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21.10.2010. Storbritannia har lenge vært ett dårlig eksempel for de 

nye unioner, som tidligere nevnt og skrevet i mine innlegg.  Nå 

kommer de norske internett aviser ut med store mørketall for 

Storbritannia.   

Så det er nok rett som ”oppviglerne” i ONASUR, Afrika og Asia har 

fremhevet tidligere at papirpengene ikke kan sammenlignes med 

realverdier, som eksport av mat, mineraler osv.  De fattige land er etter 

andre målestokker kanskje de rikeste! 

President Hugo Chavez, President Lula og de andre presidentene i Sør 

Amerika, har fått rett i sine uttalelser om grunnlaget for en ny 

verdensbank, og om flytting av FN og den allerede inngåtte 

klimaavtale i La Paz, Bolivia, 2010. 

Det gledelige for disse oppviglerne er at oljefondet fra Norge er med på 

å bygge ut infrastrukturen, skole, medisin osv. innen den nye union.   

På denne måten bygger de opp sin realverdi, mens Norge gir bort sin.  

Dette er ganske merkelig og uforståelig for en husmanssønn, som kun 

kan se forskjellen på pluss og minus på gradestokken.   

Gunleif Elden (tidligere ordfører i Høylandet kommune, 25 år) og 

Sigbjørn Leirvik (dreng hos Gunleif Elden, utdannet fra norsk 

spesialskole med praksis fra Tysklandsbrigaden), laget alltid til en god 

tømmervei over Fiskåa i Fiskådalen vinterstid ved minusgrader.  

Problemet var alltid, jeg gjentar, alltid, at når hogsten og kjøringen 

skulle ta til mens minusgradene holdt seg, så rapporterte alltid Sigbjørn 

Leirvik sitt problem med bareksem, og tømmerdriften måtte utsettes.  

Dette var lenge før NAV kunne belastes med tilsvarende diagnoser.    
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Kona til Sigbjørn, Beate, etterlyste alltid fornuften i dette, om de ikke 

viste at vinterveien over Fiskåa ville forsvinne til sommeren ved 

plussgrader, og at den eksisterende vinterveien eller ”broen” ikke ville 

være tilgjengelig som ett resultat av naturens fysiske lover.   

Dette så ikke ut til å ha noen spesiell innvirkning på podenes fremtidige 

planer.   

Nå er Gunleif Elden blitt omtalt i romanen ”Vanviddet i Bjørlia”, Sigbjørn 

Leirvik likeså.   

Mange kunne selvsagt få seg en god latter av dette, uten at Oluf i 

Railkattlia ble dratt inn i saken, revyfestivalen eller toillingforbundet, 

men kan man dra paralleller til dette i dag?   

Vi vet jo at Stoltenbergfamilien og andre genetiske opphav, som sitter 

fastlåst i landets styre og stell, ikke akkurat er bekjent for å være i slekt 

med verken Einstein, Anschuts, Linde eller de andre skarpingene som 

med sitt opphav fra Midtøsten (Israel), ble unnfanget og født i Bayern.   

Bare tøv, ja vel, men hva er ikke det.   

Les innleggene i de forskjellige aviser, og alt som skrives på internett i 

dag, og man bekrefter hva GENENTEC, California, kunne bekrefte 

allerede i 1980 at ingen mennesker var like, og heller ikke deres hjerner 

og tenkeevner.  

Psykologene bruker dette fenomenet i sine utvalg av medarbeidere til 

bedrifter, ut i fra at de som er mest like, ikke kan samarbeide, og de må 

sette sammen ett team med de forskjellige egenskaper som finnes 

tilgjengelig.  Hva folk ikke kan, er ikke så viktig, det kan læres etter 

hvert.   
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Det viktige er å finne den rette ”bootstrappen”, eller «preprogrammet» 

som er basen for den videre logiske tenking og opplæring. 

Så hvor mange vinterveier og broer er blitt utsatt i de senere årene? 

Noen er det sikkert, men vi vet bare det som blir lekket ut via dårlig 

journalistikk, og folk flest er heller ikke så interessert.  De foretrekker å 

tro det meste, og sove godt om natten uten for mange problemer.  

Fornuftig medisin for enkeltmennesket. 

Hva skjedde altså med Kølafondet og Pensjonsfondet til sjøfolkene, 

NOTRASHIP osv.?  En ganske interessant historie, men i dag er den 

sikkert ikke så interessant for mange, de har sine egne problemer å 

tenke på. 

Hva er egentlig demokrati?  Alle verdens land og politikere snakker om 

demokrati!   I Norge sitter mindretallet, småpartier med 5 %, 6 % av 

velgerne, i regjering!  

EØS kontra EU, jo her er mange «vinterveier» med kort varighet og til 

liten nytte. 

 

20.10.2010. Etter at Hugo Chaves har besøkt Libanon og Russland, er 

han nå i Iran. 

Hovedtemaet er energi, atomkraft, USA og Israel. 

Eller på sagt på en annen måte, Iran er diskusjonspartner i unionen 

ONASUR, AFRIKA OG ASIA. 
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19.10.2010. Det skrives fremdeles i avisene med referanser til en ny bok 

fra Statsminister Stoltenberg, hvor han ser vanskeligheter med en 

global avtale om klima. 

Nå har jeg skrevet side opp og side ned tidligere, om at ONASUR, Afrika 

og medlemsland fra Asia, allerede i dette året, har hatt sin 

klimakonferanse, ut fra det at de ikke vil ha noen sammenkomst med 

playboyene fra Norge.  Det ser ikke ut som om Stoltenberg og de andre 

har forstått dette. 

