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23 MDR EFTER VALGET!
3/1-07 udkom im's opgørelse af folketingsvalget 8/2-05 på tryk – tusind tak for det!
så nåede jeg at undersøge det gl valg inden et nyt blev udskrevet! det var sørme
flot klaret! og: Stemmehoveri, kgl flertal
& valgt på et 3dbl grundlovsbrud – dét
er undersøgelsens redelige resultat!
Men det vi kom fra, var spalten yth, fra
Ekstra-posten nr 8, 13/12-06: 'Two to go'
Dén spalte får overskrifterne: 'Two down'
og 'One to go' i de følgende numre af Ep.
Og nu handler det om døde kronvidner!
Følg med på www.b7.dk. Alle MF'erne
kan bestille en papirudg leveret på Chrborg hos mig; skriv til: Bo Neumann, Hessensgade 15, lejlighed 209, 2300 Kbh S.
Og det er íkke friheden, jeg søger! kun en
offentlighed som er offentlig tilgængelig.

"Journalister ynder
at omtale sig selv
som
samfundets
vagthund.." skriver
Information på forsiden 3/8-07 ... en
ret pudsig betragtning! for selvreflektering er ellers ikke
det som hunde er
mest kendte for.
Utroligt hvad sådan
én kan gøre – for
en hundekiks!

Jeg føler,
altså er vi!

Til justitsminister Lene Espersen

Oppositionens plan B

Ep nr 9, 9/8 2007

Jeg gør,
altså er jeg!

KVIK, KVAK & KVUK

nister – med en åh så
bedårende-blank ministerliste i lommen?
Ingen! De lukker øjnene, tænker på taburetten og kysser frøen.
Og derfor har politistaten frit spil!

Bekræft venligst modtagelsen af Ekstra-posten nr 9
Venlig hilsen (BoN, Amager, 9/8-07 )

BLABLABLØBBLØBE
OM BIDRAGSNYTTEVALG
FOLKEAVISER & YTRINGSRET

EN OMLØBS-AVIS

Et kongedømme – for et kys!

Først Pia, så Frank, så Lene..
på 14ende år holder justitsvæsenet folketingets kronprinsesser som ministre! et ægteskab
så forkvaklet som det kan blive; for hvilke MF'ere står op imod en grøn justitsminister der
en dag bliver landets statsmi-

Lige siden valget 20/11-2001 og frem til 2007 - hvor kommunereformen endelig er gennemført - har det været så som så med
oppositionens præstationer. Det demokratiske personskifte er
trukket ud – blokeret af Nyrup, Lykketoft & Jelved.
Til gengæld omorganiserer kirken sig: Kirkens ansatte breder
sig ud i samfundet; og stik modsat går det med næsten!
Det har Søren Krarup fået på puklen for; og det var meget forkert! for længe inden valget i 2001 sad der en anden præst og
profeterede udi Gud, næsten & sammenhængskraften44,20+33
"Definitionen på, hvem ens næste er, er altså, at det er den..
hvor ens medfølelse med det konkrete menneske i den givne situation fylder hele ens synsfelt"74,3 – skrev han, dvs:
A Næsten beror på præstens medfølelse med den konkrete
B og bliver til når medfølelsen fylder hele præstens synsfelt.
AB-næsten ses medføles øverst i dette hierarki af netværk:
arbejdsliv / hobbyfællesskab / venskab. For da "arbejdslivet trods
alt er konstanten i vores liv, privatlivet variablen" 104,11 udfolder medfølelsen sig i arbejdslivet.104,21; 105,22 ??? Tænk på
Italiensk for begyndere! med kurset, koret & præsten til Rom,
og vedkendelsen langs poolen: Denne servicesamfundets Morten Korch-film visualiserer præstens profeti om AB-næsten:
Næsten er dermed en følelse hos præsten for kirkens ansatte og visse sognebørn. Og Gud inkarneres af præsten38,7 "så
der ingen gud er uden næsten og ingen næste uden gud. Sådan forekommer det.."74,32 skriver tjenestemanden44,1634
For, skriver statens Gud-inkarnør: Det går "an at skille Jesus
fra den.. forståelse.. der.. var.. hans egen"40 ; og Dante operationaliserede "denne europæiske erkendelse" at friheden er
indsigt i de legale midlers utilstrækkelighed55,126 ... så læg nu
mærke til at hans parallel i det flg ikke afvises, men anviser:
"hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og
kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af
dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.
Der er nogen, der heri har villet se en parallel til den muslimske sharialovgivning. Det må i så fald være ud fra ekstreme
forestillinger om privatisering.
Men hvad tjener den voldsomme sprogbrug så til? Til at bringe næsten i centrum"72,22 den medfølte / medlidte AB-næste.
Denne kirurgiske næstekærlighed er : "det fortegn, alle øvrige
bestemmelser skal ses under"70,671,14; 2Mos 20,117 , "Den
højere retfærdighed"74,24 & plan B, sept 2001.79,3; 102,3
"Men hvad andet end cirkulærer.. har man at gribe til, når
man sidder over for et menneske, der mest af alt ligner en
hard-core udgave af barnemordet i Bethlehem?"81,2326
"Gud er ikke problemets løsning, men en måde at formulere
det på. Og vel den dristigste, der kan tænkes.. / det, der skaber lys i mørket og gør godt, selv når det smerter."82,514

Dét er Grosbøll-teologi ved biskop Jan
Lindhardt – i samme Information!sek2,17
"en central indsigt i europæisk tradition"
føler han! og det ligner da også en højgejstligs indsigt i sit trosfællesskab med Profeten præsterede også udi Skærsild, bestikkelse & kærligsine (naturligvis pga hans førsteret til na- hed! Det er magten som EU's offentlighed der lokker på afve26-30/7-2007
tionalproduktet!) evigt hengivne. 7/8-07 je! Det handler b7 nr 3 - på www.b7.dk - om.

REPRISE
TWO TO GO, 13/12-06:

Straks når Ekstra-posten nr 8 er i omløb, tager jeg fat på at researche til spalten hér
som så udkommer senere – i nr 10, 15/8-07.
Der går nogen tid, for
det vigtigste ved sagen
er at jeg bevarer roen
og ikke bliver stresset
... eller rettere: og ikke
lader mig provokere og
dermed sætter en helt
anden dagsorden – når
jeg bliver stresset.
APROPOS ytringsfrihedens grænser, så
skelnes der if rigsadvokat Henning Fode,
JP 8/10-06 mellem
"dem som helt bevidst
og velovervejet fremsætter udtalelser som
er i strid med 266b"
og "nogle stakkels typer, som ikke er i stand
til at udtrykke sig";
men hvorfor ikke bare
bruge culpareglen?
Hvis en maler hvidter
loft i tjære, så siger
culpareglen ikke 'Åh
stakkels lille maler!
tog du fejl af bøtterne?" Nej! den ringer
malerlauget op og
spørger 'Kan det virkelig passe..?' Og laugets faglige svar, det
er dommen over enhver der kalder sig
maler og tager sig betalt for at være det.
Sådan en regel er enkel, og så frister den
ikke til at spille dum.
Dén regel bør gælde
lovgiveres ytringer!
for hvad skal vi med
stakkels lovgivere der
ikke ved hvad de siger?
Men
rigsadvokaten
står med magtdelingens fejespån, så han
er selvfølgelig realist!
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