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Det mesta tar vi
förgivet. Men detta
är det verkliga livet

Johan Plexus Oldenmark

Vad händer, utan sol,
luft och vatten?!?

Vad är naturligt?
T

änk på att planeten inte behöver
människan men människan behöver planeten
Idag jämför vi hela tiden datorer och
mobiltelefoner. Den senaste modellen
kan göra det ena och det andra och de
kan koppla upp och det kommer mer
och mer avancerade telefoner, snabbare
med större minne etcetera. Ja ni vet…
och så kan man ju ringa med dem också.
Så sitter jag här nu i min kajak, paddlandes utmed stranden en oktobermorgon och funderar över livet och tänker
”vilken fantastisk dator jag har här mellan öronen”. Den uppfattar, känner igen,
kommer ihåg, upplever och skapar. Den
måste ju slå allt! Varför söker vi allting
utanför oss själva när vi har allt inom oss?
Din egen dator kan du både uppleva, utveckla och programmera själv.
Datorer, mobiltelefoner och andra
maskiner kan inte ge oss smaker, lukter
och känslor. Det kan däremot din egen
dator, hjärnan, göra. Då får du både känna, smaka och lukta på upplevelsen och
det är väl bättre att få programmera själv

än att bli programmerad?
Jag säger detta på grund av min rädsla
och oro för hur utvecklingen ser ut på
planeten. Politiker pratar mest om konsumtion som är bra för ekonomin. Men
hur bra är det för planeten?
Vi måste börja tänka om, här pratar
man om att utveckla nya hemska vapen
som kostar miljarder i pengar men ännu
mer för planeten, är det utveckling?
Du och jag kan inte heller bara titta på
och skylla på andra utan det är dags att
se till oss själva, vi måste börja göra något! Konstigt att vi inte har vaknat ännu.
Måste det bli försent först?
Nu är det dags att lyfta blicken från
maskinerna och se vad som händer runtomkring oss i den riktiga världen.
Normal eller naturlig?
Idag är det normalt med bland annat
bilköer, utsläpp, maskiner och föroreningar.
Men det är inte naturligt.
Jag tror att ”normalt” är drogen som

gör oss människor sovande. Nu är det
dags att vakna och börja tänka naturligt.
Fråga dig inte vad planeten kan göra
för dig, fråga vad du kan göra för planeten.
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