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Saturday, February 18. 2012

Februari till mars 2012
2012-02-16: Clif High med Half Past Human förutspår sanningsdiarré från mediehororna bara om några dagar.
http://halfpasthuman.com/mediaunbound.html
2012-02-06: Clif High med Half Past Human förutspår att dödskulten kommer att försöka trigga igång tredje världskriget
genom att den 2 mars 2012 mossad och cia agenter sänker ett amerikanskt krigsfartyg och skyller på Iran samt att man
provcerar Kina och Ryssland att döda oss alla. Han skriver att stora delar av det officiella "(masons, illuminati, agents of
rome (opus dei et al), zionists)" är med på denna falskflaggsattack, med förhoppningen att krig ska få slut på ditt och
tusen miljoner andra människors liv. http://halfpasthuman.com/lastdaysofyourlife.html
Se gärna även Död eller liv, hur väljer du? som jag postade 2012-02-15. Jag tror att om vi aktivt med vår hela avsikt
faktiskt väljer vilken framtid vi vill ha, så har vi oerhört stor påverkan. Så börja välja om du inte vill att andra ska göra det
åt dig!
Leif Erlingsson 2012-02-18, men kan komma att göra daterade tillägg nedan.(Finns även på
http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/februari-till-mars-2012.html)
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Iran, USA, Zionism, Dödskult/Satanism kl 12:10
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Friday, February 17. 2012

ET avslöjandet börjar
The Huffington Post United Kingdom 2012-02-14 12:30: Eisenhower And The Aliens: Former US President 'Had Three
Secret Meetings With Extra Terrestrials': "Former American President Dwight D Eisenhower had three secret meetings
with aliens from another planet, a former US government consultant has claimed.", o.s.v..Former Legislator Makes
Statement on Un-Released Eisenhower Brief, Henry Mcelroy JR. deliver his taped statement about Eisenhower and
Aliens, Video: "The story about Eisenhower's close encounter of the very personal kind -- where he reportedly met with
Nordic-looking aliens -- supposedly unfolded while the president was vacationing in Palm Springs, Calif., in February
1954.", o.s.v..Det är nu det börjar.Leif Erlingsson2012-02-17 23:10

Inlagd av Leif Erlingsson i ET kl 23:10
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Wednesday, February 15. 2012

