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Saturday, June 19. 2010

Från en sanningsextremist och före detta galning
Länkar till ett mail jag skrev 2010-05-14 02:55:21 på bl.a. FrittForum ang. motivet för 9/11: "Svaret ligger i frågan! -->>
MOTIVET!!! (Från en sanningsextremist[4] och före detta galning[5])".
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september kl 22:31

Radioaktiv oljeläcka i mexikanska gulfen?
Känner ni till teorierna att olja bildas kontinuerligt långt ned i jorden? Oljehålet som nu läcker hejdlöst i mexikanska
gulfen är mycket djupt. Nu spekuleras det att det är ganska nybildad olja, och att olja bildas i en radioaktiv process. Läs
vidare på rense.com: "Urgent - Radioactive Oil From BP Blowout!", Posted At Godlike Productions 2010-06-18. Tack till
Hesham Bahari på Alhambra förlag för tipset.
Leif Erlingsson
2010-06-19 18:39
Uppdatering 2010-07-01, som borde ha gjorts långt tidigare: Att det ö.h.t. rör sig om olja, verkar vara lögn. Se t.ex.
följande video. Sedan jag skrev texten ovan har jag känt på mig att det är något som inte alls stämmer med detta.
Däremot att det i någon mening är fråga om en krigshandling har varit mer eller mindre klart för mig hela tiden. En hel
del har spekulerats att det inte alls rör sig om olja, att det istället rör sig om en lervulkan som man avsiktligt (i en
natur-false-flag-OP) släpper ut lera från. Jag tror detta måste tas på allvar. Finns det några bevis för att det är olja och
inget annat - utöver de kemikalier förstås, som man dumpar där?

( AntimatterRadio | June 10, 2010 )

Inlagd av Leif Erlingsson i Spaning kl 18:39

Jag har tänkt börja skriva mer i formen "tänk om det är så här..."
Jag är inte så helt säker på att alla lever i samma verklighet. Om man tänker så här: Universum har oändligt många
frekvenser och moduleringar, ja rentav finns det ju roterande polariserade radiosignaler nuförtiden som en professor Bo
Thidé i Växjö laborerar med. Om man tänker sig att vi människor är någon slags mottagare för vissa "band" så kan ju
olika människor vara olika "bredbandiga" - vissa människor är ju extremt smalspåriga - så kanske det är rätt och riktigt
att tänka att olika människor faktiskt iallafall i praktiken lever i olika verkligheter.
Massor av källor inkl. många religiösa urkunder har temat att det är våra medvetanden som ska förädlas, att det är det
som är produkten. När jag var liten "visste" jag att "detta är en skola". Många människor har tidigare livs minnen - en
del från mer än en planet, och olika människor från olika ställen. En inte orimlig tanke: Från runtikring i universum
skickas medvetandena hit för att växa. Med förräntningen varandes den utveckling vi vunnit på kuppen. Vår individuella
utveckling. Makthierarkierna är kanske mycket medvetna om att varenda människa är en potentiell "främmande agent",
och man försöker förtvivlat - i rädsla - "skydda sig". Håhå, jaja. Väldigt mycket förklaras nog av rädsla. Jag menar skit
som görs av makten.
Leif Erlingsson
2010-06-19 18:12
Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande, LegeNet's insikter kl 18:12

