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Lever vi i olika verklighetsmängder?
Jag har en personlig hypotes om att alla människor har egna verkligheter och att gemensamma verkligheter är de
"verklighetsmängder" som överlappar, i enlighet med mängdlära.Att vissa intelligenser i skilda hörn av universum eller
rentav i olika universa inte alls överhuvudtaget har någon överlappande "verklighetsmängd", och därför fullständigt lever
i olika verkligheter. Andra kanske lever på parallella jordar som bara är "ur fas" med vår version, och vi delar en del
verklighet. Individer här och nu "i vår verklighet" som ser liknande på tillvaron delar ganska stora delar av sin verklighet
med varandra, så man kan tala om att vi lever i samma verklighet.Människor här och nu "i vår verklighet" som lever i
olika kulturer delar mindre verklighet. Människor av skild filosofisk syn på tillvaron delar också mindre verklighet.
"Överlappningen" blir mindre, i "verklighetsmängdläran".Jag såg en historiedokumentär om nazismen. En viktig poäng
var att de likriktade samhället och brände "allt gammalt intellektuellt skräp" på bokbål. Det de enligt min hypotes då
gjorde var att med tvång inordna alla i en och samma enda verklighet skapad av någon annan. Den likriktade kraften
blev mäktig, men till priset av att alla levde någon annans dröm. Jag ser också hur Styrelsen för Psykologiskt Försvar
och senare Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar genom sina agenter i alla svenska redaktioner filtrerar bort
oönskade ämnen och personer. En likriktning, om något. Samma effekt som i nazityskland.Min hypotes om
verklighetsmängder säger att utan någon sådan form av likriktning så splittras verkligheterna upp. Vi skapar otaliga
verkligheter, som kanske befruktar den oändliga skapelsen och universa. Jag undrar i mitt stilla sinne om rentav många
så kallade kanaliserade budskap och besökande farkoster från andra håll och dimensioner kan vara våra egna olika
oändliga skapelser som återvänder från framtiden för att i en återkopplingsloop söka stärka sina egna verkligheter
genom att ge oss återkoppling i vår skapandeprocess... Paradox, ja, men livet är en paradox.Leif Erlingsson,
TankebrytareArtikeln publicerades samtidigt på Sourze.se, men Red. satte där annan och delvis missvisande rubrik:
http://www.sourze.se/Lever_vi_i_olika_verkligheter_10763151.aspKommentarer om det och annat:Kommentarer till
Lever vi i olika verklighetsmängder?http://www.sourze.se/forum/thread/10763152/page1Artikeln heter inte som Sourze
satt utan:Lever vi i olika verklighetsmängder?Det är inte jag utan Sourze Red,. som frågar sig om vi lever i olika
verkligheter!Själv frågar jag nämligen istället om vi lever i olika verklighetsmängder!Vidare, inför publiceringen
förberedda kommentarer:Dr. Jens Jerndal nämner i sin bloggning [länk] av den 13 augusti 2011 att det har bevisats
att om en viss procent av befolkningen håller fast vid en viss attityd, uppfattning eller sätt att fungera så kommer resten
av befolkningen automatiskt att följa efter. Enligt en studie skulle det nödvändiga procenttalet ligga runt 10%, medan
andra studier han refererar kommer mycket lägre, till och med så lågt som 4%.Om detta är riktigt så räcker det kanske
med en dedikerad minoritet för att styra verkligheten i en viss riktning, och därmed undvika den verklighetsuppsplittring
min artikel skisserar.Vidare kan man fråga sig vad som händer om det finns mer än en dedikerad minoritet.Då blir det
kanske ändå verklighetssplittring, men inte otaliga sådana utan lika många som antalet dedikerade minoriteter....Egen
text från 2009, kompletterar artikeln: [länk] VerkligheterI ett universum (eller är det multiversum?) av många dimensioner
