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Saturday, December 10. 2011

Vetenskapsvanföreställningen med mera
Eftersom det är teoretiskt möjligt så har det redan hänt.Eller framtiden är baktiden, som Josef Boberg brukar uttrycka
det.Sådär, nu har vi tappat de läsare detta inte är till för.Jag insåg nämligen att då det teoretiskt sett finns massor av
tidslinjer så har det redan skett i några av dessa tidslinjer att något privat företag under 1900-talet koloniserade
multiversum framlänges och baklänges i tid och rymd, och i olika dimensioner.Och att de olika budskap alltfler
människor mottar på alltfler kanaler (kanaliserade budskap, psykiska känningar, ja även TV-kanaler etc...) är
återkoppling från dessa verkligheter. Att alltså framtiden redan har hänt. Så vi behöver så att säga "återvända till
framtiden". Vilket är detsamma som att komma ikapp den vetenskap som redan har hänt. Forskaren Miles Mathis
menar att det kan vara så att för att förhindra viktigare upptäckter fysikvetenskapen övertagits av underrättelsevärlden,
och att vissa vassare fysiker i den öppna världen är avsiktliga grindvakter men att de flesta i universitetsvärlden bara tror
på "vetenskapsreligionen". Rupert Sheldrake är inne på något liknande i hans nya bok som släpps den 17 januari i
London, "The Science Delusion: Freeing the Spirit of Inquiry". Som det står i inbjudan till boksläppet,
vetenskapsvanföreställningen är tron på att vetenskapen redan i princip förstår allting, och att vi nu bara håller på att
fylla i detaljerna.Se gärna även referenser ang. olika tidslinjer etc här: http://freedom.lege.net/Rigiditet_om_verklighet/
.Tillägg kl 14:20: Eftersom mycket annat också kan ha hänt någonstans i någon tid i någon tidslinje så är det många
verkligheter som pockar på uppmärksamhet,d.v.s. om man inte filtrerar bort det, så är det verkligt... Det vi släpper
igenom våra perceptionsfilter är vår verklighet...I det vardagliga kan man se detta när man skriver något och mottagaren
då endast ser det som slipper igenom dennes perceptionsfilter. Ofta en mycket liten bråkdel av den mening du själv la i
det. Du kanske såg multipla betydelser i flera olika perspektiv i det du skrev, och mottagaren ser en så begränsad
innebörd som den dessutom inte vill acceptera, att det bara verkar vara "dumhet". Det är precis vad mottagaren ser.
Sändaren ser hyfsat djup visdom, mottagaren ser dumhet. Så kan det vara. Det har nog alla som försökt kommunicera
någon insikt upplevt. "Keep on knockin', but can't come in..."
Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 10:57

Page 1 / 3

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
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6. 2011