"Vad kan en liten människa då göra?"
Jag har funderat mycket på motståndet mot att "ta i" de verkliga frågorna, för att hellre vilja politiskt och opinionsmässigt
påverka administrationen av sönderfallet av det gamla paradigmet.
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Man kan säga att jag och många andra på sätt och vis har misslyckats trots att det nya nu kommer. För vi har
misslyckats i vår kommunikation. Jag har t.ex. misslyckats inspirera FiB/K att skriva om det nya för att på så sätt
förbereda sina medlemmar känslomässigt och mentalt. Att bli kallad "intelligent kuf" av FiB/K:s webbredaktör tyder ju
inte direkt på att jag har nått fram. [Knut Lindelöf 23 september 2009, kl 22:02, "Intelligentians blockering?", "911
skapade en grogrund för dessa intelligenta kufar.". (Om länken försvinner så har jag backupp.)]
Det är som med han som letade efter nyckeln under gatlampan för att det var ljusare där än där han tappat den. Det
känns enklare att fortsätta i invanda välkända spår, än att tänka nya tankar. En känsla av att det invanda, där vet man
hur man agerar. Man tycker sig kunna påverka, som han under gatlyktan.
Jag har försökt - uppenbarligen utan att riktigt nå fram - förmedla att vi är fantastiska och att vi kan allt vi verkligen helt
och fullt med allt vi har satsar på. Det kan förstås ta ett helt liv. Verkliga djupgående framgångar får man inte för något
man bestämmer vid lunch att man ska ha klart vid eftermiddagsfikat. Som jag skrev på FrittForum 2010-06-16 20:21:16,
allas våra drömmar och "inspiration" påverkar "pjäsen". För det är ett multidimensionellt skådespel som utspelar sig i
många dimensioner som vi deltar i. Vi ser bara väldigt lite av allt detta i vårt så kallade vakna tillstånd. Det vi verkligen
vill, det påverkar "pjäsen" MULTIDIMENSIONELLT. Det är därför VI ÄR SÅ MÄKTIGA.
FrittForum
Förresten, jag skrev ovanstående på FrittForum 2010-06-19 10:03:51 som en kommentar till den följande nyheten
postad av en annan forumist: Metro 2010-06-17 08:31: "12 händelser som kommer förändra allt": "Scientific American
har skapat en fascinerande webbsida som nu klättrar på topplistor på nätet." Länk till Scientific American sidan:
http://nanok.com/12h/. Jag ville nämna detta för jag har sedan 2009-11-20 - november 2009 - postat det mesta av mina
efterforskningar på just FrittForum, och allt finns fortfarande arkiverat där. Den som vill gå bakåt i arkiven har här en
fantastisk resurs. Som jag skrev på FrittForum 2010-06-18 16:12:48, "Jag försöker inte vara först eller unik, min grej är
att integrera och se helhet. Ett holistiskt seende. Det tråkiga är att när det jag sagt för åratal sedan är mainstream så
"är jag fortfarande galningen", för man har glömt varför jag "är galen" och att dessa skäl inte längre "gäller". Att de
faktiskt aldrig gällt. Att jag bara sagt sanningar innan de kommer "uppifrån". Det skulle i så fall vara det galna, att säga
sanningen innan den är sanktionerad..."
Äras den som äras bör
Jag vill inte lägga ut denna eftertänksamma text utan att flagga för tre andra som långt tidigare än jag själv försökt lyfta
de verkliga frågorna.Ursprungligen nationalekonomen och statsvetaren numera framtidsforskaren Dr. Jens Jerndal gav
redan 1997 ut en fantastisk bok om det nya paradigmet här i Sverige, "Vakna Sverige! - framtiden är här". Han är
senast aktuell med "PARADIGM PULSE - SENSING THE SURGE OF CHANGE", om hur det nya paradigmet omformar
alla aspekter av vår existens. Köp den direkt från förlaget på http://xlibris.com/PARADIGMPULSE.html. Jag hade själv
tänkt skriva lite om boken, jag fick den av Jens i god tid före publiceringen, men har tyvärr ännu inte hunnit. Dock kan ni
se förstoringar av fram och baksida här: framsida, baksida (båda öppnas i nya flikar eller fönster).Redan 1994 gav det
fantastiska lilla förlaget Alhambra ut boken "Sädesfältens teckenmysterier", och det finns väl knappt något viktigt ämne
under solen som detta lilla modiga förlag inte har tagit i sedan dess. Köp deras viktiga böcker!"Kreaprenör® - politiskt,
religiöst och vetenskapligt oberoende tankesmedja i Medvetandeeran." De har verkat länge och ihärdigt för det nya
paradigmet. Givetvis är jag själv en Kreaprenör®. [2010-08-02 12:00: Ändrade planer:] Denna tankesmedja står i år
som värd för 3rd World Congress on Unified Theories in Haninge/Stockhom 27-30 Oct 2010 på uppdrag från det
ungerska Strategic Research Institute i Budapest.. [2010-08-02 12:00: Ändrade planer: Det är ännu ej beslutat vad
som blir istället, men mycket tyder på att det blir ett mindre seminarium 28-29 oktober som fokuserar på perspektiv på
en förändrad verklighet.] [2010-08-30 13:20: Ja, så blev det. Fick för några dagar sedan ett program för ett mindre
seminarium 28-29 oktober som fokuserar på perspektiv på en förändrad verklighet.]Det finns många andra som har gjort
mycket viktigt, men jag väljer här ovan ut tre som har kämpat hårt och länge i starkt "motlut", som jag känner behöver
extra uppmuntran. Kanske för att jag så väl känner till deras arbete. Som sagt, det är säkert många andra som förtjänar
den största uppmuntran framöver, och rentav upprättelse för att ha varit så orättvist marginaliserade. Jag får säkert
anledning att återkomma i detta ämne.
Leif Erlingsson
2010-06-19 12:00
Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 12:00
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Wednesday, June 16. 2010

Barnmorskor sökes
Nytt paradigm ska födas men födslovärkarna är svåra och det råder oenighet hur länge man sedan ska vänta med att
klippa navelsträngen till det gamla.
Lön fås av den nyfödda när hon börjat förtjäna sitt eget uppehälle.
Med tack till min syster för tipset: Arcady Petrov "Light of eternity". Teknologistödd / datorstödd tro byggd på
vetenskapligt tänkande och s.k. paranormala förmågor och/eller fotografi i ovanliga frekvensområden tycks vara en
viktig del av framtidens teknologi.
Arcady Petrov "Light of eternity" part1, SVETcentre, petrovfond, 2010-02-26

