Přirozená přikázání přírody


Nejzákladnější životní potřebou je sex. Smyslem života na této planetě je naučit se sexuální lásce. Kdo tak nečiní, jedná proti smyslu života. Podobně jednají proti svému určení i lidé, kteří, ačkoli jsou savci, přejímají plazí vzory chování - párovou rodinu, párové vztahy, nebo kteří plazy napodobují svým vzhledem. Stejně tak ženy, které se nutí do mužské - pasivní role, a muži, kteří se naopak nutí do ženské - aktivní role.

Jedinou alternativou k sexu je násilí. Buď člověk svou sexualitu a individualitu rozvíjí, nebo se své sexuality a individuality vzdává a podléhá skupinovým duším.V podstatě se jedná o známé dva Freudovy pudy, eros a thanatos. Také bychom mohli říci: pud individuální a pud podléhání skupinovým duším. ...Tedy nic nového: „Make love, not war!“

Neexistuje sublimace sexu, ale pouze sublimace násilí. Sex může pouze chybět, a veškerý volný prostor pak, podobně jako plyn, zaplní negativní energie. Teprve tuto „náhradní energii“ je možné sublimovat, a ona se pak může jevit například jako zbožnost, dobročinnost, řeči o humánnosti, dokonce i jako boj proti násilí. Sublimací thanatu mohou být i některé činnosti spojené s pohlavními orgány, a považované tedy mylně za sexualitu.

Jedinou skutečnou motivací je sex. Pseudomotivací pak je naštvanost či frustrace z nedostatku sexu. Případně můžeme mluvit o pozitivní motivaci a negativní motivaci.

Všechny civilizace však sex potlačují. Jsou tedy pak založeny na sublimované negativní energii. Její negativní povaha se však nakonec vždy projeví a civilizaci smete.


Proto nebudeš považovat nic za víc než sex. (Nebudeš mít jiného boha mimo mne. ...Bůh je Láska, rozuměj sexuální láska.)

Nebudeš antropomorfizovat neindividuální formy života. Nebudeš považovat neindividuální formy života, které sex potlačují a zakazují, za individuální formy života - například za lidi, ale pouze za to, čím jsou - něčím posedlou biomasu. (Neučiníš si obrazu… K obrazu božímu byl stvořen individuální člověk.)

Nebudeš sex směšovat s násilím. S vlastnictvím osob a majetku - třeba s „věrností“, a dalšími formami násilí - thanatu. Například také ne s plozením. (Nezneužiješ jména... Nebudeš nazývat sexem něco, co sexem není.)

Kdo nesouloží, ať nepracuje. Když není tvou motivací sex, nic nedělej, protože v tom případě jen zpracováváš negativní energii, a vše, co uděláš, se nakonec obrátí proti tobě. A samozřejmě proti ostatním. (Pamatuj na den sobotní, abys jej světil.)

Nebudeš podporovat destruktivní systémy a ideologie. Tedy ty, které potlačují sexualitu a uměle vytvářejí nedostatek i dalších potřeb, aby pak mohly zdůrazňovat a vyvyšovat jejich potřebu nad potřebu sexu. (Cti svého otce a matku, abys byl dlouho živ... Tedy: měj postoj k sexu jako naši předci a nepřijímej žádné asexuální novoty.)
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