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Har sedan 18 oktober 2002 då jag startade mailinglista för respektfull dialog arbetat för allas vår
verkliga förståelse, vilket naturligtvis inbegriper min egen.  Vi är alla i en process av att förstå
vår värld.  Min egen process har lett mig in i och ut ur olika sammanhang men jag har alltid
arbetat för maximal förståelse för alla.  Alltså såväl för att vi ska förstå varandras olika
perspektiv som att vi alla ska förstå så mycket som möjligt.

13 mars 2003 startade jag, efter att ha blivit ombedd av listmedlemmar på en mailinglista för
demokrater i USA (goregroup@algore04.com) som utan förklaring stängts av av dess
administratörer, en ersättningsmailinglista.  Diskussionerna på denna lista gav mig nya
perspektiv.  Men jag hade redan reagerat mycket starkt mot det krig mot Irak som började den
19 mars 2003.

Dessa händelser och de olika perspektiv jag från olika källor fick på dem, som orsakade stark
kognitiv dissonans i mig då det som sas officiellt inte gick ihop med annat jag tog del av, blev
min drivkraft att på egen hand söka och jämföra källor.  11 februari 2003 ramlade jag på en länk
till "George Bush: The Unauthorized Biography" av Webster Griffin Tarpley; Marianna Wertz;
Anton Chaitkin.  Manuskriptet fanns online.  Tarpley &Co berättade saker helt utanför min
världsbild, som historien om opiumimperiet och striden om kontrollen över den amerikanska
republiken och om hur familjen Bush under andra världskriget stödde Hitler.

Jag blev för min egen själfrids skull tvungen att begära ut vissa nyckelreferenser direkt ur
amerikanska nationella arkiv.  Jag hade tack och lov en amerikansk adress varifrån jag kunde
får dem vidarebefordrade, för detta kunde bara beställas i USA.  De nyckelreferenser jag
verifierade stämde, historien om familjen Bushs finansiering av Nazityskland var inte uppdiktad. 
Denna verklighetskontroll, denna verifiering mot de historiska källdokumenten, blev för mig den
nyckel som behövdes för att kunna påbörja processen att bilda mig en självständig
verklighetsuppfattning.  En verklighetsuppfattning som inte ständigt hoppar tillbaka till vad som
påbjuds från media och omgivning.

Det blev fler mailinglistor, det blev engagemang i föreningar som tycktes arbeta för folkbildning
och det blev forum och webbsiter. 

3 juni 2005 startade jag t.ex. life.lege.net för "Livs-grundade diskussioner"; "Diskussioner om
etik & politik som tjänar livet, i relation till d:o som tjänar andra värden än livet och

 1 / 3



Beskrivning av mitt folkbildningsarbete

Skrivet av Leif Erlingsson
2014-04-10 14:00 - 

människorna.  Kontrasten mellan dödens och livets etik tydliggörs.
"  Och den 28 samma månad 
mediekritik.lege.net
för "
Diskussioner och analyser om vad som inte skrivs i media och varför
".  14 augusti 2005 blev det även en blogg; "
Intelligentsians blockering
", 
blog.lege.net
.  Det har blivit fler webbsidor men de nyssnämnda finns kvar och kan besökas.

Det jag upptäckte genom föreningsengagemangen var att individer som verkligen arbetar för att
på djupet förstå vad som pågår även i dessa sammanhang marginaliseras.  Naturligtvis stödde
jag de äkta sanningssökarna men detta ledde också till att jag själv inte kunde vara kvar.

Sedan september 2009 har jag istället enbart arbetat kontaktskapande och genom att nätverka
med och stödja de personer som själva verkligen arbetar för att på djupet förstå vad som pågår,
och gärna också kommunicerar detta.  Genom alla tillgängliga kanaler, inklusive många
personliga möten.  Jag har också ständigt arbetat för att fördjupa och vidga min egen
förståelse.  Inklusive att förstå vår fysiska verklighet bättre.  Allt detta arbete för fördjupad
förståelse har lett till slutsatsen att innan man bryter igenom "stenväggen" ("stonewalling") av
informations- och respons-blockad i så många frågor så blir det heller inget genombrott i dessa
många olika frågor.  Att den officiella verkligheten är en Potemkin-kuliss.

Många har tackat mig för mitt viktiga folkbildningsarbete, varför jag härmed presenterar denna
viktiga merit:  Jag är en Folkbildare.  Men en sådan som arbetar bredvid alla etablerade
strukturer för att kunna behålla mitt oberoende och min frihet att inte behöva ta politiska hänsyn
före det för mig primära; att identifiera det som hindrar vår värld från att bli en totalt kärleksfull
värld av oändligt välstånd, samt att söka vägar att gå runt dessa hinder.

En kompetens jag har är att kunna leda dialoger.  Jag är bra på att kunna se saker ur många
olika perspektiv, och därför på att hjälpa uppriktiga och välmenande människor att kunna förstå
andras perspektiv, var de så att säga kommer ifrån.  Jag kan se förbi populistiska sätt att
fungera där en är "god" och en annan är "ond" utifrån vilka ord och begrepp personen
använder, till att se vad människor verkligen försöker säga.  På så sätt kan jag jämka perspektiv
tills eventuella verkliga skillnader kvarstår, så dessa kan nås och föras dialog kring.
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