Arcady Petrov "Light of eternity" part2, SVETcentre, petrovfond, 2010-02-27

Arcady Petrov "Light of eternity" part3, SVETcentre, petrovfond, 2010-02-27

Arcady Petrov "Light of eternity" part4, SVETcentre, petrovfond, 2010-02-27

Arcady Petrov "Light of eternity" part5, SVETcentre, petrovfond, 2010-02-27

Arcady Petrov "Light of eternity" part6, SVETcentre, petrovfond, 2010-02-27

light of eternity part7, SVETcentre, petrovfond, 2010-02-27

Part 3 was posted on a furum with this presentation:
Independent scientific investigators established that real physical regeneration was achieved immediately using Arcady
Petrov's technologies. Science says its not possible because its not supposed to be possible.
The word evolution does not only bear reference to any global processes... but also to each individual person. And
every single person goes through his own individual transformation...Virtually everyone is able to attain these skills...
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In our centre we have been developing specific trainings that teach some new parts of the brain, the neurons, to put it in
the control of the stem cells the neurons are trained to operate by mutual consent... People open up to a new inner
power.
To be able to use, after a certain time, their mental power to effect real physical results. For example by means of this
method one can correct the health of individual human beings.
Specifically, in our centre we find that organs that were previously removed from the body by surgery, grow up again.
That means it is sufficient to send these specific mental impulses to the areas of those chromosomes that are
responsible for the previously removed organ, namely by conscious mental focussing.
Through this impulse the rebuilding of that organ is initiated. To this day we have hundreds of people who have
regenerated new organs which was also confirmed by standardised medical diagnostics.
Even more, some people for example women who had lost reproductive organs before have not only restored these
organs but also borne children afterwards. This shows that recovered organs fulfilled their functions properly.
This technologies are apparently called 'bio informative technologies. Some testimonials are to the effect that not only
have organs such as a uterus been regenerated but the patient feel they have become younger by several years.
Part 6 was posted on a furum with this presentation:
Discussion of holographic processes involved in regeneration and genesis.
After a restoration of an organ - the body starts to rejuvenate and regenerate their whole organism. This process starts
slowly but then it accelerates.
This process enables the body to regenerate indefinitely. Arcady Petrov suggests that this implies immortality and
eternal life is available to all humanity.

Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande kl 10:18

Ett tema som nu snurrar runt
av Leif Erlingsson
2010-06-16 01:21
Ett tema som nu snurrar runt är: Skapades vi (den nuvarande mänskliga civilisationen sedan Ur, Sumer, etc) för några
tusen år sedan för att våra skapare skulle kunna använda det teknolologiska samhälle som (helt planerat redan sedan
flera tusen år sedan) resulterade som grund för svart teknologi för att lämna jorden i samband med en förutsedd
galaktisk apokalyps med åtföljande oro i solen, som antas bränna av allt liv på jorden? Detta skulle i så fall hända
relativt snart (max några hundra år) och våra skapare skulle redan ha lämnat oss för ett antal år sedan samt lämnat över
kontrollen till sina mänskliga bundsförvanter, "röda skölden" &Co, som lurats att de kan överleva om de gräver ned sig.
Religionerna skapades samtidigt för flera tusen år sedan som kontrollmekanism. Och för att vi inte skulle upptäcka vår
egen gudomlighet. (Ja, t.o.m. mormonerna har lite rätt!)
Vår räddning är i så fall om vi upptäcker vår egen gudomlighet. Det är - precis som Jesus sa - vår bristande tro som
begränsar oss. Det ENDA som begränsar oss. Men tro måste utövas med KUNSKAP, annars är den nästintill
oanvändbar. Vill här tipsa om mkt intressant intervju med Jay Weidner (http://jayweidner.com/):
http://freedom.lege.net/Kerry_Cassidy_with_Guest_Jay_Weidner.mp3 (MP3 56833913 byte = 55 MB, ladda hem i sin
helhet innan du lyssnar ). Orginallänk: http://www.youtube.com/watch?v=DeAX09XfG60
2008 hade jag en dröm, eller faktiskt tre drömmar, en varje natt i tre nätter, där den första drömmens innebörd är att
chefen har stuckit och att vi nu får tänka själva. Här drömmarna:
Jag drömde
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av Leif Erlingsson
2008-08-31 08:08
Jag vaknade nyss, 07:10, från en dröm. Jag hade precis börjat en anställning på ett företag, ett företag med visioner.
Det var på eftermiddagen, och klockan 14:50 säger någon till mig att kl. 15:00 ska det vara allmänt möte. Jag går dit.
Det är företagsledaren som talar. Det är ett bra tal. Han talar om hur läget är i världen också, och en kvinna bredvid
mig ser chockad ut att behöva höra detta på jobbet. Talaren nämner om en historisk person, en jesuit, som rättat till
tidigare felsyn inom vetenskapen, och som tydligen blev påve också. Jag tänker i drömmen på Pierre Teilhard de
Chardin, innan jag hör att han var påve också, mest för att jag inte känner till så många andra jesuiter som varit
vetenskapsmän. Företagsledaren som talar visar en bild på det senaste företaget blivit inblandat i. Man ser att det är
något rött, men man förstår inte riktigt vad det är. Det är lite hemligt också. Det känns som han kanske är färdig. Vi får
ställa frågor. Många händer i luften, min åker också upp, jag vill fråga om vad detta innebär för framtiden. Ett antal
andra frågeställare får svar på sina frågor, men ingen har frågat min fråga. En kvinna summerar kraftfullt kring att nu
med historien om denna visionära påve, kan vi runda av första delen av föredraget och gå vidare.
Men min hand är fortfarande uppe, och jag sitter bara några meter från talaren. Jag får ordet. Jag säger att han
kommer kanske att svara på mina frågor i den andra delen av föredraget, men det jag hade tänkt fråga var vad detta
nya innebär för framtiden.
Talaren går till talarstolen, som jag tidigare inte lagt märke till. Han ursäktar sig plötsligt - kanske han fick ett viktigt
meddelande - och lämnar hastigt lokalen. Jag har, i drömmen var det inget märkligt, en fuktad trasa i handen. Medan vi
väntar på att han ska återvända går jag fram till talarstolen och börjar torka av den med trasan, för att den ska vara
riktigt ren och värdig vår respekterade företagsledare, när han återvänder.
Jag inser att jag borde säga något. Folk vrider ju på sig. Jag säger i mikrofonen att eftersom lokalen är bokad och vi
ändå är här, om inte talaren återvänder, vill ni lyssna på mina tankar om framtiden? Och där vaknade jag, och gick till
datorn för att skriva ned drömmen.
Leif Erlingsson
2008-08-31 08:08
Dröm 2008-09-01 (dagen efter ovanstående dröm):
av Leif Erlingsson
2008-09-01 (publicerad 2009-10-04 08:48)
Vaknade med mardröm, man tog ifrån mig arbetsredskap - min datorskärm och tangentbord - som jag i drömmen
tillsammans med dyr serverdator ägde privat, men det var i drömmen på en arbetsplats där jag som konsult alltså hade
egen utrustning.
Leif Erlingsson
2008-09-01 (publicerad 2009-10-04 08:48)
Dröm 2008-09-02:
av Leif Erlingsson
2008-09-02 (publicerad 2009-10-04 08:48)
Vaknade med mardröm, åkte tåg, sista vagnen. Fick veta att den skulle kopplas från, att jag skulle sitta i andra delen av
tåget, gick ut. Insåg att jag måste hämta mina väskor, gjorde det - vet inte varför jag i drömmen sedan gick en omväg
(kanske förbi en kiosk eller stations- hall) till resten av tåget, som då hade börjat röra sig. Jag hann inte ikapp, även om
det fanns en plattform bak, bara jag hade orkat springa ikapp. Orkade inte, trots att tåget accelererade så långsamt.
Fattades några meter.
I dagens horoskop för mig i tidningen Metro står det, västerländskt: Du har problem med att få ett och annat att fungera
som du skulle önska. Mycket rättar dock till sig. Österländskt: Lösningen kan komma.
Leif Erlingsson
2008-09-02 (publicerad 2009-10-04 08:48)
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När jag 2009-10-04 översatte drömmarna till engelska funderade jag på deras innebörd. Skrev lite om det - men bara
på engelska, se längst ned på länken "I dreamt".
Varma hälsningar,
/ Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå, http://lege.net/
Eksjövägen 21
57034 Bruzaholm
0381-20350
0709-140631
Jag hjälper dig att navigera "Svarta Svanar" - de för de allra flesta människor helt oförutsägbara händelserna. Med min
hjälp är de inte "Svarta Svanar" för dig, utan mindre sannolika men förutsedda utvecklingar.
En djuping jag träffade för ett något år sedan föreslog beskrivningen "Omvärldsbevakning ur strategisk synvinkel" på det
jag gör.

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 01:21
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Sunday, June

