
LOGOKRATIET
Samfunnskonstruksjonen kan sees på som et hus over flere etasjer. En liten feil
ved pipa kan skyldes en løs takstein, og kan repareres med tetningsmiddel og alt er
ok.
Men feilen kan også skyldes skjevheter i underliggende lag og da nytter det ikke å
reparere på den måten, fordi da gjør en bare noe med symptomet og ikke årsaken.
Samfunnet preges av underliggende lag.
Politikken ligger til grunn for samfunnet.
Etikken ligger til grunn for politikken. 
I liberalismen er det bare ett bud. Tyveri er ikke tillatt.
(Budet er egentlig at initiering av tvang er ikke tillatt, fordi selvforsvar er tillatt.)
Eiendom. Individet eier sin egen kropp; også sosialister er enige i det. Liberalister
mener at en i tillegg eier arbeidet sitt og sine eiendeler fullt ut. Man har frihet i
forhold til sin egen eiendom, som betyr at en kan gjøre hva en vil med det en eier;
såfremt en ikke skader andre.
Frihet er fravær av tvang fra andre mennesker. Frihet er den ultimate verdi, fordi
uten frihet mister alle andre verdier sin verdi.
Bevissthet. Mennesker har bevissthet og fri vilje.
– Virkeligheten finnes selv om det ikke finnes mennesker som kan observere den.
– Mennesker kan observere virkeligheten gjennom bevisstheten.
– Alt har en identitet. (Som f.eks. betyr at loven om årsak og virkning gjelder.)
Metafysikk er et filosofisk perspektiv på moderne fysikk.

Gyldige argumenter
Problemet med de fleste argumenter og ideologier er premissene.
Denne modellen henter sine premisser fra laget under.
Forbindelsen mellom lagene er aksiomatisk. Filosofiske aksiomer er innlysende
sannheter. Aksiomer postuleres, og man antar at de er sanne. Aksiomer bevises
ikke, men de er grunnlaget for bevis.

Definisjoner er ordforklaringer som danner og avgrenser begreper.
Det finnes to typer definisjoner; real- og nominaldefinisjoner.
Realdefinisjoner består av ord som symboliserer en mengde og dermed avgrenser mengden. 
Uten en nøyaktig avgrensning til hva man refererer til kan man ikke uttrykke noe presist om noe som helst.
Hensikten er å klargjøre hva som menes slik at en kan snakke sammen og forstå hverandre.
Nominaldefinisjoner går ut på at ord har flere og vage betydninger. Følelser er assosiert til ordet. Mangler
avgrensninger og logikk. Fokus på mening og ikke på virkelighet. Nominalismen ligger til grunn for
tåkespråket hvor ord har uklar definisjon og mangler mening. Ord betyr det man føler de betyr.
Hjernevask går ut på at ordene i språket defineres så uklart og flytende at de kan bety hva som helst. Folk
skjønner ikke engang sine egne tanker siden de mangler meningsfulle ord å tenke med.
Begreper er abstraksjoner som en har i bevisstheten. Begreper er primært et redskap for tenkning. 
Et objektivt begrep er definert som det mest optimale begrepet. Altså det begrepet som mest effektivt fanger
inn essensielle likhetstrekk som binder objekter sammen og skiller dem fra hverandre. 
Rasjonelle begreper er avgrenset av ord-definisjoner og passer sammen slik at det kan trekkes konklusjoner
på en enkel måte, uten masse unntak fra reglene. Det betyr at teorier kan formuleres enkelt, kortfattet og
oversiktlig.
Abstraksjoner er egenskaper som er like for flere objekter.
På nynorsk heter begrep ‹omgrep› og det er egentlig et bedre ord fordi det griper mye av essensen. Å begripe
er både å forstå og å fatte, og å gripe om noe.
Logikk er en metode for å generere sanne utsagn fra andre utsagn (premisser, forutsetninger, aksiomer).
Deduktive meningsutvekslinger er meningsløst uten at motparten er enig i begrepene. Først må en finne en
felles begrepsplattform, før en kan debattere.
Ved å rense språket for ulne, dårlige og irrasjonelle begreper øker man i realiteten sin effektive IQ. Med
begreper utledet fra virkeligheten blir tenkningen klarere. Det blir lettere å se sammenhenger hvor det
tidligere var uforståelig kaos. Man blir flinkere til å se forsøk på språklig manipulering og mer
motstandsdyktig mot manipulasjon.
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