[18] Vytunelovaní

„Necháme to tak, ale vložil si mi ďalšieho chrobáka do hlavy. Už
ich tam mám aspoň dvadsať. Bojím sa, že pomaly začnú vyliezať von.“

Zasadanie ATO pre maximálny zisk zo SV kvadrantu
A inkvizítor z Como nás informoval, že minulý rok, to je v roku
1485, prikázal upáliť 41 čarodejníc po tom, čo ich dal všade vyholiť.
A to bolo v burbijskom okrsku a grófstve, všeobecne nazvanom
Wormserbad, v oblasti arcivojvodu rakúskeho smerom na Miláno.
Jakob Sprenger a Heinrich Kramer: Kladivo na čarodejnice, str. 534.
(Levné knihy Kma, s.r.o., 2006)
Prvá informácia, ktorú Jano našiel dnes ráno v počítači, bola
o možnosti využitia nového programu, kde Major007 môže automaticky
doplňovať z verejnej a tajnej databázy vysvetlivky k textu zachytených
správ a vytvoriť ‚priateľskú’ správu. Jano nový program ihneď vyskúšal
na prvej správe kategórie A zo zasadania poradného výboru ATO pre
maximálny zisk zo Severovýchodného kvadrantu.
Číta: Zasadanie tohto poradného výboru ATO pre maximálny zisk
zo Severovýchodného kvadrantu má dlhodobú tradíciu. Už v dávnoveku
pravidelne zasadala rada starších alebo najmocnejších, a riešili otázku
maximálne zisku. V tej dobe, pretože ešte nevedeli čítať a nenosili
obleky, tomu hovorili otázka maximálnej koristi. Vždy išlo o zlepšenie
životnej úrovne a zaistenie blahobytu až do budúcej jari alebo aj dlhšie.
Často sa dohodli, že zabijú mamuta a niekedy, že vyrabujú kmeň žijúci
vo vedľajšom údolí. Dnes je doba úplné iná. Mamuty
vyhynuli, vedľajšie kmene si urobili federácie alebo únie. Ale porady
starších alebo najmocnejších, riešiace otázku maximálnej koristi,
zotrvali.
Predsedajúci zobral do ruky kladivo na komunistov, zdvihol ho a
začal pragmaticky a stručne: „Dnes máme na porade len tri body.
Prejdeme hneď k prvému bodu, kde budeme riešiť opodstatnenosť
Lovcov štátnych ekonomík v súčasnej dobe pri tvorbe zisku pre ATO.
Prosím zástupcu Lovcov ekonomík, pána J., aby sa ujal slova.“
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J. bol tiež stručný. „Rozhodne, naša organizácia aj v dobe šťastne
vytunelovaných, má svoju opodstatnenosť. Pripomínam, že pre šťastne
vytunelovaných z našej demokracie stačí len demo, a to aj používame.
Naša demokracia vznikla od slova demo. Nebudem vás zdržovať
podrobnosťami našich projektov, z ktorých niektoré sa dostali na
verejnosť a sú popísané v knihách Chomského, Bluma, Klein, Kortena,
a ďalších, alebo v knihe jedného z lovcov ekonomík: ‘Johna Perkinsa,
Confessions of an Economic Hit Man.‘ Doplňujúce údaje je možné
získať priamo z jeho knihy alebo na internetových stránkach. Už to nie
je tajomstvo, aj z toho dôvodu, že máme účinnejšie nástroje. Takže
doplňujúce údaje sú na:
http://www.democracynow.org/2004/11/9/confessions_of_an_economic
_hit_man. Stručne. Naše niekoľkostoročné metódy lovcov štátnych
ekonomík sú stále efektívne. V súčasnom svetovom systéme globálneho
moderného otroctva (motroctva) pri love ekonomík využívame najmä
totalitnú trhovú demokraciu na splnenie našich cieľov. Podotýkam, že je
to zatiaľ najlacnejšia metóda a spôsobuje najmenej obetí v porovnaní
s násilnými metódami, ktoré sa pri love ekonomík používali v minulosti.
Takže stručne: Uzatvárame kontrakty, aby sme zadĺžili čo najviac
štátov. Dávame im toľko úverov, aby to nemohli splatiť. Jedna
z podmienok pôžičky spravidla je, že musia 90% pôžičky investovať do
zákaziek ATO. Takto sme budovali a budujeme impérium ATO. Takto
kontrolujeme väčšinu surovinových zdrojov a ekonomických
objednávok. Budem citovať niektoré pasáže z:
http://www.zvedavec.org/komentare/2007/09/2249-zpoved-lovceekonomik.htm
V interview s Amy Goodman na rádiu Democrady Now, Perkins hovorí:
„Naše práce byla vybudovat americké impérium. To znamená získat pro
naše korporace co nejvíce zakázek a pro naši vládu co nejvíce
surovinových zdrojů... A to se nám s velice malou vojenskou pomocí,
během studené války, podařilo.“
Do diskusie sa prihlásil pán Zvedavý, ktorý je zvedavý. Možno je zo
Zvedavca.: „Mne sa zdá, že vaše metódy sú podobné ako metódy
výpalníkov.“
„Nie je to pravda, presnejšie, nie je to celá pravda. Naše metódy
zahrňujú aj štandardné výpalnícke postupy, ale sú účinnejšie, lebo
zahrňujú aj demokraciu, voľný trh a slobodu slova, a tým sú
legalizované. A tí, ktorí ich nechceli legalizovať, pocítili naše B-X1 už
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na vlastnej koži.“ Odpovedá zástupca Lovcov ekonomík a pokračuje:
„Stručne: Demokracia, voľný trh a slobodu slova sú oveľa účinnejšie
metódy lovcov ekonomík ako všetky vojny dokopy.“
Pán Zvedavý je stále zvedavý. „Čo keď niekto poruší demokraciu
a vy nebudete môcť uplatniť vaše metódy?“
„Áno, lovcovi ekonomík sa nedarí v niektorých totalitných
režimoch a najhoršie to bolo v komunistických, tam sme nemali šancu.
Vtedy príde na rad účinný nástroj „jackals“, podľa ktorého je potrebné
v krajine vyprovokovať revolúciu a zmenu režimu a nastoliť
demokraciu. Keď ani to nefunguje, prídu na rad atentáty. A keď všetko
zlyhá, tak sa použijú vojenské sily na oslobodenie ekonomického
bohatstva od akejkoľvek diktatúry alebo komunistickej totality.4
Pre naše metódy má zásadný význam to, že všetky prevádzkové
náklady pri love ekonomík idú z peňazí daňových poplatníkov. ATO to
nestojí ani korunu. Dokonca aj 600 miliardové náklady na ulovenie
druhých najväčších zásob ropy v Iraku idú z vreciek daňových
poplatníkov v USA a motrokov z celej planéty.“
Predsedajúci má otázku: „Čo keď protivník bude mať dostatočný
kapitál a začne využívať zásady demokracie proti nám, napríklad skúpi
naše lúpežnícke fólio?“
„Áno, je to nebezpečné, na toto prišli už aj komunisti v Číne. Chcú
nás poraziť našimi zbraňami a preto za chodu modifikujeme zákony
demokracie, aby sa tak nestalo. V budúcnosti to chceme riešiť tak, že
každého, kto skúpi väčšie množstvo nášho ATO-fólia sa budeme snažiť
automaticky prijať za člena ATO. Samozrejme, pokiaľ si nevytvoria
vlastnú organizáciu, napríklad KATO.“
Predsedajúci: „Nebolo by lepšie zrušiť demokraciu?“
„Nie. Demokracia súkromného kapitálu nám zaručuje už niekoľko
desaťročí, ak nie storočí, efektívne zvýšiť príjmy. Dokonca dnes
rozdiely medzi chudobnými a bohatými sú väčšie ako počas vrcholu
kolonializmu. Vypracovali sme účinnejší systém vykorisťovania ako
4