6. 2010

2010-06-06 20:00 och ett budskap från en fredshövding
Just i kväll kl. 20:00 svensk tid sker detta... "Ett angeläget meddelande från Kiesha, Little Grandmother -- Global
meditation söndag kväll 6 juni 20:00". Lyssna gärna först på... "Kiesha Little Grandmother: One with Nature".
This Message is from the Peace Chief of the Lakota Oyate, Arvol Looking Horse
A Great Urgency: To All World Religious and Spiritual Leaders
My Relatives,
Time has come to speak to the hearts of our Nations and their Leaders. I ask you this from the bottom of my heart, to
come together from the Spirit of your Nations in prayer.
We, from the heart of Turtle Island, have a great message for the World; we are guided to speak from all the White
Animals showing their sacred color, which have been signs for us to pray for the sacred life of all things. As I am
sending this message to you, many Animal Nations are being threatened, those that swim, those that crawl, those that
fly, and the plant Nations, eventually all will be affect from the oil disaster in the Gulf.
The dangers we are faced with at this time are not of spirit. The catastrophe that has happened with the oil spill which
looks like the bleeding of Grandmother Earth, is made by human mistakes, mistakes that we cannot afford to continue to
make.
I asked, as Spiritual Leaders, that we join together, united in prayer with the whole of our Global Communities. My
concern is these serious issues will continue to worsen, as a domino effect that our Ancestors have warned us of in their
Prophecies.
I know in my heart there are millions of people that feel our united prayers for the sake of our Grandmother Earth are
long overdue. I believe we as Spiritual people must gather ourselves and focus our thoughts and prayers to allow the
healing of the many wounds that have been inflicted on the Earth. As we honor the Cycle of Life, let us call for Prayer
circles globally to assist in healing Grandmother Earth (our Unc'l Maka).
We ask for prayers that the oil spill, this bleeding, will stop. That the winds stay calm to assist in the work. Pray for the
people to be guided in repairing this mistake, and that we may also seek to live in harmony, as we make the choice to
change the destructive path we are on.
As we pray, we will fully understand that we are all connected. And that what we create can have lasting effects on all
life.
So let us unite spiritually, All Nations, All Faiths, One Prayer. Along with this immediate effort, I also ask to please
remember June 21st, World Peace and Prayer Day/Honoring Sacred Sites day. Whether it is a natural site, a temple, a
church, a synagogue or just your own sacred space, let us make a prayer for all life, for good decision making by our
Nations, for our children's future and well-being, and the generations to come.
Onipikte (that we shall live),
Chief Arvol Looking Horse
19th generation Keeper of the Sacred White Buffalo Calf Pipe
http://www.wolakota.org/
Since the early 90's, Chief Looking Horse has been on the Board of the Society of Peace of Prayer that plants Peace
Poles around the world, carrying the inscription "May Peace Prevail on Earth" in four different languages. His biography
can be found at: http://arvollookinghorse.homestead.com/chief_arvol_bio_2001.html
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Please pass this message along....
Info om filmen Spirits for sale 2007
http://www.youtube.com/watch?v=LlS1vdfN3jA
http://www.spiritsforsale.com/Webbplats_2/Welcome.html
[Här i Sverige har vi i höst "Peace, Spirituality and the Future Conference".]
Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande kl 19:00

