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Tror du på någonting?
Tror du på någonting eller kan du allt utom just att tro? Allt kanske
började för 14 miljarder år sedan eller några år tidigare eller senare…
Vem vet? Kanske bäst att tro något om man nu måste ta ställning.
Förresten kan man visa, bl a med hjälp av Einsteins teorier, att det blir
en explosion om mängden materia kommer upp i en viss kritisk mängd.
Kan tänkas inträffa om all materia eller alla svarta hål samlas på samma
ställe… Då finns det kanske utrymme för att tro att det funnits flera Big
Bang, kanske oändligt många. Man kanske kan satsa ytterligare några
tusental miljarder dollar på att försöka få en säkrare tro angående detta
för inte är väl dessa satsningar rena rama hjärnföroreningarna…

Övernaturligt?
När jag, till fots, var på
väg till en matvaruaffär
såg jag, i en inre bild,
en banarbetare klämma
sin hand mellan två
buffertar. När jag,
några minuter senare,
passerade järnvägsstationen hade en sådan
olycka just hänt på
bangården. Vad ska
man tro om sådant?
Eller vet man kanske att
sådant heter
klärvoajans? Jag har
haft liknande upplevelser ända sedan jag
gick i småskolan. Jag
minns en luciadag i
Töreboda, i början av
50-talet, när en lastbil
med årets lucia och
tärnor plötsligt gungade
till. Då såg jag i en inre
bild den rödhårige Arne

med ett demolerat men
oidentifierbart ansikte
men jag kände igen
hans kläder… Under
senare år har än mer
förbryllande och
brännande händelser
inträffat. Vissa
människor har spontant
förknippat dessa
händelser med ett
tecken på någon form
av Gudsexistens.
Varför? Skulle inte
dessa företeelser kunna
styras av naturlagar
som vi idag inte vet
något om?

gjort det. Alternativet
skulle ju vara att allt är
evigt och en sådan teori
skulle vara svårare att
förstå menar vissa, men
är det så? Kanske är det
lättare att inse att det
finns en Gud som har
skapat allt fast vad gör
vi då med naturlagarna
och utvecklingsläran?
Skulle alltså en Gud ha
ett gränssnitt mot våra
naturlagar…? Skulle det
alltså finnas en allsmäktig Gud som accepterar allt hemskt i
världen… Är han allsmäktig och struntar i
När det gäller
allt lidande eller kanske
universum så finns det han/hon njuter av att se
forskare som ägnat hela på! Kristendomen firar
sitt liv åt att försöka
alltså Jesu födelse som
förklara hur någonting skulle skett den tjugohar kunnat uppstå ur
fjärde december år noll
ingenting, om det nu
trots att vi vet att den

komet som de tre vice
männen troligen såg
uppenbarade sig sju år
före vår tidräkning…
Jesus föddes inte heller
i Betlehem om han ens
funnits… Tänk så lägligt
att man fick lära sig en
massa psalmverser och
en massa annan goja i
skolan. Ta t ex Ruben,
Simon, Levi, Juda, Dan,
Naftali, Gad, Asser,
Isaskar, Sebulon, Josef
och Benjamin. Vilka var
dessa? Varför i helvete
fick jag lära mej denna
ramsa? Ingen har ens
försökt att förklara
detta för mej! Men
numera vet jag ju att
kristendomen med sina
förbannade regler har
tillkommit för att ha
som tillhygge vid
plågandet av människor. Barn tvingades att
vidröra döda. Vissa
människor ansågs
orena och fick sitta i
stupstocken vid kyrkan
och skämmas och
kränkas. Etablissemanget var alltså så
fegt så att det inte
vågade stå upp för den
förnedring som denna
behandling stod för.
Andra hjärnföroreningar?
Viss astronomi kanske
man kan ha nytta av t

ex planeternas rörelser.
De rör sig olika fort runt
solen och ibland
hamnar de nära
varandra så att t.o.m.
hela solsystemets
tyngdpunkt hamnar
utanför solens massa. I
Vissa tider kan därför
jorden komma närmare
eller längre ifrån solen.
Detta kan säkert bidra
till uppkomst av istider
och värmeperioder.
Även solfläckar kan ha
betydelse för hur solen
kan motverka den kosmiska strålningen att nå
jorden och värma upp
den ytterligare.
Ökningen av koldioxidhalten i luften påverkar säkert också. Om
man bortser från molnbildningen så ger den
ökade koldioxidhalten
som eldningen av
fossila bränslen förorsakat en extra uppvärmning på ca 0.3
grader Celsius under
1900-talet. Inte 0.7
grader som FN:s
klimatpanel påstår.
Fortsätter man att
släppa ut koldioxid så
ökar den globala
uppvärmningen inte
linjärt utan den planar
ut så att den, vid en
tiofaldig ökning, 2(4)
ger en teoretisk temperaturökning på två
grader. Så mycket

fossila bränslen finns
knappast!
Sadistiska
människor?
Men hur fungerar då
människorna på denna
jord? Jo, människorna
är mycket anpassningsbara och strävar
efter att göra livet mer
njutbart och komfortabelt men det gäller
inte alla. De rika vill ha
mer och de fattiga blir
ännu fattigare om inte
samhället inför s.k.
skyddsnät. Men fattiga
länder blir oftast ännu
fattigare. Finns det
naturtillgångar så
kommer oftast något
västland dit och lurar till
sig vinsterna från
exploateringen. För att
få sin vilja igenom så
kanske en och annan
muta måste betalas till
några korrupta ledare…
När det gäller tamdjur
så måste dessa hägnas
så att de kan bete sig
någorlunda naturligt.
Kor måste få vara ute
på bete viss del av året.
Hundar får inte lämnas
ensamma mer än högst
sex timmar per dag.
Fängslade personer har
rätt att vistas på en
rastgård minst en
timme per dag. När det
gäller människor på
äldreboenden så kan de