Major007 spresnenie: Seriózni študenti histórie, ktorí sa zaujímajú
o chronológiu lovu ekonomík s použitím CIA v 22 štátoch a zoznam 56
suverénnych krajín, ktoré boli napadnuté prezidentmi USA po 2.
Svetovej vojne ich nájdu na:
www.thirdworldtraveler.com/Blum/KillingHope_page.html, a
www.killinghope.org/
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vypracovala svetová šľachta počas kolonializmu, a toho by sme sa mali
vzdať? Nie, našej demokracie, nášho voľného trhu a našej slobody slova
sa nesmieme vzdať, musíme sa demokraticky zbaviť konkurencie,
najjednoduchšie tým, že ju demokraticky podriadime nám, alebo s ňou
splynieme a spolu budeme riešiť globálne problémy.“5
Predsedajúci: „Myslíte Veľké upratovanie?“
„Áno. Musíme si uvedomiť, že Veľké upratovanie je vyšším
štádiom demokracie. Prevedú ho demokraticky zvolení lídri veľkých
demokratických štátov. Pri Veľkom upratovaní neporušíme ani jednu
zásadu demokracie, podobne ako sme ju neporušili asi v päťdesiatich
vojenských agresiách do suverénnych štátov. Je to tak, nikto
z demokratických krajín sa neozval proti. Samozrejme, totalitní
komunisti a niektorí naivní humanisti budú šomrať, ale to nám neublíži.
Zatiaľ sa nás to ani nedotklo.“
„Nie je ATO príliš drahá?“ Pýta sa asi majetkový humanista.
„Čo tým myslíte, drahá?“
„Napríklad koľko spotrebuje denne člen ATO oproti nečlenovi ATO?“6
„Presné údaje neviem, ale pomer musí byť väčší ako 10:1.“
„Nie je to veľa, že 10 ľudí musí robiť na jedného?“
„Nie je to vôbec veľa. Zoberte si Egypt v dobách faraónov. Vtedy bol
pomer možno 1000:1, alebo možno aj viac, a akú stabilnú civilizáciu
vytvorili. Okrem toho, nie je to pravda, že 10 ľudí robí na jedného.
Pravda je, že 10 ľudí a jeden sú vo voľnom trhovom vzťahu a podstatné
5

Major007 poznámka: Podľa niektorých „New World Order“ - Nový
svetový poriadok je pokus medzinárodnej elity globálne
monopolizovať politický a ekonomický život. Zahrňuje aj redukciu
preľudnenia. Richard Wilcox <wilcoxrb@ybb.ne.jp>
http://onlinejournal.com/artman/publish/printer_2535.shtml
6
Major007 poznámka: Priemerný Americký vojak v Iraku
a v Afganistane spotrebuje 60 litrov benzínu alebo nafty denne. Spolu,
zahrňujúc aj vojnové lode v Perzskom zálive, je to 13 miliónov litrov
denne. Za rok je to 4,8 miliárd litrov, čo je viac ako spotrebuje 150
miliónový Bangladéž. Podľa správy LMI Government Consulting
(http://www.lmi.org/) z apríla 2007, Pentagón môže spotrebovať
denne až 340000 barelov nafty a benzínu, čo je viac ako spotreba
Švédska alebo Švajčiarska. Michael T. Klare:
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=13086
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je, že v tomto vzťahu sú slobodne, demokraticky. I keď pravda je, že iné
na výber nemajú. Je to náš druh slobody. Rozhodne sa majú oveľa
lepšie ako vo faraónovom Egypte.“
„Aspoň že nemusíme stavať pyramídy“. Pripomenie humanista.
„Ale staviame, aj veľké. Väčšinou malé, ale za to veľmi veľa.
Módne topánky sú naša malá pyramída. Miliardové finančné obraty v
športe, reklame alebo v zbrojení sú našimi veľkými pyramídami.
Moderní otroci na to všetko robia, na naše pyramídy. Výroba luxusných
výrobkov v malom, alebo dokonca v jednej sérii, to sú naše malé
pyramídy. Či sú dokopy väčšie, ako mali faraóni, to neviem. Len viem,
že mnohých to všetko stojí kopu driny.“ 7
Predsedajúci, aby si zobral slovo, zdvihol kladivo na komunistov
a oznámil ďalší bod programu. „Prejdeme k druhému bodu našej
porady. Myslím si, že Lovcov štátnych ekonomík sme už vyriešili a
v druhom bode budeme riešiť opodstatnenosť ‚Lovcov mentálneho
zdravia’ v súčasnej dobe pri tvorbe zisku pre ATO. Prosím zástupcu
Lovcov mentálneho zdravia, M.T. aby sa ujal slova.“
M.T. začal suverénne: „Väčšina z vás si myslí, že Lovci ekonomík
majú najväčšiu zásluhu na tom, že pri trhaní koristi si ulovíme najväčší
podiel. Majú, ale je to väčšinou len krátkodobé riešenie, na niekoľko
desiatok, maximálne 50 rokov. Pre zabezpečenie si dlhodobých
a stabilných príjmov pre ATO bez použitia zbraní hromadného ničenia
a s použitím len zbraní demokratického ničenia, je potrebné uloviť
mentálne mozgové pochody ľudí oslobodených národov. Zmenili sme
priority.8 Musíme vychovať novú generáciu ľudí, ktorej mentálny
7

