/2010/06/pagaende-brott-mot-de-manskliga.html
5. Jag har själv genomgått en mycket omfattande "bagageavlastning", och är nu i princip nollställd och därmed
mottaglig för insikt. Se ex. "103 artiklar", http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/103-artiklar/ och där kanske särskilt Leif
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Erlingssons personliga SDH historia, 2004-07-19 och Utbrytaren ur tankelådan -- intervju med Leif Erlingsson, av
Mohamed Omar, 2009-05-06.
6. "Välkommen då ut ur den grå lådan TILL ÄKTA OBEGRÄNSAT TÄNKANDE, till en dynamisk expansiv
hyperdialogkultur/förståelsekultur!", korrespondens, Leif Erlingsson 2010-11-13 08:00.
7. Jag köpte Expressen och Aftonbladet i dag. Erik Åsard kallar på sidan 4 i Expressen 2010-12-12 Mahmoud
Ahmadinejad för mindre mentalt tillräknelig för att ha sagt sig veta att Wikileaks avslöjandena skulle vara USA:s verk.
(Snarare Israels, men vad är skillnaden...) Aftonbladet 2010-12-12 sidan 15, Magnus Ranstorp säger att "han agerade
inte på egen hand" om stackarn som dödades i gårdagens "terrordåd" i Stockholm. Nej, det är klart. Någon hade ju
ihjäl honom och eldade upp hans bil. Duh.
Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande, LegeNet's insikter kl 21:00
Klockrent skrivet Leif. Din blogg är ett vattenhål för fritänkare.
Texten fick mig att betänka Platons ord:
"And how is not this the most reprehensible ignorance, to think that one knows what one does not know?"
Anonymt på Dec 12 2010, 22:09
En får tacke.
Anonymt på Dec 13 2010, 09:07
Vi människor kan inte ljuga. Därför är det enda sättet att hålla sig oinformerad att inte låtsas om att vi hör och ser. Detta är vad vi har
kultur och konventioner till. Vi har blivit extremt duktiga på att ignorerar drömtidens bredbandskanal, som ändå bryter igenom i
arkitektur, film, böcker, ja, överallt. Vi låtsas bara inte om att vi förstår, hör och ser. "Foliehatt", och vad vi nu säger till "'barnet' som
säger att 'Kejsaren är ju naken'". Ett populärt sätt är att sätta särskilt besvärliga obstinater på hospitalet. Förr brände man dem.
Anonymt på Dec 14 2010, 09:35
Ang. not 7 ovan, kan vara bra att titta på denna film om 7/7 2005 i London för att få perspektiv på Stockholmsbomber: "7/7 Ripple
Effect".
Anonymt på Dec 16 2010, 20:48
När skiljde du dig Leif? Var det p.ga. att du lägger ner så mycket tid på sådant skit? Skaffa dig ett liv människa. Normal är du inte...
Anonymt på Dec 17 2010, 21:01
Denne "Stefan" påminner om "Janne" i en annan tråd, som också var ett ganska typiskt exempel på försök att trigga igång
känsloreaktioner genom frihjulsspekulation. Möjligen är det samma person, även om det är olika IP-nummer. Samma MO, iallafall.
Självklart är jag inte "normal", det är inte riktigt friskt att vara "normal" i en galen värld...
Funderade förresten i morse i min dagbok kring detta med offer, lidande, etc. Varför det tycks som att det är satt i system att
sabotera kreativa positiva ansträngningar. Skrev att det tycks som den med kreativitet etc har en högre energi, som de utan genom
att förstöra och sabotera kan nedtransformera till negativ energi, som tycks ge näring i en tillgänglig lägre form till den som förstör.
Som själv tycks ha avskurit sig från den högre formen. Och hur en effektiv motstrategi för att inte bli bestulen på energi på detta sätt
måste vara just att inte reagera känslomässigt, att inte reagera med smärta! För om de som förstör för att stjäla energi gör det av
rationella skäl, så kommer de inte att kasta bort energi på dig i onödan - för de måste ju investera lite uppmärksamhet för att få dig att
reagera. Gör därför bara det du har lust till - bli lustdriven, inte reaktionsdriven.
Denne "Stefan" kan förstås också agera på uppdrag, men troligast är han bara ett privatpraktiserande arsle.
Anonymt på Dec 17 2010, 22:08
Vi väljer alla våra fighter utifrån innehållet i den ryggsäck vi bär med oss.