Död eller liv, hur väljer du?
En delning, en sortering av själar sker. För det finns de som vill få ett slut på ekonomi och ekologi i dödsspiral för en
värld av hjärtats intelligens och ofantligt globalt välstånd grundat på total respekt för allt levande, heder och samarbete
över alla kulturgränser.På språket "symboliska" uttrycker dödskulten i klartext rakt i ansiktet på oss sanningen om sina
ockulta människooffersritualer. Som t.ex. vid denna ceremoni vid OS i Beijing 2008 där man berättar för oss den
symboliska innebörden i den ockulta människooffersritualen i London 2005-07-07 där 13 oskyldiga offrades i en buss,
"Disclose.tv: London 2012 7/7 Olympics Sacrifice Ritual". 7 år efter människooffersritualen 2005-07-07 är 2012-07-07.
Ska Mega-människooffersritualen ske då? Lyndon LaRouche talade 2012-02-06 i en webcast, "Thermonuclear WAR
will happen SUDDENLY (Extinction Level Event) 2012", om att det brittiska imperiet under drottningen nu desperat
önskar utplåna Kina och Ryssland och antyder att strategin kan vara att slå till först med kärnvapen. Men tänk om
dödskulten faktiskt planerar en yttersta slut-orgasm 2012.Lyssna gärna på den intuitive forskaren Rik Clay, som
antagligen var något sådant på spåret när han dog faktiskt samma år som OS i Beijing 2008, efter att han talat bl.a. om
"2012 Zion Olympics" och hur detta hänger ihop med den nya tidsåldern och hur en "slutspelets Messias" (an "end
game messiah") kommer att presenteras för oss kring 2012.Rik Clay juni 2008, timme...Rik Clay - The Cosmic Mind:
Zion 2012 Olympics 2008-06-08, MP3Rik Clay - The Cosmic Mind: The End Game Messiah of 2012 2008-06-08,
MP3Rik Clay - The Cosmic Mind: Q & A 2008-06-12, MP3Rik Clay - The Cosmic Mind: Q & A Continued 2008-06-12,
MP3Medvetandeutveckling för efterblivna?Kanske min och dödskultens agenda är en och densamma, upplysning, fast
dödskulten kommit till slutsatsen att ingen annan möjlighet att snabbupplysa mänskligheten finns än kognitiv
beteendechockterapi? Eller är inte målet alls snabbupplysning, utan att vi ska ge vårt tysta bifall till att utrotas, vilket
bifall alltså enligt en schaman jag talat med skulle vara extra smaskigt för de lägre astrala regioner som dödsritualer
sänder sin energi till.Oavsett vilket så är det ett oerhört högt karmiskt pris som betalas av de själar som medvetet låtsas
sova. Som Kjell Alinge skrev till mig på mailinglistan Mediekritik 2006-02-24 00:41:50, "Se upp med dom som tror sig
veta sämre - hukandets horder". Dödskulten jobbar för att fånga själar, och envar själ som medvetet vill utöka och
arbeta för okunnigheten, kryperiet och det globala folkmordet (se ex. Google "A Poisoned World" site: youtube.com),
den globala våldtäkten på livets helighet, alla dessa är dödskultens villigt fångade själar.Men en delning, en sortering av
själar sker. För det finns de som vill få ett slut på ekonomi och ekologi i dödsspiral för en värld av hjärtats intelligens och
ofantligt globalt välstånd grundat på total respekt för allt levande, heder och samarbete över alla kulturgränser.Död eller
liv, hur väljer du?Leif Erlingsson2012-02-15Artikeln finns även
här:http://lege.net/medvetandeutveckling/dodellerlivhurvaljerdu.htmlhttp://www.sourze.se/forum/thread/10775701/page1
#post10775702
Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande, LegeNet's insikter, Dödskult/Satanism kl 17:30
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Sunday, February