Major007 poznámka: Podľa správy OSN: HDR 2003, str. 39: 1%
najbohatších má príjem ako 57% najchudobnejších. 25 miliónov
najbohatších Američanov má príjem skoro ako 2 miliardy
najchudobnejších.
http://www.globalissues.org/article/4/povertyaround-the-world.
8
Počet pracovníkov vedy a techniky na Slovensku počas komunistického
zázraku stúpol z 3218 v roku 1948 na 64944 v roku 1988. Po prevrate
začal klesať a v roku 2006 ich bolo už len 23120. Za rovnaké obdobie
stúpol počet prostitútok demokratického typu z 243 na 14824.
V súčasnosti (rok 2008) rozpočet SAV je z hruba 2 mld Sk, za
socializmu v súčasných cenách bol okolo 7 mld Sk. Pretože HDP
Slovenska v stálych cenách je teraz už o viac ako 40% vyššie ako za
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rozsah záujmov a celkového myslenia nepresiahne hranicu, ktorú
určíme my.9 Preto v oslobodených krajinách ovládame všetky
mienkotvorné médiá. Informácie, ktoré dostávajú, sú výsledkom
vedeckých projektov našich najlepších ústavov a sú už účinne zavedené
v praxi.10 Najnovšie výskumy mozgu narkomanov ukazujú, že drogy
fyzicky menia mozog, menia proteíny v mozgu. Tým sa človek stáva
iným človekom. Pretože ľudský mozog si vie vyrobiť drogy aj
endogénne pri niektorých fyzických alebo psychických činnostiach,
predpokladáme, že aj tieto drogy fyzicky menia mozog a tým aj
chovanie a rozmýšlanie človeka. Toto sa snažíme využiť pri výchove
mladej generácie. Preto produkujeme veľa programov pre mladých, ako
napríklad erotic-song klipy. Dokonca sme vytvorili niekoľko globálnych
TV kanálov s jediným cieľom, pôsobiť na vývoj mozgu mladých ľudí,
vychovať globálneho človeka na náš obraz.11 Čo sa týka občanov
stredného a staršieho veku, tu je potrebné pokračovať a stále dávať
veľký mediálny priestor lapotinkošom každého druhu.
V krajinách, kde sme ulovili mentálne zdravie väčšiny občanov,
nemáme problémy s platením kolonizačnej dávky. Dokonca, občania
socializmu, adekvátne rozpočet SAV by mal byť okolo 10 mld Sk. T.j.
5x vyšší ako je v súčasnosti. Bohužial je 5x nižší ako za socializmu.
Ale, aby sa to vyrovnalo, teraz sa udeľuje vedcom 5x viac medailí ako
za socializmu a máme 5x viac vedeckých centier exelentnosti ako za
socializmu.
9
Major007 poznámka: Dôkazy ulovenia mentálneho zdravia občanov
Slovenska udávajú: Štatistická ročenka SR, Eurostat, HDR OSN
a denné správy v médiách, kde od začiatku pôsobenia lovcov
mentálneho zdravia na Slovensku po roku 1989 významne stúpol
počet vrážd, násilných trestných činov, narkomanov, stratených detí a
predaných osôb. Odrazilo sa to na produkcii umenia a kultúry. Lovci
mentálneho zdravia na Slovensku dostali za zásluhy už 3-krát putovnú
zástavu ‘Pravda víťazí‘ (Pôvodný názov putovnej zástavy bol
‘Morálni retardáti dopredu‘).
10
Major007 poznámka: „Súkromné média sú nervovým systémom
kapitalistickej demokracie a moderného otroctva.
11
Mojor007 poznámka: Vysokoškolskí profesori na Slovensku sa
sťažujú, že súčasní študenti, ktorí prichádzajú na vysoké školy vedia
menej ako pred 15 rokmi.
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bez mentálneho zdravia si ani neuvedomujú, že platia dennú
kolonizačnú dávku. Nikdy si neuvedomia, že naša pomoc, ktorú im
verejne dávame, a ktorú ospevujú naše médiá, je len zlomkom
kolonizačnej dávky, ktorú od nich dostávame my.12 Ja len zopakujem,
čo všetci viete, že pri výchove novej generácie, ktorej potrebujeme
uloviť mentálne zdravie, je nevyhnutné, aby napríklad prezentácia
a oslava morálne úchylných (MÚ), retardátov a vytunelovaných k
ostatným vo vybraných masmédiách, neklesla pod hodnotu 2:1. Na
obálkach populárnych časopisov nesmie klesnúť pod hodnotu 4:1. A už
ani neklesne, lebo ľudia si ich žiadajú. A to je náš úspech. Počet vrážd
vo vybraných kultúrnych programoch, filmoch, alebo v seriáloch musí
byť aspoň jedna vražda za 24 minút, jeden násilný čin každých 12
minút, prezentácia morálneho úchylného každých 9 minút a retardáta
každých 17 minút. Všetci si pamätáme, že sme pri oslobodzovaní sľúbili
slobodu porobeným národom, čo sme aj dodržali, každý morálne
úchylný, každý morálny retardát, ktorý na to má, a keď nemá, tak ho
podporíme, môže loviť mentálne zdravie, demokraticky a trhovo.“
Lovec mentálneho zdravia sa odmlčal a pokračoval vážnejšie. „Ale
máme aj problémy. Bohužiaľ, dve veľké krajiny, kde sa porušujú ľudské
práva a demokracia, Čína a Rusko, a zopár ďalších totalitných krajín
v ose zla vyhnali našich lovcov mentálneho zdravia a už vidíme aj
negatívne výsledky. Tieto krajiny silnejú ekonomicky, vojensky a čoho
sa najviac bojíme, aj mentálne. V súčasnosti nevieme, ako z ich občanov
urobiť len šťastné, mentálne vytunelované stádo. Problém je potrebné
12

