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Friday, August 31. 2007

Världen behöver en ny berättelse
av Leif Erlingsson
2007-08-31
Stick inte ut, tänk inte själv, för om du tänker själv, om du möter också det mörka inom dig, då behöver du inte "onda
människor" längre. Då kan du genom att känna igen deras mörker i dig själv, se vad de är - och inte ge dem makt att
orsaka mer lidande. I grund och botten tror jag allt människoskapat lidande bottnar i att vi inte vågar se oss själva, både
det ljusa och det mörka.
Att inte lita på sig själv, osäkerhet, uppmuntras i den här världen. Modet är ett självklart exempel. Man 'ska' ha det och
det. Få unga orkar stå emot - utstötningen blir svår. Det är hotande med människor som inte accepterar samma
begränsningar man själv accepterat; de ifrågasätter ju din verklighet. Vuxna som 'beter sig udda' stöts också bort. De
accepterar ju inte dina begränsningar!
Världen behöver en ny berättelse, en ny story. Här Sunnely ~ Solstrimmas. Hennes blogg är ibland nedstängd medan
hon uppdaterar den. Men det lönar sig att komma dit en annan dag! Vi behöver tänka på ett annat sätt. Det är allt.
Egentligen.
Leif Erlingsson
2007-08-31
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Andra bloggar om: paradigm, paradigmnavigatör

Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande, Förlåta kl 01:12
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Tuesday, August 28. 2007

Paradigmnavigatör
av Leif Erlingsson
2007-08-28
Hej.
Jag heter Leif Erlingsson, och söker tjänsten som Paradigmnavigatör. Vad jag har för kvalifikationer? Låt se, jag
nätverkade redan 1988, via Videotex, BBS:er och Internet. Jag 'profeterade' tidigt om Linux, startade redan 1996 ett
forum om affärskritisk användning och huvudartikeln i ett temanummer av Datateknik (1998-10) om fri programvara var
en intervju med mig; "Segertåg för öppen och gratis unix". Mina visioner så långt har slagit in. Men det var bara
uppvärmningen. För att inte bli långrandig, så har jag de senaste åren - sedan 2002 - ägnat all energi och tid jag kunnat
undvara, och mer därtill, på att intuitera och analysera var världen är på väg. I detta arbete har jag följt min intuition i de
böcker, texter och möten jag har tagit del av och de kontakter jag tagit. Bredden, längden och djupet på det jag har
sugit in och bearbetat går bortom alla fack. Detta har gjort mig till en Paradigmnavigatör. Får jag tjänsten nu?
Leif Erlingsson
2007-08-28
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Tyvärr måste vi meddela att tjänsten redan är tillsatt
2007-08-29
Vi måste tyvärr meddela att tjänsten redan är tillsatt av annan sökanden. Ni är väldigt sent ute, ansökningstiden gick ut
för 6 år sedan Bor ni i djungeln?! Om ni vill hinna ikapp, rekommenderar vi att ni lyssnar på Richard Lloyd Jones, att ni
läser Dr. Norberto R Keppe och att ni undersöker organisationen Stoppa förstörelsen av världen. Ni är välkommen att
kontakta oss igen när ni är bättre uppdaterad.
2007-08-29
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Andra bloggar om: paradigm, paradigmnavigatör

Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande kl 22:44

Vår värld är bak och fram
av Leif Erlingsson
2007-08-28
Vår värld är bak och fram. Istället för att skapas, förbrukas den. "Den som lever får se" är den bakvända, icke-kreativa,
'gamla vanliga' omskrivningen av det skapande, kreativa uttrycket "Den som ser får leva". Tillämpar vi 'den gamla
vanliga versionen' så kommer vi förvisso att dö - förr eller senare. Medan om vi tillämpar skaparprincipen, vi kommer att
leva.
Leif Erlingsson
2007-08-28
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Inlagd av Leif Erlingsson i Gemensam berättelse / myt, Andligt uppvaknande kl 18:34

