okt. 10, 2017

(Out of respect for our deepest of
friendship, and the tearfully strong
bond we once so blissfully shared
together.
I’ll just convince myself, you never got
my messages).

Gekkigheid, maar ik moet een correctie
doorgeven. Je stelde mij een vraag, dus
dit is geen discussie,
Maar ik wil wel alles wat ik schrijf
kunnen verdedigen.
– zodat de andere helft wat minder hard
hoeft te werken stressen.
Geen trucs. Gewoon mijn werkelijkheid
die in contact kwam met jouw
werkelijkheid.
Op internet zijn wij allemaal gelijk/
anoniem. Die anonimiteit garandeerd jou
(behalve als ik troll) een eerlijke
kans.

Ik ken je niet, en we hebben geen
geschiedenis samen.
Ik heb geen vooroordelen tegen jou omdat
je een man/ vrouw bent, want dat weet ik
gewoon niet.
Geen vooroordelen om de plek waar je
vandaan komt, of de status waarmee wij
onszelf aankleden in het dagelijkse
leven.
Wij staan hier voor elkaar als ‘naakt’
mens.
Mijn ‘naaktheid’ is mijn bevrijding van
mijn eigen conditionering en
vooroordelen, die mijn waarneming
(negatief) beinvloeden.
Door die ‘naaktheid’ kan een ieder
zuiver naar de ander kijken. Geen gouden
ringen, geen Keizerlijk/ Religieuze
kleding.
alleen de feiten, rede en logica.
Bouwstenen voor waarheidsbenadering.
Wegen naar de realiteit, naar ‘Echt’,
naar de Harde Kern.

De meest pure en eerlijke vorm die we
hebben.

Zonder een status en zonder een gelijk.
Zonder illusies of verder interessant gezeik.
Mijn en jouw relatieve anonimiteit op
het www. stelde ons in staat elkaar
‘echt’ te ontmoeten.
Ik heb niks en kan niks bij je verliezen
door die anonimiteit. Dat werkt beide
kanten op en het maakt ons vrij.
En netzomin je de liefde, humor, afgunst
en gevoelens van verdriet in de
biologische/ fysieke wereld kan
vasthouden,
netzomin kan je dat op de digitale
snelweg.
Maar het is er wel, net zo ‘echt’ / hard
als in de fysieke wereld.
(but it still Hurts)

Die vorm, die Kern. díe essentie van wat
menselijk leven, leven maakt.
Die ‘naakte’ interactie/ dynamiek tussen
mensen. heeft ons uit de holen en de
jungle gekregen. Ons de dominante
levensvorm (en dus meest veilig)
gemaakt. Tot de maan gebracht en
richting Mars.
Die positieve energie/= dynamiek die
vrijkomt wanneer mensen elkaar ‘naakt’
ontmoeten;
dat is de Kern van onze menselijkheid.
De Kern van ons mens zijn, de reden
waarom nieuwe baby’s worden geboren, en
hoop in de toekomst de weg wijst.
Energie die onze paden verlicht, en onze
harten warmt. In vuur kan zetten.
Telkens weer. En het is onze enige
garantie op een Verlichte toekomst.

– Onze Harde Kern –

En precies dit
menselijkheid,
nu door Ronald
gedoofd (PvdA,

gedeelte van onze
wordt (in opdracht EUSSR)
Plasterk’s Sleepnetwet
kabinet Rutte II).

Vernietigd en vermoord, en het komt
nooit meer terug. Onze privacy, en ons
vermogen volledig menselijk te zijn.
Met elkaar. onder elkaar.
(Carelessly, you cutted, gutted me..)
Dus beantwoord je mijn vraag niet om de
brute wiskundige schoonheid van
waarheidsbenadering. Waar we allemaal
als menssoort van profiteren.
Doe je het niet voor de magistrale
atoomenergie, die het menselijke contact
in feite is.
Then I sure hope you’ll appreciate the
gravity of the situation.
(and I still hurt)
En dat je goed beseft dat dit soort
ontmoetingen die miljoenen keren per dag
plaatsvinden op het internet.

(Waar in 90% vd gevallen geen schade
danwel winst behaald wordt.)
Dat de volgende keer dat mensen zoals
jij en ik elkaar ontmoeten. Ēén van ons
in levensbedreigende financiële of
juridische problemen kan komen
(Catalonie ligt 1,5 uur hier vandaan).
En dat je favoriete schoonzus, die
gemeenteraadslid is voor GroenLinks in
jouw stad/ dorp. Nu in ene, de nagel in
je doodskist is.
Dat je dmv je app gesprekken, jij nu
meegenomen wordt in een onderzoek naar
Terrorisme, Staatsondermijnend gedrag en
omverwerping van de Staat.
Afzonderlijke misdrijven waar 15 jaar
p/stuk op staat.
En dat wanneer je geen verklaringen
ondertekent tegen je zus. Jij diegene
bent die 4 jaar weggaat (dag hypotheek,
dag vrouw, later kinders).

De fatsoenlijke en brave
belastingbetalende burgers in Catalonie
hadden “ ook niks te verbergen ”.

https://sleepwet.nl/