Det är inte sällan man man focuserar på budbäraren för informationen istället för innehållet.
Med SD har det blivit lite tvärtom. Vad jag förstår första gången i svensk politik.
Kanske början till en nyttig vana. Se informationen utifrån ditt eget perspektiv. Och gör det till den punkt varifrån du kan ge ärlig kritik.
Att kritisera budbärarens sociala situation istället för att bemöta budskapet är sällan fruktbart.
Att ropa konspiration eller antisemit åt folk istället för bemötande är ett passerat kapitel.
Anonymt på Dec 17 2010, 23:01
Helt rätt, LeifB. Min ryggsäck har jag ju varit väldigt tydlig med, se not 5 i artikeln ovan. När människor får livslånga engagemang
ligger det ofta någon form av transformerande erfarenhet bakom. Verkar förstås rena snurren för den som aldrig har prövat sina
vingar.
Anonymt på Dec 18 2010, 00:29
Det är väl ingen hemlighet att Leif inte har alla sina hästar i hagen. Det vet väl alla i konspirationssvängarnat. Det är bara att låta
honom vara. Sådana som han kommer och går.
PS. Kolla med hur många inlägg han svarar...
Anonymt på Dec 18 2010, 05:32
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Kommentarer från er tas i fortsättningen bort. Nu när ni fått illustrera vad ni är för sort.
Anonymt på Dec 18 2010, 09:34
Har man inget koncist att säga så låter det som en god idé att ta bort alla personliga påhopp. De känns väldigt barnsliga och förstör
liksom stämningen för de som försöker tänka. Kanske något sådana som kastar skit omkring sig borde testa på ibland?
Det gamla talesättet "den som sa det kan vá det" dyker alltid upp när såna här tramsiga insinuationer uttalas. Misstänker att de som
känner sig tvungna att skriva sånt här inte har många hjärnceller aktiverade - eller "sina hästar i hagen". Men de är säkert mycket
NORMALA i vår nuvarande allt knasigare värld.
De är nog mest rädda, annars kan inte jag förstå varför de ens skulle orka skriva sånt här meningslöst på en artikel de inte tycker om
eller förstår. Fast vad vet jag hur NORMALA personer tänker - om de nu antas ha försökt sig på det.
Tycker att teorin om energi-vampyrism låter också trolig, för varför annars orka slänga ut sån här dynga. Lite fiskeri åt sina herrar från
Monster Inc. måhända. S
Anonymt på Dec 18 2010, 20:52
Tack. Vår allt knasigare värld ja. Det finns teorier om att vi befinner oss i den parallella verklighet som motsvarar vår egen
"vibration". Då undrar jag vad i h-e det är för fel på mig, som är i denna värld!? Se förresten "Michio Kaku Confirms Icke to Be
Correct ". När jag var riktigt liten bara visste jag att "livet är en skola". Antagligen blev jag nedslungad hit bland kärlekslösa
energitjuvar för att lära en läxa väl. Kanske bara genom att lära läxan jag kan leva "i himmelriket" utan att lämna planeten. Hmm.
Undrar om det var det Dante for efter... [Dante kan ha stulit inferno-idén från Abu'l 'ala' al-ma'arri.]
Anonymt på Dec 18 2010, 21:59
"Stefan" ger f.ö. exempel på hur man kan ljuga med en fråga. Genom att insinuera kunskap han ej besitter. Normala människor går
på en sådan fint, så jag är uppenbarligen inte normal. Men det är inte heller "Stefan", eller "Frilans", eller "Janne". Eller för den delen
"Karin Holmberg" i en annan debatt. Normala människor anknyter nämligen, medan dessa entiteter uppenbarligen syftar till att
avbryta oönskat tänkande. Till skydd för en agenda - egen eller någon annans, för varför annars avsiktligt förstöra... Genomskåda
dem!
