Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Logiczne pytania początkiem transformacji duchowej i światowej
rewolucji
Na początku każdej nowej drogi należy zadać sobie fundamentalne pytania określające nowy początek istnienia na
wszystkich poziomach jego egzystencji.
Na początku każdej nowej drogi należy zadać sobie fundamentalne pytania określające nowy początek istnienia na
wszystkich poziomach jego egzystencji.
Jak wyobrazić sobie, można świat bez moralności lub taki, w, którym króluje wolność zewnętrzna oparta na
nałogach i popędach ?
Czy wytworzona poprzez wolność zewnętrzna amoralność, może przełożyć się na przyzwoitą przyszłość całej
ludzkości i przyszłych pokoleń ?
Czy religia i polityka a także monarchia i ich formy pośrednie takie jak anarchia i ateizm są wstanie uwzględnić
istotę człowieczeństwa i wskazać jej pozytywne wzorce i zachowania pozbawione negatywnych przejawów
egzystencji a także elementów zbiorowego szaleństwa wykorzystywanego do kontroli społecznej tj.: wojny,
przemocy, okultyzmu i agresji ?
Jaki jest cel hierarchii, władzy, religii i ekonomi (lichwy,giełdy,spekulacji...) w stosunkach międzyludzkich i jaką role
pełni amoralna funkcja stopniowania naukowego, społecznego, funkcjonalnego, kastowego... ?
Jaką role pełnią religie i jaki mają wpływ na ciemną stronę ludzkiej duszy powstałej na skutek ortodoksyjnej wiary
oraz okultyzmu przy próbie zachowania władzy nad człowiekiem i Bogiem ?
Jaką role odgrywają koncerny, instytucje ponad narodowe, ﬁnansowe, rządowe... oraz kartele oparte na
pasożytnictwie i niewolnictwie oraz uzależnieniu od swoich funkcji i produkcji ?
Jaką role odgrywa w procesie demoralizacji edukacja, praca oparta na hierarchizacji stosunków zawodowych,
system masowej rozrywki i dysfunkcyjna rola mediów w kontaktach między ludzkich ?
Jaką role odgrywa medycyna i psychologia oparta na nielogicznym systemie postrzegania ciała i umysłu jako
elementu pozbawionego wymiaru duchowego ?
...
Wszystkie te (wstępne) pytania są logicznym algorytmem wskazującym na zupełny brak logiki w procesie
tworzenia podmiotów owych pytań, bowiem wszystkie wymienione w powyższych pytaniach podmioty zaprzeczają
istnieniu wolności wewnętrznej, równości społecznej oraz wolności duchowej ...
(Dziel i łącz, manipuluj, przekształcaj tworząc tezy i anty tezy, cel uświęca środki ... )
Ponadto wszystkie te podmioty określają sens istnienia jako element niewolniczej służby w kontekście
hierarchicznej struktury świata we wszystkich elementach życia, nauki, pracy oraz wiary !
I tylko osoby,które widząc negatywny wpływ owych podmiotów potraﬁą je odrzucić i potępić są naprawdę wolne i
gotowe do rewolucji,która zabije istotę hierarchii jako wroga ludzkiej duszy oraz człowieczeństwa a przede
wszystkim samego Boga ...
Jeśli szukacie kogoś, kto zreformuje hierarchiczne zło świata, przekreślacie wiarę w zdolność człowieka do
samodzielnego i logicznego myślenia.
Wspierając jednocześnie hierarchię kościoła, państwa i religii oraz jej przywódców. Niszczycie także wiarę w Boga

upadlając się przed ludźmi z rąk, których zginiecie na ołtarzach wojen religijnych... Jako wrogowie samych siebie !
Jeśli nie potraﬁcie chwycić w dłoń gumki do mazania i wymazać ze swojego życia takich słów jak: hierarchia, religia,
polityka,wolność zewnętrzna, kłamstwo ...
Nie potraﬁcie tak naprawdę być ludźmi, których celem jest bez hierarchiczny indywidualizm i wolność duchowa
oparta na kreatywizmie i współ egzystencji wspierającej dobro społeczne jako nienaruszalny warunek wolnej
egzystencji.
... Egzystencji pozbawionej hierarchii, formalizacji i kastowości mogących pragnąć (poprzez manipulacje i siłę tezy i
anty tezy) sięgnąć po dobro społeczne jako element swojej władzy !
Wojciech Dydymus Dydymski

P.s. jeśli jednak na wszystkie pytania udzielicie odpowiedzi świadczących o potrzebie istnienia owych podmiotów
stworzycie utopię, w,której już (egzystujecie) żyjecie jako niewolnicy hierarchii, korporacji i kast...
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