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Didrik Søderlinds løgn blir aldri en sannhet. Selv om
han mobiliserer alt og alle han kan, fra sitt ekkokammer
der han har blokkert meg, så får han det aldri til. Jeg
lyver ikke. I motsetning til ham. Det har med integritet å
gjøre. Humanisme. Etikk. Redelighet. Åpenhet. Ærlighet
Elin Gregusson @elingre1 · 8. jun.
Svar til @elingre1 @st1p og 11 andre
Didrik Søderlind - som fortsatt ikke har opphevet blokkeringen - fortsetter å vikle
seg inn i sin egen løgn, fremfor å erkjenne. Jeg er ikke jurist, jeg tilbyr ikke "juridisk
hjelp", og har heller aldri forledet noen til å tro det. Min virksomhet er avklart med
rette myndigheter
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Flere svar
Erik Strand @ErikStrand12 · 9. jun.
Svar til @elingre1
Hva er det som er løgn her? Skjermdumpen viser at du tilbyr (hvis det er din
side) hjelp som etter vanlig språkbruk kalles juridisk.
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Elin Gregusson @elingre1 · 9. jun.
Nei, og dette har aldri vært et praktisk eller reelt problem. Virksomheten er
avklart med rette myndigheter. Dette vet Didrik Søderlind og andre fra
samme miljø, som mot bedre vitende beskylder meg for lovbrudd, gang på
gang. År etter år.
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Elin Gregusson @elingre1 · 8. jun.
Svar til @elingre1 @st1p og 11 andre
Didrik Søderlind - som fortsatt ikke har opphevet
blokkeringen - fortsetter å vikle seg inn i sin egen løgn,
fremfor å erkjenne. Jeg er ikke jurist, jeg tilbyr ikke
"juridisk hjelp", og har heller aldri forledet noen til å tro
det. Min virksomhet er avklart med rette myndigheter
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Vis mer
Erik Strand @ErikStrand12 · 16. jun.
Når jeg spør "hva" som er løgn, er "nei" et lite oppklarende svar. Jeg har aldri
sagt noe annet enn at virksomheten er avklart med rette myndigheter - bare
at det er vanskelig å kalle det løgn at du tilbyr juridisk hjelp.
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