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HOE WETEN WE WANNEER EEN REGEL, HANDELING, STATUUT OF WET IN 

STRIJD IS MET DE OBJECTIEVE MORAAL?  

 

Hoe definiëren we wat goed en wat fout is? De geschreven wet heeft alleen geldigheid en 

waarachtigheid als deze in overeenstemming is met de principes van de natuurwet - de wetten die het 

rijk van moraliteit en bewustzijn beheersen die inherent zijn aan de natuur. Volgens de natuurwet zijn 

alle echte misdrijven gebaseerd op diefstal van een recht en zijn alle rechten gebaseerd op 

eigendom. Men kan alleen datgene regelen wat rechtmatig van hen is. Simpel gezegd, een "recht" is een 

handeling die geen verlies of schade toebrengt aan de rechten, eigendommen, het welzijn of het leven 

van een ander. Een "fout" is een handeling die verlies of schade veroorzaakt aan de rechten, 

eigendommen, het welzijn of het leven van een ander. 

WIL ER EEN ECHT MISDRIJF PLAATSVINDEN, DAN MOET ER OOK EEN SLACHTOFFER ZIJN.  

ER ZIJN ZEVEN FUNDAMENTELE OVERTREDINGEN VOLGENS DE NATUURWET, 

ALLEMAAL GEBASEERD OP DIEFSTAL : 

https://policeforfreedom.org/


Overtreding is de diefstal van beveiliging - 

een ongegronde of ongenode inval, een inbreuk op iemands persoonlijke grenzen. 

 

Diefstal is de diefstal van fysieke eigendommen - 

het onwettig verwijderen van persoonlijke eigendommen met de bedoeling de rechtmatige eigenaar 

ervan te beroven. Diefstal van keuzevrijheid is de willekeurige beperking van meningsuiting, pers of 

informatie; willekeurige beperking van geweten of vergadering; willekeurige beperking van 

gelegenheid of beweging; willekeurige beperking van de toegang tot een eerlijk proces. 

 

Dwang is de diefstal van toestemming - 

een ongerechtvaardigde daad van dominantie op basis van geweld, bedreiging of terughoudendheid. 

 

Verkrachting is de diefstal van seksuele keuze - 

onwettige seksuele handelingen die onder dwang worden gepleegd of die tegen de wil van een 

persoon met letsel worden bedreigd. 

 

Mishandeling is de diefstal van welzijn - 

een gewelddadige fysieke of verbale aanval als laster of laster. 

 

Moord is de diefstal van het leven - 

de misdaad van het onrechtmatig doden van een persoon. 

VOLGENS DE NATUURWET ZIJN WE ALLEMAAL GELIJK IN ONZE RECHTEN. 

 

Als leden van de veiligheidstroepen moeten we diep nadenken over de moraliteit van onze 

acties. Hoewel we een uniform en een harnas dragen, beschermt dit ons niet tegen persoonlijke 

verantwoordelijkheid als menselijke wezens. Evenmin garandeert ons werk als agenten van sociale 

rechtvaardigheid ons meer rechten dan onze burgerlijke zusters en broeders.  

  

WIE HEEFT MEER MORELE VERANTWOORDELIJKHEID, DEGENE DIE HET BEVEL GEEFT OF 

DEGENE DIE DE HANDELING UITVOERT? 

Het is de handeling die de orde van een idee in realiteit brengt. Daarom is degene die de handeling 

uitvoert degene met meer morele schuld. Tirannie wordt niet gecreëerd door de tirannen, maar door 

degenen die tirannieke bevelen opvolgen. 

definitie van tirannie 

n. tyr · an · ny |  

1.: onderdrukkende kracht 

vooral: onderdrukkende macht uitgeoefend door de overheid 

"De tirannie van een politiestaat" 

  