Major007 poznámka: Napríklad na Slovensku médiá zabezpečujú, že
šťastne vytunelovaný nesmie vedieť pravdu o pomoci Slovensku z
z Európskej únie. Nesmú vedieť, koľko Slovensko platí ročne do
rozpočtu EÚ, a koľko k tomu pridáva vo forme kolonizačnej dávky.
Médiá ospevujú len peniaze, ktoré Slovensko dostane z EÚ, aj to len
po veľkom úsilí a vynaložení množstva práce na projekty a
administratívu. Dokonca, médiá Slovenské peniaze v EÚ, z ktorých
časť príde vo forme fondov na Slovensko, volajú Európske peniaze.
Tieto európske peniazetvoria menej ako 5% z peňazí, ktoré ročne
dávame EÚ vo forme kolonizačnej dávky a členského poplatku.
Napríklad všetky dotácie do poľnohospodárstva zo všetkých fondov
nepredstavujú ani 50% dotácií, ktoré poľnohospodárstvo dostávalo
počas komunistického zázraku.
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riešiť. Musíme akútne nájsť spôsob ako uloviť ich mentálne
rozhodovanie a mentálne zdravie, lebo v krátkom čase budú mať
dostatok zdrojov, aj mentálnych, aby oni ulovili naše mentálne zdravie.“
Lovec sa opäť odmlčal a ticho sa spýtal sám seba. „Máme ho vôbec?“13
Predsedajúci to využil a rýchlo sa ujal slova. „Prejdeme
k poslednému bodu, ktorý má názov ‘Nové trendy na dosiahnutie
maximálneho zisku‘. Preberieme len najnovšie tri: recykláciu, šokovú
terapiu a finančnú krízu. Prosím hovorcu prvej témy ‘Office of the
Coordinator for Reconstruction and Stabilization’14, aby stručne objasnil
cieľ tejto demokratickej inštitúcie.”
Pán Carlos Recyklátor začal rýchlo a bez papierov. “Asi ste si
všimli, že žijeme v dobe, keď sa nedajú objavovať nové územia, alebo
získavať nové kolónie. Všetky územia sú už objavené a kolonizované.
Preto bolo potrebné vymyslieť ďalší a nový systém na tvorbu zisku.
Môžeme sa pochváliť, že 5.8.2004 sme vytvorili úrad Koordinátora pre
rekonštrukciu a stabilizáciu, ktorý má naplánovať rekonštrukciu a
stabilizáciu v krajinách ‘po konflikte‘, ktoré v súčasnosti ešte nie sú v
‚konflikte‘. Vypracovali sme zoznam 25 krajín, ktoré sa môžu dostať do
konfliktu a budú potrebovať rekonštrukciu a stabilizáciu. Princíp je
jednoduchý: „Aby sme krajine mohli predať výrobky potrebné na
13

Major007 poznámka: Profesionálne do toho prispeli aj pôvodné
nasledovné štúdie: Už začiatkom roku 1950 CIA robila tajne pokusy
ako ovplyvňovať vedomie ľudí pomocou halucinačných drog v USA
a v Kanade. Ľudia, na ktorých to skúšali, o tom nevedeli. Bol to
projekt BLUEBIRD, ktorý bol v roku 1953 premenovaný na
MKULTRA a zastavený v roku 1964. V roku 1973 riaditeľ CIA
Richard Helms nariadil zničenie všetkých záznamov o projekte
MKULTRA.
Pozri Bluebird od Colin A. Ross, MD; Mind Controllers od Dr.
Armen Victorian; an A Nation Betrayed od Carol Rutz.
http://www.mindcontrolforums.com/history-of-humanexperimentation.htm;
Projekt
MOCKINGBIRD,
pozri:
http://www.huppi.com/kangaroo/CIAtimeline.html;
http://www.countercurrents.org/janson060707.htm).
14
On August 5, 2004, the White House created the Office of the
Coordinator for Reconstruction and Stabilization, headed by former
US Ambassador to Ukraine Carlos Pascual.
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obnovu infraštruktúry, makroštruktúry a živoštruktúry, musíme im ich
mikroštruktúru, makroštruktúru a živoštruktúru najskôr zničiť. Takto
sme to testovali po 2. Svetovej vojne asi v 30 krajinách a v súčasnosti
ideme naostro v Iraku. V podstate je to recyklácia mikroštruktúry,
makroštruktúry a živoštruktúry, ktorá prináša opakovane stabilný zisk z
obratu.“15
Do diskusie sa prihlásil zástupca dodávateľov mikroštruktúry:
„Mohli by ste mi povedať mená 25 krajín, ktoré sú určené na
recykláciu?“
„Nie, táto informácia je len pre členov ATO s previerkou A1.“
Ďalšia otázka od zástupcu makroštruktúry: „Prečo ste vybrali len
25 krajín?“
„25 krajín je len zahrievacie kolo,“ odpovedal hovorca
a pokračuje, „paralelne sa plánujú recyklovať 1 až 3 krajiny, podľa
počtu obyvateľov. Ako som už povedal, v Iraku ideme naostro, zatiaľ čo
v Afganistane a Palestíne skúšame len prvú časť recyklácie.“
Do diskusie rýchlo vkročil predseda, uvedomil si, že zachvíľu bude
obed a majú ešte prediskutovať dvoch hovorcov: „Budeme pokračovať
významom šokovej terapie v demokracii. Prosím zástupcu šokovej
doktríny.“
Zástupca začal s úsmevom a záhadným vtipom, čo bol pre
niektorých, ktorí ho poznali, šok. „Dúfam, že to, čo prednesiem, vám
nespôsobí šok. I keď aj vy môžete byť cieľom šokovej terapie, ale zatiaľ
ste len v poradí.“ Zástupca po chvíli pokračoval. „My tvrdíme podobne
ako Naomi Klein, že najväčšie porušovanie ľudských práv, sadistické
prejavy, zabíjanie a mučenie mnohými nedemokratickými režimami
mali jeden cieľ: terorizovať spoločnosť, dostať ju do šoku, aby sa
pripravila vhodná pôda na zavedenie radikálnych reforiem voľného
trhu.16

15

Major007 poznámka: Detaily sú na:
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/58065.htm
http://www.thenation.com/doc/20050502/klein
16
Major007 poznámka: Naomi Klein: The Shock Doctrine: The Rise of
Disaster Capitalism.
http://www.democracynow.org/2007/9/17/the_shock_doctrine_naomi
_klein_on
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Šokovú doktrínu vymysleli a používali v minulosti veľkí
dobyvatelia, despotickí vládcovia alebo šéfovia veľkých mafií ako
Kortez, Alexander Veľký, Hitler. Šibenice boli vždy na námestiach a
vzbúrených otrokov ukrižovali vedľa hlavnej cesty. Šokovú terapiu 20.
storočia ako súčasť demokracie za účelom totálneho vykorisťovania
rozpracoval ekonóm Milton Friedman, za čo mu bola udelená aj
Nobelova cena. Milton Friedman povedal: „Len kríza vyprodukuje
reálnu zmenu“. V dobe krízy sa spoločnosť chytí myšlienky, ktorá je
poruke. Ako dokumentuje Naomi Klein, čím väčšia katastrofa, tým
väčší zisk pre nadnárodné korporácie, t.j. pre ATO. Citujem z jej práce:
„CIA na základe výskumov ešte z 50-tich rokov zistila, že keď väzňa
podrobíme šoku, extrémnemu mentálnemu poníženiu a fyzickému
teroru, tak z dospelého sa stane dieťa a môžete s ním robiť čo chcete,
ako s dieťaťom. Na základe toho v rokoch 1963 a 1983 vytvorila
manuály, podľa ktorých postupovali napríklad aj vo väzniciach Abu
Ghraib v Iraku, na Quantanamo Bay a všade inde.“17, 18
17

