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Saturday, September 25. 2010

Vem bestämmer vår verklighet?
Hur var det,
Sanning: det dödligaste vapen någonsin upptäckt av mänskligheten. Kapabel att riva ned hela perceptionsmängder,
kulturer, och verkligheter. Förbjuden av alla regeringar överallt. Innehav normalt straffbar genom dödsstraff. (Truth: the
most deadly weapon ever discovered by humanity. Capable of destroying entire perceptual sets, cultures, and realities.
Outlawed by all governments everywhere. Possession is normally punishable by death.)
En åklagare som får ett fall kontrollerar påstådda fakta mot experterna, och när det finns myndigheter för dessa
ämnen/områden så innebär det att en myndighet talar om att fakta är sanna eller falska, och det är vad åklagaren t.ex.
grundar en nedlagd utredning på.
En regering som vill göra något nytt måste stödja sig på relevanta myndigheter, som experter. Säger
myndigheten/-erna att det regeringen/politikerna vill göra är ovetenskapligt, omöjligt, galet, då är det politiskt omöjligt för
regeringen att göra detta.
Såväl politiker som rättsväsende är alltså hänvisade till myndigheterna för vad som är verkligt. Men hur bestämmer
myndigheterna vad som är verkligt? Eller, för att uttrycka det starkare, vem bestämmer vilken verklighet myndigheterna
skapar? För det är myndigheterna som skapar vår verklighet.
Leif Erlingsson
2010-09-25 08:00
Inlagd av Leif Erlingsson i Verkligheten, Civilisationskritik kl 08:00

Kan USA förhindra ett Israeliskt kärnvapen-9/11?
Gordon Duff ställer i "Can America stop an Israeli 'nuclear' 9/11?" publicerad på Pakalert 2010-09-21 denna fråga. Och
beskriver hur USA:s militär är uppdelad mellan kompetenta proffs och patrioter å ena sidan, och kristna sionister som
lever i en propaganda-dröm-värld, å andra sidan. Och hur denna infiltration redan 1967 var så effektiv att Israel redan
då kunde använda USA:s militär för sina egna syften. För hade inte ryssarna genom sin närvaro 1967 förhindrat den
Israeliska sänkningen av den amerikanska USS Liberty så hade de amerikanska planen som vi nu vet var sända mot
Egypten inte ha kallats tillbaka. För det var Egypten som skulle få skulden för den Israeliska sänkningen av USS
Liberty. Och min farfar hade fått rätt redan då om att andra världskriget bara skulle ta paus - se "Det naturliga
Manifestet", skrivet av min farfar under andra världskriget, 1943.
Vi påminns i Gordon Duffs text även om hur mycket "otur" amerikanska senatorer har med de många flygkrascherna.
Själva tror nog senatorerna att denna "otur" är starkt kopplad till deras attityd gentemot Israel, och agerar därefter.
Tydligen har också ett antal - 6 st. - amerikanska kärnvapen kommit på avvägar, där i minst ett fall Israel-kopplingen är
tydlig. Så det finns "väskatombomber" på avvägar som kan användas av Israel för en ny false-flag.
Gordon Duffs text nämner något av utomordentlig vikt som de kristna sionisterna - och vi har gott om sådana även i
Sverige - helt har missat: "In Judaism, the fruit of the tree of knowledge is "forbidden", owned to Lucifer; in Christianity it
is divine." D.v.s. judendom förbjuder kunskap medan riktig kristendom påbjuder sökandet av den. Min egen mycket
starka misstanke är att ursprunglig kristendom i princip var fröet till det nya paradigm jag och andra söker. D.v.s. den av
judendomen förbjudna frukten, hatad till tidens ände av judendomen! Kort sagt, konflikten som symboliserades med
berättelsen om Kunskapens frukt i Edens lustgård är en i dag pågående konflikt, som utspelas i DN, SvD, SVT, Fox
News, Disclosure Project, Svensk Israelinformation o.s.v..
Leif Erlingsson
2010-09-25 08:00

Inlagd av Leif Erlingsson i Israel, Regeringsterrorism, Fosterlandsförrädare, USA, Zionism,
Attarparn kl 08:00
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Massor av vittnen
Kombinera en del av nedanstående vittnen, som t.ex. det som sägs 00:03:03 in i första delen nedan (4 Hour Witness
DVD - Part 1 of 2) av United States Senator Daniel Inouye ang. skuggregering och finansiering helt utanför
parlamentarisk kontroll, med de frågor Gordon Duff tar upp i sin text "Can America stop an Israeli 'nuclear' 9/11?"
publicerad på Pakalert 2010-09-21, som jag berättar lite mer om i "Kan USA förhindra ett Israeliskt kärnvapen-9/11?".
Massor av vittnen - inte nytt material, men väl värt att påminna sig om:
4 Hour Witness DVD - Part 1 of 2
http://www.youtube.com/watch?v=ud49Gh9yYLs

