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si mohli Achona a jeho podobných platiť. Paradoxom je, že si ich môžu 
legálne dovoliť platiť z peňazí daňových poplatníkov.   

Zapípal mobil a Achon otvoril správu: „Dnes sa vyčasilo a zajtra si 
môžete urobiť pekný dovolenkový výlet.“ Achon sa hrdo vzpriamil na 
stoličke a v duchu si povedal, tak ako ho učili: „V boji za slobodu 
a demokraciu nikdy nepovolíme“. Správa bola od zodpovedného za 
akciu, pána Hovela, ktorý už vie výsledok akcie. Aj IC21 dostala 
informáciu o úspešnej akcii.  

 
Správu, že pán B. zahynul pri autonehode, videl Jano v TV vo 

večerných správach, keď si doma analyzoval zážitky celého týždňa. 
Správa stručne oznámila, že vodič narazil do betónového podložia 
bilbordu, pravdepodobne následkom mikrospánku. Telo po uhasení 
požiaru bolo dosť obhorené, ale aj tak sa podarilo identifikovať 
mŕtveho.  

„Stalo sa toho posledné týždne nejako podozrivo veľa“, pomyslel si 
Jano a začal uvažovať aký asi bude jeho nový šéf. Celý večer sa tváril, 
akoby sa nič nestalo, čo sa mu aj darilo pred Alanom, ale Mária ihneď 
poznala, že sa deje niečo nezvyčajné. Nič sa nepýtala, ako vždy.  

 
 

Jano skúma antidepresíva pre deti 
 
 

Jano ráno prišiel do roboty s poznaním, že len v robote si oddýchne 
a len tam nájde duševný pokoj. Utvrdil ho o tom aj počítač, kde dnes 
nemal žiadnu správu kategórie A a dokonca ani kategórie B. Mal len 13 
správ kategórie C, ktoré ho vždy skôr pobavili ako donútili rozmýšľať. 
Prvá správa, ktorú otvoril, ho ihneď zaujala, lebo sa v nej spomínalo 
Slovensko, „...počet problémových detí na Slovensku narastá a ich 
‘mentálne zdravie‘ je vo veľmi veľkom ohrození... mladí ľudia pri 
depresii najprv siahnu po alkohole a drogách a až potom sa dostanú do 
ambulancie...". S otázkou, čo sa to deje v Zabudnutej lehote, si vyžiadal 
celú správu, ktorá sa nachádzala na:  

http://www.sme.sk/clanok.asp?rub=print_sprav&cl=2441048  
V správe zistil, že podľa psychológa z Pedagogickej fakulty 

Univerzity Komenského "hrozí, že depresia sa stane na Slovensku 
pandémiou národa" a možno hovoriť o neurotizácii populácie a rodín 
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zvlášť. – „Že až 15 percent detí do 18 rokov trpí psychickými 
poruchami“. Jano v článku nenašiel postup ani odporučenie ako by sa 
mal tento problém riešiť. 

„To si na Slovensku ani nevedia pozrieť ako takéto problémy riešia 
vo vyspelých krajinách?“ Pýta sa nahlas Jano a už dáva úlohu 
Majorovi007, aby to zistil. Odkazov dostal dosť. Otvoril prvý na  

http://www.zvedavec.org/clanky_2174.htm?PHPSESSID=608bf61f
c8bd20e3c5cbae8ac45ca02c 

Rýchlo prezrie aspoň niektoré vety: „V Británii bolo dnes (júl 2007) 
oznámeno, že množství antidepresivních a psychiku ovlivňujících léků 
předepisovaných dětem vzrostl za poslední desetiletí čtyřikrát... Počet 
receptů na léky ovlivňující chování pro pacienty mladší než šestnáct let 
vzrostl za posledních deset let dokonce desetkrát...  Minulý rok to bylo 
631 tisíc dětí mladších šestnácti let, které obdržely pilulky pro mentální 
zdraví; před deseti léty to bylo 146 tisíc dětí... Ritalin určený k léčbě 
poruchy pozornosti a hyperaktivity (attention deficit hyperactivity 
disorder – ADHD) a Modafinil pro spánkové poruchy.... 

Jano rýchlo prebehol na ďalší článok, ktorý poukazoval ako to riešia 
v USA (http://www.adhd-report.com/adhd/1_adhd_statistics.html). 

Podľa Dr. F.B., 500 000 detí v USA bolo diagnostikovaných na 
ADHD v roku 1985, v súčasnosti je to 5-7 miliónov detí, ktoré berú 
lieky na úpravu psychiky. Často sú to drogy podobné tým, ktoré 
predávajú ilegálne na ulici.. 

... V Austrálii, ktorá má 19 miliónov obyvateľov, dostáva 50000 
detí lieky proti ADHD. 

... V Austrálii, predpísaných receptov na stimulačné lieky pre deti sa 
zvýšili 34-krát posledných 20 rokov. V Mexiku predaj Ritalinu sa zvýšil  
na 800% medzi rokmi 1993 a 2001. V Británii počet receptov na 
stimulačné lieky pre deti sa zvýšil 9200% medzi rokmi 1992 a 2000. 
V Španielsku sa užívanie Ritalinu zvyšovalo 8% ročne počas 1992 a 
2001. Podľa správy USA „Drug Enforcement Administration (DEA)“  
Ritalin je viac účinnejší ako kokaín a účinkuje na mozog rovnako ako 
kokaín...“ 

Major007 predložil automaticky Janovi na obrazovku ďalšiu správu 
z http://www.chaada.org/Page3.html 

• V roku 2002, 46% Američanov užilo aspoň jeden liek denne.  
• Počet vypísaných receptov v roku 2001:  3,1 miliárd.  
• Cena liekov na receptoch v roku 2001: 132 mld dolárov.  
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• Predpokladaná cena liekov na receptoch v roku 2014: 414 mld 
dolárov.  

