
Vrij denken. 07-06-2013, Kootwijkerbroek

Wanneer kan een mens vrij denken?

Dit lijkt een eenvoudige vraag en het antwoord erop is snel gegeven. Maar laten we eens wat

dieper nadenken over deze vraag en toepassen op ons eigen leven.

Wij leven vandaag de dag in een maatschappij waarin veel systemen zijn. We hebben o.a.

financiële systemen, verzekeringen systemen, onderwijs systemen, religieuze systemen,

maatschappelijke systemen, bedrijfsvoering systemen en politieke systemen. Wij worden

gedwongen om te leven volgens deze systemen. Dus men eist gehoorzaamheid. Ook al denk je

zelf anders over één van deze systemen, zolang als jij lid of gebruiker bent van één van deze

systemen, moet je je eigen gedachten onderdrukken en gehoorzamen aan het systeem, ook al

gaat dat tegen beter weten in. Conclusie is dat je niet vrij kunt denken wanneer je in een

systeem of stelsel zit. 

Wanneer je een hypotheek hebt, ben je verplicht om maandelijks een geld bedrag af te lossen.

Om aan dit geld te komen ben je verplicht om te werken. Wanneer je een verzekering afsluit,

ben je verplicht om maandelijks een bedrag te betalen.

Wanneer je het reguliere onderwijs volgt, ben je verplicht om te luisteren naar de onderwijzer

die uitlegt hoe dingen werken, wat de gedragsregels zijn en hoe de wereld in elkaar steekt. Hij

legt niet alleen uit, hij verlangt bovendien dat jij net zo gaat denken als dat iemand anders

voor jou heeft gedacht wat jij moet leren. Het is verboden om zelf onafhankelijk te denken.

Wanneer je lid bent van een religieus systeem, ben je verplicht om belijdenis te doen van

datgene wat in dat systeem beleden wordt. Je wordt verplicht om je te houden aan al de door

de kerkelijke leiders opgestelde dogma’s. Twijfelen aan één van deze dogma’s wordt niet

toegestaan.

Wanneer je in loondienst bij een bedrijf werkt, ben je verplicht om op een bepaalde tijd

aanwezig te zijn. Ben je verplicht om het werk te doen wat je opgedragen wordt. Ben je

verplicht om je te houden aan de binnen dat bedrijf geldende regels. 

Wanneer je zelfstandig ondernemer bent, ben je verplicht om je diensten uit te voeren naar de

wensen van de klant. De klant is degene die bepaalt, die dwingt om datgene te doen wat hij

wil dat gedaan wordt. Denk je er zelf anders over, dan gaat de klant naar een ander. Dus

ondanks je zelfstandig ondernemerschap ben je niet vrij in je denken.  

Elk kind dat geboren wordt uit een aardse moeder, wordt meteen gegrepen door de machtige

klauwen van het systeem. Want volgens het systeem wat wij in ons land hebben, ben je

verplicht om je kind na geboorte binnen drie dagen te laten registreren. Het kind wordt alsdan

opgenomen in het systeem en krijgt een levenslang nummer opgelegd. 

Wie bepaalt wat het beste voedsel voor het kind is? Weer het systeem. Volgens het systeem

ben je verplicht om een ziektekosten verzekering af te sluiten. Volgens het systeem ben je

verplicht om altijd je legitimatiebewijs op zak te hebben. Volgens het systeem ben je verplicht

om je aan de verkeersregels te houden. Volgens het systeem ben je verplicht om een gordel te

dragen in de auto. Het systeem bepaalt wat voor voedsel er aangeboden mag worden. Zo zijn

er nog tientallen zaken die een mens opgedrongen worden. Door al deze zaken mag en kan

een mens nauwelijks meer vrij denken noch leven. De systemen hebben het menselijke

denken geblokkeerd.

De media hebben een groot aandeel in het blokkeren van het zelfstandig denken van de

mensen. Wanneer je tv kijkt, hoef je zelf niet te denken maar wordt er voor jou gedacht.

Door de massale inburgering van de mobiele telefoon, is het de gewoonte om dat ding altijd

bij je te dragen en men gaat er ook van uit dat je het altijd bij je hebt. Wanneer een mens



s’morgens op staat en zich aankleed, gaan zijn gedachten naar zijn telefoon, die moet hij niet

vergeten, want al jou relaties gaan ervan uit dat jij je telefoon altijd bij je hebt. Het is dus

zover gekomen dat een mens door de massa gedwongen wordt om een mobiele telefoon bij

zich te dragen. Doe je dat niet, dan hoor je er niet bij. Dan wordt jij als lastig ervaren omdat je

niet bereikbaar bent. Je bent dus slaaf van je telefoon.  

Kun je als inwoner van Nederland nog vrij denken? Vrij denken kun je pas echt als je:

- niet meer diensten voor een ander verricht maar zelf met je handen dingen maakt of doet die

uit jou eigen denken voort gekomen zijn. Zo creëer je echt iets dat vanuit jou voortgekomen

is.

- geen schulden hebt

- geen lid bent van één of andere religieuze of politieke groepering/vakbond  

- van niemand afhankelijk bent

- als je zelfvoorzienend kunt leven op je eigen stuk grond in harmonie met de natuurwetten.

(alhoewel er wel bepaalde regels zijn voor wat je op een bepaald stuk allemaal mag doen, dus

helemaal vrij denken en leven kun je ook niet).

- als je je niet laat leiden door de mening of het gedrag van de massa

- als je je lichaam met goed voedsel en water voedt

- als je een kind thuisonderwijs geeft waardoor het zelf leert denken en handelen vanuit de

eigen intuïtie, aangestuurd door de ouders.

- 

Vrijdenkers werden vroeger door de kerk op de brandstapel gebracht. Nu worden vrijdenkers

door de kerk buiten gesloten en doodgezwegen. Ook worden vrijdenkers door o.a. de media

voor gek verklaard. Gevolg is dat vrijdenkers als ‘bijzondere’ mensen door het leven gaan en

vaak ook weinig contact met andere mensen hebben omdat die hen links laten liggen.

Maar gelukkig de mens die zich vrijgemaakt heeft van systemen, dogma’s, dwang en mensen

en in harmonie met de natuur leeft.
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