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Paradigmnavigatör
av Leif Erlingsson
2007-08-28
Hej.
Jag heter Leif Erlingsson, och söker tjänsten som Paradigmnavigatör. Vad jag har för kvalifikationer? Låt se, jag
nätverkade redan 1988, via Videotex, BBS:er och Internet. Jag 'profeterade' tidigt om Linux, startade redan 1996 ett
forum om affärskritisk användning och huvudartikeln i ett temanummer av Datateknik (1998-10) om fri programvara var
en intervju med mig; "Segertåg för öppen och gratis unix". Mina visioner så långt har slagit in. Men det var bara
uppvärmningen. För att inte bli långrandig, så har jag de senaste åren - sedan 2002 - ägnat all energi och tid jag kunnat
undvara, och mer därtill, på att intuitera och analysera var världen är på väg. I detta arbete har jag följt min intuition i de
böcker, texter och möten jag har tagit del av och de kontakter jag tagit. Bredden, längden och djupet på det jag har
sugit in och bearbetat går bortom alla fack. Detta har gjort mig till en Paradigmnavigatör. Får jag tjänsten nu?
Leif Erlingsson
2007-08-28
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Tyvärr måste vi meddela att tjänsten redan är tillsatt
2007-08-29
Vi måste tyvärr meddela att tjänsten redan är tillsatt av annan sökanden. Ni är väldigt sent ute, ansökningstiden gick ut
för 6 år sedan Bor ni i djungeln?! Om ni vill hinna ikapp, rekommenderar vi att ni lyssnar på Richard Lloyd Jones, att ni
läser Dr. Norberto R Keppe och att ni undersöker organisationen Stoppa förstörelsen av världen. Ni är välkommen att
kontakta oss igen när ni är bättre uppdaterad.
2007-08-29
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Andra bloggar om: paradigm, paradigmnavigatör

Inlagd av Leif Erlingsson i Andligt uppvaknande kl 22:44
Några har ju förstått att verka som sin egen; lärare, elev, rektor, arbetsgivare, arbetstagare och såklart paradigmnavigatör.
Jag vet ju att du skojar litet, för innan du postade så visste du svaret.
Någonstans i allt detta navigerar jag omkring likaså.
Anonymt på Aug 29 2007, 02:56
Se http://blog.lege.net/?/166-Expertbluffen.html#c1444 - kommentar i annan tråd.
Och som kommentar till Oscar: Trilogiska företag. Man kan ju starta eller gå med i ett d:o...
Anonymt på Aug 29 2007, 13:42
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