Major007 poznámka: Aspoň jeden príklad šokovej terapie zo súčasnej
vojny v Iraku, ako ju popisuje americký vojak Aaron Glantz. „...Tento
zadržaný Iračan bol už vyzlečený, mal len trenírky, ruky zviazané
vzadu a na hlave mal pieskové vrece, takže som mu nevidel do tváre.
Stál, bol obrátený k stene, ktorej sa dotýkal nosom. Mojou prácou bolo
zobrať skladaciu kovovú stoličku a tresknúť ju o stenu hneď vedľa
hlavy zadržaného, zakaždým, keď môj kolega seržant zareval na neho
opäť a opäť tú istú otázku. Bolo jedno čo zadržaný odpovedal, my sme
našu činnosť opakovali dovtedy, pokiaľ sme sa neunavili. Mal som aj
za úlohu dohliadať, aby zadržaný stále stál. Ale tento mal niečo
s nohou a po čase spadol na zem. Na rozkaz seržanta som ho zdvihol
a oprel o stenu. Ale počas procedúry zadržaný padal a ja som ho
zdvíhal, až to seržanta nahnevalo a treskol zadržaného párkrát o stenu
a potom odišiel. Zadržaný spadol na zem a spod vreca začala vytekať
krv... http://www.informationclearinghouse.info/article21055.htm.
Aaron Glantz je autorom dvoch vychádzajúcich kníh o Iraku: The War
Comes Home: Washington's Battle Against America's Veterans (UC
Press) a Winter Soldier: Iraq and Afghanistan (Haymarket). Edituje aj
webovú stránku: WarComesHome.org.
18
Tentoraz sa Major007 spýtal Jana: „Prečo mi nedáš otázku: kto, čo,
prečo a začo vyrába týchto retardátov?“ Ale Jano mu takéto otázky
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„Friedmanova Čikácka škola zistila, že šoková terapia, podobne ako
na jednotlivca, účinkuje aj na spoločnosť. Friedman aplikoval šokovú
terapiu na ekonomiku sveta, aby si ATO zaistila väčšie zisky, ešte
väčšiu ekonomickú a politickú moc, v čom mu CIA úspešne pomáhala.
Chcel presadiť, aby štát nezasahoval a nereguloval voľný trh, ale aby
voľný trh, ktorý ovládala ATO, reguloval a ovládal štát. Takáto
koncepcia voľného trhu v praxi prinášala nezamestnanosť a väčšie
vykorisťovanie.19 Ľudia s tým nesúhlasili, búrili sa a štrajkovali. Preto
Friednman a jeho Čikácka škola zaviedli šokovú doktrínu, vystavili celú
spoločnosť šoku.20 Počas týchto šokov spoločnosť nevedela správne
zareagovať a prijala mnohé zásady voľného trhu a obmedzených
zásahov štátu do ekonomiky a biznisu. Vymenujem aspoň niektoré
masakre, ktoré boli súčasťou šokovej doktríny: Pinočetove masakry boli
prvé ostré laboratórium ekonómov Čikáckej školy na spoločnosť v Čile,
kolaps Sovietskeho zväzu a celého východného socialistického bloku,
zničenie WTC 9/11, Quantanamo bay, vojna v Afganistane a v Iraku.21
nedal. Poznámka recenzenta: Jano takéto otázky nedáva odvtedy,
odkedy sa zoznámil so šokovou doktrínou, praktickým produktom
globálnej kapitalistickej trhovej slobody, trhovej humanity, trhovej
civilizácie a trhovej demokracie.
19
Poznámka Che: Ani Šiesta kniha Mojžišova nepredpokladá, že by sa
zvýšil vykorisťovateľský stupeň až tak, že na jeho podporu bude
potrebné páliť bosork ako v stredoveku.
20
Poznámka recenzenta: Je to tá naša známa šoková terapia, ktorá sa
uplatnila aj v bývalom socialistickom bloku. Druhý stupeň šokovej
terapie je šťastné tunelovanie mozgov.
21
Major007 poznámka: V roku 2003 koaličné sily vedené USA vojensky
napadli Irak, aby odstránili totalitu a nastolili demokraciu. Tento akt
agresie bol podľa Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1546 (2004)
ilegálny, bola to okupácia. Jasne sa to hovorí v rezolúcii, citujem:
„Bezpečnostná rada víta novú fázu transformácie v Iraku, kde vládne
demokraticky zvolená vláda a teší sa, že sa skončí okupácia... 2. Víta,
že 30.6.2004 skončí okupácia a Koaličná dočasná úradnícka vláda
prestane existovať, a že Irak si znovu zíka plnú suverenitu...“ Potvrdil
to aj Generálny tajomník OSN Kofi Annan v interview (BBC news,
6.9.2004), ktorý na otázku, či vojeská invázia do Iraku bolo ilegálna,
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odpovedal, že áno, a potvrdila to aj BR OSN. Ďalej predkladám
pôvodný text v angličtine: In 2003, coalition forces invited Iraq to
remove their “totality and establish democracy”. They even claimed
many other reasons. The fact is that the military intervention was
illegal. The UN Security Council resolution 1546 (2004) reads: “The
Security Council, welcoming the beginning of a new phase in Iraq’s
transition to a democratically elected government, and looking
forward to the end of the occupation”... “2. Welcomes that, also by 30
June 2004, the occupation will end and the Coalition Provisional
Authority will cease to exist, and that Iraq will reassert its full