Vad jag så att säga "ser i filmen" just nu
Från ett mail jag just sände iväg som svar på vad jag så att säga "ser i filmen" just nu:
Jag har försökt se bortom "filmen". "Filmen" är till för att fånga oss. Lite som i det första stycket från
http://lifeinthemix.co.uk/ här i min egen översättning:"Illuminatis mål är att förstöra västerländsk civilisation på sina egna
villkor, för att därigenom överskugga den verkliga innebörden i den förstörelse vi nu upplever, samt att upprätta en ny
världsordning med dem själva som härskare medan vi alla tillsammans korsar den kaospunkt där vi var och en tvingas
inträda i den undervärld där vi möter våra skuggjag och möter den som lever på tröskeln, (Kabbalah) den mörke
riddaren i grail historierna, eller för att gå rakt på sak... DIG SJÄLV. Dess metod är att få det att verka som att de
kontrollerar allt vi möter genom att de skapar en serie av skugghändelser för att med dessas hjälp överskugga de
naturliga cykliska förändringarna, för att därmed säkerställa att vi alla tillåter skugg-skaparna att fånga eller styra
utgången under deras kontroll, och att förhindra den verkliga meningen med denna tid, pånyttfödelsen av människan
som en 'uppstigen' varelse. Detta för att säkerställa att den gryning som håller på att randas medan vi passerar 2012
ska bli ett andligt fängelse istället för att befria människan från allt som är falskt. Denna tid kommer att upplösa alla
sociala band (arbetsgivare, nation, religion, ras, familj) så genom att positionera sig för att kunna exploatera det sociala
missnöjet planerar man ersätta individens 'upphöjelse' och en lovande gyllene tidsålder av "mänskligt broderskap" med
en skuggversion av mänskligt broderskap kallad "globalisering"." (Första stycket ur http://lifeinthemix.co.uk/ i hastig
översättning av Leif Erlingsson 2010-06-04.)Jag har studerat otaliga perspektiv på verkligheten de senaste åren. Jag
har därvid allt starkare fått känslan av att det måste finnas OLIKA SAMTIDIGA verkligheter. Det jag ännu kämpar med
är i hur hög grad och på vilket sätt de överlappar varandra. Hur de påverkar varandra.
Jag nuddade vi detta med olika samtidiga verkligheter redan 2008-08-29 i "Den mörka sidan" när jag ritade en
pennteckning efter att ha läst Jon Rappoports bok "The Secret Behind Secret Societies" och från honom fått begreppet
"Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan)". Jag har träffat och umgåtts med människor i olika kretsar, och
olika kretsar har på till synes goda grunder sinsemellan motstridiga verkligheter. Jag har läst om experiment med
ömsesidig hypnos där de ömsesidigt hypnotiserade tillsammans skapade verkligheter som de båda upplevde och efteråt
oberoende av varandra kunde beskriva. De skapade uppenbarligen en verklighet gemensamt mellan sig, men
oberoende av alla våra andras verkligheter.
Jag var även inne på hur vi föreställer/skapar oss vår verklighet 2010-01-01 i "Vi föreställer oss vår verklighet". Tänker
också på "ordo ab chao" (ordning ur kaos"). Och jag tänker på hur det sista vi människor vill är att möta oss själva. Hur
vi gladeligen accepterar vad illusion illusionisterna / skugg-skaparna erbjuder oss, om det kan distrahera oss ännu en
stund från att möta oss själva - där att möta oss själva är syftet med hela den här tillvaron.
Om vi nu verkligen vill skapa en positiv verklighet så kanske vi inte alltför mycket ska låta oss fångas av "filmen". Men
definitivt vara medvetna om den och ibland titta efter vad den visar för ögonblicket - ibland se på nyheterna, ibland läsa
en tidning. Mer så förstås när det händer något kritiskt, som just nu. Samtidigt tror jag det är viktigt att lyssna även på
de som vill skapa bättre verkligheter. Just i kväll kl. 20:00 svensk tid sker detta... "Ett angeläget meddelande från
Kiesha, Little Grandmother -- Global meditation söndag kväll 6 juni 20:00" Lyssna gärna först på detta... "Kiesha Little
Grandmother: One with Nature".
Hinner du, lyssna på Max Igan: Decoding the Construct 1/5 och 2/5, 3/5, 4/5, 5/5.
Ledtrådar på många ställen. Inte minst här:
http://freedom.lege.net/Dolores_Cannon_Convoluted_Universe/The Convoluted Universe - Book OneThe Convoluted
Universe - Book TwoThe Convoluted Universe - Book ThreeThe Convoluted Universe Three Book Specialsom du hittar
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Det korta svaret vad jag ser just nu: Att vi tvingas möta oss själva. Men ju mer vi vägrar ju värre blir det.
Ang. det konkreta, "de andras film" så handlar det om att hålla kvar oss i deras verklighet. Det är prio 1. Sädescirklar,
UFO:s, skedböjande med tanken och allt annat som inte passar in ska vi inte tänka på. Kanske det är så att 97% av
DNA - det som kallas "skräp-DNA" - är till för att interagera i andra dimensioner och icke-lokalt, bortom tid och rum. Och
kanske är det så att vår miljö smutsas ned för att vi ska bli sjuka om vi aktiverar detta. Jag har fått en stark känsla av att
det kan finnas tydlig korrelation mellan elöverkänslighet och känslighet för icke-konkret fysiska aspekter av tillvaron
(vilket materiellt tolkat innebär korrelation mellan "tokiga människor" och elöverkänslighet).
Faktiskt, jag misstänker att "tokiga människor" ofta är det för att de inte kan tolka eller förstå intryck bortom det lokalt
materiella. Och dessutom får de höra att de är tokiga. D.v.s. ingen hjälper dem att förstå. Har ingen egen erfarenhet,
detta är en ren intuition från min sida. (Kallas "gissning" i ett rent materiellt perspektiv.)
Tror vi går mot en kaospunkt alla tillsammans - och att "filmen" handlar om att programmera oss för att vi tillsammans ur
kaos ska skapa en en enda verklighet som är acceptabel för skugg-skaparna - de som inte skapar själva utan
manipulerar oss att skapa åt dem.
Det är vad jag tror pågår.
PS, mer från den kosmiska hjärnan för att väcka oss:
http://www.dailygrail.com/Alien-Nation/2010/6/Spiral-UFO-Seen-Australia
Leif Erlingsson
2010-06-06 18:30

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 18:30
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Friday, June

