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Fyrirspurn: VIRKJANIR , STÓRIÐJA OG SKÍTUGIR VERKAMANNAHANSKAR Hvað virkjanir varðar og
stóriðju þá skilja þeir sem standa að baki stóriðjunni þegar fólkið sem þeir hafa verið að skemma fyrir
eignir , fer inn á þeirra eigið yfirráðasvæði með það að markmiði að skemma þeirra eigin eignir. Það
gengur ekki nefnilega lengur að lýta á Ísland sem hluta af lifandi Jörð sem sannanir fyrir tilvist lífs sem
til stendur að fjarlægja. Virkjanir og stóriðja eru ekkert annað nema peningaplokk , vesen , púl og
vandræði , endalaus og ónauðsynleg dauðsföll fyrir fólk og algjör geðveiki. Það sem fólk vill , er orka ,
og hún fæst einfaldlega ekki úr iðjum jarðar með þeim hætti sem menn hafa framleitt hana hingað til
- heldur með því sem kallast ´implosion´á ensku - framleiðsla á orku , ekki eyðing á henni. Ef þú ætlar
að vinna með lifandi veru eins og Jörðinni og fá hana til að framleiða orku gerirðu það ekki með því
að stífla allt orkuflæðið í henni og kalla það svo ´virkjun´. Það er nefnilega ekkert eftir lengur af
landinu til að nota sem ´mögulega virkjanakosti´og öll raforkuframleiðslan tafðist , stoppaðist
stundum jafnvel af í sumum tilfellum þegar sjálf uppspretta raforkunnar var tafin , eða sjálft
stórfljótið , að ekki sé talað um allar skemmdirnar sem þetta geðsjúka fólk olli sem fór um öll lönd og
trissur og prédikaði fyrir stóriðju á tíma þegar menn héldu að þau væru heilbrigð. Orka er orka og
geðveiki er sjúkdómsástand , ekki leið til framleiðslu orku. Því er ég algjörlega sammála því að menn
vegi og meti mikilvægi landsins af virðingu gagnvart náttúrunni og í sátt og samlyndi við hana. Leyfum
Jörðinni að framleiða þá orku sem við vilum taka til okkar og nýta , svo sem t.d. með Tesla - tækni.
Hrifsum ekki frá henni orkuna með einhverjum skítugum verkamannahönskum. Heill sé umræðunni
um nýjar og ferskar hugsjónir í orkumálum á Íslandi!!!

