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Man måste beundra den rådande ordningens försvarare
av Leif Erlingsson
2009-11-11
Likt Don Quijotes oförtröttliga kamp mot väderkvarnarna utnämner den rådande ordningens försvarare oförtröttligt nya
huvuden för sanningen, som den sedan nedkämpar. För varje sanningshuvud den hugger av, växer det så ut många
nya. Jag förstår verkligen hur skrämmande detta sanningsmonster måste te sig för den rådande ordningens försvarare,
och vilket mod det därför krävs att mot omöjliga odds fortsätta den omöjliga kampen.
Det är dags att ge erkänsla där erkänsla är förtjänad. Den rådande ordningen handlar inte om sanningen och använder
därför vilka medel som helst att försvara sig med. Dess svaghet är att sanningen alltid vinner i längden. Dock innebär
detta inte nödvändigtvis att mänskligheten överlever. Vill vi överleva gör vi klokast i att ansluta oss till sanningen. Men
det ligger något storslaget i att kämpa mot själva livet. Trots allt. Så, en applåd för ett fantastiskt arbete i ordets rätta
bemärkelse, och låt oss sedan gå vidare.
Som jag skrev i en kommentar till den alltjämt högaktuella artikeln "Krigslegitimerare", "Det var aldrig fråga om att vi inte
tillräckligt tydligt lyckades kommunicera vad vi förstått. Nej, felet var att vi ifrågasatte de 'etablerade sanningar' som
uppbygger den rådande ordningen."
Den som inte vill veta sanningen har rätt därtill! Låt oss erkänna deras rätt till okunnighet! MEN... Alla människor som
VILL veta sanningen om våra liv, VI HAR RÄTT TILL SANNINGEN. Om våra politiska institutioner och media inte vill ha
med sanningen att göra, låt oss låta bli att rösta på dem eller att betala för deras texter. De får till sist hållas i ett
"vuxendagis" för "klubben för inbördes beundran". Låt oss andra bygga samhället på nytt, vi behöver skapa nya
institutioner och strukturer. Låt de gamla förtvina. Skapa ekonomiska föreningar och liknande lokalt som låter oss som
vill veta vad som är sant och som vill förhålla oss till sanning att köpa upp infrastruktur och till sist äga vårt eget land!
Addendum: De sista två bokstäverna i ordet "sanningen" förvillar många. Bara för att sanningen är en så tror man att
den måste se ut som en. Sanningen är en fraktal, den är en men ser ut som och kommer genom många väldigt olika
uttryck. Jag har nu skapat en särskild webbsite för att presentera mitt eget "site map" över verkligheten. Detta i kraft av
"Förvillaren" - jag ska INTE packetera "charter-rese-paket" åt "resenären", utan skicka iväg denne på EGNA resor. MEN
jag ska "förvilla" "resenären" att just företa de EGNA RESORNA.
En annan sådan "Förvillare" är det av den rådande ordningens försvarare bekämpade förlaget Alhambra. Stöd detta
"hydrahuvud"! Köp dess böcker! http://alhambra.se/ . Och se videofilmerna i kommentarerna efter "Krigslegitimerare".
Det är Lord Christopher Monckton - både rolig och intelligent - som med torra fakta presenterade med stor humor sågar
klimatvänsterns lögner. Och talar om varför sanningen är viktig! Det är Bruce Lipton om vad vi verkligen är. Och
därmed samtidigt en liten glimt av VILKA vi verkligen är. "Bruce Lipton - As Above So Below, An Introduction To Fractal
Evolution" Det är fysikern "Nassim Haramein's yr 2003 Rouge Valley Metaphysical Library 8 hour lecture". En enda
dags tittande - och det kan förändra ditt liv!
Leif Erlingsson
2009-11-11