Etablissemangsvetenskapen behöver erkänna fjärrskåderiet
En kompott av tidigare postningar på Sourze.se kring temat vår nya verklighet, samlat i en och samma bloggpost:Därför
behöver etablissemangsvetenskapen erkänna fjärrskåderiets realitet under 2011"Why Mainstream Science Needs to
Recognize the Reality of Remote Viewing in 2011"http://farsight.org/DirectorLetter_to_Mainstream_Science.htmlBaserat
på fjärrskåderi har The Farsight Institute sett att om inte en omfattande förståelse för fjärrskåderi har spritts senast den
31 december 2011 så är vi i dag så förberedda som vi någonsin kommer att bli för det som komma skall. Medan om en
sådan förståelse sprids bland miljoner och miljarder så kommer mänskligheten att genomgå en monumental
transformation under 2012. - Leif Erlingsson 2011-12-06 07:51
http://www.sourze.se/forum/thread/10770913/page1#post10771036 i tråden "Genusvetenskapens fall".Från privat
korrespondens, tidigare citerad på Sourze:"Vetenskap behöver omdefinieras.I dag är det en gate-keeper
verksamhet.Kom efter mailet nedan ihåg en konversation jag hade med en bekant om detta, jag ritade under samtalet
en skiss han instämde i och bidrog till, en box där de yttersta väggarna och hörnen bärs upp men också avgränsas av
professorerna som har sina olika fack och hela identiteter knutna till sin -- faktiskt gate-keeper verksamhet. På skissen
stod det något annat. Men deras identitet hotas om taket rycks upp ovanför dem. Då går de från mycket upphöjd till
"ingen" på nolltid. Så de försvarar sin position genom att försvara takets höjd.TPTB kan mycket väl tillåta en annan
professor att etablera sig strax ovanför den förra professorn, rycka undan hans tak. Huvudsaken för TPTB är att det är
någon som försvarar sin position genom att försvara takets höjd. Så att det inte rycks av utan något ovanför som
avgränsar. Interna revirstrider bland underhuggarna/smådjävlarna är inte av betydelse..." - Leif Erlingsson 2011-11-28
10:34 http://www.sourze.se/forum/thread/10770129/page3#post10770644 i tråden "Motvind för vindkraften".Och ur
samma korrespondens:"Vetenskapen erkänner ju själv att den inte handlar om all kunskap, utan enbart den kunskap
som kan nås med en viss metod. D.v.s. vetenskap enligt vetenskapsetablissemanget handlar inte om att förstå så
mycket som möjligt av vår verklighet, utan den är ett spel med vissa regler, med oklart syfte. Som jag skrev till den jag
brevväxlade med, "För mig - som för dig - handlar det om ett sökande, att finna vad som är sant. Vi kan plocka ut
guldkornen ur en hög av skräp. [N.N.] kräver att inget annat än det vackraste och största guldkornet presenteras
honom "på ett fat", utan övrig utsmyckning. Och han kommer ändå att göra allt i hans makt att förneka att det verkligen
är ett guldkorn. Jesus och även de tidigare profeterna (i dag kallas deras verksamhet fjärrskåderi, de är fjärrskådare)
hade en hel del inte så trevliga saker att säga om sånt..." Jag hade tidigare i korrespondensen även påmint om
Hypertabuet - att endast "det logiska" = det som redan är kompatibelt med rådande paradigm, "kan vara sant". Och att
man inte kan se sitt eget tankefängelses murar. För ett "tankefängelse" där du skulle se murarna vore inget
tankefängelse, för då skulle du genast tänka dig utanför dem." - Leif Erlingsson 2011-11-28 11:26
http://www.sourze.se/forum/thread/10770129/page3#post10770646 i samma tråd som ovan. - Även Leif Erlingsson
2011-12-06 07:51 http://www.sourze.se/forum/thread/10770913/page1#post10771036 i tråden "Genusvetenskap
behövs: Replik till "Genusvetenskapens fall""Viljen I veta och viljen I förstå?The WantToKnow.info TeamThe
WantToKnow.info team is composed of researchers and concerned citizens from around the globe dedicated to
empowering transformation of our lives and world. Some of these team members have written key books which are
summarized on this website. Others have sent valuable information revealing major cover-ups. All are courageous
citizens who venture where many dare not go. We share a deep commitment to inspiring us all to work together to
strengthen democracy, and to build a brighter future for us all.Index of Key Team Members - Click on name [from
http://wanttoknow.info/aboutus ] to skip to biographical sketchKristina Borjesson - Emmy award-winning journalist, radio
show co-hostFred Burks - Presidential interpreter, website manager, cover-up researcherNorma Carr-Ruffino, PhD Professor of management, author of nine booksSteven M. Greer, MD - ER physician, author, founder of Disclosure
ProjectDavid Ray Griffin, PhD - Professor, theologian, author or editor of over 20 booksLeonard Horowitz, DMD Author, speaker, authority in public health educationMichael Levine - 25-year veteran of DEA, award-winning author,
radio show hostPeter Lindemann, DSc - Author, researcher, expert in field of new energyPamela J. Monday, PhD Professional counselor, lecturer, researcherPeter Phillips, PhD - Professor specializing in media, director of Project
CensoredCarol Rutz - Author, lecturer, researcher, recovered mind control survivorPeter Dale Scott, PhD - UC Berkeley
professor, author, cover-up researcherPaul Thompson - Author, researcher, creator and manager of the 9/11
TimelineCharles S. Viar - Expert in intelligence and counterintelligence, 30 years experience[Continues...
http://wanttoknow.info/aboutus ] - Leif Erlingsson 2011-12-04 11:20
http://www.sourze.se/forum/thread/10759371/page12#post10770956 i tråden "Rigiditet om verklighet".De stora sakerna
nu: a) Balans. b) Självständighet.Ang. b) ovan, fulmedia kan på filosofisk grund omöjligt avslöja det nya är att vi måste
bli våra egna auktoriteter, detta då de är en yttre auktoritet som vi av tradition använt istället för att använda vår egen
själv-auktoritet.Ang. a) ovan, balans är den stora utmaningen. - Leif Erlingsson 2011-12-04 11:30
http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10770957 i tråden "Vi är alla obildade".Doin' the
re-veil-ation,Ascension is lifting the veil.(Egen dagbok, 2011-11-15.)Hur var det..."A trinity of God, Soul and Man joining
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together." ... Fadern, Sonen, och den Helige Anden?God -- FadernMan -- SonenSoul -- den Helige AndenHäpp.(Eget
email 2011-11-10, citatet ur http://faith-restored.com/billing11.htm .)Den nya världsordning som jag jobbar på att
förverkliga är självständiga individer som inte låter sig manipuleras av medie-magi. -- Leif Erlinsson 2011-11-20 01:29 Leif Erlingsson 2011-12-04 11:39 http://www.sourze.se/forum/thread/10732047/page2#post10770958 i tråden "Vi är alla
obildade".Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå, 2011-12-06.
Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 17:17

Ett herrelöst tåg
Den här diskussionen handlade om en växel som las om för flera tusen år sedan och tänkare som hoppar av ett ett
herrelöst tåg de lurats på. Artikeln med diskussionen är borttagen, men kommentarerna är för bra för att tas bort, så de
får vara kvar.
Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Herrelösa tåg kl 14:19
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