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Öppet brev till Angela Merkel
- Det verkliga problemet är att skolorna
lurar oss med en falsk vetenskap baserad på
kyrkans statiska dogmer
Kära Angela Merkel,
Den pågående totala krisen för väst kallas för ekonomisk eller politisk. Den verkliga orsaken till svårigheterna är en
intellektuell förvirring eftersom våra möjligheter att förstå livet och världen vanligtvis hämmas av dolda religiösa dogmer.
Vänligen notera, jag är absolut inte mot religion eller Kristus. Jag avslöjar endast att vi i dag förhindras att undersöka
och förbättra vad vi faktiskt kan förstå och jag talar om dolda religiösa dogmer; som kräver absolut underkastelse.
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Summering
Det massiva problemet är att den akademiska traditionen, som har ett monopol på kunskap och utbildning, är en
organisation med dolda religiösa målsättningar, som lurar folket OCH den politiska eliten att acceptera eller till och med
dyrka diktatur; genom dolda kyrkans dogmer som sägs vara förstånd och vetenskap.
Till exempel det centrala kravet att vara normal i den så kallade vetenskapen psykologi har ingen konkret definition då
det är en dold statisk kyrkans dogm; som innebär att folket måste begränsas till att acceptera hur det är och lyda. Den
historiska relationen är att vår förmåga att förstå hur förbättra livet och samhället, på ett konkret sätt, har ersatts med att
acceptera hur det är och att lyda.
Bakgrund
Angela Merkel, ledare för Tysklands regering, har under lång tid sagt att det stora problemet är nationalism. Och under
2017 vill Merkel bli omvald i de federala valen i Tyskland.
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Här är ett aktuellt exempel på den nuvarande situationen. Merkel måste förändra för att möta Tysklands utmaningar,
Dirk Kurbjuweit, Der Spiegel, 25 november 2016. Kurbjuweit säger.
... Inget mindre än liberal demokrati står på spel.
Det är själva grundvalarna för denna liberala demokrati som är baserade på falska förklaringar av livet och världen för
att stödja dold Makt Är Rätt. Så, att den nuvarande västerländska terrorn, kallad liberal demokrati, äntligen bryts upp är
det bästa som har hänt på nästan två tusen år!
Möjligheten och utmaningen är nu att skapa en kultur av verklig demokrati baserad på en verklig vetenskap och ett
konkret förstånd.
2:5
Vad handlar det hela om
De flesta hatar skolan och misstänker att de är missledda av massmedia eller lögnpressen/Lügenpresse/Lying press.
Men, de kan vanligen inte på ett konkret sätt förstå varför eller hur det är som det är; då de från början är tränade att ha
en falsk förståelse av livet och världen som endast stöder att acceptera hur det är och att lyda.
Vi är helt enkelt lurade in i en statisk världsbild - som tar bort varje konkret dynamisk kvalité - såsom att utveckla glädjen
i att upptäcka, skapa och samarbeta. Och tvingas därför acceptera hur det är och att lyda. Sålunda blir dolda eller
öppna diktaturer detsamma som hur det måste vara.
Allt som allt. Vi behöver förkasta dumheten att begränsa vår förmåga att förstå livet och världen.
Vi behöver upplösa varje relation mellan staten och den akademiska traditionen, som hämmar våra kapaciteter, och
utveckla ett nytt system för hur staten kan stödja verklig utbildning och verklig vetenskap.
De vanligtvis dolda relationerna
Den huvudsakliga och dolda målsättningen för den akademiska traditionen är att göra verkligt tänkande och verklig
förståelse mystisk; för att tvinga folket att acceptera hur det är och att lyda.
Det enkla historiska faktumet, som vanligen döljs i dag, är att den nuvarande världsbilden i väst skapades som en
konstruktion för att dölja diktatur av det romerska imperiets militärdiktatur.
Det formella namnet på denna metod för att lura folket till dumhet och underkastelse är Platonism.
