Conteo -Konteó
Konspirációs Teóriák
Összeesküvés elméletek.
Igen. Elméletek és sejtések,feltételezések és különös jelek,egyezések. Szinte ég a pofád a
szégyentől,hogy eddig nem vetted észre,-át voltál b@szva. Nem kicsit,nem majdnem,hanem
nagyon,teljesen és folyamatosan.
Mivel ? Miben ? Miért ? Ki által ?
Mindennel,mindenben,akármiért,akárki által.
Olvasd el az összeesküvés jelenség,kozmológiai okait tárgyaló rövid bevezetőt: itt.
Nos. A leges legostobább állapot amikor sikerül,viszonylag normális és okos,olykor
iskolázott,művelt embereket olyan zombi állapotra hozni,hogy mint egy harci mén ront neked
amikor - akár érintőlegesen is említést próbálsz tenni egy adott titkos (pofátlan) conteoról.
Szembe vagy egy összeesküvést nem tudomásul vevő,tenyéssz marhával. Igen egy háziasított
lénnyel amely elvesztette a természetes vadonra illő bizalmatlanságát,veszélyérzetét,óvatosságát.
Alapvető, a létét őrző-védő mechanizmust,amely velünk születik és velünk hal meg.
Amire minden jól működő organikus egységnek élőlénynek szüksége van.
Mer a világ, a folyamatos veszélyhelyzet. Az állandó bizonytalanság,rettegés,kiszolgáltatottság és
csapdák sorozata.
De, a házi állat már nem bizalmatlan,mert nem ismeri a jeleket és nem tudná használni,megérteni
sem,hogy reagáljon rá. Azért tartják,hogy kihasználják.
Elveszik szabadságát,döntési,választási lehetőséget. Majd feltrancsírozzák és újra termelik.
A társadalmi tényészmarha az ember maga,mint állampolgár,mint adófizető,mint dolgozó és
katona.
Szavaz a marha. Hogy alávesse magát a nagy hülye beszéd cirkusznak. Szinte komába kerül a
monoton ismételt szólamoktól. Rasszizmus,homofóbia,multi-kulti,fejlődés,Jobb-Közép-Bal
oldalak,egyenjogúság,nemzetiség,kisebbség,munka,tanulás,beteg-öreg gondozás...
Ezek már a fogalmak túladagolása a szellemi kreténné válás folyamatában.
(A teljesség igénye nélkül.)
•
•
•
•
•
•

Demokrácia, (Hülyék uralma a konspirátorok felügyelete mellett)
Liberalizmus, (Erkölcs,hagyomány,érték és minőség zúzda a konspirátorok szándékai
alapján)
Szocializmus. (Közösségi homokozó az utópiáktól megrészegült arrogáns,konspiratív
megvezetőknek )
Környezet-állat-védelem.( Álruhás trollok és konspirációs ügynökök.)
Szabadság-egyenlőség-testvériség. (A leghülyébbeknek kitalált frázis.)
Média (Moslék a disznóknak )

A társadalmakat – valamilyen ábrándos társadalmi megegyezések tartják egybe. Ahogy mondják,de
valójában a konspirációk és azok kidolgozói és működtetői teszik azt. Tudatosan és önző
szándékoktól vezérelve. A megegyezés, a hatalom gyakorlói és a konspirátorok között bonyolódik.
A tenyéssz marha ebből kivan hagyva. A kipécézett uralmi bünbakok.uralkodók, nemesek,
arisztokraták,tudományos,szellemi,művészeti elit. Oldalról sorolva,vallási ideológiai ellenfelek.
Alul, az egyén amely képes az önállóságra,az egyéni elkötelezetlen őszinte gondolkodásra.

Tehát ,
• A mindenkori közösséget a konspirátor/ok működtetik.
Akkor hogyan beszélhetünk összeesküvés elméletről,amikor összeesküvés mint gyakorlat létezik.
A szociológiai, lélektani,gazdasági,oktatási,kereskedelmi,katonai,rendészeti,oktatási,
tájékoztatási,...minden az ég világon keresztbe - kasul átszőve,átitatva, belekalkulálva,az
egyén,csoport,tömeg – irányítása,programozása,nevelése,hülyítése,altatása,csapdába csalása,
érdekében.
Miért hagytuk,hogy így legyen ?
Mert rosszul vagyunk idomítva/nevelve. A szülői tudatlanság,tehetetlenség okán. Igen, a
konspiráció ott kezdődik amikor a kisembert megtanítják arra,hogy az ártatlanság és jóindulat
eredendő tulajdonsága embertársainknak és az azokból felépülő intézményeknek,társadalmi
szervezeteknek.
Minden a javunkra és érdekünkbe történik. Mert ezt szeretnénk,ebben reménykedünk. Hogy nem
így van és nem így történik ?
Majd elkezd gyanakodni ha felnő. Ha az elméje egyszer magára marad önnön kérdéseivel és a nagy
gondolati csendben megszólítja az isteni kétkedés.
Először vala a hit. Majd követi a kétkedés. Míg végül marad a kétségbe esés.
Aki hisz valamiben az hitében aláveti magát egy olyan megválaszolatlan helyzetben, amire saját
erejéből nem születhet válasz.
Aki kétkedő,annak egyetlen felelőssége volna, -kutatni a helyes válasz megtalálására.
A konspiráció,kozmológiai meghatározó az összetett rendszerek önálló viselkedéseiben. Magától és
következetesen épül ki. Nincs szüksége „negatív energiákra”,sem aljas szándékokra.
A konspiráció, az előny hierarchiájának (kozmológiai meghatározó) kivetülése a
tudat,gondolkodás,aktívumaiban. Az egyén hordozója ennek a tulajdonságnak. Végletesen
aszimmetrikus indulat. A nyerésre,nyereségre,haszonra,előnyre,mutató iránytűje a
végletesség,gátlástalanság indexeivel,rendkívüli hatékonyan „épít”,”rombol” .
Aki nem veszi tudomásul a konspiráció mindenható voltát,vagy reménytelenül hülye,vagy
szellemileg retardált. Ezért a konspirátorok mintegy csuklóból a kultúra,tudomány és közvélemény
részévé tették a konteók szélsőséges és értéktelen megítélését. Igaz ez nem eléggé hatásos ezért
szükség van a cenzúrára, s@gnyaló lakájokra, kultúra/tudomány csőszökre.
De.
Az alagút végét a derengő fény jelzi. Nem kell soká várnunk míg megszületik az az új pedagógiai
amely az ember védelemre építve feltárja a konspiráció anatómiáját és hatástalanítja azt.
Addig is tartsuk szárazon a puskaport...
Molnár Ferenc