• Percento študentov, ktorí užívajú psychotropné lieky pôsobiace 
na vedomie:  40%  

• V rokoch 1992 - 2003, zneužitie psychotropných liekov rástlo 
2x rýchlejšie ako marihuany, 5x ako kokaínu a 60x ako heroínu.  

• 90% autorov praktických klinických príručiek dostalo podporné 
fondy od farmaceutických firiem alebo pracovali ako ich 
konzultanti.   

• Lekári, psychiatri a všetci, ktorí majú licenciu predpisovať 
lieky, dostávajú od farmaceutických firiem finančné stimuly za 
predpisovanie liekov. Predpisujú lieky pre zisk.  

• V rokoch 1985 - 1999 sa predpísané recepty na psychotropné 
lieky pre deti v USA zvýšili o 327%.  

• V rokoch 1991 - 2000 zvýšenie stimulačných psychotropných 
liekov pre 2-4 ročné deti bolo o 50%.  

• Počet antidepresív predpísaných pre deti pod 19 rokov: 11 
miliónov.   

• Počet detí, u ktorých sa diagnostikovala "ADD/ADHD" 
a liečených v roku 1985: 0,5 milióna.  

• Počet detí, u ktorých sa diagnostikovala "ADD/ADHD" 
a liečených teraz: 6 miliónov.  

• CHADD (Children and Adults with ADD) dostala viac ako 0,7 
milióna dolárov od farmaceutických firiem na podporu reklamy 
pre tieto liečivá.  

• USA Food and Drug Administration (FDA) dáva licencie na 
lieky. Percento ich pracovníkov, ktorí sú financovaní priamo 
farmaceutickými firmami je 55%. Farmaceutické firmy na nich 
vynakladajú 1,2 mld dolárov ročne. 

 
Keďže Jano chcel mať vo všetkých veciach vždy jasno, rozhodol sa 

vypočítať, že ak bude súčasný trend pokračovať, v ktorom roku všetky 
deti vo vyspelých krajinách budú žiť pod vplyvom legálnych drog, ktoré 
budú povinne užívať na lekársky predpis. Neunúval sa ani vytiahnuť 
kalkulačku, odhadol, že ak ho neodpravia zo sveta udalosti súvisiace so 
stratenými správami, tak sa toho ešte môže dožiť. Odhadoval koľko 
putovných zástav „Mentálne úchylní dopredu“, alebo dokonca 
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„Retardáti dopredu“ dostali lovci mentálneho zdravia za tieto úspechy. 
Asi veľa. 

Janovi to úplne stačilo, nechcel si pokaziť deň. Prejde radšej na 
ďalšiu správu. Uvedomil si ako je stále vyspelý západný svet ďaleko 
vpredu oproti Zabudnutej Lehote, kde deti ešte za jeho mladosti si 
maximálne pomýlili vodu so slivovicou. Len si prial, aby Zabudnutá 
Lehota zostala ešte dlho zabudnutá. Jano zosmutnel, aj zabudol, čo 
vlastne chcel zistiť a okrem toho, do konca pracovnej doby bolo ďaleko. 
Nevedel, či ho ďalšie správy kategórie C dokážu rozveseliť. 
 

 

Kladivo na komunistov: Porada ATO na najvyššom 

poschodí 
 
 

Lebo čarodejníctvo je najväčšou velezradou proti božiemu majestátu. 

A tak majú byť daní na mučenie, aby sa priznali. 

Jakob Sprenger a Heinrich Kramer: Kladivo na čarodejnice, str. 45. 

 (Levné knihy Kma, s.r.o., 2006) 
 
 
Dnes ráno Major007 predložil Janovi len jednu správu kategórie A. 

Urobil z nej priateľskú verziu s poznámkami.  
Jano sa začítal: Na najvyššom poschodí oddelenom 

elektromagnetickou clonou sa raz za mesiac koná porada ATO. 
Členovia ATO, volení len výškou portfólia, si na poradu nič fyzicky 
neprinesú a ani nič fyzicky neodnesú. Záver porady tvorí často len jedna 
veta, alebo len rozhodnutia „áno“ alebo „nie“, a to si každý vie 
zapamätať. Každý člen ATO mal hodinu na oboznámenie sa 
s programom a materiálmi, o ktorých sa bude rokovať. Materiály ich 
čakali na stole v zasadacej miestnosti.  

„Rozvoj globalizačných šokových terapií a technológii vo 
finančníctve, vojenstve, informatiky, psychológie, sociológie a všade 
inde vytvoril vhodné podmienky pre demokratickú vládu len jednej 
svetovej elitnej skupiny. Čo si budeme zakrývať, našej elitnej skupiny. 
Je to náš prirodzený Darwinov vývoj, proti ktorému sa nebudeme 
protiviť. V rámci nášho Darwinovho vývoja si dnes máme 
prediskutovať plán Veľkého upratovania.“ Začal rotujúci predseda 


