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av Leif Erlingsson
2009-11-04
Jag är en Tankebrytare. Förstod det för en stund sedan. Tankebrytare ägnar sig åt
Medvetandeutveckling. Att bryta nytt medvetande. Det är ett hårt slit. Inte många orkar.
Flertalet människor kör på i ett antal gamla medvetandefåror / programslingor, med inkörda
möjliga medvetandeprogramanrop. När man försöker få dem att anropa en ny programrutin,
t.ex. " BACONINFLUENSA " (Tack, Kalle Hellberg!), då är det omöjligt att "göra anrop" dit. Ja,
de kan klicka länken - men medvetandet hänger ej med.
Det som slutligen hjälpte mig få syn på vad jag är var att jag letade efter en fil från en webbsite
jag besökt, och då jag inte kom ihåg vad webbsiten hette fick jag leta igenom en MYCKET
LÅNG lista med webbsiter jag arkiverat information från de senaste fem åren. Det är över 1200
stycken, så det tog nästan en timme att hitta filen. Under tiden jag tittade på alla dessa
webbadresser insåg jag vilket OERHÖRT omfattande material jag iallafall skumläst under dessa
år. Jag insåg att det skapat referenser och öppningar i mitt medvetande som möjliggör för just
mitt medvetande att svänga in på spår som så många andra medvetanden helt enkelt är
oförmögna att färdas.
Den inversa insikten är att utan bredd och djup - det som förr kallades beläsenhet - så är det
omöjligt att ta till sig viktig information. Ska väl tillägga att jag även har en hel vägg full av
böcker som jag också läst eller ibland skumläst, huvudsakligen från samma tidsperiod. Orsak:
Jag kände snart att vi har ett litet fönster där vi kan påverka utvecklingen om vi förstår den, men
att detta fönster snart stängs. Därför har jag lagt all kraft på just min medvetandeutveckling
under dessa år. För att kunna bryta ny tankemark. Nybyggare, det är jag.
Leif Erlingsson
2009-11-04
PS: Missa inte denna fantastiska människa: Läkaren som blivit nunna, Teresa Forcades, om
varifrån de nu aktuella vaccinationsvirusen kommer -- några alternativa länkar...
-

http://vimeo.com/7298827
http://vimeo.com/ALISH
http://timefortruth.es/
http://youtube.com/1ALISH

Och se även...
-

http://vaccinationsfaran.se/
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-

http://cmef.eu/pdf/jk.pdf

När ni tittar på någon kollega eller släkting med svullen kanske knallröd arm efter "vaccinering",
försök "anropa en ny programrutin" - och försök få med medvetandet... Det kan kräva
omfattande Internetstudier, just det stormedia och myndigheter avråder från...
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