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Saturday, September

3. 2005

Globalt undantagstillstånd
Vad händer när våra samhällssystem disintegrerar t ex p g a energi- (olje-) brist? Kan det vara en medveten plan att
avskaffa demokratin så att människor ska gå lättare att kontrollera? Och hur ska vi själva, var och en, överleva? Bilda
små grupper/stammar och odla vad som odlas kan? Hmm. Dessa tankar har grott länge i vissa delar av USA, mer så
än här hemma. Lyssna på Michael C. Ruppert på Radio 4 All. Och hur överlever vi själva sammanbrottet? Det verkar
inte som att detta är en fråga som politiker har förmåga att hantera. Vi får väl var och en själva hitta människor att
samarbeta med, lokalt. Eller är Ruppert alltför pessimistisk?
Inlagd av Leif Erlingsson i Demokrati, Mänskliga rättigheter, Bodström, Politik, Buggning, USA kl
22:39
Haha, det går inte att leva i enklaver och odla upp något. All odlingsbar mark är privatägd och kommer att vaktas av militär!
Vem tror något annat?
Anonymt på Sep 4 2005, 00:58
Det är kanske dags att flytta ut på landet och gå ihop med någon som har just odlingsbar mark?... Men man kommer inte att ha
konstgödsel eller disel till traktorn... Varför har inte mer satsats på alternativa energikällor?!
Anonymt på Sep 4 2005, 08:16
Efter att ha lyssnat på Michael C. Ruppert via Radio 4 All enligt länkarna i min blogg ovan så har jag ändrat uppfattning angående
USA-krig mot Iran. Det var nog mer "hot air" och överflygningar än riktigt på allvar: http://life.lege.net/viewtopic.php?p=126#126
``Nja, det blir nog inte Iran-krig ändå: . . . Om USA anföll Iran så skulle andra kärnvapennationer anfalla USA med kärnvapen, p g a
beroendet av Iransk olja. USA skulle inte våga anfalla Iran.'' (Sorry att länkar från kommentarerna inte är klickbara, men klicka på
"(Link)" nedan, den länken går till samma ställe.)
Anonymt på Sep 4 2005, 15:48
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