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Återkoppling genom känslan

Fick för snart fyra år sedan ett budskap genom en dröm om att jag skulle återkoppla från det
nya, "från det röda" (hjärtats intelligens?), och kommunicera mina tankar om framtiden. (" Jag
drömde
", 2008-08-31.)

Redan innan det har jag ständigt om-betraktat all gammal information ur ljuset av ny
information.

Återkopplas denna nya information gentemot den gamla via känslan eller hjärtats intelligens
skapar vi själva en högre dimensions verklighetsupplevelse åt oss själva. Kanske synergin
mellan oss sker just genom denna återkoppling. Signaturen Gwandau menar att det inte finns
någon gemensam fysisk värld utan den upplevda gemensamma världen utgörs av
överlappande paradigmupplevelser.

"Oändlighetsbegreppet förutsätter oändlighet i alla riktningar, exoteriska som esoteriska. Och
som varje sann tänkare inser, så innebär det begränsade endast att gränser är satta av
gränssättaren själv. [...] Övergången mellan de oändliga paradigmerna är en sömlös, steglös
karmisk shuntmekanism, där halva mandatet i den multidimensionella rörelsen genom
paradigm-matrisen tillhör oss, och den andra hälften emanerar från den bakomliggande
Intention som vibrerar oss alla till existens.

Denna fifty-fifty balans är själva den kosmiska algoritm som skapar existens åt den fria viljans
samspel med Karma, och är själva förutsättningen för sprituellt växande,
medvetande-expansion och kreativitet.

Genom att spegla denna Intention med vår egen dröm, så skapar vi vektorer av
förändringsenergi vars potential står i direkt proportionellt förhållande till drömmens grad av
egolöshet eller ego. Valet av riktning är vårt eget val och själva essensen i den fria viljans
exekvering.
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Skeenden som kan uttryckas intellektuellt är dock oerhört begränsade av sitt logiska beroende,
dessutom är människans uppfattning av logik troligtvis oerhört begränsad. Säkerligen är vi
effektivt skärmade från förmågan att förstå högre skeenden bortom vår konceptuella förmåga
genom att vi uppfattar dem som irrationella och osammanhängande.

Kaos är den perfekta bufferten. Den dag en medvetande varelse når rätt skikt i sin utveckling,
så upphör kaos att vara kaos, och graden av access vidgas." (Gwandau i korrespondens med
Leif Erlingsson 2010-12-07 20:51:47.)

Känslan är den perfekta metoden att låta dessa högre skeenden bortom vår konceptuella
förmåga ändå vägleda oss mot sådan högre insikt. Ett steg i taget.

I en kanalisering rörande Atlantis läser jag att i deras utveckling av sina medvetanden, när de
började öppna upp inför alla möjligheter, att det verkligen fanns varelser på andra planeter, då
var de i kontakt på ett sätt som var icke-begränsat. Då fick de förmågan, genom att lämna det
begränsade sättet att tänka och känna och tro, att ta emot det som kom från andra universum
och från andra planeter. (Dolores Cannon, The Convoluted Universe - Book One, s. 198.)

Själv har jag länge tillämpat känslan för att leda mig till information i en ordning så att jag
kommer till information som bör korsbefruktas i en shuntmekanism med annan information jag
väl kommer ihåg eller ofta också nyss har kommit till.

Leif Erlingsson
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