4. 2010

Israels avsiktliga självmord
Det är mycket osmakligt att tänka, men ett realistiskt förhållningssätt till symboliken i det hela talar för att Israel inte
kommer att kunna förneka sin sanna natur, utan så att säga "köra över Rachel Corrie än en gång". Därmed begår Israel
definitivt självmord. Tvångsmässigt. För engelsmännen förlorade ansiktet av betydligt mindre när det var de blivande
israelerna som bröt blockad. Bl.a. därför kunde israelerna ö.h.t. få en stat. Nu har israelerna förmodligen redan men
med all säkerhet om de inte kan hejda sig förverkat all legitimitet de någonsin må uppfattats ha haft.
"Rachel Corrie on Her Way
Posted on: June 4, 2010
Free Gaza Movement
4 June 2010
The Rachel Corrie is 150 miles away from Gaza in international waters and on her way. They will arrive on Saturday
morning. The 1200 ton cargo ship is the last ship from the Freedom Flotilla and is loaded with construction materials, 20
tons of paper and many other supplies that Israel refuses to allow into the imprisoned people of Gaza.
Some of the High-Profile people on board:
Mairead Maguire from Belfast, Ireland, a Nobel Peace Laureate (l976) and Co-founder of Peace People, Northern
Ireland. She was awarded the Nobel Peace Prize for her work for peace and a nonviolent solution to the Ethnic/political
conflict in Northern Ireland. Mairead went on the maiden Voyage of Dignity in October 2008, the second successful
voyage for the Free Gaza Movement. She was also on Board "Spirit" when Israel hijacked the Boat in International
Waters, taking all 2l humanitarian passengers to Israel, where they were arrested, detained for a week in an Israeli
prison and then deported.
Denis Halliday, from Ireland, a UN Assistant Secretary-General from 1994-98. Appointed by SG Boutros Ghali, he
served as ASG UN Human Resources Management in New York and in mid 1997 to end 1998 as Head, Humanitarian
Programme in Iraq to support the Iraqi people struggling under the genocidal impact of UN Sanctions. Since resigning
from the UN in 1998, Halliday has delivered numerous parliamentary briefings, provided extensive media inputs and has
given public/university lectures on Iraq, human rights, and the UN, in particular its reform.
Matthias Chang Wen Chieh is a Malaysian of Chinese descent. He is a Barrister of 32 years standing and once served
as the Political Secretary to the Fourth Prime Minister of Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. He is the author of
three bestsellers, "Future Fast Forward", "Brainwashed for War, Programmed to Kill", and "The Shadow Money-Lenders
and the Global Financial Tsunami", published in the US and in Malaysia.
Mohd Nizar bin Zakaria, Perak, Malaysia, MP Mohd Nizar bin Zakaria is a Member of the Malaysian Parliament.
In addition, there is a three-member camera crew on board from Malaysia TV3 and journalis Shamsul Akmar bin Musa
Kamal.
The passengers on board the ship have stated, "Communication is difficult and sometimes impossible and there are
many rumors out there started by Israeli authorities, but there is no way we are going to Ashdod. We are, for sure, on
our way to Gaza."
Updated on June 4, 2010
http://palsolidarity.org/2010/06/12685/"
Är detta avsiktligt eller kan världens mäktiga helt enkelt inte längre dölja sin verkliga natur? Jag lutar personligen åt det
senare. Att detta tycks vara tiden då allt uppenbaras. Och att makteliten INTE HAR DEN KONTROLL DE VILL ATT DU
SKA TRO DE HAR.
Leif Erlingsson
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Uppdatering 21:42: En av de mördade är 19-årige amerikanen Furkan Dogan. Eftersom brottet skett på internationellt
vatten utanför israelisk jurisdiktion och under direktiv från de israeliska försvarsstyrkorna så kan den omedelbara
oberoende trovärdiga och öppna undersökning enligt internationella standarder som FN:s säkerhetsråd med stöd av den
amerikanska administrationen kräver inte utföras av Israel eller av någon utsedd av dem utan måste med nödvändighet
också vara en internationell undersökning.
Inlagd av Leif Erlingsson i Zionism kl 20:11
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Thursday, June

3. 2010

Ett modigt förlag med viktiga böcker
Den som avslöjar de verkliga extremisterna - sionisterna - "får inte vara med" i vårt land. Det är som på 30-talet, då det
var nazismen som knappt fick kritiseras. Min egen farfar försökte varna, men ingen ville lyssna. ("Stalin värre än Hitler",
av Ulf Erlingsson, 2009-10-19: "han läste Hitlers program - till skillnad från de flesta - och försökte sedan varna folk för
Hitler".)
För att förstå den nuvarande situationen vill jag själv rekommendera dessa böcker från Alhambra förlag, som just nu
erbjuds till 20% rabatt och vid två eller fler samtidiga böcker bjuder Alhambra på portot (klippklistra, fyll i antal och mejla
Alhamra förlag - ange namn, adress, ort, tel.):
...... Blommor i Galiléen, av Israel Adam Shamir
Inb. / 207 s. /
Ord. pris 245 kr / För brevvänner 196 kr
...... Motsägelser om 11 september: ett öppet brev till USA:s kongress och press
av David Ray Griffin / 344 s. / Inbunden
Ord. Pris 220 kr / För brevvänner 176 kr
...... CIA och 11 september: Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsternas roll
av Andreas von Bülow (f.d. forsknings- och teknologiminister i Tyskland)
256 s. / Inbunden / Förord av Ingvar Rydberg
Ord. Pris 225 kr / För brevvänner 180 kr
...... Gåtorna kring den 11 september
av Eric Laurent (f.d. utrikeskorr. för franska Le Figaro)
Ord. pris 180 / För brevvänner 144 kr
...... Bushs okända värld: Religionen, affärerna, de hemliga nätverken
av Eric Laurent / 208 s. / Inbunden
Ord. pris 165 kr / För brevvänner 132 kr
...... Usama bin Ladin: Död eller levande? av David Ray Griffin
128 s. / Häftad
Ord. pris 128 / För brevvänner 102 kr
...... Är världen upp och ner? av Lasse Wilhelmson
175 s. / Hft. / Ord.pris 150 kr / För brevväner 120 kr.
...... Ung i Palestina: Att vara tonåring under ockupation
av Anne Casparsson och Britta Abotsi
167 s. / Inb. / Illustr. / Ord.pris 180 kr / För brevvänner 144 kr
Namn...............
Adress............
Ort..................
Tel...................
Mejlas till Alhambra förlag .
Besök även alhambra.se på nätet.

