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zostriháme, ostatné zničíme. Nebojte sa, bude veľa materiálu, o ktorý sa
historici budú môcť oprieť.“ vysvetľuje konzultant.
Jano rýchlo poďakoval a rýchlo sa vrátil na svoju malú inkvizičnú
základňu. Pretože systém nedovoľoval kopírovať správy kategórie A,
snažil sa celú správu si detailne zapamätať, aby raz vnukom mohol
rozprávať o dávnych zlatých časoch komunistického zázraku
a o mnohých paradoxoch.

Kladivo na komunistov: Zasadanie mediálneho výboru
ATO
To odpovedá taktiež božej múdrosti: lebo, čo je dané, to je dané Bohom,
viď biblia, Rimanom, kap. 13. A pretože diabli boli poslaný Bohom, aby
pokúšali ľudí a trestali zatratené, mnoho ich pôsobí medzi ľuďmi
a rôznymi prostriedkami.
Jakob Sprenger a Heinrich Kramer: Kladivo na čarodejnice, str. 92.
(Levné knihy Kma, s.r.o., 2006)
Pretože Jano dostal previerku B-1, a ako antikomunistický disident
zaradený do kádrovej rezervy poslušného typu ATO z Východného
bloku, dostával pozvania na niektoré zasadnutia niektorých výborov
ATO. Pravdou je, že bol len náhradníkom a pozvánku dostal len vtedy,
keď riadny člen z nejakého dôvodu sa nemohol porady zúčastniť, alebo
si našiel inú, lepšiu konferenciu v lukratívnych oblastiach sveta. Tak to
bolo aj dnes, Jano si štandardne sadol dozadu a snažil sa väčšinu porady
mentálne predriemať. Stávalo sa, že niekedy ho rozprava zaujala.
V prestávkach v driemaní to tak bolo aj dnes na zasadaní mediálneho
výboru ATO pre severovýchodný kvadrant. Nevedel, a ani mu to
nevadilo, že dlhotrvajúcim problémom mediálneho výboru ATO bolo,
že jeho činnosť sa prekrývala s činnosťou ideologického výboru ATO.
Kompetencie boli stále nejasné. Ideologický výbor tvrdil, že ideológia je
základom médií a mediálny výbor tvrdil, že v súčasnosti médiá sú
základom ideológie. Dokonca sa tento spor dostal aj na posledné
Konzílium ATO. Ani tam sa to nevyriešilo. Výsledkom je, že niektoré
otázky sa prejednávali na dvoch výboroch, čo vôbec vedeniu ATO

[174] Vytunelovaní

nevadilo. Zasadanie výborov malo často len sociálny význam, malo
utvrdiť členov, že sú dôležití, ešte stále existujú a dokonca držia
pospolu.
Zasadanie tohto mediálneho výboru vždy začínalo milou slávnosťou
udelenia medaily týždňa za Slobodu slova v médiách. Dnes to budú až
dve medaily. Predsedajúci sa postavil, zdvihol pravicu, v ktorej držal
kladivo na komunistov a začal rituál udeľovania medaily: „Dovoľte mi,
aby som pozval na pódium poradcu prezidenta spoločnosti Jána Palacha,
N.N., ktorý v boji za slobodu slova v médiách má na starosti
medializáciu jeho upálenia. Pripomínam, že Ján Palach sa upálil na
protest proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy
v roku 1968. Palach dostal vysoké vyznamenanie In memoriam a
výročie jeho upálenia sa každoročne mediálne pripomína. Každoročnej
púte jeho pamätníku sa zúčastňujú významní predstavitelia štátu,
humanizmu, slobody a demokracie. K tomuto významne prispel aj N.N.
