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De som stod i ringen och tittade på
Samtalade lite i går med min kloka syster.
Kretsade bl.a. kring vad jag varit inne på "sedan forever", nämligen den närmast arketypiska situationen med en
mobbare och en mobbad och en ring som står och tittar på. Någon gång händer det att en som ser det hela stoppar
mobbingen. Den har gjort ett val, ett val som har betydelse för hela det fortsatta livet. För det ställningstagandet
kommer att återupprepas i andra sammanhang. De andra, de har blivit 'smutsade' av att endast se på, inte försöka
stoppa övergrepp. Även sådant val, om det inte i senare liknande dynamik vänds, kommer också att ha betydelse för
hela det fortsatta livet. Kommer att återupprepas som att aldrig ta ställning för dem systemet mobbar. Tvärtom, kan
innebära aktivt stöd för systemets mobbing. "Zombie accomplices to Evil".
En annan sak vi talade om är att själva det att det förekommer hemligklasser över vad parlamentariker får ta del av
innebär att vissa beslut fattas helt utanför detta system, som inte ens om det fungerade som propagandan säger därför
kan anses legitimt. När beslut utanför parlamentarikernas säkerhelsklassning begränsar och genomför folkmord
(fertilitetssaboterande vacciner, fluor, läkare som fråntas legitimationen då de använder bäst tillgänglig kunskap för att
göra oss friskare, etc, etc) etc, då innebär det att parlamentarikerna utgör ovan beskrivna mobbarring, "Zombie
accomplices to Evil".
Det ligger i sakens natur att sådana "Zombie accomplices to Evil" redan har avsagt sig ansvar, så varför låtsas någon
ens som att något de säger eller hittar på skulle ha någon som helst relevans eller lyssnas till?? Deras funktion är ju
närmast som en utslagen bilmålvakts, som redan är dränkt i utmätningsärenden.
Varför någon ens låtsas som att det parlamentarikerna säger och hittar på skulle ha någon som helst relevans är förstås
av samma orsak som de som barn stod i ringen och bara tittade på.
Fick dessutom den 17:e från Ola Alexander Frisk att hans nya kommande material just handlar om nej-sägarna, The
Nay-Sayers nedan, Who "Oppress Us Using Hoards Of [Evil!] Order Followers" aka. "Zombie accomplices to Evil". Ska
bli roligt att se det, då det kommer.
För saken är ju att en stor andel människor har bestämt sig för att allt som motsäger den programmering de har
accepterat, måste vara, typ, "ryska konspirationsteorier" eller "rysk propaganda" eller okunniga, ointelligenta människors
dumma vanföreställningar. Samtidigt som de absolut vägrar att undersöka något själva. "Zombie accomplices to Evil".

{Screen Shots från 17 september, på kvällen.}
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