Expertbluffen
av Leif Erlingsson
2007-08-28
Expertbluffen är att det finns någon auktoritet utanför dig själv som är mer att lita på, än till dig själv. Detta gäller alla
sammanhang. Allt. Som religion, vetenskap, politik, ekonomi, hälsa, journalistik,.... Det finns de som är skickligare än
du, javisst. Kunnigare. Men det är alltid upp till ditt eget omdöme vilka du ska lyssna på och vad du ska ta emot av det
som sägs. Och det är ingen annan än du själv som är ansvarig för resultatet. Om du ger bort din makt till en galen
ledare - då är det du som är galen. Om du säger att "det där begriper jag inte", "det får experterna som förstår ta hand
om", då har du gett bort din makt. Men du är fortfarande ansvarig för resultatet. Människor vill inte tänka, vill inte ta
ansvar. Men det är en illusion att man skulle kunna slippa ifrån. Det kommer alltid surt efter, om inte i denna
inkarnation så i en annan.
Leif Erlingsson
2007-08-28
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Andra bloggar om: Expertbluffen, auktoritet, religion, vetenskap, politik, ekonomi, hälsa, journalistik, makt, ansvar

Inlagd av Leif Erlingsson i Förnekelse, Andligt uppvaknande, Indoktrinering & hjärntvätt kl 18:29
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Monday, August 27. 2007

Allt fler och allt allvarligare varningssignaler
av Mikael Wälivaara
2007-08-27
Vi har hört det från många olika trovärdiga källor på senare tid -- USA:s ledning planerar att genomföra ett nytt 911, ett
nytt 11 septemberliknande terrorattentat.
Från Måns på investigate911.se kom en länk till 911blogger med en synnerligen allvarlig och oroväckande variant av
detta budskap. (Dokumentet finns även publicerat på rense.com.) Texten är undertecknad av flera personer jag känner
väl till och har stort förtroende för, bland andra Cindy Sheehan och Webster Tarpley. Det lyder som följer:
THE KENNEBUNKPORT WARNING
To the American people, and to peace loving individuals everywhere:
Massive evidence has come to our attention which shows that the backers, controllers, and allies of Vice President Dick
Cheney are determined to orchestrate and manufacture a new 9/11 terror incident, and/or a new Gulf of Tonkin war
provocation over the coming weeks and months. Such events would be used by the Bush administration as a pretext for
launching an aggressive war against Iran, quite possibly with nuclear weapons, and for imposing a regime of martial law
here in the United States. We call on the House of Representatives to proceed immediately to the impeachment of
Cheney, as an urgent measure for avoiding a wider and more catastrophic war. Once impeachment has begun, it will
be easier for loyal and patriotic military officers to refuse illegal orders coming from the Cheney faction. We solemnly
warn the people of the world that any terrorist attack with weapons of mass destruction taking place inside the United
States or elsewhere in the immediate future must be considered the prima facie responsibility of the Cheney faction. We
urge responsible political leaders everywhere to begin at once to inoculate the public opinion of their countries against
such a threatened false flag terror operation.
(Signed) A Group of US Opposition Political Leaders Gathered in Protest at the Bush Compound in Kennebunkport,
Maine, August 24-25, 2007
CYNTHIA MCKINNEY, FORMER US CONGRESSWOMAN, GEORGIA
CINDY SHEEHAN, CANDIDATE FOR US CONGRESS, CALIFORNIA
CRAIG HILL, CANDIDATE FOR US CONGRESS, VERMONT GREEN PARTY
BRUCE MARSHALL, CONVENOR, PHILADELPHIA PLATFORM
JAMILLA EL-SHAFEI, KENNEBUNK PEACE DEPARTMENT
WEBSTER G. TARPLEY, AUTHOR
ANN WRIGHT, COLONEL US ARMY RESERVE, FORMER US DIPLOMAT
DR. DAHLIA WASFI, WWW.LIBERATETHIS.COM
GEORGE PAZ MARTIN
JOHN KAMINSKI, LAWYER, IMPEACHMENT ACTIVISTDet talas alltså om "massive evidence", "massiva bevis" på att
en grupp närstående vicepresident Dick Cheney inom en nära framtid kommer att försöka genomföra ett nytt dåd i stil
med 11 september, vilket kommer att användas som en ursäkt för att invadera Iran och för att införa undantagstillstånd i
USA.
Kombinationen av undertecknarnas trovärdighet, siterna det publicerats på och ordvalet gör att jag inte törs avfärda
detta som bara något bussträck på nätet.
Det enda vi kan göra är att hjälpas åt att hitta stöd eller trovärdiga ifrågasättanden av uppgifterna. Jag törs i alla fall lova
att historien kommer att utvecklas på ett eller annat sätt.
av Mikael Wälivaara
2007-08-27
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TILLÄGG: Följ med på UUAA Radio, där det fortlöpande rapporteras om dynamiken. Något är på gång. "Nyligen
avgick Karl Rove, presidentens närmaste rådgivare, nu försvinner den svårt skadaliserade justitieministern Alberto
Gonzales. Och det är bara de senaste i raden av framstående avgångar i Vita Huset på senare tid."

