
Hej! Här kommer info nr 7−100, den 16/8:

Detta mitt hundrade info i år är ett annorlunda info, som endast har en enda punkt (som jag ibland
"smugit" in i mina info), nämligen:

1. Vart är vi på väg?

M v h   Kalle H.
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1.
Vart är vi på väg?
Frågan är politisk, men inte partipolitisk och den innefattar allas vårt nuvarande leverne och allas vår
framtid.

Du som bara vill ta del av mina "normala" info om strålningsfrågan och hälsorisker kan sluta läsa här (men
jag undrar om du vill missa fortsättningen?). Här följer lite tankar fritt ur roten, snabbt nedtecknat?kanske
retar det en del av er som inte håller med om nedanstående, den risken tar jag?.

Det totalitära samhället smyger sig inte längre på oss, som det försiktigt började göra redan på 1950−
talet, nu klampar det på som stora elefanter. De sociala ramarna raseras nu med enorm hastighet,
människovärde existerar inte längre, det är bara pengar som betyder något. Det vackra ordet
"globalisering" har en mycket ful baksida, som består i överutnyttjande av Jordens resurser med
påföljande miljöförstöring och utsugning av de fattigaste nationerna och dess medborgare.

I Sverige, som sedan länge varit en lydstat till de stora ekonomiska grupperna, den verkliga "Makten" på
vår Jord som nu i praktiken styr all utveckling i alla nationer, har man nu fråntagit medborgarna all
möjlighet till att bestämma den egna framtiden. Politikerna har i totalt oförstånd (?) lämnat över
beslutanderätten över nationen Sverige till EU (maktens arbetsgrupp för Europa), helt i strid med svensk
grundlag. 
Med vilken "demokratisk rätt" beslöt t ex sossarna att ansluta Sverige till EU, innan den manipulerade
folkomröstningen skedde? Man hade inte gått till val på denna för vårt land så omvälvande händelse, att
lämna över den formella beslutanderätten över den egna nationen till den globala makteliten!

Hur var det med byggandet av Scan Linc och bron över Öresund? Vi i miljörörelsen fick försäkran från
regeringen att "så länge vi socialdemokrater är i maktställning så kommer inte Scan Linc att byggas"! P−
G Gyllenhammars maktgrupp Round Table of European Industrialist bestämde (via K−O Feldt) att bygget
skulle fortgå! Och regeringen lydde och byggde vidare!

Vi har nu en försvarsminister som utan betänkligheter drar in oss i av "Makten" iscensatta krig i världen
och därmed placerar Sverige på terroristers listor över kommande mål (ministern lyder givetvis bara givna
order). 

Övervakningssamhället byggs nu med rasande fart och är snart fullkomligt, vilket är ett nödvändigt
verktyg för "Makten" för att hålla ev motståndare i schack. "Jag har inget att dölja, så mig får de gärna
avlyssna", kan det låta från "den stora massan". Vad de inte förstår är att de när som helst kan bli
"haffade" p g a angiveri eller att de anses obekväma för den sittande regimen. Att de är totalt oskyldiga
spelar ingen roll, vill man få dit någon så har den inget att sätta emot. Här har vi mycket att lära av forna
öststaterna!

På 1950−talet och ett gott stycke framåt verkade makthavare av alla slag låtsas värna om medborgarna,
vi skulle inte ens behöva bry oss om vår egen framtid, den skötte politikerna, "vi tar hand om er" var ett
vanligt uttryck. Socialförsäkringar och andra trygghetsavtal bakades in i anställningsförmåner. Wallenberg
skapade jobb och var Sveriges "snälla farbror", socialdemokraterna gav sken av att stå på arbetarnas
sida mot "kapitalet" och kämpa för bättre villkor och högre lön.
Men i själva verket var dessa "motpoler" djupt sammansnärjda och jobbade helt i symbios med varandra,
något annat var heller aldrig meningen. Tage Erlander och Marcus Wallenberg reste tillsammans till det
första Bilderbergmötet i Holland 1954 och fick där direktiv för närmaste åren. Den s k Rosenbadsandan
var inget annat än en uppgörelse bakom ryggen på svenska arbetare om ett samarbete för att maximalt
öka kapitalets makt och rikedom. 