och sinsemellan mer eller mindre sannolika verkligheter (och därför samtidigt sinsemellan mer eller mindre verkliga) kan
en av alla dessa verkligheters verktyg såsom instrument och intellekt omöjligt bistå i navigering bortom denna
verklighet.Två förhållningssätt är möjliga. a) Om det inte tillhör vår verklighet så saknar det existens och man behöver ej
förhålla sig till sådant nonsens. b) Andra verkligheter pockar på uppmärksamhet, och vi behöver finna
förhållningssätt.När jag 1988 lämnade intellektuell kunskap för religiös så hamnade jag förvisso i en ny fallgrop. MEN
min känsla, min intuition att intellektuell kunskap är en återvändsgränd var inte fel. Jag behövde göra misstag på
hjärtats väg, för att få erfarenhet och bli lite klokare, lite mer klarsynt. Svaren går bortom vår värld. De kan ej fås av
våra instrument eller av vårt intellekt. De kan endast fås av individen, när hon är redo.Leif
Erlingsson2009-08-31(Sourze red. har även tagit bort ett "så" i sista styckets första mening från hur jag formulerade mig,
men det förändrar inte innebörden. Jag hade skrivit "Min hypotes om verklighetsmängder säger att utan någon sådan
form av likriktning så splittras verkligheterna upp." Och jag hade ej tillåtit Sourze att göra ändringar. Rätt ska vara
rätt.) -- Kommentar till "Lever vi i olika verklighetsmängder?" Leif Erlingsson 2011-08-16 13:44:00 inlägg #3,
http://www.sourze.se/forum/thread/10763152/page1#post10763279Lars Nilsson bör läsa den artikel översättaren och f d
kulturjournalisten på Expressen Britt Arenander INTE fick publicerad i Östergöta Correspondenten 2002 men som
istället publicerades på sidorna 13-14 av DSM 4/2011. Se min tidigare kommentar [länk] eller [länk] . Som jag i mina
nyss länkade kommentarer kommenterar hennes uppgifter,Problemet i Sverige är den nästintill totala avsaknaden av
mottagare för intelligent kommunikation. Styrelsen för Psykologiskt Försvar och senare Beredskapsnämnden för
psykologiskt försvar har genom sina agenter i alla redaktioner filtrerat bort alla oönskade ämnen och personer, "i
försvaret av yttrandefriheten", som det heter här i Orwellistan. Även då nyheten att sossarna länge velat avskaffa just
yttrandefriheten. Rädsla för att bli bortfiltrerad ur det publika samtalet har samtidigt filtrerat bort den intelligens som en
gång fanns. Endast dumhet - det enda sättet att överleva i Orwellistan - finns kvar. [...] Demokrati är tydligen ett sätt att
hålla människor på alla nivåer strängt sysselsatta med frågor, men se till att inget egentligen händer eller påverkar
uppåt. Följer man den tysta piskan så kan man få använda sin yttrandefrihet fritt på sin egen nivå. Bara man inte
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försöker påverka något på riktigt. Källa: Den artikel från 2002 som översättaren och f d kulturjournalisten på Expressen
Britt Arenander INTE fick publicerad i Östergöta Correspondenten 2002 men som istället publicerades på sidorna 13-14
av DSM 4/2011.Den som likt Lars Nilsson slentrianmässigt avfärdar andra människors uppgifter skapar åt sig en mycket
begränsad verklighetsmängd. En krympande mängd. Han spärrar in sig själv i en egenkonstruerad tvångströja. Själv
utvidgar jag naturligtvis min egen mängd, att beröra många fler mängder. -- Kommentar till "Lever vi i olika
verklighetsmängder?" Leif Erlingsson 2011-08-16 13:59:00 inlägg #4,
http://www.sourze.se/forum/thread/10763152/page1#post10763280PS ang. "Själv frågar jag nämligen istället om vi
lever i olika verklighetsmängder!" Jag kände på mig att det var ett problem med formuleringen "Jag har en personlig
hypotes om att alla människor har egna verkligheter" i första stycket, men tänkte att det inte kan missförstås tack vare
rubriken "Lever vi i olika verklighetsmängder?" som ju säger vad det handlar om. Tyvärr förstörde Sourze red. det.