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, 911 eller 11 september, Förnekelse, Hyckleri, Propaganda,
Gemensam berättelse / myt, Sociala fantasisystem, Manipulation, Andligt uppvaknande,
Krigspropaganda, Intelligentsian, Surrealistisk verklighet, Indoktrinering & hjärntvätt,
Civilisationskritik, LegeNet's insikter kl 11:02
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Medvetandeutveckling
av Leif Erlingsson
2009-11-04
Jag är en Tankebrytare. Förstod det för en stund sedan. Tankebrytare ägnar sig åt Medvetandeutveckling. Att bryta
nytt medvetande. Det är ett hårt slit. Inte många orkar. Flertalet människor kör på i ett antal gamla medvetandefåror /
programslingor, med inkörda möjliga medvetandeprogramanrop. När man försöker få dem att anropa en ny
programrutin, t.ex. "BACONINFLUENSA" (Tack, Kalle Hellberg!), då är det omöjligt att "göra anrop" dit. Ja, de kan
klicka länken - men medvetandet hänger ej med.
Det som slutligen hjälpte mig få syn på vad jag är var att jag letade efter en fil från en webbsite jag besökt, och då jag
inte kom ihåg vad webbsiten hette fick jag leta igenom en MYCKET LÅNG lista med webbsiter jag arkiverat information
från de senaste fem åren. Det är över 1200 stycken, så det tog nästan en timme att hitta filen. Under tiden jag tittade
på alla dessa webbadresser insåg jag vilket OERHÖRT omfattande material jag iallafall skumläst under dessa år. Jag
insåg att det skapat referenser och öppningar i mitt medvetande som möjliggör för just mitt medvetande att svänga in på
spår som så många andra medvetanden helt enkelt är oförmögna att färdas.
Den inversa insikten är att utan bredd och djup - det som förr kallades beläsenhet - så är det omöjligt att ta till sig viktig
information. Ska väl tillägga att jag även har en hel vägg full av böcker som jag också läst eller ibland skumläst,
huvudsakligen från samma tidsperiod. Orsak: Jag kände snart att vi har ett litet fönster där vi kan påverka utvecklingen
om vi förstår den, men att detta fönster snart stängs. Därför har jag lagt all kraft på just min medvetandeutveckling
under dessa år. För att kunna bryta ny tankemark. Nybyggare, det är jag.
Leif Erlingsson
2009-11-04
PS: Missa inte denna fantastiska människa: Läkaren som blivit nunna, Teresa Forcades, om varifrån de nu aktuella
vaccinationsvirusen kommer -- några alternativa
länkar...http://vimeo.com/7298827http://vimeo.com/ALISHhttp://timefortruth.es/http://youtube.com/1ALISHOch se
även...http://vaccinationsfaran.se/http://cmef.eu/pdf/jk.pdfNär ni tittar på någon kollega eller släkting med svullen kanske
knallröd arm efter "vaccinering", försök "anropa en ny programrutin" - och försök få med medvetandet... Det kan kräva
omfattande Internetstudier, just det stormedia och myndigheter avråder från...
Inlagd av Leif Erlingsson kl 14:51
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2009-10-31: Seger för Honduras och demokratin
Subject: 2009-10-31: Seger för Honduras och demokratinDate: Mon, 02 Nov 2009 23:17:29 +0100From: Leif
Erlingsson To: mediekritik@yahoogroups.com, mot_krig@yahoogroups.com,
FiBforum CC: Ulf Erlingsson http://blog.erlingsson.com/
Har varit på resa, så har inte förut kunnat förmedla den glada nyheten att Honduras - det lilla landet som kunde - nu har
vunnit seger mot antidemokraterna.
/ Leif Erlingsson
Subject: Seger för Honduras och demokratinDate:
http://blog.erlingsson.com/
Honduras har vunnit dragkampen!

Sat, 31 Oct 2009 11:56:53 -0400From:

Ulf Erlingsson

USA släpper alla sanktioner utan att kräva att Zelaya återinsätts!!!
USA går med på att det är landets kongress som avgör vem som skall vara president.
Detta betyder en 100-procentig seger för Honduras, det lilla landet som kunde.
Victory for Honduras and Democracy
Marking the end of an over 4 month long political crisis, during which the international community has refused to
recognize the interim president appointed by the Honduran congress, replacing the one deposed for crimes against the
form of government, the democratic institutions of the country have now won.
After failed negotiation attempts by the Costarrican president Oscar Arias, who put as a condition in the so-called San
José Accord that Zelaya be re-instated, the talks moved to Honduran soil when the exiled president returned to
Tegucigalpa and took refuge in the Brazilian embassy on September 21. This "Guaymuras Dialog" rapidly revealed a rift
on the Zelaya side, in that the so-called resistance movement that has backed up Zelaya on the streets, with acts that
too often turned violent, refused to give up the demand that the constitution of the country be overthrown. Only after
they were removed from the talks could progress be made.
The democratic institutions of Honduras, represented by the interim president in the talks, have had two non-negotiable
demands:
That the constitution lives on and the unchangeable paragraphs are kept as suchThat the general elections be held
according to the constitutionSince also the other side has claimed to be concerned about the constitution -- except for
the resistance movement that is --- there was a common ground on which to negotiate a peaceful settlement.
The settlement says that both parties, the deposed president and the interim president, defer back to the democratic
institutions to settle the matter. The real victor here is thus the National Congress of Honduras, the people’s democratic
representatives. In other words, the winner is the people of Honduras and the democracy as such.
The little country that could
In many states throughout history a strong man has tried to consolidate power in his hand, at the expense of the
parliament. Honduras is one of those rare but inspiring cases in which the democratic institutions held their own, and
stopped the wannabe dictator.
This is the first major setback for Hugo Chávez of Venezuela and his pseudo-democratic "Bolivarian Revolution". After
Venezuela similar power grabs have been carried out in Ecuador, Bolivia, and right now a constitutional coup attempt is
under way in Nicaragua.
The victory of Honduras' democratic institutions in defending the constitutional democracy apparently scared the living
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daylight out of Chávez, who is now spewing sulfur over Obama in his speeches -- partly for the bases in Colombia,
partly for his role in getting the Guaymuras Accord finalized.
The final concession was from Micheletti, who agreed that Congress, not the Supreme Court, should have the final word
on whether Zelaya should be reinstated or not. From what I gather the lure brought by undersecretary Thomas
Shannon was a carrot, not a stick, because as soon as the ink was dry on the paper the U.S. promised to immediately
start normalizing the relations.
Thus, the U.S. is normalizing the relations based not on the reinstatement of Zelaya, but on the parties acknowledging
that the ultimate decision rests with the Congress. This is the important take-away for Latin American democracy. The
president is not supreme; he is just serving the people, and he has to follow the constitution and respect the other
branches of government.
A new page just opened in the development of democracy in Latin America, and it was turned by Honduras, a most
unlikely champion for democracy given its history of military coups.
Background: President Manuel Zelaya issued a decree on holding a poll regarding a constitutional matter on June 25th,
2009, in direct violation of a Supreme Court cease and desist order, which led to an arrest order being issued for him by
the Supreme Court, executed by the military on June 28th, after which the National Congress appointed Roberto
Micheletti as interim president to serve until January 27th, 2010.
Media: DN, SvD.
Inlagd av Leif Erlingsson i Honduras kl 12:50
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