Inlagd av Mikael Wälivaara i Terrorismen kl 17:17
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Friday, August 17. 2007

Korrar spekulerar
av Jan-Olof Rönn
2007-08-15 16:25:29
Öppet brev till P1 , Konflikt SR , God morgon världen , ledarredaktionen DN , Rapport SVT , Aktuellt SVT , Medierna
Åke P , Publicerat@sr.se, och till en mediekritisk mailinglista, bl.a..
Hej.
Lyssnar på reprisen av "Korrar spekulerar".
Slås av den aningslöshet, verklig eller spelad, som blir tydlig när frågan om objektivitet och likriktning ställs. I detta fallet
blev exemplen de bulgariska sjuksköterskorna i Libyen respektive CIAs kidnappningar och flygningar till tortyrfängelser
inklusive Guantanamo.
Kjell-Albin A beskriver länge och ingående hur sjuksköterskorna och läkaren torterats och hur "klockrent" rapporteringen
om detta diktatoriska lands säkerhetsstyrkor är och hur de hanterar sina fångar. Journalisterna hade bara gjort rätt.
(Applåder från publiken(?) eller kollegorna(?))
När det gällde den demokratiska staten USAs tortyrmetoder fick vi ingenting veta av K-A A.. Han blir tydligen inte lika
upprörd över att demokratin USA tillfångatar på svensk mark personer för att tortera och utan dom fängsla dem. Jag
tycker ju annars att det borde vara mer på sin plats att anklaga demokratier för att utföra sådant som diktaturer brukar
göra. Det måste väl finnas skillnader mellan demokratier och diktaturer, eller? Borde inte K-A A vänta sig bättre
uppförande av demokratin USA?
Tydligen inte, märkligt. Vi fick veta att det var det den journalistiska verksamheten som gjort att flygningarna
uppmärksammats. Jag som lyssnat noga vet att den "nyheten" fick vänta mycket längre än "nyheten" om de bulgariska
sjuksköterskorna innan den publicerats. Vissa nyheter är mycket långsammare än andra, som ni vet.
Att man i Italien har åklagat CIA-agenter för liknande "renditions" men inte gjort det i Sverige, och att inga svenska
journalister reagerat på detta, var alla korrar noga att hålla tyst om. K-A A kommenterade inte detta heller.
Ingen förklaring till varför svenska myndigheter, regeringen och SÄPO, har klarat sig undan frågvisa journalister om
varför Sverige inte åtalar CIA-agenter.
När den svenske Guantanamofången efter två år frigavs och återvände till Sverige möttes han av många journalister på
sin presskonferens. Många tycker att journalister alltför ofta använder sig av plattityder vid intervjuer. En sådan är; "Hur
känns det?", att ha gjort mål, vunnit Vasaloppet, gift sig eller liknande.
Till en person som torterats av demokratin USAs experter borde denna fråga vara på sin plats. Men icke. Vad är det
som gör att en samlad svensk journalistkår inte ställer denna fråga till en USA-torterad svensk?
Samtliga journalister ställde istället samma frågor som torterarna gjort i två år; "Vad gjorde du i Afghanistan, Varför var
du där?" Ingen enda ställde den i detta sammanhang mycket relevanta frågan; "Hur mår du?" Varför ställer svenska
journalister samma frågor som torterare till tortyroffer??
Gör man det till alla tortyroffer?
Det kan väl knappast vara något man lär sig på journalistutbildningen? Nog är det anmärkningsvärt?
Jag förundras över den försvarsmekanism som blir så tydlig hos er Korrar/journalister, när ni ifrågasätts.
Är den så automatiskt/internaliserat att det sker av sig själv? Tror ni verkligen att inget av det ni gör/prioriterar kan
ifrågasättas?
Jag vill verkligen veta, så mycket tacksam för svar.
Hälsningar
Jan-Olof Rönn
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Se även En ödesdiger undfallenhet, Gamla nyheter om fd Jugoslavien, DN-begravningar och andra artiklar du inte
skrivit, fortsättning här på Intelligentsians blockering, och missa inte Jan-Olof Rönns texter på www.janolofronn.se.
Alldeles särskilt inte artiklarna om Mediernas uppgift samt om hur Medie-Begravningar går till!
Andra bloggar om: Korrar spekulerar, Jan-Olof Rönn, Öppet brev, bulgariska sjuksköterskorna i Libyen, flygningar till
tortyrfängelser, Guantanamo, CIA, Sverige, journalister, USA-torterad svensk, frågor till tortyroffer