förvaras inomhus i
åratal… De har ingen
laglig rätt att få komma
ut. Om man frågar
ansvariga ministrar om
det inte skulle kunna
skrivas in i lagen att
även människor ska ha
samma rätt att vistas
ute som t ex tamdjur så
får man undvikande
svar. Utredningen om
de äldres boende innefattade inte detta med
utevistelser… Man kan
se på ministerns ögon
att hon skäms men
snart stelnar blicken till
som hos en psykopat…
Har vi sinnessjuka
ministrar? Uppenbarligen! Förr fanns det
alltså ättestupa och nu
är den ersatt av
tvångsinlåsning med
smaklös mat från
storkök 600 km bort…
Kan kanske ses som en
ättestupa i modern
form där de gamlas
personlighet och
livsvilja sakta bryts ner.
Ättestupan var ändå
kanske mer human och
rejäl… Jag har ibland
åkt förbi ett
äldreboende i Krokom
och vissa varma
sommardagar rullade
man ut vissa gamla i
sina rullstolar ut i
entrén. Denna hade ett
tak som gjorde att de
gamla inte behövde bli

utsatta för direkt
solljus. De gamla satt
där i rad på rad utan att
egentligen göra något
synbarligt. De läste
inget och pratade inte.
De hade tydligen blivit
helt passiviserade av en
fullständigt stimulansfri
miljö. De var helt enkelt
endast förvarade...
Hur kunna leva ett
värdigt liv?
Hur ska man göra för
att kunna leva ett
värdigt liv och leva med
upptäckarglädje och
känna livsmening?
Första förutsättningen
är att vi röstar fram
politiker som inte tar
från de fattiga och ger
till de rika utan tvärtom! Men man måste
även jobba med sig
själv! Kanske måsta
man försöka hålla sig
fysiskt igång t ex med
joggning. Någon timme
varannan dag räcker
troligen. Kör i en takt
som just du gillar men
jogga hela tiden! Att äta
är också troligen viktigt.
Helst kanske fisk och
frukt och grönsaker och
grovt bröd. Kanske
3(4) också olivolja och
fiskolja och ev.
vitamintillskott. Hur
håller man hjärnan
igång då? Kanske
genom att lyssna på

vissa praktverk av
Mozart. Av någon
underlig anledning
tycks den musiken
rycka tag i tänkandet
och man tvingas att
tänka på ett annat
sätt... Detta gäller
tydligen även för
musikstycken som man
hört många gånger och
som man liksom kan.
Har det blivit bättre
sedan inträdet i EU?
Avgiften år 2009 är 27
miljarder kronor. Dessa
pengar skulle säkert
gjort bättre nytta i
Sverige! Vissa påstår
att vinsten genom
frihandeln är större än
dessa 27 miljarder. Om
man då säger att det
alltså skulle räckt med
EES-avtalet som vi ju
hade innan inträdet i
EU, så får man inget
svar... Jag tycker det är
obegripligt att
förespråkarna för EU
inte kan förklara sig. Är
det alltså parlamentarikernas och kommissionärernas löner som
är skälet till medlemskapet i EU? Åttiotusen i
månadslön och de
beslutar själva om sin
egen lön. Detta är alltså
feodalsamhället i ny
form! EU:s regelverk är
ju dessutom så komplicerat så att inte ens

professorer i EG-rätt
kan ge besked om vad
som gäller!
EU-upplysningen ger
rena lögner till svar om
t ex Sverige kan tvingas
bryta uran. Ett
EU-beslut kan tvinga
Sverige till detta!

totalt sett, ger mer
koldioxid per mil. Saab
har ingen miljöbil värd
namnet ens inom fem
till tio år. Chevrolet har
redan en bränslesnål
hybrid färdig för produktion. Varför ges
subventioner till
etanolbilar i Sverige?
När det gäller löner och Detta har bromsat och
skatter så ska detta
bromsar utveckling av
skötas på lokal nivå.
vettigare fordon!
Trots detta kryddar t ex
Varför finns PUL? Jo,
Frankrike alla sina
politiker med kontanta därför att politikerna är
ersättningar som alltså rädda för att bli illa
åtgångna när deras
ej beskattas och inte
heller kan spåras! Vem vansinnigheter offentliggörs på nätet!
är EU till för?
Saabs saga all?
Etanolförespråkarna
struntar i miljön
eftersom etanolbilar,

Hur motverka Spam?
Anmäl alla spam till
Spamcop!
http://www.spamcop.net
/
4(4)

Hur kolla om din dator
är skyddad? Kolla med
hjälp av denna site:
https://www.grc.com/x/n
e.dll?bh0bkyd2
När ska folk på t ex
Svt1:s Rapport lära sig
svenska?
Citat: ”Knäckfrågan var
om hon var död då hon
sköts eller inte.” Sköts
hon eller inte eller vad
menas? Om
frilansjournalisten Anders
Jonson skulle rapporterat
skulle han sagt så här:
”Knäckfrågan var om hon
var död eller inte då hon
sköts.” Fast det är väl för
mycket begärt att folk
som jobbar som
journalister dessutom ska
kunna uttrycka sig väl i tal
och skrift…

Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har
du andra idéer till innehåll så kom med tips eller skriv ihop något själv. Din
identitet är skyddad av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen förbehåller sig
rätten att avkorta och redigera inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen
har rätt till replik. Inga artiklar honoreras. /Redaktionen
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