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* Jahn: -Kan man verkligen skriva vad som helst på en "Hemsida & Bokinfo"? Wajlett: -Visst går det. Har Du
bara något Originellt och Egensinnigt att Leverera, så kan ju Läsaren dessutom förledas tro att Bokens
Innehåll är lika Intressant... -OK, då skall jag be att få klämma ur mig responser på två SVT~program som
gick nyssens: Först gäller det den delikata frågan om "MÄNSKLIGHETENS VAGGA". Forskningen börjar
röra på sig... ~ ~ ~ en Beat på Väg åt mitt håll... Visserligen klamrar sig vetenskapsmännen fortfarande fast vid
Premissen att Urmänniskan uppstod i Östafrika, men nyaste forskning konstaterar en Interaktion mellan dessa
Östafrikaner och Skogsmänniskor från Gabon i Västafrika!! Det visste ni inte...! När det gäller
Tidsbestämning av Mötet, resp.
'Gabonernas Början', så blir det minst sagt bluddrigt. Jag är icke förvånad. I sin naiva glädjeyra över denna
NYA SANNING, glömmer man helt ologiskt att skämmas över sin GAMLA ODISKUTABLA SANNING!! ~
och börjar dribbla med tidsbestämningen! Lite Pinsamt va? Men denna Nya Sanning är faktiskt bara förspelet
till Den Nya Stora Upptäckten; UTVANDRANDE ÖSTAFRIKANER STÖTTE PÅ NEANDERTALARNA
OCH BEBLANDADE SIG MED DEMSAMMA!! Här såddes det 'Genetiska Fröet' till HögreStånds
Utveckling af Hela Mänskligheten!!! På en animerad karta kunde man tydligt se var detta hade skett...
Wajlett: -Var då då? Jahn: -Jo, precis i det det dåvarande Palestina! Bingo, för den som har för Avsikt att Dra
Växlar och Vinna på detta... Det var alltså där som "Förädlingen af Människan" tog sin början! Och måhända
fortlöpte... Poängen är att just blandningen af DNA från ÖstafrikaMänniskan med DNA från Neandertalaren
Höjde Kvaliteten Avsevärt på den Mänskliga Arvsmassan ~~ för att sen röra sig uppåt till allt Högre
Hierarkiska Höjder! Wajlett: -Var hamnar då Afrikanerna i denna slutsats? Jahn: -Jo, Forskarnas Förslagna &
Rasistiska, men Icke Uttalade Konklusion blir att "Eftersom det aldrig blev någon beblandning mellan
Afrikaner och Neandertalare på Afrikansk Mark, så har Förutsättningen För En Genetisk Förädling Aldrig
Kommit Till Stånd i Afrika". Inte förrän långt senare ~~ när övriga 'Mutationsvärlden' redan låg långt framme.
Med Spänning väntar jag nu på nästa Sändning/Sanning; kanske kommer VetenskapsVärlden äntligen fram till
den Barnsliga & Enklaste af Sanningar: att LIVET UPPSTOD UNGEFÄR SAMTIDIGT PÅ ALLEHANDA
PLATSER ÖVER HELA DET DÅVARANDE JORDKLOTET~~SOM EN LOGISK FÖLJD AV ATT VI

ALLA HÄRSTAMMAR FRÅN FISKARNA I HAVET!!! Detta koncept värnar om genetiskt skydd mot
Inavel~ och erbjuder istället expansionvarianten UTAVEL! Väntar med att ta upp frågan om Den
Nordamerikanska Urbefolkningen~Indianerna. Så det blir istället ett litet nätt skutt över till nästa Stora Ämne
och Fråga; vad hände egentligen med FRANK SINATRAs VÄNSTERÖRA?!? Och när? Man förstår att han
helst såg sig fotograferad och filmad i högerprofil, så att åskådaren inte skulle få gotta sig i 'Problemet' alltför
länge. I kanske 9/10 af exponeringstillfällena så är det högersidan som gäller. Dock; vid de fåtal tillfällen då
han även visar upp sig i vänsterprofil, så ser man till att börja med att örsnibben saknas. Hela partiet framför
och snett ovanför vänsterörat ser ut som om det vore 'ditmodellerat'~ som på en klippdocka ungefär. Jag
skönjer även ett långt ärr bakom örat. Den mest Groteska Bilden var ett foto, där närmaste kindpartiet mot
vänsterörat såg ut som en ditopererad 'fläskkotlett' med ett Kraftfullt~U~format horisontellt Ärr baktill. Den
enda informationen i programmet som svar på Franks belägenhet var, att "Blue Eyes" fick en skada på
trumhinnan vid födseln. En vällovlig, men missriktad IntegritetsOmtänksamhet från programmakarens sida
har alltså fått till resultat att jag överhuvudtaget ställer denna Obetydliga Fråga. Wajlett: -Men, han sjöng ju
tack och lov Fantastis
ABB är pionjär inom banbrytande teknik och arbetar nära våra kunder inom energibolag, industri, transport
och infrastruktur runt om i världen. Välkommen att hitta din kalender eller almanacka, hos oss på
kalenderkungen. De olika branscherna inom området har olika certifikat, till exempel så kallade gröna kort, för
olika yrken. InterRail-kort. Vill du lösa dyra smålån. Vi satsar på värmeåtervinning och förnybar energi This
website uses cookies to improve your experience. Stort utbud av kalendrar och almanackor. Telefon:
0586-386 62 Ing-Marie Karlsson 070-410 09 60 ingmarie@soderbergs-akeri. Grönt Kort ”Programmet ska
leda till ett antal yrkesutgångar direkt efter Gymnasieskolan. Grönt Kort ”Programmet ska leda till ett antal
yrkesutgångar direkt efter Gymnasieskolan. Svenska Basset Fauve Klubben är officiell rasklubb för
jakthundsrasen Basset Fauve de Bretagne. Evenemang nära dig Tyvärr kunde vi inte lista ut var någonstans
du befinner dig. Nedan finns en kort lista med kvinnliga konstnärer - i det här fallet sådana som varit eller är
verksamma i Sverige och länkarna går till svenskspråkiga Wikipedia. Kvinnor inom konsten är en del av
Wikipedia:Projekt kvinnor. se. 12.
Kostnadsfri offert Fyll i vårt offertformuläret så återkommer vi inom kort med den bästa lösning för dig och
ditt vatten. Behöver du låna till semesterresan, något projekt eller en fräschare bil. We'll assume you're ok
with this, but you can opt-out if you wish. se.

