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Thursday, April 20. 2006

Presentation av Leif Erlingsson
Leif ErlingssonJag heter alltså Leif Erlingsson, och jag har snabbt gått från politisk dvala till allt större medvetenhet
sedan september 2002, när jag insåg att USA höll på med ren krigspropaganda. Jag har även tros-mässigt sedan våren
2004 gått från sekteristisk indoktrinering till fritänkeri. Och sedan jag blev fritänkare har jag insett att detta är ett mycket
ovanligt tillstånd. Jag har dock inte (ännu) sökt psykiatrisk vård för detta.Läs resten i Presentation av Leif Erlingsson
Fri Apr 14 00:00:00 MEST 2006 samt på övriga länkar från Sidan om Leif.TILLÄGG, 2007-07-08: Jag har intervjuats,
och på sista frågan berättar jag lite om mig själv och min bakgrund:2007-06-03 Ugglor i mossen - pdf kommentarer.TILLÄGG, 2008-10-08: I en bloggning "Verklighet" ger jag ett slags programförklaring till mitt engagemang
- tre år efter att jag började blogga, och fem år efter att jag började göra webbsidor om hur vi manipuleras. Lögner gör
att människor slutar tro på någonting alls - alieneras. Och slutar vi tro på livet, blir vi besegrade. Därför känner jag
själv att min självpåtagna mission nog är att söka ÖVERBRYGGA alienationen, genom att omvandla lögn till sanning....
Jag tänker t.ex. att alla lögner bygger på sanningar i botten, som sedan vänds till lögn. Alla religioner bygger på
sanningar, men sedan leder man människorna i motsatt riktning mot de ideal man förespeglar. Ideologier likaså. Så
vad jag vill är att gå ett par nivåer ovanför dynggropen i massmedia, och se det som är sant hos Scientologer, Jehovas
Vittnen, Mormoner, Moderater, Socialdemokrater, Miljöpartister och allt vad de heter, men samtidigt se var de alla går
vilse, det är det jag skulle önska åt oss alla. Att lära sig omvandla lögn till sanning! Att inte ständigt kasta ut den
stackars blåslagna babyn med detta eviga badvatten! Att bygga broar mellan ideologier, religioner, vetenskapsgrenar
o.s.v. så att vi kan använda våra respektive spjutspetsinsikter utan att samtidigt förakta varandras livserfarenheter och
insikter!Se gärna även olika
intervjuerhttp://video.google.com/videosearch?q=%22Leif%20Erlingsson%22&filter=0#http://video.google.com/videoplay
?docid=5055158381618145034
Inlagd av Leif Erlingsson i Propaganda, Andligt uppvaknande, Krigspropaganda, USA kl 22:20
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