"een wereld zonder overheid"
"een wereld zonder overheid"
de enige mensen die mijn plannen tegenhouden
zijn de mensen die er nu zitten
en de macht niet willen delen
niet willen delen met de rest
de rest van de wereld
eigenlijk dus egoïsten zijn
en het zijn ook die mensen
die een rampscenario meer waarschijnlijk maken
dan mijn zogenaamde utopie
de terugkeer van de tuin van eden
dat iedereen vanaf de geboorte wereldburger is
met een identiteitskaart die kosteloos is
de rechtvaardige anarchie waar 50 % zakaatbelasting wordt betaald
met 30 verschillende autoriteiten * die alleen in geval van nood mogen optreden
en tijdelijk leidinggevend mogen zijn
om onszelf te beschermen tegen dwalingen
30 verschillende autoriteiten die wereldwijd actief zijn
30 verschillende autoriteiten met ruim de helft van de wereldbevolking in dienst
op dit moment ruim 3 miljard mensen
die enkel en alleen in geval van nood tijdelijk even de leiding mogen nemen
om mij of jou of nog anderen te beschermen
te beschermen tegen dwalingen
te behoeden voor het gif van de duivel **
maar verder als het gewoon pais en vree is
de noodtoestand niet van kracht is
mensen zelfstandig en wilsbekwaam zijn
en iedereen gewoon voldoende rekening met elkaar houdt
dan heeft niemand de leiding en heerst er op de wereld
in de teruggekeerde tuin van eden
gewoon een anarchistische vrijheid
zoals ook de planten en dieren
die nu niet in gevangenschap leven
dat hebben
ame ame
*
ik doel hierbij dus op autoriteiten die ervoor moeten zorgen dat we niet gaan dwalen
zoals de:
1. huisvredebescherming
2. gebiedsvredebescherming
3. vrijheidsbescherming
4. levensbescherming
5. geweldbescherming

6. wapenbescherming
7. hongerbescherming
8. voortplantingsbescherming
9. woningbescherming
10. vuurbescherming
11. infrastructuurbescherming
12. transportbescherming
13. dierenbescherming
14. plantenbescherming
15. welzijnsbescherming
16. gezondheidsbescherming
17. machtsmisbruikbescherming
18. waarheidsbescherming
19. privacybescherming
20. wereldbescherming
21. luchtbescherming
22. grondbescherming
23. waterbescherming
24. kinderbescherming
25. ouderenbescherming
26. ziekenbescherming
27. gehandicaptenbescherming
28. minderhedenbescherming
29. arbeidsloonbescherming
30. arbeidsveiligheidbescherming
**
" op papier in theorie hoeven we niet te sterven, het is alleen het gif van de duivel (dingen zoals overdaad,
roofbouw, parasitisme, barbarisme, onrechtvaardigheid, oneerlijkheid, bezitterigheid, asociaal gedrag,
ziekten, stoornissen, respectloosheid, wapens, pesticiden, alcohol, drugs, tabak, suiker, dierlijk weefsel,
melk van dieren, te veel zout, te veel vet, te veel stress, onvrijheid, milieuvervuiling, slechte hygiëne, te
weinig beweging, te weinig slaap, dreigementen, vuil spreken, pesten, gevaren, angst, verslavingen,
jaloezie, arrogantie, hoogmoed, zelfzucht, hebzucht, bemoeizucht, vraatzucht, scheefwaarderen, meten met
twee maten, wantrouwen, negativiteit, onhaalbare doelen, een misplaatst zelfbeeld, haat, psychisch
geweld, lichamelijk geweld, seksueel geweld, bloed verspillen, discriminatie, onderdrukking, uitbuiting,
dwang, leugens, onzekerheid, twijfel, tweedracht, mensonwaardigheid, cynisme, onvrede, oorlog,
gokzucht, moordlust, vernietiging, trauma's dat soort dingen... ) dat ons elke dag weer sterfelijk maakt
en god -of dat wat er meer is tussen hemel en aarde- probeert mij en andere mensen met mij elke dag weer
te behoeden voor dat gif, opdat we zo lang mogelijk en pijnloos mogelijk van dit leven mogen genieten
of is dat zo raar gedacht? "
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