sovereignty;”. The resolution clearly says that it was occupation in
Iraq, not liberation. The UN Secretary General, Kofi Annan (BBC
news, Sept 6, 2004) believes the American-led invasion of Iraq last
year was illegal. He said it directly in the interview:
Q: So you don't think there was legal authority for the war?
A: I have stated clearly that it was not in conformity with the Security
Council - with the UN Charter.
Q: It was illegal?
A: Yes, if you wish.
Q: It was illegal?
A: Yes, I have indicated it is not in conformity with the UN Charter,
from our point of view and from the Charter point of view it was
illegal (K.O.: Crimes of Democracy versus Crimes of Communism).
Major007 dodatok. To znamená, že každý, kto poslal vojakov do Iraku
sa dopustil zločinu a mal by byť súdený v Norimbergu ako vojnový
zločinec.
Poznámka kaskadéra Che: V súčasnosti sa žiadny demokraticky
zvolený štátnik (okrem z osy zla) alebo žiadny nositeľ Nobelovej ceny
za mier (možno až na výnimky, o ktorých nevieme) neopováži obviniť
zo zločinov proti ľudskosti organizátorov vojny v Iraku,
koncentračného tábora na Quantanamo bay alebo z vraždenia
v Iraku, v Afganistane alebo v Palestíne, podobne ako sa neopovážili
štátnici obviniť nacistov na Hitlerom okupovaných územiach počas
Druhej svetovej vojny, alebo ktokoľvek kresťanskú inkvizíciu za
pálenie bosoriek v stredoveku. Žijeme v rovnakej totalite ako žili ľudia
počas Druhej svetovej vojny na okupovanom území nacistami. V
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Výsledkom týchto katastrofických udalostí, a tým navodených reforiem,
boli a sú extrémne zisky pre veľké korporácie. Dokonca prinášajú zisk
aj z kultúry, armády a z vojny. Terorizovanie spoločnosti a dostanie ju
do šoku bol základ pre reformy super voľného trhu. Milton Friedman,
Friedrich von Hayek, ich spolu-študenti a žiaci, napríklad Donald
Rumsfeld a George Shultz patrili do ‘Chicago School of Economics.’
Boli nástrojom Wall Street pri dobýjaní ekonomík sveta.”22
Hovorca sa nachvíľu odmlčal, ale to stačilo, aby sa niekto spýtal,
“Prečo sa Friedmanove reformy skúšali najskôr v latinskoamerických
krajinách?”
“Pretože už v 50-tych rokoch 20. storočia tam mali vplyv domáci
ružoví ekonómovia, ktorí presadzovali silnejšiu ruku štátu. Samozrejme
za takých podmienok ATO nemohla tieto krajiny drancovať až na doraz.
Preto Čikácka škola presadzovala voľný trh bez zásahu štátu v praxi.
Škola dala plné štipendiá pre študentov z týchto krajín, aby študovali
ekonómiu v Čikágu a neskoršie, keď sa vrátili späť, pomáhali presadiť
voľný trh doma.”
Prihlásil sa uhladený humanista: “Myslím si, že nie je vhodné pre
verejnosť, keď v TV ukazujú, ako naši žoldnieri mučia a ponižujú nám
nepohodlné osoby, ktoré vyšli z radu. To my takúto medializáciu
nevieme ustrážiť? Malo by sa zakázať ukazovať fotografie šokovej
terapie z väzníc v Iraku alebo na Quantanamo bay. Malo by sa zariadiť,
aby sa o takých veciach spoločnosť nedozvedela.”
Hovorca odpovedá jasne. “Vedeli by sme to samozrejme ustrážiť,
keby sme chceli. V týchto prípadoch, v rámci šokovej terapie je ale
potrebné, aby sa verejnosť dozvedela, že toto čaká každého, keď vystúpi
z radu. A zaberá to. Je to to isté, ako keď vodca mafie z južného konca
dá zastreliť za nejaký priestupok mafiána zo severného konca.
Zastreleného je potrebné verejne vystaviť aj z označením, že bol zabitý
mafiou z južného konca. Ináč to nemá význam. Podobne by sme aj my
mohli mať všetky nepohodlné osoby v tajných väzniciach. Nemalo by to
význam. Tento cieľ má aj vyhlásenie bývalého ministra Čejného, ktorý
súčasnosti sa tomu hovorí krycími názvami ako demokracia, sloboda
a sloboda slova.
22
Poznámka Che: Dobýjanie ekonomík sveta, ovládnutie majetky sveta
skupinou ATO má v súčasnosti (10.1.2009) krycí názov ‚Svetová
finančná kríza’.
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verejne oznámil, že mučenie ľudí, ktorí neboli za nič odsúdení, je
správne.23 Aj to je súčasťou šokovej terapie, nielen mučenie, ale aj
takéto vyhlásenie. Dokazuje to silu, moc a beztrestnosť, ktorej sa musia
báť. A ako ukazujú prehlásenia významných politických lídrov sveta, aj
sa boja.” Hovorca sa odmlčal, ale potom si spomenul. ”A aby som
nezabudol, uisťujem vás, že skutočnosti, o ktorých spoločnosť nemá
mať ani potuchy, ani nemá.”
“Nebojíte sa, že by nás mohli za naše šokovo-demokratické praktiky
odsúdiť na medzinárodnom súde?” Pýta sa pomýlený humanista.
“Nebojíme, predsa medzinárodné súdy organizujeme my. A čo sa týka
medzinárodného súdu ICC v New Yorku, tam nie sme členmi, takže na
nás nemajú.”24
23