Därför borde jag för att minimera missförstånd i första stycket ha skrivit: "Jag har en personlig hypotes om att alla
människor har egna verklighetsmängder". -- Kommentar till "Lever vi i olika verklighetsmängder?" Leif Erlingsson
2011-08-16 14:07:00 inlägg #5, http://www.sourze.se/forum/thread/10763152/page1#post10763281

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 10:38
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Tankesmedjan mänsklighet har rätt
Tankesmedjan mänsklighet har rätt ifråga om Bilderberggrupppens syften i sin text om Aftonbladets förtal av den s.k.
Sanningsrörelsen [1]. Det var insikten om detta som gjorde att jag lämnade ett ordenssällskap i början av 1980-talet.
Rasmus Fleischer och Martin Aagård har båda synnerligen begränsade kunskaper om sådant de publicerar. Fleischers
kollega Flemming Rose som var kulturchef på Jyllands-Posten och satte igång rabaldret med Muhammedkarikatyrerna
är tillsammans med sin amerikanske påhejare, den internationellt ökände muslimhataren Daniel Pipes aktiva i
ansträngningarna att skapa en oroshärd i Norden där man bygger upp misstro och sammandrabbningar mellan
muslimer och ursprungsbefolkningen.
I detta nätverk ingår också de unga tvillingbröderna Ted och Kent Ekeroth från Skåne som för några år sedan skaffade
sig ett dominerande inflytande i Sverigedemokraterna. Den ene av bröderna fick för ett par år sedan den prestigefyllda
utmärkelsen The Herzl Award av den Zionistiska Världsorganisationen. Utmärkelsen är stiftad till minne av sionismens
fader, Theodor Herzl som i slutet av 1800-talet skapade den moderna sionismen som numera är kombinerad
ideologireligion för de kretsar som styr staten Israel. Mottagare av priset ska ha "gjort utomordentliga insatser för
sionismen och staten Israel".
Bröderna Ekeroth, där den ene nu sitter i riksdagen har också startat den s k antiislamistiska fonden som samlar in
pengar för att möjliggöra föredrag och andra kampanjer som uppmanar till motvilja mot muslimer. Detta innebär i
praktiken att en svensk riksdagsledamot är aktivt sysselsatt med kampanjer som tangerar begreppet hatbrott, (att skapa
missaktning för grupp av människor), och borde bli föremål för djupgående utredning.
Att Fleischer börjar svamla om antisemitism i samband med kritik mot Bilderberggruppen är bara det sedvanliga tricket
att skrämma bort dem som intresserar sig för sanningen och historiska skeenden, ett skamgrepp som erkänns av
hedervärda judar som inte ställer upp på de sionistiska dogmerna. Ett tips är att läsa boken Sanningen om
Bilderberggruppen av Daniel Estulin, utgiven på Anarchos förlag. Kolla också http://bilderberg.org/ och gå igenom
listorna på deltagare i mötena sedan starten 1954 så kommer ni att se att en avsevärd del av deltagarna är
internationellt välkända judar/sionister inom framför allt finans- och toppolitiska kretsar. Att öppet kunna resonera kring
detta har givetvis inget med antisemitism att göra, araberna är ju f ö också semiter, och en lång rad hedervärda judar
diskuterar också Bilderberggruppens syften och metoder i böcker och artiklar. Ni kommer också att se hur topparna av
det svenska näringslivet tillsammans med kungahuset och regeringskretsarna frotterat sig med de grupper som i flera
årtionden arbetat för allt mer globaliserad styrning av de olika kontinenterna.
Den konstellation som består av finanselit, bördsadel och politiska ledare kallas internationellt för synarkism och finns för
Sveriges del detaljerat beskriven i en högintressant bok skriven av framlidne författaren Tore Fredin. Boken heter
"Synarkismen - en svensk modell" och innehåller en mängd intressant information om vad som pågått bakom de
officiella politiska kulisserna under en stor del av 1800-talet och hela 1900-talet och är en bra källa till kompletterande
kunskaper om sådant generationer av svenskar undanhållits genom historieundervisningen och media.