3:5
Platonism är konstruerad för att eliminera grunderna för sann demokrati och sann vetenskap som de utvecklades och
användes i Aten. Eftersom atenarna hade formulerat sina ideal var det lätt för romarna att veta vad man skulle
eliminera.
Platonismens kärna är att få folket att tro att förstånd, eller förmågan att tänka, att nå insikter, är mystisk eller omöjlig att
på ett konkret sätt fatta.
I praktiken innebär detta att det mystiska förståndet avvisar konkret förståelse av något annat än att acceptera hur det är
och att lyda. Det önskade resultatet är att den högsta auktoriteten, som till exempel en stat, är gudalik eller någon form
av gud.
Den akademiska kultens läror baseras därför på diktaturens ideal vilket har resulterat i, till exempel nationalism,
kommunism, fascism och nazism. Så, det är på tiden att klippa av varje relation mellan västvärldens nationalstater och
den akademiska traditionen.
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Ett av de huvudsakliga problemen i dag, eller kanske DET huvudsakliga problemet, är att massmedia helt och hållet ägs
och görs av befrämjare av idealet att använda dolda religiösa dogmer för att lura den politiska eliten såväl som folket.
Jag skulle bli förtjust om jag bevisas ha fel.
Mitt budskap till dig
Du är en kraftfull ledare, inte rädd för att ta en kamp för att göra det rätta. Till exempel, du sparkade ut kärnkraft för att
etablera en grund för hållbara alternativ.
Så, om du nu sparkar ut den akademiska traditionen, eller för att vara mer precis, upplöser varje relation mellan den
akademiska kulten och staten samt sätter upp en ny struktur för utbildning och vetenskap. Ett fundament som stöder
vår konkreta förmåga att förbättra, innovera och skapa, så kan detta endast resultera i hållbar verklig tillväxt i många
dimensioner. Och då kommer andra nationer att följa Tyskland.
4:5
Du har möjligheten att äntligen sätta stopp för den pågående tragedin i väst, nästan två tusen år av extrem dumhet och
onödiga lidanden, genom att öppna upp till en välmående era för den västerländska civilisationen. Du har makten och
alla anledningar till att upplösa relationerna mellan den akademiska kulten och staten. Det kommer inte att vara enkelt.
Så snälla, börja på en gång!
Kom ihåg, kris betyder bokstavligen vändpunkt och längst ned i Pandoras ask finns hoppet.
Dessa två enkla budskap från de gamla grekerna är exempel på insikter i dynamiska relationer som den nuvarande
statiska västerländska kulturen är byggd på att eliminera en konkret förståelse av.
I min bok This Is How The State Fucks Your Mind (Så knullar staten Din själ. Ö.a.: Den svenska boken med sådan titel
är ej samma bok även om ämnet är samma) finns fler konkreta relationer såväl som obestridliga historiska fakta. De
senaste kapitel som jag har lagt är:
26. Virtus Killed Arete Therefore Can You Only Be A Normal Worker And Consumer - Overview Of The Mythological
Level (Virtus dödade Arete Därför kan du bara vara en normal arbetare och konsument - översikt över den mytologiska
nivån)
27. The Demand To Be Normal Is A Dogma Of The Church To Guarantee That You Are A Uniform Soldier (Kravet att
vara normalt är en kyrkans dogm för att garantera att du är en enhetlig soldat)
Med vänlig hälsning,
Ola Alexander Frisk
5:5
Översättning: LegeNet
(Länkar som i original. För svenska Wikipediasidor, sök samma ämne på svenska.)

Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Platonism kl 23:11
Platonism — Det formella namnet på den metod att lura folket till dumhet och underkastelse som används av den akademiska kult
som genomsyrar tänkandet för den intelligentia vars blindhet hela mitt bloggande med Intelligentsians blockering nu i över 11 år i
grunden handlar om.
Anonymt på Dec 13 2016, 12:04
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