Za to mu nielen patrí vďaka, ale aj naša prvá medaila tohto týždňa.“
Jano v driemotách vnímal, že medailu udelili, za čo N.N. poďakoval
a niečo sľúbil. V driemotách nevidel nápis, ktorý ukázal N.N. na rube
medaily: Pravda Víťazí! Bohužiaľ, N.N. sa ihneď po udelení medaily
ospravedlnil, musel odísť, pretože pri vykopávkach mamutov na ďalekej
Sibíri vykopali kostry nevinných ľudí, ktorí boli surovo povraždení
boľševikmi. Je to potrebné profesionálne zmedializovať.
V slávnostnej atmosfére predsedajúci otvoril diskusiu, do ktorej sa
prihlásil ako prvý. „Každoročná medializácia upálenia Jána Palacha je
len prvým krokom k profesionálnemu využitiu jeho smrti. Podľa plánu,
za pár rokov bude výročie upálenia Palacha štátnym sviatkom
a neskoršie, podľa dohody, bude Ján Palach vyhlásený za svätého,
patróna spravodlivo upálených.“
„Teraz prejdeme k druhému bodu našej milej slávnosti.“
Predsedajúci sa opäť postavil, zdvihol pravicu, v ktorej držal kladivo na
komunistov a začal rituál udeľovania druhej medaily: „Dovoľte mi, aby
som pozval na pódium poradcu prezidenta spoločnosti „A rána sú tam
bez dymu“, M.M., ktorý v boji za slobodu slova v médiách má na
starosti elimináciu správ o osobách, ktoré sa upálili na protest proti
kapitalistickému barbarizmu v Českej republike. Pripomínam, že od
roku 1989 sa v Českej republike na protest proti kapitalistickému
barbarizmu upálilo 18 ľudí. Pán M.M. sa významne zaslúžil, že
informácie dokazujúce náš barbarizmus sa nemedializovali a ani nebudú
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a o upálených vie len pár portfólio bezvýznamných ľudí.“ Jano
v driemotách vnímal, že medailu udelili, za čo M.M. poďakoval
a sľúbil, že ako sa nemedializujú údaje o upálených osobách, nebudú sa
medializovať ani údaje o osobách, ktoré následkom súčasného
barbarizmu zomreli na predávkovanie drogami, spáchali sociálnu
samovraždu, zamrzli, alebo boli predaní do sexpriemyslu. Bohužiaľ,
M.M. sa ihneď po udelení medaily ospravedlnil, musel odísť, pretože
pri vykopávkach mamutov na ďalekej Sibíri narazili na osadu, kde po
oslobodení od komunistickej totality zmizli všetci muži, až na jedného
starčeka a kde nemajú elektrinu už 10 rokov, pretože nemajú na opravu
transformátora. Musí demokratickými cestami zabrániť nesprávnemu
amatérskemu medializovaniu tejto správy. Na rozlúčku ešte zamával
medailou, aby bolo vidieť nápis, Pravda Víťazí!
Než predsedajúci otvoril diskusiu a udelil si slovo, začal diskutovať
niekto netrpezlivý v prvom rade. „Nepokladám za správne, že sa tak
masovo medializuje upálenie Palacha v médiách a o 18 upálených po
roku 1989 nie je ani slova. Veď ešte nie sú všetci šťastne
vytunelovaní?“
„Nie sú a ani nebudú. Práve preto sa to robí. Vedecky sa dokázalo,
že nie je možné vytunelovať všetkých. Tým, ktorým nie je možné
vytunelovať mozog, musíme v rámci šokovej terapie ukázať, akú máme
moc a ako oni sú absolútne bezmocní. V deň výročia upálenia Palacha,
počas svätej púte k jeho pamätníku im v televízii každoročne
pripomíname: Pozrite si kto všetko je na našej strane, buď z dôvodu
humánnosti, morálnej úchylnosti, strachu alebo kolaborácie.“
Pripomenul predseda.
„Koľko z tých, ktorí sa zúčastňujú púte k svätému miestu Jána
Palacha vie o 18 upálených na protest proti kapitalizmu?“ Pýta sa opäť
netrpezlivý.