 

18.10.2010.  Irland. Det kommer nå nyheter som bekrefter at Irland er 

uten arbeidsplasser. Ungdommen blir nødt til å emigrere, men hvor? 

Kina, 15.10.2010. Presidenten i Venezuela, Sr. Hugo Chaves, er i 

Russland og forhandler om ett nytt atomkraftverk for montering og drift 

i Venezuela.  Den gutten ligger ikke på latsiden.   

Han gjør alltid noe for Venezuela og er talerøret utad for de andre 

landene i ONASUR.   

Det er ikke så mange som er klar over det siste.  Jeg trodde først at han 

var en tulling, og det kunne mange bekrefte. Men her tok jeg altså feil. 

President Lula, Brasil, har brukt han som «speaker» i mye og mangt. 

Venezuela vil kvitte seg med dataprogrammene fra Microsoft, og i 

stedet bruke Linux.  Det blir nok helst ett nytt system (Livre .... , ett eller 

annet) til bruk for de tidligere omtalte verdensdeler. Det nye 

omdiskuterte operativsystemet skal være gratis, også med hensyn til 

tilleggsprogrammene.   
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Men Bill Gates gråter vel ikke, han har allerede problemer med å bli 

kvitt sine penger.  Det kan være greit å bli kvitt dem mens de ennå er 

verdt noe. 

14.10.2010. UY. 

Nå har Chile fått sine berømte 33 gruvearbeidere. 

Uruguay har allerede sine plasser, sentra, osv. oppkalt etter de 33 

soldatene som fulgte General Riviera under frigjøringen av Uruguay i 

1820–1830, en interessant epoke av frigjøringens historie. 

Navnet 33, eller Treinta y Tres er brukt over det hele, eller i alle byer og 

departementer (fylker) i Uruguay. 

 

13.10.2010 CHILE. Den siste av gruvearbeiderne, av totalt 33 stk pluss 

redningsarbeiderne, ble heist opp av gruven, ca 700 meter nede, via en 

redningskapsel.  Ett godt bilde av hvordan en søramerikansk president 

kan få utført ett prosjekt som gruveselskapet ikke interesserte seg så 

mye for.  Gruven hadde en tidligere historikk om lignende problemer.   

Journalister fra hele verden kunne gi sine forskjellige bidrag av 

begivenheten, som varte i ca 22 timer.   

Fra min balkong er det greit å se de store forskjellene fra virkeligheten, 

som enkelte journalister kan konstruere.  Jeg vet ikke hvorfor, men det 

er vel noe man må leve med.   

Avisene skal tjene penger og redaktørene stiller sine krav. 
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Andre betraktninger fra Amazonas: 

CO2 er en betegnelse som blir mye brukt.   

Det er imidlertid ingen utenfor Amazonas som har bekreftet at det er en 

av de viktigste gassene vi har i vår atmosfære.   

Industriens avfall og utslippsgasser blir ikke nevnt så mye, kanskje det er 

for komplisert, og det er det da også. 

Hvis CO2-gassen forsvinner, så dør alt liv ut. 

Det betyr at uten CO2, grønne vekster og sollys, så stopper 

fotosyntesen, og surstoffet eller oxygenet forsvinner i atmosfæren. 

Under 20 % Oxygen, så begynner vi å svime av, og plantene slutter å 

vokse eller overleve.  Produksjonen av Oxygen har stoppet. 

Denne prosessen tar kanskje bare en uke, og man behøver ikke å 

bekymre seg for US Dollar og Yen.  Livet slutter uten at det finnes noen 

knapper som kan skru det på over natten. 

Så, hvorfor er ingen bekymret for surstoffet.  

Jo, forskerne som overvåker Amazonas, sender ut ukentlige spørsmål 

om dette, men med små bokstaver.  Men det er ingen som vil høre om 

dette problemet.   

Det ligger på samme nivået som befolkningseksplosjonen.  Hvem vil 

stoppe denne?   

Kun kineserne har forholdt seg til dette problemet i noen ti-år. 
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Den riktige tilstedeværelse eller mengde av CO2 og Oxygen, er nesten 

umulig å vite eller beregne.  Det lar seg ikke gjøre i dag.  Så hvorfor skal 

man ødelegge eller fjerne atmosfærens viktigste gass for å opprettholde 

livet? 

Ikke glem at den tyske industrigiganten Linde, er den mest kjente 

produsenten av enkle prosesser, som kan nyttiggjøre seg de forskjellige 

gassene som forefinnes i atmosfæren.   

Linde har siden tidlig på 1900-tallet levert prosessmaterialer eller 

fabrikker for hele verden, også Norge. 

Atmosfæren er 100 %, dvs at blir det mere eller mindre av noe, så må 

noen bytte plass eller mengde.  Det er umulig å forutsi. 

Det eneste man vet, er at det svineriet, som slippes ut fra kjemisk 

produksjon, dårlig forbrenning, genetiske materialer, antibiotika, ja en 

hel masse fremmed legemer eller produkter, ikke er bra for livssyklusen. 

Alle bør vite at alt som forbrennes i motorer, turbiner, 

varmeprodusenter, enkelte lyskilder, mennesker, dyr, planter, vann, ja 

alt det liv og forbrenning trenger, er basert på en tilstedeværelse av 

Oxygen, som igjen blir produsert av kun CO2 i fotosyntesen.  Så mangler 

vi CO2, ja da har vi ikke surstoff (eller oxygen). 


