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DR: Man kan stadig ikke med programtyper, navne og emner finde de 3 udsendelser hvor SiD opgiver efterlønnen, Slotsholmens journalister slutter trop imod Brixtofte og ministeren belærer P1-lytterne at gode karakterer til de svagt bearvede går fra de stærke.
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KVALITET, MÅL & REFORM
Så er testamentet skrevet! Så nu vil jeg betale
min gæld til mine kreditorer og så ellers finde
mig et sted i verden at slå mig ned hvor jeg ikke skal betale skat til Københavns Universitet
og deres korrumperende censorkorps.
Det bringer mig i samme situation som min
forgænger i embedet, Nils Ufer! En måned inden tamilsagens dommerundersøgelse blev offentliggjort, tog han til Sverige – og døde.
Sker det ikke umiddelbart så uddyber jeg studiet af justitskanonen & Slotsholmens proportionalvalgte regeringsførelse: 12 døde kronvidner /
2-3 pr regeringsdannelse / konservative justitsministre / 11te marts.. et studie i politiske mord?
Det var - sjovt nok! - hvad den hollandske filmmager lagde sidste hånd på da hán døde.
EN RELIGIØS galning dræbte ham; og hvad der
motiverer i så henseende, det ved vi også: Kun
en feberredning forhindrede et dansk nævningeting i at eksekvere en stribe justitsmord som
justitsvæsenet havde gejlet det op til!
Når der er 3 off ansatte om at begå en fejl, så
er de ikke længere i stand til at rette den! Det
er min erfaring; og jeg forstår det sådan: Når en
bager laver fejl, lægger man blot sine penge i et
andet bageri. Men hvor kunderne betaler forud
og bliver i butikken, vil fejlens umiddelbare misforståelser kunne udvikle sig; og det kan 1-2 ansatte modstå, men ikke 3. I Berl 27/3-05 praler
Folketingets Ombudsmand - på sin 50-årsdag af sine "Sager, der juridisk er helt banale" og
som tager (5 minutter at løse ... næh:) 12 år!
ÉT ÆBLE over for et andet afslører relative fejl
og lign; men kun over for pærer, æg osv vil æblets kvalitet træde frem, og først på markedet
- frugt i bytte for en bagers brød el jægers kød tvinges man til at tænke sig om: Hvad er god
frugt? hvad menes der? så: Hvad gør jeg?
Men hvem ser i dag et færdigt produkt?
hvor foregår byttet? så: Hvem må tænke?
"Hvorfor skal min far vente tre måneder på at
få behandling for lungekræft" lød en bitter klage
i omklædningsrummet efter en old boys-kamp.
"Jeg blev faktisk lidt fornærmet" fortæller røntgenlæge Thomas Skjødt – nu 10 år senere.
Men noget var på spil: en anstændig behandling
på sygehuset for en frispilning på banen! altså:
byttet og tvangen til at tænke sig om? "Vi laver
'drive in' på skanning også. Så kan man komme
til uden at have tid" siger Thomas Skjødt i dag:
"Det handler om at give.." Pol 7/10-2007.
AT GIVE! det er byttets A-side, og for mig at se
begyndte dette bytte med et ligeværdigt besyv!

I den bog jeg skriver på - siden
Ingen kan tjene 2 herrer. Han vil..
1998 - om gymnasial humaniora,
- ENTEN TJENE A ELLER ELSKE B har jeg fortolket Matthæusevan..enten hade A og elske B
geliet – men læst på præmissen
eller holde sig til A og ringeagte B.
i 23,1-3: den skriftkloge hyklers!
Sådan er elske & tjene definerede i Dét er guf for e-folket! Hele mit
Matt 6,24 idet definitionens 'enten / el- voksenliv er jeg blevet udspioneret, men aldríg så tæt som
ler' kategoriserer disse 2 idealtyper.
når jeg skrev på netop denne
Hos A tjenes
Hos B elskes
mammon = mad,
Gud med hjerte, analyse: Magtfuld, det er den!
som en ørneham for en rotte!
klæder og sikring
sjæl og sind!
Stykket tv er derfra! Har du set
af morgendagen,
"alt det andet
det før, ja så har du høstet frug"de arbejder" og
gives.. i tilgift"
ten af e-folkets arbejde. Tillyker: håndens virke
til: åndens virke
ke! De er professionelt organi'Enten / eller' adskiller her i modparter:
serede og spænder fra samfunHåndens idelatype ringeagter åndens,
dets spidser til folk i dit nabolag
og åndens idealtype hader håndens.
som dræber for en hundekiks.
Hvorfor stille sig solidarisk med dem du alligevel hader? når du kan få alt
- snabel, fryns & netværk - i tilgift for en enkelt søndag i kirken! Det er
argumentet hvormed analysen kan velsigne politiske ledere, journalister,
akademikere, djøffere og lign – for at træde håndens virke under åndens.