Beträffade de skånska bröderna Ekeroths olika bravader så finns det mycket att läsa på Google genom att söka på Ted
Ekeroth resp Kent Ekeroth och via deras hemsidor samt deras skapelse antiislamistiska fonden. Ordspråket "Det finns
ingen som är så blind som den som inte VILL se" förefaller sällsamt aktuellt i våra dagar då massmedias ovilja att ge
allmänheten allsidig belysning av aktuella händelser håller på att förvandla majoriteten av befolkningen till okunniga
idisslare av den tillrättalagda och för makten nödvändiga versionen.
Jan-Ola Gustafsson
2011-08-10
Referenser:
1. Tankesmedjan mänsklighet om att Aftonbladet förtalar den s.k. Sanningsrörelsen,
http://mansklighet.se/2011/08/10/
aftonbladet-fortalar-den-s-k-sanningsrorelsenaftonbladet-kultur-anser-att-kritik-mot-bildernerg-ar-antisemtism/
Inlagd av Jan-Ola Gustafsson i Israel, Zionism, Synarkism kl 16:11
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Lite att tänka på
Redan postat på Sourze.se:Lite att tänka på... "King David Hotel" "USS Liberty" Bali 2002 2005 "Madrid 3/11" "London
7/7" 9/11 ... [länk] Fundering: Är sionism och Israel + USA ett verktyg det militärindustriella komplexet? Är det därför
detta komplexs och Israels brott mot mänskligheten ej får beivras? -- Kommentar till "USA gav 20 miljarder till
Talibanerna?" Leif Erlingsson 2011-08-02 09:53:00 inlägg #3,
http://www.sourze.se/forum/thread/10761528/page1#post10761594En av länkarna föreslår gaskammaren som lämpligt
straff för de fåtal individer långt ovanför folk som USAs president som i 60 år har bedragit mänskligheten med detta
propagandaverktyg... [länk] -- Kommentar till "USA gav 20 miljarder till Talibanerna?" Leif Erlingsson 2011-08-02
09:59:00 inlägg #4, http://www.sourze.se/forum/thread/10761528/page1#post10761595Rothschild Zionism: "1913: The
Rothschilds set up the Anti Defamation League (ADL) in the US, after a Jewish bisexual pedophile and suspected drug
addict rapes and murders a 12-year-old girl employee at a pencil factory. Its purpose is to denounce opponents of the
global elite's plans for a fascist world dictatorship as "anti-Semitics", which is rather like a serial killer branding honest
police officers as "murderers"." [länk] Det jag själv inte begriper är varför jag de senaste åren så häftigt och
känslomässigt har angripits av välmenande vänsteraktivister när jag har pekat mot Rothschilds. Det är som att de är
tabu att kritisera. Hur har det gått till?!Ang. länken nyss, se även följande syntes av fakta, gissningar, åsikter som inte
gör anspråk på att vara mer än i bästa fall en hypotes, MEN SOM GÖR ANSPRÅK PÅ att komma sanningen långt
närmare än den version som ges av regeringar och massmedia: [länk] -- Kommentar till "Vad är sionism?" Leif
Erlingsson 2011-08-02 10:15:00 inlägg #11, http://www.sourze.se/forum/thread/10727024/page2#post10761597Susan
Lindauer jobbade åt CIA och var ansvarig för antiterrorism på Iraks ambassad. Oberoende källor har bekräftat att hon
varnade för attacken 11 september 2001. Kort efter att hon bett om att vittna inför kongressen om underrättelsetjänsten
innan Irakkriget arresterades Lindauer genom USAs Patriot Act. Lindaur har skrivit en bok vid namn Extreme Prejudice
med undertiteln The terrifying story of the patriot act and the cover ups of 9/11 and Iraq.[länk] Vi bör inte glömma bort
vilka intressen som vill hålla oss mentalt och om nödvändigt även fysiskt fångna.(Re: CMO #47 [länk] .) PS: Se vidare
[länk] och [länk] om det militärindustriella komplexet och Rothschild Zionism med verktygen USA, Israel, terror o.s.v.. -Kommentar till "När djävulen tog Norge" Leif Erlingsson 2011-08-02 11:00:00 inlägg #50,
http://www.sourze.se/forum/thread/10760973/page5#post10761603Med hälsning från "Leif Kokopelli"
Inlagd av Leif Erlingsson i Terrorismen, Zionism kl 13:02
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