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>Beslis voor jezelf (wees vrij van externe opinie).
>Beslis voor jezelf (wees objectief in je conclusies).
>Beslis voor jezelf (ben eerlijk in je eigen overtuigingen},
>Beslis voor jezelf (ben open om de feiten te volgen).
>Beslis voor jezelf (wees sterk in het verdedigen van je overtuigingen),
>Beslis voor jezelf (ben bestand tegen het blindelings accepteren van feitloze
verklaringen).
Degenen die je aanvallen.
Degenen die je bespotten.
Degenen die je afmaken.
Degenen wie je in bedwang houdt.
Degenen die je labelen,
Vertegenwoordigen ze jou?
Of vertegenwoordigen ze zichzelf (op een of andere manier)?
Mentale slavenij
Het Grote Ontwaken (vrijheid van gedachten). werd ontworpen en
niet alleen als een achterdeur voor het publiek (weg van de
langdurige 'mind' controle van de corrupte & sterk bevooroordeelde media) tot
toekomstige gebeurtenissen doorstaan door middel van transparantie en regeneratie van
individuele gedachte (het breken van de ketens of 'groepsdenken'), maar, meer
belangrijk, steun bij de bouw van een voertuig (een "schip") dat
geeft de verstrooide ('boomdenkers') een 'starter' nieuwe sociaal
netwerkplatform die vrijheid van denken mogelijk maakt,
uitdrukking, en patriottisme of nationale trots (het gevoel van liefde,
toewijding en gevoel van gehechtheid aan een vaderland en alliantie met
andere burgers die hetzelfde sentiment delen).
Wanneer 'ondogmatische' informatie GRATIS &
TRANSPARANT het wordt een bedreiging voor degenen die proberen om
controle over het verhaal en/of het dogma.
Als je wakker bent, sta je aan de buitenkant van het dogma.
('groepsdenken'), en heb je 'vrije gedachten'.
‘Vrije gedachten’ is een filosofisch standpunt dat houdt dat
posities met betrekking tot de waarheid moeten worden gelogenstraft op basis van de logica.
reden, en empirisme in plaats van autoriteit, traditie, openbaring. of dogma.
Als je wakker bent, ben je in staat om helder te zien,
De keuze is aan jou. en aan jou alleen,
Vertrouwt jezelf en geloof in jezelf.
Je bent niet alleen en je bent niet in de minderheid.
Moeilijke waarheden zullen snel het daglicht zien.
WWG1WGA!!! (Where we go one, we go all!!!)
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