Sådan ville tilfældet!
Natten til søndag 28/8-2005 bliver jeg
syg: lokaliseret smerte i brystet så jeg
ikke kan ligge ned og løfte med venstre
arm. Tirsdag 30/8 hoster jeg lidt blod
op, så lægen vil have et røntgenfotografi af lungerne; og det bliver taget og undersøgt og journaliseret torsdag 1/9.
Dagen efter har Information et røntgenfotografi på forsiden – og det er så morsomt for denne fredag 2/9 var nemlig
den 1ste leveringsdag i et abonnement
jeg havde tegnet for 3 mdr: 2/91/12.
Allerede da følte jeg mig rask igen. Men
så ringer lægen: Fotografierne viser infiltrat og væske, så jeg skal tage en medicinkur inden et nyt billede endelig vil
kunne afkræfte sygdom. Det gør jeg, og
3/10 er lungerne journaliseret raske.
Onsdag 14/12-2005 gik jeg en lang tur.
Ved 15-tiden kom jeg forbi lægen – hvor
jeg gik ind og bestilte tid ( – til 16/12
hvor jeg ville have en kopi af journalen
med ordet "netværk" ud for 30/8-05).
Hjemme igen ringer telefonen, og som
forventet er det en avissælger: Jeg siger
jatak og lader sælgeren om 1ste leveringsdag – der bliver onsdag ugen efter.
Altså går jeg ned og køber dagens avis;
men dér står intet, og så må det jo være morgendagens avis – hvis tilfældighederne igen skulle være på spil. Og det
må man vel sige om billedet th af Jyllands-Posten 15/12-2005 ... det var de!
YTRINGSRET ER EN PRODUKTIONSFAKTOR! det viser spalterne tv & th:
• både at tale er guld hvor den udtrykkes og modtages i gensidighed,
• og at dette aldrig sker hvor ydelser betales forud og modtages af nød.
Og sådan skal folkeavisen - som beskrevet i mine omløbsaviser - forstås.
Her har jeg også offentliggjort bidragsnyttevalget der yder bedre politikere end de 2 gl systemer; en falsificerbar 'definition på en ret linie' som
uddrager kvalitetens naturlige grundtal '3 ud af en talrække'; en grammatik på mådesudsagnsordene tør, bør, må og kan.. men hvorfor détte har
e-folkets interesse ... og når jeg er 100% ene om det? Det ligner tyveri!

Biskoppens abe

175 TO GO!
"Det har på mange måder været en oplevelse
af, at det ikke var det,
jeg lavede her og nu,
som jeg blev bedømt
på. Uanset om jeg var
forskningsminister eller
justitsminister, så var
det en fjern fremtid,
man vurderede mig på."
Sådan bedømte Frank
Jensen de politiske aktører i Nordjyske Stiftstidende 26/3-05, dagen før han selv blev
dømt ude i JP af Nyrup.
Men allerede 1/3-05 erklærede Frank Jensen
at han ville træde ud
af politik hvis Helle T
vandt formandsvalget,
så allerede dér tabte
han det ... med vilje!
Dét var Frank Jensen!
Pia Gjellerup har også
påbegyndt en ny karriere. Men kronprinsesse
Kvuk har ingen sans for
lov og ret – og de bedårede er bedårede.
Da jeg i Ekstra-posten nr 9, 9/8-07 skrev
til samtlige MF'ere:
'Og nu handler det
om døde kronvidner!
Alle MF'erne kan bestille en papirudg leveret på Chr-borg',
da svarede ingen!
En kvittering for kopien
til Lene måtte jeg rykke
statsministeren for!
"Men for læger, journalister og alle os andre sandhedselskere er
det i dag væsentligt at
gøre opmærksom på,
at det ikke er vores
fremmeste pligt at udtrykke sandheden.
Skal vi da lyve i stedet
for? Ja! Nogle gange
skal der faktisk lyves,
fordi vi bruger illusioner for at leve et værdigt liv med hinanden.
Illusioner er nemlig realiteter, så længe de
ikke er punkterede."
Det var Kragens Guru
i MetroXpress, 12/112004, dvs 2 dage efter
a4 nr 13 blev sat i omløb på Chr-borg! Tillykke med realiteterne!
Funktionelle analfabeter en masse, motiverede til åremålt pligt,
men dygtigt illusionerede – og Guruen bliver
kun større og større.

