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Saturday, April

6. 2019

Platonismen suddar Varför och Därför med resultat Lidande
Orsaken att det är avgörande att avsluta Platonismens styrning är att denna styrning är orsak till att det ej går att skapa
välstånd i alla parametrar dessutom åt alla. Platonismens styrning gör dessutom det jag just nu skrev obegripligt för den
styrde.
Vi har inte demokrati på riktigt. Har aldrig haft. Bedrägeriet utfördes redan av romarna. Platonism. De fejkade den
atenska demokratin så att vi inte skulle se ”vad som var utanför Platos grotta”. Och definitivt inte kunna föra dialog om
det. Roms bedrägeri cementerades genom att man kapade den kristna tanken år 325 och överförde romarrikets
expansionspolitik till en påve med roms kejsartitel Pontifex Maximus. Sedan förbjuder kyrkans gud mänskligt
skapande. Och detta har därefter gjorts till civil religion.
Platonismen tar bort alternativ, vilket medför att de som är under densamma inte vet något annat än tvång, när
övertalning att lyda inte funkar. De missförstår pga konkreta dynamiska relationer avsiktligt har eliminerats det som
därför för dem ter sig som oansvarighet. Och oansvariga/”troll”/brottslingar måste ju begränsas. Men försök att tala om
för den som befinner sig under indoktrinering, att den är indoktrinerad… Resultatet blir projicering, ”du lever i din egen
värld/sekt”, etc. Särskilt om det är mainstream att befinner sig under indoktrinering. Vilket är orsaken till censuren.
Klicka bilden till vänster för att komma till Ola Alexander Frisks One Page Intro To Dissolve The Slave Rules.
Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Platonism, Den platonistiska kulten kl 12:21
Plato menade ju att de levande finns utanför grottan, i ljuset. Dagens scientism håller på med samma koncept genom att underhålla
myten om "svarta hål" och genom att dela upp kunskap i horisontella tårtbitar genom kemi, fysik, biologi, historia osv som bara
breddar den sk expertisbasen till en allt större pizza som redan runnit ut över fatet. En sådan kunskapsbas når alltså förr eller senare
vägs ände. Till exempel anser Wolfgang Smith som motståndare till scientism https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Smith att det
enda tecknet på riktig intelligens är en vertikal förmåga att sammanfatta omvärlden. Det är dit vi måste för att komma ur den
romerska platonismfällan. /JR
Jan Rosbäck
twitter @esamawuta
Anonymt på Apr 6 2019, 14:17
Scientismen leder till ett kollektivt suicidalt beteende. Man riktar in sej på enbart det materiella i tillvaron och ökar därför inte den
tänkande delen av vår existens. Kanske är till exempel 5G den metod som denna civilisation valt till ett avslut. Liknande
termineringar har skett under andra civilisationer när en högre mening med tillvaron inte kunnat skapas. Å andra sidan är de som vill
stanna inne i Platos grotta redan döda så det blir då bara att börja om från noll. De som klarar sej blir de som förstår och därmed
överlever. https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY
Anonymt på Apr 6 2019, 17:27
En mycket viktig sak med den där filmen du länkade till är att den klart demonstrerar att det är laglöshetens människor vi har att göra
med. Lag betraktar de UTTRYCKLIGEN, "Sometimes you have to override it (The Tenth Amendment)" (1 h 5 m 32 s), som något
man kan ignorera. Då de har kapat existerande rättsstrukturer, är dessa strukturer numera med brottslingarna. Detta har mycket
stora konsekvenser, då det innebär att nya rättsstrukturer MÅSTE etableras. De gamla är ju förbrukade. De är brottsliga. Vilket de
för övrigt planerar förbjuda att man påpekar.
DET ALLRA MINSTA som OMEDELBART måste göras, är att öppet föra dialog om dessa rättskonsekvenser.
Anonymt på Apr 6 2019, 17:57
Utkast till debattinlägg. Undrar om det skulle komma in i lokaltidningen?
(Bara ett första utkast, hopslängt på mindre än en timme, visserligen utifrån tidigare material, osv..)
Debattinlägg avseende skälen för regelbunden avdödning av mänskliga populationer. Sådan har ju som bekant historiskt
administrerats bland annat genom kontrollerade utsläpp av pest och andra smittämnen, medan i modern tid hela populationen i
västvärlden ständigt är utsatt för ämnen och miljö som försämrar livskvalité, fertilitet och så vidare. Inom parentes sagt motverkar
denna senare metodik själva syftet med den regelbundna avdödningen som just är att säkerställa livskvalité för de överlevande.
Det jag nu vill föra upp till dialog är dock ej vald metodik för folkmorden, utan om de alls är nödvändiga. Mitt påstående är att
regelbunden avdödning endast är nödvändigt på grund av att Platos (c 424 - c 348 BC) budskap endast är giltiga då dynamiska
relationer ej konkret kan förstås och att Platos budskap, numera under många lager, ännu är styrande för hur de som ser sig som
klokare än alla andra fortfarande ser det som sin börda att ta ansvar för vårt regelbundna avdödande. De ser det alltså som att de
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utför en tung och nödvändig plikt, som ingen utomstående förstår eller kan förstå.
