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Bedrägeriet "Moral"
Bedrägeriet "Moral". Bedrägeriet, ursprungligen skapat av Cicero i hans bok On Fate, fungerar så länge tricket döljs
bakom vad man tränas att tro är, t.ex., verkligt förnuft, konst, vetenskap och religion. Ger skam & skuldbeläggning, ofta
kallad Jantelagen. Bedrägeriet begränsar fri utveckling av förmågor och livsvägar genom de medmänniskor som genom
detsamma 'biorobotiserats'. Resultatet är ännu fler andligt stympade och begränsade människor. Cicero överförde
genom innovationen "Moral" den romerska militärdiktaturens ideal till begränsningar om hur man kan tänka för att nå
insikter. Bedrägeriet upprätthålls i dag genom att den som är på väg att bli fri bedrägeriet ånyo inordnas i detsamma av
omgivningen, inte minst i kommun och bolagsstat, med krav om att man ska vara 'normal', dvs bedragen.
Det totala bedrägeriet efter att så här lång tid har gått är naturligtvis alldeles för komplext för nästan alla att hantera eller
ta till sig. I förrgår funderade jag för mig själv: Hur gammal måste en terrororganisation vara för att vara en legitim
härskare? Nu lägger jag till att det givetvis har stor betydelse om den ursprungliga terrorn fortfarande pågår. Vilket Ola
Alexander Frisk visar hur den gör på https://hyperdialog.blogspot.com/ , Compact Oversight
http://hyperdialog.blogspot.com/p/compact-oversight.html , New Pages: Compact Oversight
http://hyperdialog.blogspot.com/2017/09/new-pages-compact-oversight.html . I Sverige är den vanliga beteckningen på
den som vägrar inordna sig under terrorregimen "rättshaverist" eller liknande, och det ses som att det är något fel på
den människan när det istället är tvärtom.
Ingen är legitimt skyldig att arbeta för strukturer som stöder krig eller terrorism, vilket det bevisligen är fråga om
åtminstonde på det mentala planet men ofta nog genom till krigssystemet genom indoktrinering tvångsvärvade
medmänniskor som tror att de skulle ha rättmätig auktoritet t.ex. genom myndighetspositioner eller t.ex. för att olika
riksdagsmän skrivit det, även rent konkret fysisk maktutövning. Det går enkelt att ge exempel på olika sådana genom
indoktrinering maktberusade människor.
Sådana maktberusade människor utgör till sin effekt 'biorobotiserade' medmänniskor som genom indoktrinering och
annan styrning har gjorts till del av ett vapensystem för bekämpandet av självständighet. Men även alla lydiga, som
trycker ned 'olydiga', är del av problemet. Se Bedrägeriet "Moral" längst upp. Alla de som vägrar lyssna på de som
faktiskt är utsatta för verkliga brott och verkliga övergrepp är del av problemet. I dag är det i stort sett ingen som
försöker förstå en komplex problematik såvida den inte kommer "uppifrån". Och då man själv sätter sig in i olika
begångna rättsövergrepp och berättar om dem för andra, vägrar de höra. Möjligen om en tidning förbarmar sig att
någon lyssnar.
Så, förvisso är bolagsstatens regering orderföljare under internationella syndikat, men samtidigt är folket i stort
orderföljare under bolagsstaten. Denna förbannade lydnad. Hur bryta upp den onda lydnaden utan att det skapar
kaos? Ja, det är därför RESPEKT måste finnas som högsta värde. Då allt görs i högsta respekt behövs ingen annan
lydnad. Men det är människors rätt att ej skadas & i övrigt respekteras i verkliga livsbehov som ska respekteras och inte
vad som ytterst är internationella syndikats behov. Se här t.ex "Tonen av de 14 strålarna i den baltiska solmodellen,
Baltic Sun Model" i "Proklamation av Monarkin Staten Sverige" där i "Deklaration om urfolks rättigheter" vilken ingår som
del av nämnda deklaration, i sin helhet infogad från s. 8 och framåt.
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