
LIBERALISME

Liberalisme er tre ting:
– Politisk liberalisme.
– Sosial liberalisme.
– Økonomisk liberalisme.

Politisk liberalisme har vi allerede i Norge og Vesten hvor en kan engasjere seg politisk som en vil.

Sosial-liberalisme har en også i stor grad, ved at en kan gifte seg med hvem en vil, abort, adopsjon,
surrogati, eutanasi, religionsfrihet, osv.
Dette er noe den tradisjonelle venstresiden har hatt som saker. Og i USA kalles tilogmed venstresiden for
Liberals (Demokratene), i motsetning til de verdi-konservative (Republikanerne).

Økonomisk liberalisme er det som mangler i vårt samfunn.
– Det fantes i Amerika rundt år 1900.
– I Tyskland etter 2vk.
– Dagens Singapore har lave skatter.
– I tillegg har Hong Kong og Shanghai i Kina lave skatter, men hvor de trolig ikke har politisk frihet.

FORTIDENS POLITISKE SKALA

Sentrum

Republikk Monarki Konge Fører

Fortidens politiske skala gikk mellom dem som var for kongemakt som satt til høyre og de som var for
republikk til venstre.

– De høyreekstreme ville ha en fører.
– Høyre ville ha en eneveldig konge.
– Dagens sosialdemokrater vil ha et monarki med en symbol-konge.
– Republikanere vil ha vekk monarkiet og istedet en valgt president som representant for nasjonen.

DAGENS POLITISKE SKALA
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– Dagens politiske skala går langs en skatteskala. Ekstreme sosialister vil ha 100% skatt; dvs. at staten
eier alle produksjonsmidler. Lite privat eiendomsrett. Alle er lønnstakere.

– Ultra-liberalister er anarkister som vil ha 0% skatt. Ingen stat. Alt er privat, også politi og militær.

– Liberalister mener at anarkismen ikke er stabil, og at en trenger en minimumsstat som tar seg av
rettsvesen, politi og militær. Grunnen er at en må være enige om felles lover innen nasjonen.

– Sosialdemokrater vil ha en velferdsstat med rundt 70% skatt; (Arbeidsgiveravgift + Inntektsskatt + Moms
+ Avgifter ++).

SOSIALISTENE MISBRUKER HØYRE-
EKSTREMISMEN FOR Å SVERTE LIBERALISMEN

Sosialistene misbruker høyreekstremismen for å sverte liberalistene.

Sannheten er at nazistene var Nasjonal Zosialistisk Arbeiderparti. De var sosialistisk arbeiderparti både i
navnet og gavnet. Sammenlign f.eks. partiprogrammer med arbeiderpartiet på 30-tallet.

Liberalister er så langt vekk fra Nazister som mulig.

05.07.2018. Nils Martin Aslaksen.

Hjertet i liberalismen
ligger til høyre.



– Åpenbart er de for betydelig mindre skatt. 
– I tillegg er de for en konstitusjonell republikk med en liberal gjeldene grunnlov. (Ikke dagens grunnlov som
bare er et ugyldig historisk dokument.) 
Dvs. at liberalistene ligger langt unna førerprinsipp og eneveldig kongemakt, monarki og parlamentarisme.
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Setter en sammen skalaene kan det bli slik.

– Nazister hører til i sentrum med rundt 70% skatt for en vanlig skattebetaler. Det som skiller dem fra
sosialdemokrater er at de vil ha diktatur med en fører som bestemmer eneveldig. 
Nazistene var også tilhengere av det som var helt vanlig på den tiden; nemlig Sosialdarwinisme og
Antisemetisme. Dette var ikke noe som nazistene har funnet opp. 
I tillegg var nazistene styrt av sinte psykopater som ville utrydde dem «som ikke passet inn». (De var mao.
tilhengere av ekstrem tvang, ikke bare skattetvang.)

– Ultra-liberalister er trolig avhengig av at en diktator ordner opp.
Kristne ultraliberalister tror at denne diktatoren er Jesus som Messias når han kommer tilbake på
dommedag og sosialistene utryddes ihht. Lukas 19:27.

– Sosialdemokratiet eller blandingsøkonomien, er en syntese mellom de ekstreme ytterpunktene;
liberalisme og fascisme. Liberalisme består i at fredelige mennesker bestemmer over egne liv. Antitesen er
fascismen hvor de ikke bestemmer over seg selv. 
Resultatet er en selvmotsigende blanding av ½ demokrati og ½ diktatur: Flertallet får til en hver tid rett,
mens mindretallet er underlagt et flertallsdiktatur.

I Hegels galehus er frivillig handel erstattet av stammekrig på Stortinget. Folk organiserer seg ved å inngå
flertallsallianser slik at de kan beskytte seg mot å plyndreriet, samtidig som de selv kan plyndre
mindretallet. Gjensidig respekt og bytte av verdier erstattes med gjensidig plyndring og ryggdolking. 
Syntese mellom fred og vold er selvsagt ikke stabil.
Ærlighet syntetiseres med uærlighet. Produktivitet syntetiseres med tyveri. Sannhet syntetiseres med løgn.
Uavhengighet syntetiseres med avhengighet. Fred syntetiseres med vold. Mitt syntetiseres med ditt. 
Flere vil forsøke å få alskens rettigheter på andres bekostning; (korrupsjon, svart arbeid, lav respekt for
loven, etc.)

I et ekte 100% demokrati er det ingen selvmotsigelser. Der bestemmer hver og en over sitt eget liv, og
måten folk forholder seg til hverandre er gjennom fredelige, frivillige avtaler.

Norsk kultur har vært preget av selveiende bønder og fiskere som var vant med å leve uavhengig av
hverandre og ta selvstendige beslutninger om egne liv. Politisk syntese med fascismen bryter ned denne
kulturen. Og vi får en lett krenkbar befolkning som ligner gnåledegoser fra rundt Middelhavet og østover.

http://sites.google.com/site/nilsmartinaslaksen