5. 2012

Är livet en kasperteater?
Några funderingar från den holistiska detektiven.Ingen blir nominerad som president i viktigare "demokratier" utan
uppbackning från fraktioner av den verkliga makten.Obama var vald av en av dessa fraktioner av skäl som vi ej känner
men en viktig ledtråd är att t.o.m. avsändarna av ganska många kanaliserade budskap, alltså genom många olika
kanaliserande människor och med olika personlighetssignaturer i det ganska omfattande sända materialet som därför
möjliggör sådana bedömningar, ger ännu i denna denna dag Obama stöd som en mycket speciell ljus själ, men som har
måst ha stöd av de mörka för att ö.h.t. bli nominerad, och ursäkten nu från dessa källor är att käbblet mellan fraktionerna
av de mörka dragit ut på tiden och att Obama därför varit tvungen att godkänna sånt han absolut inte vill veta av, men
att de riktigt mörka resultaten aldrig ska komma att hinna materialisera.Samtidigt finns t.o.m. på Vita Husets hemsida
bevis för att Obamas medborgarskap är förfalskat. Den sekund media får order att blåsa upp detta är han rökt. Min
tolkning av detta faktum är att en fraktion krävt att få ha denna hållhake. ("Obama i planerad konstitutionell kris?", Leif
Erlingsson 2012-01-16 13:32, [länk] .)Jag spekulerar själv att en "Breakaway Civilisation" existerar som är de som såväl
ligger bakom vilka själar som man vill ha på viktiga politiska och andra positioner som även en väldans massa
signalering till insider fraktioner och en massa vanliga kanaliserare. Det är inte jättesvårt att kanalisera, jag känner flera
som själva gör det. Människokroppen är ett slags interface till många olika plan av verkligheten.Vad alltihop i slutändan
handlar om? Kanske det som Dr. Jens Jerndal skriver om...Who is really running our world? Are all the presidents and
prime ministers and other power mongers who seemingly run the world, just puppets, marionettes, controlled by
someone invisible, unseen?Läs vidare... [länk] .Men jag citerar från en bit ned:What if it´s all just a giant spiritual
exercise to force the rest of us to grow up, become aware and do something about it? If so, it seems we need
excessively strong provocations to wake up, come to our senses, and rise to an appropriate level of awareness and
active stewardship of our human inheritance, and of the planet we have recently taken control of.Remember that the
Devil is a creation of the almighty God, and without Judas there would have been no Christianity.The question is: Will
we have to endure the destruction of our material world, the decimation of physical life, a catharsis so deep that our
entire planet becomes uninhabitable for the kind of life that it presently hosts, before we come to our senses and realize
our true identity and our true spiritual calling as a soul species?Are the puppet masters just misguided human beings of
flesh and blood, psychopaths obsessed with power and material possessions, or are they driven by some form of higher
godlike consciousness that moves them to act destructively in pursuit of an ulterior spiritual purpose?I don´ t have the
answer.Själv misstänker jag dock att en av dessa Breakaway Civilization kasperteateroperatörer framträdde via Skype
från någonstans i universum i en intervju för en tid sedan med David Wilcock, har tidigare kommenterat MP3:n så
här:Leif Erlingsson 2011-12-15 20:29 på Sourze [länk] :Lyssnar på dagens intervju med David Wilcock som jag berättar
kring och länkar till från [länk] 2011-12-15 16:42. Det är så uppenbart att mid-level management i "Illuminati" eller World
Management Team eller vad de gillar att kallas sig är oerhört byxis nu, medan "higher up" är helt för att allt ska ut i det
öppna, för s.k. Disclosure.Jag tyckte senare mig känna av exakt samma personlighet ur ett kanaliserat budskap jag fick
som text. När jag nämnde det till en annan person så hade den personen redan själv tänkt på samma sak. Kan alltså
vara så att Breakaway Civilization manipulerar oss för att vi ska bli redo att ingå i ett större galaktiskt sammanhang, men
att vi först måste bli klara med en del tjafs och omogenhet som vi behöver bli av med. Och att "kasperteatern" är till för
att vi ska växa upp... Men att en del av de insiders som sköter om att hålla uppe illusionernas gobelänger har blivit lite
väl fästa vid sina jordiska ägodelar, makt och inflytande o.s.v. så att de inte kör framåt enligt plan.Det var några
funderingar från den holistiska detektiven.(Från epost sänt till mindre grupp 2012-02-04 20:25:34.)Denna text är
samtidigt postad på Sourze: [länk] .
Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande, USA, ET, LegeNet's insikter kl 09:53
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Thursday, February

2. 2012

Antihumaniströrelsens historik - En ulv i fårakläder
Börje Peratt i NewsVoice 2012-02-02:
"Antihumaniströrelsens historik - En ulv i fårakläder"
Ännu en mycket viktig artikel.
-> [länk]
Inlagd av Leif Erlingsson i Propaganda, Manipulation, Andligt uppvaknande, Mänskliga rättigheter,
Intelligentsian, Kultureliten, Indoktrinering & hjärntvätt, Civilisationskritik kl 13:18
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Wednesday, February

1. 2012

Rashygien och vetenskap som religion: Humaniströrelsens historia
Rickard Berghorn i Tidningen Kulturen 2012-02-01:
"Rashygien och vetenskap som religion: Humaniströrelsens historia"
En mycket viktig artikel.
-> [länk] [länk]
Inlagd av Leif Erlingsson i Propaganda, Manipulation, Andligt uppvaknande, Mänskliga rättigheter,
Intelligentsian, Kultureliten, Indoktrinering & hjärntvätt, Civilisationskritik kl 12:13
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