Genom att "ta hand om" svenska folket och förse oss med planerad "lagom" välfärd samt indoktrinerande
skådespel, har man skapat en majoritet medborgare som är "lättstyrda", vilket också har varit syftet. 
Samhörigheten mellan medborgarna har man effektivt slagit sönder genom massutbud på information
(viktig som oviktig) bl a möjlighet att se över 300 tv−kanaler. På hur många arbetsplatser kan man
diskutera något aktuellt och viktigt som hänt, när alla sett olika skräpprogram kvällen innan? För en
majoritet av svenska män verkar livet gå ut på att jobba, läsa sportsidorna och se på TV:s skräputbud.
Allra sämst ställt är det med ungdomar, vilka i majoritet är totalt samhällsfrånvända, detta p g a den it−
och reklamvärld de lockas leva i (de väljer bort nyheter och samhällsprogram på radio−tv och väljer
reklamkanaler med skräpserier och skräpmusik). Internet med sina chat− och spelsidor hjälper till att hålla
ungdomarna från verkligheten. Och när de inte har annat att göra så är det mobilen som upptar deras tid,
med SMS och meningslöst pladder med likasinnade verklighetsfrånvända. Strålningen från alla nya
trådlösa tekniker påverkar den mentala funktionen negativt, människan blir helt klart dummare för varje år.

Med vetskapen om att ca 25 000 barn på vår Jord dör av svält och sjukdomar varje dygn, år efter år,
orsakat av den rika världens ekonomiska och militära satsning på att befästa och förstärka rådande
orättvisa världsordning, då engagerar sig "byfolket" frenetiskt i verklighetsflykt via bingolotto, TV−såpor
sportfånerier och tipspromenader.

Storstädernas egotrippade och utseendefixerade befolkning (majoriteten av 10 − 40−åringarna) vet oftast
de flesta namnen på skådisarna i TV−såporna, men har ingen aning om vem nationens egen
nationalskald XX är. Detta gäller i samtliga rika nationer på vår Jord, enligt en nyligen gjord undersökning.
Samma "Vem vill bli miljonär" och liknande tramsprogram sänds i alla tv−kanaler i alla nationer, för att
likrikta och engagera folket i något totalt meningslöst, och nog har dom lyckats! 
Modeidealen t ex sprids även till de mindre byarna, så nu kan vi på landsbygden se 11−åriga flickor med
bar midja i 10 graders kyla. 
Det finns ett mycket utstuderat syfte med allt detta, nämligen att du och jag ska vara så upptagna med
ingenting, att vi inte ser och förstår vart makthavarna styr vår utveckling. Desinformerade, skuldsatta och
lättstyrda JA−sägare är den bästa medborgaren! I detta vilseförande deltager mediefolket som lydiga
lakejer till makteliten!

När mina tankar kretsade runt ovanstående, samt att vi alla borde gå "man ur huse" för att värna vår
framtida självständighet och ropen borde skalla "EU UT UR SVERIGE" och "ALDRIG EMU", då läste jag
"dagens ris" i dagstidningen där skribenten förfasade sig över att kyrkkaffet var belagd med en liten avgift,
trots att det stått i tidningen att det skulle vara gratis. Undertecknat med "Vi som var där". Det är viktiga
saker man bekymrar sig över.

Ett engagemang av flertalet medborgare i de verkligt viktiga frågorna skulle lätt kunna ändra på den
orättvisa på vår Jord, som orsakar så mycket onödigt lidande. Det skulle kunna råda verklig demokrati i
de olika nationerna och vi skulle kunna omge oss med ledare som inte gick den internationella maktelitens
ärenden, som nu är fallet. 
Vi skulle t ex kunna stoppa kriget i Irak! 
Men det kräver att vi alla engagerar oss i annat än bingolotto, tidningarnas sportsidor och kyrkkaffe. 

Varhelst jag för ovanstående på tal så möts jag med oengagemang och axelryckningar, men oj vilka
diskussioner det kan bli om jag kommenterar t ex någon tv−såpa (som jag inte sett)! Varför detta
ointresse och rädsla för verkligheten?

Läs bilagan om demokrati (flera gånger och sprid!), en mycket bra sammanställning av Lennart
Gustafsson om hur världen ser ut, men också med en hoppingivande avslutning!!!

I följande länk finner ni en ansenlig mängd länkar som belyser verkligheten, den "verkliga" verkligheten
som vi aldrig får ta del av via massmedierna, spara denna länk och läs på lediga stunder samt sprid!!!
http://www.the7thfire.com/politics_and_society.htm 