Major007 poznámka: V rozhovore zástupca prezidenta USA Dick
Cheney potvrdil, že súhlasí s mučením väzňov vo väzniciach (ktorých
väčšinou držia bez súdu a odsúdenia). Pripájam anglickú verziu
intervia: „The following is a transcript from ABC News' Jonathan
Karl's exclusive interview with Vice President Dick Cheney on Dec.
15, 2008 in the Executive Office Building.
http://abcnews.go.com/Politics/Story?id=6464697&page=1
.... KARL: Did you authorize the tactics that were used against
Khalid Sheikh Mohammed?
CHENEY: I was aware of the program, certainly, and involved in
helping get the process cleared, as the agency in effect came in and
wanted to know what they could and couldn't do. And they talked to
me, as well as others, to explain what they wanted to do. And I
supported it.
KARL: In hindsight, do you think any of those tactics that were used
against Khalid Sheikh Mohammed and others went too far?
CHENEY: I don't...
... KARL: And on KSM, one of those tactics, of course, widely
reported was waterboarding. And that seems to be a tactic we no
longer use. Even that you think was appropriate?
CHENEY: I do...
24
Major007 poznámka: pozri International Criminal Court
(Medzinárodný kriminálny súd, ICC), 866 United Nations Plz # 476,
New York, NY 10017, USA, tel: (212) 486-1346. http://www.icccpi.int/asp/aspmeetings.html
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“Prečo sa naše praktiky potom nazývajú demokratické?” Pýta sa
pomýlený demokrat.
“Z jednoduchého dôvodu, tieto praktiky zaviedli a prevádzajú ľudia,
ktorí boli zvolení v demokratických a slobodných voľbách. Z toho
vyplýva jednoznačne, že naše praktiky sú demokratické. Ako by sa mali
podľa vás volať?” Odpovedá suverénne hovorca.
Pretože bol už čas obeda, predsedajúci rýchlo vyzval zástupcu
finančného výboru ATO pána Feda, aby oboznámil prítomných o
využívaní finančných kríz na tvorbu zisku a prerozdelenie majetku sveta
bez použitia zbraní hromadného ničenia.25 Pretože pán Fedo sa taktiež
ponáhľal na obed, bol rýchly a stručný. “Finančné katastrofy sú
výsledkom základného zákona reálneho kapitalizmu: Ja sa budem mať
tým lepšie, čím sa ty budeš mať horšie. Samozrejme, verejnosť si musí
myslieť, že finančné krízy prichádzajú spontánne, nečakane,
nekontrolovane a ľudia pracujúci vo finančnom sektore sa im snažia
zabrániť. Samozrejme, opak je pravdou. Finančné krízy sú detailne
plánované, predstavujú vrchol prerozdelenia majetku z mnohých na
jedného, je to orgazmus v kapitalistickom kasíne, a pravidelne ich
organizujú naše najlepšie finančne mozgy a zoberú si celý bank, ktorí
tam za desiatky rokov ľudia naskladali. Je to naša pyramídová hra,
ktorej sa zúčastňuje každý, kto žije na našej planéte. Aby sa to dosiahlo,
bolo potrebné demokraticky odsúhlasiť mnoho účelových zákonov, veľa
mediálnych diskusií, založiť a financovať veľa neziskových organizácií.
Zoberme si napríklad finančnú krízu 1929-1930: Súkromní vlastníci
Národnej banky USA, Federal Reserve do krachu na burze v New
Yorku v roku 1929 zvyšovali množstvo peňazí M2 v obehu. Po krachu
Prezident USA Bill Clinton podpísal členstvo USA v ‘Rome Statute of
the International Criminal Court‘ posledný den 30.12.2000, keď to
ešte bolo možné. Ale prezident USA George W. Bush zrušil “nullified”
podpis prezidenta Clintona 6.5.2002. Takže ICC nemôže súdiť
občanov USA. http://www.iccnow.org/?mod=usaicc. Major007 si
dokonca položil otázku: „Budú sa na ICC prerokovávať rezolúcie BR
OSN č. 181 a 242 z rokou 1949 a 1967 o vytvorení arabského
a židovského štátu a o stiahnutí Izraela z okupovaných území
Palestíny?“
25
Poznámka recenzenta: Nasledovná časť je odpísaná zo Šiestej knihy
Mojžišovej.
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na burze množstvo M2 začali znižovať.26 Mnohí analytici tvrdia, že to
malo za následok krach mnohých podnikov a finančných inštitúcií, ktoré
boli lacno skúpené aj niektorými ľuďmi, ktorí vlastnili Národnú banku
USA.27 Tým vznikli prvé veľké korporácie, kde si napríklad vlastníci
Národnej banky USA založili súkromné: Marine Midland Corporation,
Lehman Corporation a Equity Corporation.28 Podobný scenár, ale v
prenesenom význame sa zopakoval v roku 1997 vo východnej Ázii a v
roku 1998 v Rusku. Vidíte ako je to pre nás jednoduché. Ovládame celý
finančný sektor. Vyvolávame lokálne a svetové vojny, určujeme ceny
ropy, zlata, diamantov, peňazí a ďalších dôležitých komodít.29 Keď ich
ceny znížime, tak ich nakupujeme, a keď ich zvýšime, tak ich
predávame. Pozrite si ako oscilujú burzy. My máme informácie. S nimi
zaoscilujeme na burze ako sa nám páči. Keď potrebujeme peniaze, tak
si ich vytlačíme. Dokážeme predať miliardové sumy v cenných
papieroch, ktorých reálna cena je akurát ten papier, ktorý sa hodí do
múzea alebo do zberu. Keď nás to už prestane baviť, tak vyrobíme
svetovú finančnú krízu a zoberieme celý bank. Podľa plánu v súčasnosti
práve s ďalšou začíname.“ Pán Fedo sa odmlčal, zdvihol zo stola knihu
v čiernom, popísanú zlatým písmom, ktoré bolo pre obecenstvo na
diaľku nečitateľné, ukázal ju prítomným a pokračoval: „Tí, ktorí majú
previerku A1, sa môžu oboznámiť s podrobnosťami v Šiestej knihe
Mojžišovej.“
„Nebojíte sa rizika?“ Spýtal sa pán Zvedavý.
„Akého rizika? Pre nás je každá finančná kríza ako výročný bál,
každý sa oblečie čo najkrajšie a chce sa ukázať na čo má.“ Odpovedá
pán Fedo.