Låt oss lätta deras börda. Plato tycks genom sina dialoger ha motbevisat den atenske laggivaren Solon (c. 638 - c. 558 BC), som
gjorde det till ett brott för medborgaren att undvika kontrovers. Men i dag känner vi endast Solon indirekt genom Platos dialoger, där
han citeras eller nämns 34 gånger då Plato ger motargument. Den som i sin tur har sågat Platos motargument är Ola Alexander
Frisk, "Please, please, please, please remember that Plato's message, that Tyranny is nurtured by Democracy; is only valid when
Dynamic relations cannot be understood in a concrete manner so; the people are forced to obey Authority to achieve harmony." (pp.
331-333, The First Book of Hyperdialog - Section One, Ola Alexander Frisk, hämtas från
http://hyperdialog.blogspot.com/p/section-1.html .) Ola Alexander Frisk har alltså rent konkret påvisat hur rådande civil religion endast
är en maskering av det ursprungliga romerska bedrägeriet. Det finns en introduktion till hans arbete genom Section Two - The
Compact Guide To Dissolve The Slave Rules som kan hämtas från https://hyperdialog.blogspot.com/p/section-2.html .
Mitt påstående är att den regelbundna avdödningen av mänskliga populationer endast är nödvändig så länge det det totala tyranniet
upprätthålls, och att detta är starkast möjliga skäl för att förkasta det totala tyranniet. Att vi lever under totalt tyranni kan ej förnekas
annat än genom att förneka sådant vi alla direkt kan ta på:
"The Formal Cage
The formal ground of Platonism or the current Western culture is based is that there is absolutely no possibility to say anything
against the ruler as this is against what is called Reason; as this so called Reason only support Logic relations actively. In practice
this means that only the perspective of the ruler is correct or what is called Objective whereas all other perspectives are mystical or so
called Subjective. This also means that what is called Democracy is just an illusion in order to protect the total power of the ruler.
And to protect this absolute power is it said that Reason is mystical." (pp. 176-177, The First Book of Hyperdialog - Section One, från
http://hyperdialog.blogspot.com/p/section-1.html .)
Denna så kallade Reason begränsas alltså så att den INTE innefattar konkret dynamisk förståelse. Det vi KAN VISA PÅ blir i det
systemet IRRELEVANT. Bedrägeriet måste pekas på, för att de som administrar det totala tyranniet inte ska ha kvar någon intern
ursäkt inför sig själva varför de "måste" ignorera dig, eller de känner sig självrättfärdigade att avfärda dig som "en galning".
Notera väldigt noga att detta filosofiska bedrägeri för sin interna legitimitet inte på något sätt är beroende av demokrati eller ens
respekt för andras liv och säkerhet. Internt i det filosofiska tänket är demokrati och så vidare enbart en PR-ploj avsedd att lugna
pöbeln. Men att visa på HUR det är ett filosofiskt bedrägeri tar bort självrättfärdigandet och innebär att de inte ens inför sig själva kan
rättfärdiga sitt handlande. De står då helt nakna.
Kort sagt, min tes är att öppen eller dold regelbunden avdödning av mänskliga populationer endast är nödvändigt på grund av det
totala tyranniet. Eller alltså, de är endast nödvändiga så länge den totala censuren och förtrycket av andra perspektiv upprätthålls.
Vilket förstås skulle innebära att de som administrerar den totala censuren och förtrycket är själva orsaken till att avdödning av
mänskliga populationer blir nödvändiga. Och som orsakare, att de är de skyldiga.
Anonymt på Apr 10 2019, 13:47
Kevin Mugur Galalae has started working on the history of depop. In a post on patreon Jan 11 10:07am, he writes:
History of depop
I have started working on the history of the population control program, a book no one wants me to write. The mask of our civilization
is about to come off and we will all have to stare the ugly truth in the face. The truth, however, will set us free.
For a foretaste read my article "The Holy Grail: Controlling Human Life on the Planet", attached below or accessible online here:
http://the-levant.com/holy-grail/
THE HOLY GRAIL.pdf https://www.patreon.com/file?h=23906266&i=3127444
Anonymt på Apr 10 2019, 20:46
Till ovan kommentarstext måste, helst genom dialog, tillkomma material som indikerar HUR och VARFÖR det skulle vara möjligt att
lösa populationsproblem såsom dem illustrerade av "The Mouse Utopia Experiments" (videolänk
http://www.youtube.com/watch?v=NgGLFozNM2o), innan texten innehåller något som helst konkret argument FÖR min där angivna
tes. Just nu pekar texten endast på hur tänkandet begränsas, men ger ej någon indikation för varför frånvaro av tankebegränsning
skulle kunna skapa lösningar. Visst, det kan tyckas självklart att det är så, men det är i den lilla texten inte ännu gjort konkret. De
som har begränsats måste få saker VÄLDIGT KONKRET.
