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Klimatkrisen i vårt mentala klimat
av Leif Erlingsson
2010-04-10
Den verkliga klimatkrisen är inte atmosfärens klimat utan vårt mänskliga medvetandes klimat. Vi riskerar en ny
medeltid, "en tidsålder av skiftande rädslor och vilda fördomar, förmedlade till människor som inte förstår bättre".
(Michael Crichton citerad av Wal Thornhill i Holoscience 2009-12-23, "Science, Politics and Global Warming"
http://www.holoscience.com/news.php?article=8pjd9xpp, min översättning.) Det elektriska universum eller plasma
universum modellen är den modell som i dag bäst synes modellera verkligheten. I denna modell kan galaxens, solens
och planeternas klimat ej separeras. Min mycket starka känsla är att klimatvetenskap baseras på motsvarigheten till
platta jorden teori. Det finns till och med en del institutionellt stöd för detta påstående, kolla loggorna i nederdelen av
denna länk... http://plasmascience.net/ . Givetvis är det så att endast den verklighet som är erkänd går att förhålla sig
politiskt till, och att det går alldeles utmärkt att förhålla sig politiskt till rena fantasier. Vi ser ju båda. Min tanke är att vi
måste ta oss ur detta tänkande.
Klimatvetarna har blivit vår tids prästerskap. Kommer det från klimatvetarna, frågar man när kritiker kritiserar. Det är
samma sorts lås som i religionerna. Endast den troende kan själv låsa upp sitt fängelse inifrån, för det är låst inifrån!
Religion! - Det farligaste som någonsin drabbat mentalklimatet.
Leif Erlingsson
2010-04-10
Inlagd av Leif Erlingsson i Gemensam berättelse / myt, Sociala fantasisystem, LegeNet's insikter
kl 10:46
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De stora lögnerna gör dig galen
av Leif Erlingsson
2010-04-04
Lögnerna är otroligt dåliga för vår gemensamma psykiska och fysiska hälsa. Det är tokig-skapande att förneka oss våra
upplevelser. Att säga att vi inte ser och förstår det vi ser och förstår är ett mycket stort övergrepp. Syftet är att vi ska
tystna, låtsas och förneka. För vår tystnad är vad som låter ofattbart mäktiga nätverk av hög-kriminella miljardärer med
medarbetare inom bankerna, media och politik råna, mörda och bedra med ryggen fri. De behöver framkalla vårt tysta
medgivande, och de vet att de kan få det om deras övergrepp och brott är så hemska att det överbelastar det mänskliga
psyket. Då splittras psyket. Detta är själva nyckeln till trauma-baserad Mind Control (jmf MK-ULTRA). När övergreppet
är alltför omänskligt disassocierar vi från upplevelsen, och skapar en skyddande slöja av glömska. Vi har blivit
MK-ULTRADE hela högen!
MK-ULTRA: Ett officiellt nedlagt amerikanskt forskningsprojekt i Mind Control med tragiska konsekvenser för många av
sina offer. Engelskspråkiga Wikipedia har en sida (undvik svenska Wikipedia, det kontrolleras av "rumpnissar").
Och på tal om "rumpnissar" som hjälper till med dessa psykiska övergrepp i just Sverige, så rekommenderas varmt
Skeptikerskolan, se även Pressrelease. Det är vännen Torbjörn Sassersson som dekonstruerar hur
mainstreamfördomar befästs genom översittarmobbing från proffsförnekare.
Leif Erlingsson
2010-04-04

Inlagd av Leif Erlingsson i Förnekelse, Manipulation, Indoktrinering & hjärntvätt kl 00:01
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