„V dotazníku, ktorý sme im dali vyplniť, väčšina zaškrtla, že ich
jeden upálený je viac hoden ako všetci ostatní upálení dokopy, ktorí
nevedeli čo robia.“ Ukončil diskusiu predsedajúci a prešiel k ďalšiemu
bodu programu.
Pokračoval bez úvodu. „Na posledných zasadaniach výboru sme
doplňovali zoznam povolených táranín a súťaží v médiách, pri tvorbe
vzorov pre mladú generáciu. Zhruba, v rámci záväznej smernice ATO,
všetky vzory pre mladých, ktoré nepredstavujú vedeckú, ekonomickú,
ideologickú alebo politickú konkurenciu alebo hrozbu pre ATO, t.j.
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nerozvíjajú inovačnú činnosť mozgu a záujem verejnosti v týchto
oblastiach, sú povolené a mnohé z nich sú povinné. Najideálnejšie vzory
sú ľudia - super elita so super namastenou kožou, super oblečená, super
učesaná, super stolujúca, pijúca, super žijúca a zabávajúca sa. Preto
súťaže v oblečení, jedení, pití, šaškovaní, v CD vedomostiach,
táraninách alebo v blábolení sú povinné. Súťaže v speve, tanci, v športe
nám taktiež neškodia, preto sú tiež povinné. Keď nová generácia
Balabánov-B bude nasledovať len tieto vzory a bude vynikajúca len
v týchto super oboroch, tak nikdy nedosiahne vedeckú, technologickú,
a s tým súvisiacu politickú úroveň, aby nám konkurovala a nedajbože
nás ekonomicky, vojensky alebo ideologicky ohrozila.“
Vzadu sa zdvihla ruka moralistu, ktorý sa spýtal: „Aby som mal
jasno, sú z povolených vzorov vylúčení morálne úchylní?“
„Ale vôbec nie. Snažíme sa, aby aj MÚ patrili bežne medzi
najpopulárnejšie vzory pre mladých. Z časti sa nám to aj darí. Je to
súčasťou našej výchovy, nášho hesla ‘MÚ a vytunelovaní dopredu‘.
Ideálne by bolo, keby vzory boli len MÚ, potom máme vyhraté. Možno
to raz dosiahneme. Nemôžeme ísť proti trhovej demokracii.“79
Predsedajúci sa odmlčal a pohrabal sa v papieroch kladivom na
komunistov. Keď našiel to, čo hľadal, tak pokračoval. „Dnes budeme
pokračovať v diskusii o novej záväznej smernici ATO, ktorá určuje
79

Major007 poznámka z www stránky: Tapin:
http://www.zvedavec.org/naokraj/2008/09/2776-falesna-bozstva.htm,
...v dnešní době jsme svědky stále většího a většího rozmachu tohoto
idiotského fenoménu tupého vyznávání kultu jakýchsi falešných
božstev, nějaké modly, která je mezi dětmi rozšířená a uznávaná z
rozličných důvodů .... Z hezoučkého zpěváka, na kterého mladé
slečny letěly, se vyklubal transvestita. Další obtěžoval chlapečky.
Jiný zase prohlásil, že se mu líbí hezcí svalovci. Další zpěvačka, nebo
jak se dnes moderně říká popsinger má milostný vztah se svým
bodyguardem, aniž by se rozvedla s filmovým producentem, který
zase proslul svou excesi na veřejnosti, ... Tenhle je na protidrogovém
léčení, protože začal trávou a přešel k heroinu, další chlastal, jiná se
nechala fotit nahá pro módní časopis, aby na sebe upoutala
pozornost kvůli novému albu. Frontman z jisté skupiny se již po
čtvrté rozvádí a prohlásil, že ta pátá je ta pravá...