Kanske det senare går att göra till en serie workshops om hur genocider / democider / folkmord skulle kunna göras onödiga.
Obs. att temat med de "nödvändiga" genociderna mycket länge, alldeles sedan start faktiskt, varit ett tema på Intelligentsians
blockering. Den ALLRA FÖRSTA bloggposten där är:
Thursday, Jul 14. 2005
Det moderna samhället en förutsättning för förintelse
http://blog.lege.net/?/1-Det-moderna-samhaellet-en-foerutsaettning-foer-foerintelse.html
Det finns sedan förut även koppling till platonismen:
Saturday, Feb 24. 2018
Enligt Platonism är democice-/folkmord demokratisk folkvilja
http://blog.lege.net/?/392-Enligt-Platonism-aer-democice-folkmord-demokratisk-folkvilja.html
Anonymt på Apr 11 2019, 09:15
Klipper in lite relaterade kommentarer författade på Engelska:
The Current Western World View, which is Platonist Tyranny, is bad is because the Slave Rules #SLAVERULES exclude solutions.
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Platonism trick the controllers into falsely believing they save the world by oppressing dissent, while they destroy the future. (Tweetat
på https://twitter.com/legenet/status/1109627105636167681 .)
I samma Twitter tråd: It's the knowledge of how to create knowledge that has been stolen. It isn't lacking because people were stupid
but because people violently were FORCED into stupidity. That is the worst kind of Slavery, and It's NOT OK. (Tweetat på
https://twitter.com/legenet/status/1107242137270341632 .)
I don't want it to come to some sort of final sorting, where the whole planet earth show ends. Well, the fakery must end, the truth is
law replace the lie is law, which is the greatest revolution ever, but it is very possible to do this without ending the planet and all life as
we know it. Even if even that may come quite soon, if we don't do anything.
But I don't want it to have to come to that. People have been suppressed so hard for so many generations that each subsequent
generation really only can be blamed for how they handle individual ethical choices between themselves.
I'm with Ola Alexander Frisk in that we here and now need to Break Free. I ran the images in his latest Tweet through the tesseract
OCR engine and arrived at the below. It's what he is saying that is important, not how the language is treated. Have that in mind:
https://twitter.com/hyperdialog/status/1118467767198523393
Ola Alexander Frisk @hyperdialog Apr 17
Text 1 is the earlier. 2 and 3 are new tests to boil it all down to a simple entrance. Then is the rest just details. Link to earlier stuff
Section Two: The Compact Guide To Dissolve The Slave Rules https://hyperdialog.blogspot.com/p/section-2.html … #YellowVests
#GiletsJaunes #SlaveRules
Dissolve
The Slave Rules
Ola Alexander Frisk
1
You can for sure feel that you need to Break Free. But you cannot grasp How to do it.
You cannot see it or get it at first. Because you are trained — by the schools, universities and the massmedia — to take for granted
that The Slave Rules is life itself.
The only way to be Free for Real is to realise that all The Slave Rules are simple tricks to make you extremely stupid.
The only problem is that only You can give You the command to Dissolve The Slave Rules.
If you wait until “they" command you to Dissolve The Slave Rules will you forever be confined by The Slave Rules.
2
Totalitarianism, Suppression, Exploitation and Violence are Dominant in the present Western culture because to Think to reach
Understanding is made to be Mystical or impossible to grasp in a concrete manner.
It is undeniable so that when the process to Think to reach Understanding is made to be Mystical are you doomed to Accept and
Obey; as whatever you try to say can be rejected as Mystical or Wrong.
In practice this means that all sorts or explanations in the present Western culture are different ways to restrict you to only Accept and
Obey. And to be Free you only need to Accept and Obey voluntarily.
You cannot get these relations at first as you are trained by the schools, universities and the massmedia to take for granted that Life
and the World must be according to their explanations.
This worldview that is formally called Platonism; is a construction made to confine you to be restricted to Accept and Obey by to
Mystify Thinking.
And the political élite is fooled as well.
3
It all can be boiled down to this.
As long as you are not able to define the basic intellectual Dimensions of Reason, Art, Science, Justice and Politics in a concrete
manner you are a victim of Totalitarianism.
And this means in practice that you cannot get that kids bullied to commit suicides in the schools are directly related to The Slave
Rules as well as the shrinking economy of the West.
Hint. The economy was earlier based on war, simple farming and simple manufacturing that demanded total Obedience.
Today is to only be able to Accept and Obey "or to be Normal" the same as to be tricked to be unnecessary and to be a drug addict —
that sooner or later will take an overdose — to get out.
The Slave Rules are constructed and maintained to wipe out a concrete knowledge of Reason, Art, Science, Justice and Politics.
_
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Anonymt på Apr 18 2019, 22:38
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