Inlagd av Leif Erlingsson i Hyckleri, Intelligentsian, Zionism, Kryptosionism kl 11:03
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Wednesday, June

2. 2010

Extremister
Blir man extremist av att förstå extremister? Om så är så måste vi alla bli extremister, för det vi inte förstår kan vi inte
undvika. För vilka är egentligen extremisterna som tjänar på att Israel blir paria i världen? Media nämner kända
nationer och grupper. Men skyddar samtidigt de verkliga extremisterna. Den röda sköldens klan. Rothschild-klanen.
Terrorist-pirat-dådet mot hjälparbetarna på internationellt vatten ger mer bevis för att sionismens mål inte är att skydda
judar från antisemitism utan tvärtom att skapa antisemitism. Att göra judar till paria i världen utan annat val än att följa
sionistiska diktat. Till sist kommer judarna också - åter - att offras för sionistiska mål. Majoriteten judar har ingen del i
detta, förutom genom att de åter igen offras för ett mål de inte har en aning om. (Det finns t.o.m. en hel del som talar för
att nazisterna på sin tid fördes till makten delvis för att tvinga judarna att upprätta Israel åt Rothschilds &Co.)
Samma extremister (som media skyddar) försökte den 11 september 2008 genom gigantiska elektroniska
pengatransaktioner krascha världsekonomin. Ingen annan än den med den verkliga makten skulle ha kunnat göra
detta: Ett svinn av 4,6 miljarder per minut under ca 2 timmar. Se vidare "11 September 2008 - Amerikas Ekonomiska
9/11? - Den obehagliga sanningen", av Mark Glenn, korrespondent, American Free Press Newspaper, översättning
Gertie Dahlberg.
Läs gärna även "Again, Zionists Set Up Jews for Holocaust", Henry Makow, Ph.D., 2010-05-31:"Israel is the primary
source of anti-Semitism in the world today, and jeopardizes the security of all Jews. Proclaiming itself the "Jewish
State" but acting as a rogue state, Israel exposes all Jews to revulsion and retribution.
The murder of Gaza peace activists provides more evidence that the actual goal of Zionism is not to protect Jews from
anti-Semitism but in fact, is to create anti-Semitism.
The purpose is to make Jews a pariah unto the nations with no choice but to follow Zionist dictates.
Eventually, they will be sacrificed for Zionist goals, as they were in the holocaust. This is because Zionism is a Masonic
(Illuminati, cabalist, satanic) secret society intent on building a totalitarian New World Order. The majority of Jews have
no part in this, except to be sacrificed again for a cause of which they have no inkling.
Zionists are stripping Israelis and Jews of moral legitimacy so they can be liquidated again without any compunction.
And most Israelis and Jews cooperate by supporting Israeli outrages with feeble excuses, blithely indifferent to the
possible consequences.
Do the moral arithmetic: In 2006, Israel kills 1400 Lebanese and inflicts $10 billion in damage because 2 soldiers are
captured. In 2009-10, Israel kills 1300 Gaza civilians and levels countless buildings because of a few popgun rockets.
Now this- killing unarmed international peace activists bringing aid to the beleaguered Gazans.
JEWISH HOMELAND?
Israel would never have been created if it were only "a Jewish Homeland." Israel is intended to be the capital of the
Rothschild Cabalist World Empire. Ordinary Jews have no role in this except as cannon fodder.
My grandparents died in the holocaust. I blame the Illuminati bankers who brought the Nazis to power. I blame the
Zionists for collaborating with the Nazis. I blame the Zionists for preventing European Jews from being rescued. I
blame Zionists for stopping aid from reaching ghettos. I blame Zionists for rounding up Jews and sending them to
concentration camps. I blame Zionists for sabotaging Jewish resistance.
Israel was not created as result of the holocaust. It was the other way round. The Nazis were brought to power partly to
force Jews to set up Israel for the Rothschilds and the Illuminati.
IRONIES
History is full of ironies! The "freedom flotilla" reminds me of the ragtag Haganah ships who ran the British blockade to
bring Jewish refugees to Palestine. Now it is deluded young Israelis playing the role of the British.
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Before it was Jews who were starving in a ghetto surrounded by Nazis. Now it is Palestinians in a Gaza ghetto
surrounded by Jews!
As usual, the Israelis are trying to portray the murder of 20 unarmed peace activists as an act of self defense. Machine
gun toting commandos were attacked with sticks!!! One commando got skim milk powder thrown on his clean, freshly
pressed uniform!
This is the classic Zionist tactic: despoil and kill and take everything. Then blame the victim for raising a hand in
protest. Anti-Semites!!
Of course, the pathetic Zionist-controlled western media takes the Zionist line.
Most Jews are decent, good people. They believe in the Moral Order not the new world order.
Zionists aren't Jews. It's about time more Jews realized it."Henry Makow avslutar ovan: "De flesta judar är hederliga,
goda människor. De tror på den moraliska ordningen och inte på den nya världsordningen. Sionister är inte judar. Det
är på tiden att fler judar inser det."
Leif Erlingsson
2010-06-02 18:11
Inlagd av Leif Erlingsson i Zionism kl 18:11
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