4 Hour Witness DVD - Part 2 of 2
http://www.youtube.com/watch?v=kpHAxxRKksQ

"Top-secret military, government, intelligence and corporate witnesses to secret projects tell their true stories which
disclose the greatest covert program in world history. This explosive testimony by actual government insiders proves
that UFOs are real, that some are of extraterrestrial origin and that super-secret programs have energy and propulsion
technologies that will enable humanity to begin a new civilization -- A civilization without pollution, without poverty -- A
civilization capable of traveling among the stars."
Ursprunglig källa:
http://www.disclosureproject.org/cd-dvd.shtml#4hourdvd
Och nu till dagens tankekorn: Om antalet kvalitetsvittnen avgör hur verkligt något är, vilket är då mest verkligt, UFO eller
Förintelsen? Fast det är ju att relativisera Förintelsen...
Leif Erlingsson
2010-09-25 08:00
Addendum, Dr. Ted Loder
Samma Dr. Steven Greer som ovan distribuerade i går 2010-09-24 detta mycket läsvärda dokument, som delvis
överlappar materialet i ovanstående vittnesmaterial:
http://theorionproject.org/en/documents/Outsidethebox-TedLoderPaper.pdf
""Outside The Box" Space And Terrestrial Transportation And Energy Technologies For The 21st Century"
Theodore C. Loder, III1
Institute for the Study of Earth, Oceans and Space
University of New Hampshire
Durham, NH 03824
Leif Erlingsson
2010-09-25 12:30

Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande, USA, ET, UFO kl 08:00
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Tuesday, September 21. 2010

Gick till brevlådan, öppnade SvD
Längst ned till höger på förstasidan läser jag:
Bara med bildning
kan man mota bort
SD-spöket.
SvD:s kulturchef Stefan
Eklund
Tydligen måste man ha bildning för att inte se. När jag i augusti 2005 startade "Intelligentsians blockering" så trodde jag
det var fråga om omedveten omedvetenhet. Nu inser jag att det är avsiktlig omedvetenhet det handlar om. För medan
SD tycks blinda för det sätt på vilket Sverige tjänar storkorvan på indirekt utsugning av andra länder inte minst genom
vapenindustrin (rätteligen "krigsindustrin", för krig är marknaden), så lyfter SD faktiskt förtjänstfullt utsugningen av den
vanliga medborgaren i vårt eget land. Genom att "mota bort SD-spöket" så säkerställs att inget viktigt någonsin tas upp
till ärlig diskussion.
Men visst har sedan Stefan Eklunds text på sidan 8 i kulturbilagan, SvD 2010-09-21, en del poänger. Och jag får tacka
SvD för 2-månaders gratisabbonemanget, som de erbjudit mig som gammal SvD prenumerant. Jag har ju alltid röstat
borgerligt, utom då jag förra valet röstade på Folkets Vilja, och i detta valet inte alls.
Leif Erlingsson
2010-09-21 12:46
Fotnot: I papperstidningen är Stefan Eklunds text rubriksatt "Bara bildning kan mota spöket", men på webben har den
rubriken "Kunskapsbrist bakom SD:s framgångar", länk:
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/kunskapsbrist-bakom-sds-framgangar_5364941.svd

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Gemensam berättelse / myt, Sociala fantasisystem,
Intelligentsian, Kultureliten, LegeNet's insikter kl 12:46
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Sunday, September 19. 2010

När jag den 19 september 1976 fyllde 18 och röstade kom jag i tidningen
När jag den 19 september 2010 fyller 52 och för första gången sedan dess inte röstar så kommer jag definitivt inte i
tidningen. Men båda handlingarna är lika symboliskt viktiga. Den som i dag röstar bidrar inte till att förändra systemet.
Detta då det först måste spridas ett nytt sätt att tänka, det jag arbetat i över fem år på bl.a. här på Intelligentsians
blockering, och i mina många kontakter. DÄREFTER kan det finnas utrymme för verklig politisk förändring. Innan dess
är röstning bara någon sorts onani.
Rekommenderar dessa artiklar och videos:
"Valet står mellan demokrati och likriktan" av Mats Sederholm publicerad 2010-09-17 kl. 07.41.Diskussion
efter:http://www.sourze.se/forum/thread/10723644/page1http://www.sourze.se/forum/thread/10723644/page2"A
Fractured Consciousness 1/4", av Maxwell Igan."A Fractured Consciousness 2/4", av Maxwell Igan."A Fractured
Consciousness 3/4", av Maxwell Igan."A Fractured Consciousness 4/4", av Maxwell Igan."George Carlin Doesn't vote".
"If you vote, you have no right to complain".
Leif Erlingsson
2010-09-19 12:13
Fotnot till rubriken: Till valet 1976 sänktes rösträttsåldern från 20 till 18 år.

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 12:13
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Monday, September 13. 2010

Sanningen
... finns inom oss, säger visdomslärare. Jag har insett vad det betyder. Vi upplever och ser och hör saker utanför oss.
Men vi använder "sanningen inom oss" för att navigera. INTE yttre auktoritet. Det som sker utanför oss fungerar som
aktivering, triggers, katalysatorer för att vi ska upptäcka vad vi redan vet. Så länge vi inte tror på oss själva, så länge
kommer vi att låta oss ledas av lögner.
Mitt budskap är att vi ska se positivt och uttrycka oss positivt om oss själva - och om varandra! "Att vi börjar tro på oss
själva är ett skrämmande scenario för den kategori som har tagit på sig att ta hand om oss. Allra mest skrämmer det
dem om vi skulle upptäcka vilka vi själva är. För vad finns det då vi inte skulle kunna göra?" ("Tro på liv och död",
2008-10-20, [länk1], [länk2].) Nu är inte jag någon som har kommit så värst mycket längre än andra, för jag är ju
fortfarande fånge här i denna illusion som vi kallar verkligheten, p.g.a. även jag tror att den är verklig. Det är bara
intuitivt och intellektuellt (ännu) som jag har fattat mer. D.v.s. mitt eget projekt är att väcka mig själv... Att ge mig själv
tillgång till fler nivåer av verkligheten än den vi upplever som den materiella "verkligheten", att fritt kunna förflytta mig och
min materiella kropp i en större verklighet.
Leif Erlingsson
2010-09-13 13:43

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 13:43

Page 5 / 5