Inlagd av Jan-Olof Rönn i Media, Extraordinary rendition, Propaganda, Manipulation, Mänskliga
rättigheter, Indoktrinering & hjärntvätt kl 17:29
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Sunday, August 12. 2007

Här handlar det inte om åsikter utan insikter
av Leif Erlingsson
2007-08-12
(Titeln lånad från ett uttryck som kommit till Åsa Brandberg, visionärsekonom bakom Solidarsystemet. (Jmf. Anna
Gustins Tidskatt, och gärna även Attarparns tankar från 1930 och 1940-tal).)
Eftersom jag för några år sedan insåg att jag nästan inget förstod, om hur vår värld fungerar, började jag frenetiskt
studera detta. Några inledande resultat kan ses i en essä jag skrev på engelska i juli 2003. (Med anledning av hur jag
undertecknar den essän: Sedan 2004 stöder jag ej religiösa hierarkier.) Efter att intuitivt ha följt många olika spår och
läst många gedigna analyser, måste jag bl.a. konstatera att det i årtionden funnits mycket allvarliga varningar från
mycket respekterade källor att våra resurser snart är slut, och att det slutar med förskräckelse, om vi inte drastiskt
ändrar kurs.
Samtidigt KRÄVER det penga'ekonomiska' systemet evig tillväxt, för att ej krascha. Och evigt större konsumtion och
resurser. Det är därför jag fnuttat 'ekonomiska' - att kalla parasitism på våra resurser för ekonomi är ett grovt (Orwellskt)
brott mot ordets egentliga innebörd att hushålla med begränsade resurser. Om det parasitistiska pyramidala hierarkiska
penga'ekonomiska' systemet (jag är INTE kommunist heller, jag är nämligen inte kollektivist) inte får sin exponentiella
reella tillväxt, så kraschar det.
Vi måste alltså förstöra våra livsbetingelser för att så länge det bär upprätthålla det illusoriska värdet av våra pengar, i
dagens system. Att försvara dessa illusoriska värden så länge det bär är alltså av högre prioritet än att upprätthålla
livsbetingelser för flertalet här på vår jord, för som den "undermåligaste dräggen som innehar både den reella och den
formella makten", "den människohatande 'elit' som regisserar våra olyckor" (Torbjörn Säfve, ledare, Miljömagasinet nr
42 årg 26, 20 oktober 2006), för som denna 'elit' mycket väl vet, så är deras positioner helt beroende av att de kan
upprätthålla de penga-rikas privilegier.
I ljuset av denna insikt inses att för den som vill vara kvar upptill i pyramiden finns det inget alternativ: Pyramiden måste
till VARJE PRIS försvaras. Inget pris är då för högt. Kommer jorden att gå under? Minska befolkningen, så är det kirrat
- pyramiden kan vara kvar! Hur? Krig och sjukdomar har alltid funkat! O.s.v.. Givetvis måste jordens kvarvarande olja
kontrolleras.
Nu börjar vi skönja det scenario i vilket det plötsligt är småpotatis att döda 3000 egna civila, för att få igång skutan. Se
11 september 2001 och fortsättningen, det blir antagligen något igen snart i USA nu, och det har varit en del grejer i
London och Madrid i mellantiden. Läs tidningarna, så ser ni hur propagandan går.
Och många människor - vi är ju oss själva närmast - tänker nog innerst inne, om de anar detta, att om nu allt ska gå åt
h-e, så kan man ju genom att ligga lågt låta 'väst' roffa åt sig jordens återstående resurser, så man kan behålla sin
livsstil lite till.
Trodde ni att det hade blivit sjukt än?
Det behöver inte vara brist. Brist är det för att upprätthålla maktpyramiderna/hierarkierna. Hela vår kosmologi är fel,
och alla annan vetenskap bygger på den. Det är inte jag som säger det. Det är den svenska professorn Hannes Alfvén,
fader till plasma-fysiken. Detta har konsekvenser. Som att upphävande av en löjlig liten kraft som kallas gravitation är
en baggis. Under rubriken Gravitationsmanipulation i högermarginalen av den här bloggen har jag lagt in lite spännande
länkar, bl.a. The Grand Unified Theory, jag har lagt in The Unified Theory of Physics och länkar om antigravitation.
Detta är bara smakprov. Det som i vår gamla kosmologi kan avfärdas som 'evighetsmaskiner' som anses bryta mot
termodynamikens grundsatser, kan istället betraktas som anordningar som tappar av universums flödande energier.