26

Major007 poznámka: pozri obrázok na
http://www.ondrias.sk/view.php?cisloclanku=2008101202.
27
Major007 poznámka: vlastníci Federal Reserve
http://newsfromthewest.blogspot.com/2008/05/who-owns-federalreserve.html.
28
Major007 poznámka: Pozri: E. Mullins: The Secrets of the Federal
Reserve (Bankers Research Institute, 1985).
29
Major007- poznámka: Samozrejme šťastne vytunelovaní veria, že
ceny ovláda voľný trh.

[34] Vytunelovaní

„Čo keď sa malí finanční príštipkári proti vám zbúria a oni
zaoscilujú burzou? Spýtal sa opäť pán Zvedavý, pravdepodobne
finančný príštipkár.“
„Nemôžu. Zorganizovali sme to tak, že všetci sú navzájom zadĺžení
a založení bezcennými papiermi, t.j. každý je nevoľník, pretože visí na
tom istom lane. Potom stačí len lanom zatriasť, zrušiť niekoľko núl
v počítači a domino efekt sa začne šíriť. Ďalší postup je štandardný.
Vlády ukradnú peniaze občanom v podobe daní a dajú ich niektorým,
poznamenávam,
len
niektorých
finančným
a priemyselným
korporáciám, aby ich zachránili a tak zvýhodnili. Takto potom ľudia,
ktorí vymieňali bezcenné papiere za skutočné peniaze a zorganizovali
finančnú krízu, lacno skúpia zvyšok sveta. Vznikne vo svete pár
superkorporácii. Keď v súčasnosti 2% populácie vlastnia viac ako 50%
majetku sveta, predpokladáme, že po kladnom priebehu finančnej krízy
sa toto percento významne zníži. A ak nám tento scenár nevyjde na
100%, tak v budúcnosti to zopakujeme. Aspoň sa nenudíme.
Samozrejme, pokiaľ nám nikto nezoberie kapitalizmus. Sme gambleri.
Sme závislí na gamblerstve viac ako narkomani na drogách.” Zakončil
svoje vystúpenie hovorca, nechcel čakať ani na otázky, rýchlo sa
posadil, pretože všetci sa ponáhľali na obed.
„Kto by vám mohol zobrať kapitalizmus?“ Pýta sa neuspokojený.
„Teoreticky, zločinní komunisti. Ale na to dávame dobrý pozor.
Nemusíte sa báť. Komunistov, ktorí nám chceli a chcú zničiť našu
zábavu v kapitalistickom kasíne, sme úspešne eliminovali.“ Suverénne,
naučeno ukončil zástupca finančného sektora ATO.
Predsedajúcemu nedalo, aby k vystúpeniu nedodal vlastný záver.
„Pripomínam, že zo súčasnej finančnej krízy vyplýva ešte jeden dôležitý
poznatok. Finančný sektor ATO počas desiatok rokov okrádal a ukradol
niekoľko stoviek až tisícok miliárd dolárov. Oficiálne nikto na to
neprišiel, nikto o tom nevedel a nikto im v tom nezabránil. Dokonca
všetci povinne tvrdia, že sa to stalo v rámci rizika finančného
obchodovania. To je dôkaz sily našej informačnej totality. Každého, kto
na nezdravý finančný systém poukazoval, sme mediálne odblokovali.
Preto môžeme byť spokojní. Keď sa rozhodneme urobiť Veľké
upratovanie, mediálne to zvládneme ľavou rukou.“ Ukončil
predsedajúci a zdvihol sa na obed.
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Ale darmo sa tešil na obed, lebo sa prihlásil mudrlant. “Ja len chcem
poznamenať, že pri každej finančnej kríze najviac stratia bohatí, bežní
ľudia, ktorí nič nemajú, nestratia nič.”
Pán F. odpovedá rýchlo a stručne. “Áno, takto sa to všeobecne
vysvetľuje pre šťastne vytunelovaných. Opak je pravdou. V podstate
bohatí stratia určitú časť z umelo vytvorených peňazí, ktoré si sami pre
seba vytvorili. Toto medializujú. Ale aj tak im z nakradnutých peňazí
veľká časť zostane a hodnotu týchto zostávajúcich peňazí musia zreálniť
ľudia, ktorí nič nemajú, v daniach a inflácii. V podstate ako som už
povedal, vlády ukradnú peniaze občanom a dajú ich finančníkom,
pričom sa budú stavať do pozície záchrancov ekonomiky, okradnutie
občanov zakryjú finančnou krízou.” Zakončil hovorca.
„Prečo sa každý zadlžuje? To už ľudia nemajú rozum? Potom je
jasné, že sú len nevoľníci.“ Pýta sa bojovník pre spravodlivosť.
„Pretože je to výsledkom jednoduchého triku, ktorý je zakázané
spomenúť a nieto ešte medializovať. Predstavte si, že robotník vyrobí
pre podnikateľa 10 chlebov a podnikateľ mu dá plat, za ktorý si môže
kúpiť len jeden chlieb. Čo sa stane. Robotník si kúpi jeden chlieb
a podnikateľ má 9 chlebov na sklade. Ale aby podnikateľ prežil a mal
maximálny zisk, musí predať všetky chleby. Dá sa to zariadiť
jednoducho, že niekto požičia robotníkovi peniaze na 9 chlebov.
Podnikateľ predá chleby robotníkovi, ktorý mu ich vyrobil, a robotník
ostane dlžný za 9 chlebov. Ale aby robotník vrátil požičané peniaze na 9
chlebov musí viac robiť, napríklad začne vyrábať pre podnikateľa
topánky. Robotník vyrobí pre podnikateľa 10 topánok a podnikateľ mu
dá plat, za ktorý si môže kúpiť len jedny topánky. Čo sa stane. Robotník
si kúpi jedny topánky a podnikateľ má 9 párov topánok na sklade. Ale
aby podnikateľ prežil a mal maximálny zisk, musí predať všetky
topánky. Dá sa to zariadiť jednoducho, že niekto požičia robotníkovi
peniaze na 9 párov topánok. Robotník sa ešte viac zadĺži. Takto to ide
dokola a funguje to pri všetkých výrobkoch. Takto to funguje pri
vykorisťovateľskom stupni 10/1. Pri vykorisťovateľskom stupni 1/1 (t.j.
bez vykorisťovania) sa nikto nemusí zadlžovať. Jednoducho, aby sme
pri vykorisťovateľskom stupni >1 nemali veľa tovaru na sklade, riešime
to zatiaľ tak, že im požičiavame peniaze, aby si mohli kúpiť tovar, ktorý
sami vyrobili. Suma sumárum, v súčasnosti nie je problém vyriešiť
stravu, oblečenie alebo byty pre všetkých, vzdelanie pre všetkých.
Dokonca na základe produktivity práce by na to stačili 3 dni – trojdňový
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pracovný týždeň. Toto nie je podstatné. To by dokázal už každý, aj
zločinní komunisti. Trojdňový pracovný týždeň je pre nás veľmi
nebezpečný, ľudia by mali viac času na rozmýšľanie, viac by čítali
a mohli by sa dozvedieť aj veľa zakázaných informácií. Tomu efektívne
bránime. Náš cieľ je úplne iný. My musíme zabezpečiť, aby sme zo
všetkého mali maximálny zisk, a zadlžovanie je najjednoduchšia cesta.“
„Kedy zadĺžení peniaze vrátia?“ Pýta sa spravodlivý.
„Systém sa snažíme nastaviť tak, aby nemali šancu ich vrátiť,
pokiaľ si nenájdu doplňujúce zamestnanie, z ktorého máme ďalší zisk.
A takto to ide dokola.“ Snažil sa zakončil pán F.
„Platí to aj pri bytoch?“. Pýta sa pán Zvedavý.
„Platí, ale byty sa hlavne využívajú na zabezpečenie 30-ročného
nevoľníctva. Cena bytov je určená možnosťou občana splatiť byt za 30
rokov. V súčasnosti cena bytu má hodnotu 30-ročnej splátky a je
súčasťou nevoľníctva. Každý, kto si kúpi byt, samozrejme na splátky,
podpíše 30 rokov nevoľníctva, pretože byt bude splácať 30 rokov. Podľa
Šiestej knihy Mojžišovej hl. 7-12, počíta sa aj s možnosťou zvýšiť 30
ročné splátky na 40 rokov. Ale ešte nie je presne ustanovený štatút
nevoľníka-dôchodcu.“ Zakončil hovorca a pretože od hladu sa každý
tváril, že mu je to jasné, rozišli sa rýchlo na obed.
Jana čítanie celej dlhej správy unavilo. Poslal ju ďalej ako kategóriu
A. Škoda, že ju nemôže poslať do mazmédií.30

30

Major007-poznámka: Mazmédiá – od slova mazať.

