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Wednesday, June 15. 2011

Motståndet mot verkliga lösningar
I slutet av oktober 2008 uttryckte jag att en önskan att "förstå motståndet mot verkliga lösningar" [1]. För att sådana ens
existerar förnekas oavsett om man övertydligt pekar ut dem. "Inte verkligt", "pseudovetenskap", o.s.v.. Jag har -förstås, som Jens Jerndal citatet som följer strax förklarar -- intuitivt likt rovdjuret som cirklar kring bytet slagit mina lovar
kring denna fråga i några år nu. Inte klart logiskt, utan just luddigt sökande.
Dock är det just en klart logisk förklaring som Jens Jerndal ger när jag i dag den 15 juni 2011 läser från sidan 103 av
"Cracking The Rainbow Code" (2009), där han förklarar:
"And yet, institutional science in our day, based as it is on politics and economics, has locked itself into a die-hard
materialism that limits its scope to left-brain issues, which from a spiritual point of view are the less important ones. This
means that modern science, as we have been indoctrinated to see it, deals exclusively with superficial practicalities and
de facto does not recognize right brain issues as real or significant. It will always oppose innovative challenges to the
existing scientific order, since innovations require a creativeness of which only the right brain is capable.
The left brain serves to orient us in daily practical matters of economy or in applying the material resources we have at
our disposal. The right brain, on the contrary, serves to orient us on the deeper levels of the soul's learning experiences
and as regards transcendental issues of life and death. It is also through the right brain that we may gain conscious
access to an all-comprehensive holographic dimension of universal insight and wisdom."
Rädsla för det okända. Så enkelt. Fast vid närmare eftertanke, även det har jag själv formulerat:
"Ett välkänt 'helvete' är, tycks det, att föredra före ett okänt 'paradis'." [2].
Eller som Michael Ellner formulerar det:"Just look at us. Everything is backwards; everything is upside down. Doctors
destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media
destroy information and religions destroy spirituality." -- Michael Ellner
Leif Erlingsson
2011-06-15 19:12
Referenser:
1. "Jag söker vägar att realisera mig själv, det jag har tränat ett liv för att göra" eller "Vad jag vill", Leif Erlingsson,
2008-10-29 16:00.
2. Andra stycket i "Fantasikrisen", Leif Erlingsson, 2007-12-05. Med bloggkommentarer:
http://blog.lege.net/?/187-Fantasikrisen.html .

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 19:12
Klickade in mig själv på min sista referens ovan, och vidare därifrån till en av de sista länkarna i artikeln (
http://nuclearwasterecycling.com/ ). Länken var uppdaterad med "vad som hände sen". Nämligen att kortsiktiga pengaintressen
mordhotat de som skulle kunnat lösa de verkliga problemen. Denna värld är på väg käpprätt åt helvete, för folk fattar inte eller bryr
sig inte eller är kanske rentav själva funtade så att de bara ser till omedelbar behovstillfredsställelse.
Anonymt på Jun 15 2011, 22:16
halla leif!
hoppas att du har det bra där uppe i Sverige! jag kikade nyss in pa wordmworld.lege.net och märkte att länken "Contact/Cantoct" inte
ligger kvar där den brukade. Vet inte om den fallit bort av misstag, men om det gar att fa dit den igen vore det jättebra - trots att jag
inte längre e-postkommunicerar...
en annan grej: om du skulle kunna byta ut den svenska texten pa förstasidan till en engelsk översättning vore jag jättetacksam!
dessutom inkluderar jag min reguljära postadress, i det fallet nagon skulle vilja komma i kontakt med mig. se nedan...
ha en fortsatt förträfflig sommar och vi hörs!
mycket väldigt vänligen,
mikis
ps. du kan radera detta meddelande fran din fina blogg...
"
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The latest update to Word M World was made on the 9th of October 2010. I have thereafter decided to archive the website under the
new domain: wordmworld.lege.net and would like to thank Leif Erlingsson (lege.net) for making this possible. I'd also like to give a big
Thank You to everyone that has contacted me with nice comments about the texts that I have written for Word M World.
If anyone would like to get in touch with me please don't send me an e-mail as I have distanced myself from this type of
communication. Instead, either send me your thoughts/emotions/intentions through the divine field of consciousness within and
around all of us OR feel free to send a regular, physical letter to my post adress: Palisadenstrasse 57, 10243 Berlin, Germany.
With the Kindest Regards,
Mikis Mazarakis - May 2011, Berlin"
Anonymt på Jul 27 2011, 11:37
Kul att höra av dig!
Men om du inte e-post kommunicerar så måste jag nog svara så här transparent öppet & behålla din kommentar ovan. Jag har inte
medvetet tagit bort något från dina sidor så om det fallit bort något är det för att det inte fungerat i flytten. Du får berätta hur det ska
vara, för den gamla siten är ju inte kvar att jämföra med.
Lägger in din text så fort jag hinner -- jobbar mycket just nu, måste ta tillvara inkomster när de kommer!
Anonymt på Jul 27 2011, 12:03
Jag har kollat lite & uppdaterat enligt din text ovan. Tyvärr verkar nuvarande tema inte stödja "sidebar", för även om allt finns där
enligt admin-gränssnittet så syns det ej. http://wordmworld.lege.net/cantoct finns t.ex. men länk från framsidan saknas. Sök mig på
Skype!
Anonymt på Jul 30 2011, 18:20
Tusen Tack Leif!
Även Skype är nagot som jag inte längre använder. Men om du har lust far du gärna skicka ett vanligt brev sa kan vi upprätthalla
kontakten pa den vägen.
Ingen fara med den bortfallna kontaktsidan, det spelar inte sa stor roll. Men jag kom pa att jag gärna skulle vilja avsluta texten med
följande stycke, sa när/om du har tid att lägga till det vore det jättevänligt:
-----------"PS. I no longer consider all of the material on this website to be representative of my current worldview, particularly the information
which refers to other contemporary thinkers who, in my opinion, are to a large part incorrect in their interpretation of the causes
behind current events as well as of our true role in this magnificent cosmic dance we call "life"."
-----------Schönen Tag noch!
/Mikis
Anonymt på Jul 31 2011, 11:42
Fixat!
Anonymt på Aug 1 2011, 01:45
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