Och varje hushåll och fordon kan ha en sådan anordning. Som aldrig behöver 'tankas'. Och som är billig att tillverka.
Och som kan tillverkas så den håller i generationer.
Det finns många motargument mot att sätta sådana krafter i händerna på folk. Säkert att det skulle bli kaosartat i
början. Men det 'värsta' problemet är att pyramiderna inte längre behövs. Eftersom brist försvinner. Och de med
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många siffror som symboliserar illusoriska penga-förmögenheter skulle inte 'vara förmer' än 'någon ann'.
Nu anbefaller jag läsning av Mikael Wälivaara, Vissa bilder är mer omtumlande än andra... samt att följa hans
uppmaning att "Nu ska du stänga av telefonen i en timma och se på videon om Gudarnas åskviggar, om ett elektriskt
universum".
Leif Erlingsson
2007-08-12
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
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TILLÄGG, 2007-08-12 18:45: Några länkar om Nyparadigmsenergiuttag och relaterade ämnen.
Andra bloggar om:
insikter, Åsa Brandberg, Solidarsystemet, Anna Gustin, Tidskatt, Attarparn, Det naturliga manifestet, Den Gröna
Fronten, konsumtion, ekonomi, pengar, paradigm, sista tiden, privilegier, 911, 11 september, krig, sjukdomar, olja,
pyramiden, maktpyramiderna, hierarkierna, Elektriskt universum, astronomi, kosmologi, Hannes Alfvén, gravitation,
antigravitation, video
TILLÄGG, 2007-08-16: Först nu hittar jag till ett citat Anna Gustin gjort från den Brasilianska organisationen Stoppa
förstörelsen av världen:"Det är oerhört viktigt att alla blir medvetna om just det som nästan ingen av oss vill se -- att det
största onda i världen inte ligger i alla yttre problem och missöden, utan finns inom oss själva. Om vi föredrar att
fortsätta vara omedvetna om detta kommer vi oundvikligen gå mot självutplåning. Om det inte snarast sker en
omfattande medvetandegörelse bland oss människor, så finns det inget som kan stoppa förstörelsen av världen.
"Samhället är organiserat på ett sådant sätt att det förslavar människorna. Det lämnar nämligen ingen frihet åt känslor,
tankar och handlingar. De som har makten att organisera de sociala lagarna ser till att dessa motarbetar människor i
största allmänhet, medan de gynnar deras egna grupper. De vackraste känslorna brukar människan dölja, samtidigt
som hon ger fritt utlopp åt ilskan, avundsjukan, svartsjukan, girigheten osv. Vi är inte fria att hata, känna avund, lura
eller angripa andra. Om vi gör det riskerar vi att skada vårt innersta väsen och därmed förgöra vårt eget liv, som är det
enda vi har och som dessutom är mycket kort. Psykiska och fysiska sjukdomar är liksom ekonomiska och sociala
brister resultatet av denna vår inversion;att ge frihet åt det onda samt spärra in det goda och oss själva"
Säger psykoanalytikern/författaren Claudia Bernhardt Pacheco, från BrasilienI Kalle Hellbergs info 20070816 kommer
även han in på denna typ av djupare insikter. I en mycket intressant bilagd lite längre artikel av Lennart Gustafsson
nämns vad som låter väldigt bra, Philadelphia United Front Platform. I grunden säger vi alla samma sak: "Vakna eller
dö". Kalle länkade även till en sida om balans mellan intellekt och andlighet - något jag känner är helt avgörande, för
framtiden. Själv ska jag titta mer på organisationen Stoppa förstörelsen av världen, men tror inte att man kan göra
förändring genom någon enskild organisation (då blir det pyramid/hierarkiska makt-strukturer) utan genom en mångfald
organisationer som genom sin bredd och mångfald helt enkelt blir för mycket för kontrollstrukturerna att manipulera.
TILLÄGG, 2007-08-18: Via epost fick jag från Åsa Brandberg redan för en vecka sedan videolänken till Money as Debt
Nu har jag tittat på den. Den är helt fantastisk! Se den. I våras såg jag på ett kanadensiskt gräsrotspartis hemsida en
enkel tecknad serie, som iallafall tar upp grunderna: Comic on Money. Det är dock Money as Debt som verkligen
hjälper dig att se.
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, 911 eller 11 september, Terrorismen, Ideologin,
Regeringsterrorism, Pengasystem kl 04:55
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