Anonymt på Dec 19 2010, 02:08
Vill tillägga att artikeln "En som faktiskt VET att han är obildad" (som i Sourze's version blev "Vi är alla obildade") kom till mycket från
följdfilosoferande efter min egen kommentar 2010-12-09 23:32 inlägg #12 i tråden "Rymdens gåtfulla väsen". Som löd: "Då blir
kanske jag först i denna tråd att kommentera det självklara(?) förhållade att forntida högteknologi -- på History Channel rapporterar
man såväl om städer inkl pyramider som numera ligger långt under vatten (efter "floden"?) som om forntida Aliens och UFO:s -- visar
att vår nuvarande akademiska vetenskap är en skygglappsverksamhet. Där det är viktigt att sortera bort allt som inte passar in i
paradigmet. Den moderna mottagarkanalen är justerad till en extremt smalbandig inställning, långt, långt bort från DrömTidens
bredbandskanal. Denna smalbandiga inställning är en avsiktlig handling från våra mästares sida. Den har sitt ursprung från
Romarriket - varifrån vi alltså ännu denna dag har grunden för den rådande världsliga makten. Kanske det fortfarande rentav är
samma 13 familjer som styr?" Det är alltså inte en slump att vi är obildade, utan "by design". Syftet varför vi är obildade samt hur vi
kommer vidare är vad jag hoppades skulle diskuteras här.
Anonymt på Dec 19 2010, 11:27
Hasham Bahari har förresten fått sin essä om Abu'l 'ala' al-ma'arri publicerad på Sourze.se i dag. Jag kommenterade:
"Intressant att Abu'l Ala' al-Ma'arri kan ha inspirerat Dante till La Divina Commedia, Den gudomliga komedin. Tror att Dante - kanske
redan Abu'l Ala' al-Ma'arri? - var på spåren att den oerhört lilla del av verkligheten som var och en av oss människor tar in ur det
större fält som tycks utgöra fundamentet för alla verkligheter, dimensioner, universa etc kanske faktiskt är personligt utformad för var
och en av oss..."
Anonymt på Dec 21 2010, 18:48
God Jul !
önskar Josef
Anonymt på Dec 21 2010, 20:26
jag säger mer gott nytt hjulår, rätt å slätt!
osc
Anonymt på Dec 23 2010, 01:09
Gott nytt Hjulår, själv! (Lämnade tidigare en hälsning till Josef Boberg på hans egen blogg, så han är ej bortglömd! Men det gjorde
du visst också, ser jag nu.)
Och som bonus, en lite ovanlig [h]julbetraktelse, från en holistisk, multidimensionell stigfinnare, etc (som förstås därför av dem
innanför hypertabut stundom kallas intelligent kuf, galning, onormal med mera):
"[D]et vanligtvis förekommande relevanta sorteringsfiltret"
Gott nytt Hjulår!
Anonymt på Dec 23 2010, 08:19
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Utan att öppna nya bloggposter...
Kommentar ang. provokationer.
Provokationerna ovan är förstås i en mycket snällare liga än det jag nu kommenterar, men det körs nu PsyOps för att på alla sätt
diskreditera Internet - inte mist som "verktyg för terroristerna". Och ja, "terroristerna" kan ju genom Internet få veta vilka de verkliga
terroristerna är - de som sedan mitten av förra seklet provocerat igång fundamentalismen och när det inte räckt, själva hjälpt till...
Vilka? Ja, vilka är det som är industrins hantlangare... Se vidare begrepp som budbärarimmunitet terrorism internetcensur. Den
industri som även håller på att döda vår planet, se "påkörda fåglar och bin". Men "det finns inget att oroa sig för", se SVT och
stormedia. Internet är även här "terroristen" - den som arbetar "för terra" - för jorden!
Kommentar ang. vår nuvarande akademiska vetenskap.
En tillräckligt avancerad vetenskap praktiskt applicerad skulle av våra vetenskapsmän uppfattas som magi. Samma vetenskap enbart
som teori skulle av våra vetenskapsmän uppfattas som nonsens. En sådan tillräckligt avancerad vetenskap - som inte har vår
vetenskaps missförstånd och felslut, utan ser saker mer realistiskt än den inversion vi tror är verklig - skulle ha skalat av våra
missförstånds begränsningar så att universum skulle ligga öppet för oss. Dr. Steven M. Greer har berättat att det finns hemliga
projekt som kallas just Weird Science and Freakin' Magic, WSFM. Exakt! Magi, när det praktiseras, och "Weird" eftersom man inte
fattar. Rekommenderar W. David Barclay's Unity Theory.
God Fortsättning, alla!
Anonymt på Jan 8 2011, 12:00
EGO - THE FALSE CENTER ?
Anonymt på Jan 8 2011, 13:10
Your Quote for the day. . .
"Many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you. Never apologize
for being correct, or for being years ahead of your time. If you're right and you know it, speak your mind. Even if you are a minority of
one, the truth is still the truth." ~ Gandhi
Anonymt på Aug 23 2012, 12:51

Page 4 / 4