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vzory, ktoré sú zakázané pre mladých. Táto smernica doplňuje interný
štatút našich mediálnych korporácií. Bola vydaná na základe zistenia, že
vo
Veľkom
Balabánsku
vyhlásili
TV-sútaž
Superstár
v nanotechnológiách. Mladí súťažili, kto vo výskume nanotechnológií
dosiahol najlepšie výsledky. Dokonca v súťaži sa hodnotil význam ich
výsledkov pre liečenie rakoviny, hľadaní nových zdrojov energie, alebo
tvorbe nových vysokoefektívnych nanostrojov.“
Predsedajúci prestal pozerať do papierov a dôverným tónom
pokračoval: „To by nám ešte chýbalo, aby si mladý vo Veľkom
Balabánsku zobrali vzor ľudí, ktorí robia výskum v nanotechnológiách.
Nabudúce by prišli na rad genetické technológie, informačné, sociálne
a neviem, čo ešte. Všetci vieme, že by to mohlo dôjsť v budúcnosti až
k ohrozeniu platenia kolonizačnej dávky. Ešte šťastie, že sa nám po
dvoch
kolách
podarilo
nanotechnologickú
súťaž
zastaviť
a organizátorov a súťažiacich mediálne zhovädiť. Previedli sme to
štandardne. Mediálnou kampaňou sme presvedčili mladých, že byť
dobrý v nanotechnológiách je úmorná práca a neefektívna práca. Za tú si
mercedes nekúpia a ani vilu nepostavia. Nanotechnológovia musia stále
niečo študovať, dokonca robiť vedecké pokusy, nemajú toľko času na
diskotéky, nevedia sa zabávať a užívať si slobodu a demokraciu.
Správne sme zdôrazňovali, že nanotechnológovia vôbec nevedia
správne žiť a užívať si. Dokonca sa nevedia ani moderne obliekať a
nepoznajú život a myšlienky celebrít. Za pekný úspech pokladám, že
sme mladých dokázali presvedčiť, že nanotechnológovia robia výskum
v nanotechnológiach len preto, lebo iné nevedia a ešte robia z núdze
cnosť. Toto všetko sme priklincovali tým, že nanotechnológovia
zarábajú menej ako desatinu toho, čo ich mediálne, šaškujúce, spevácke,
športové, obliekajúce sa, pijúce, jediace, tliachajúce a lapotinkošové
vzory. To zabralo.“
Predsedajúci sa opäť odmlčal a pohrabal sa v papieroch. „Úspešne
sme to zvládli, lenže stálo nás to veľa peňazí. Predstavte si, že by sa
podobné súťaže, ako súťaž v nanotechnológiách, rozšírili vo veľkom
Balabánsku
a z novej
mladej
generácie,
namiesto
šťastne
vytunelovaného, ľahko ovládateľného stáda, by mali odborníkov v
nanotechnológiách,
v pevných
látkach,
v robotizácii,
v infotechnológiách, v reálnom myslení, v genetických a molekulárnobiologických technológiách, v sociálnych vedách, filozofii, ľudí,
odborne zdatných politicky a ideologicky. Ľudí, ktorí by vedeli reálne
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vnímať svet a neopakovali by len frázy, ktoré sme ich naučili.
Predstava, že by ich reálne vedecké myslenie začalo prevažovať nad
blábolovým, je strašná. Kto by nám zametal ulice, umýval riad,
opatroval starých rodičov, zabával nás v sexpriemysle, navrhoval a
programoval naše výrobné linky, robil na nich a so zbraňou v ruke
ochraňoval naše majetky a náš štatút ATO doma a po celom svete? Páni,
zamyslime sa. Preto musíme naše zasadanie zobrať so všetkou
zodpovednosťou. Rozdám vám zoznam zakázaných vzorov pre
mladých, a tým aj zakázaných súťaží v mienkotvórnych médiách. Dobre
si to preštudujte, je to len 21 strán. Postihy za nedodržiavanie tohto
nariadenia sú tvrdé, sú rozpísané na posledných štyroch stranách. Ak má
niekto poznámky, tak prosím.“
Prvý sa prihlásil pán Pozorný. „Prečo je na prvom mieste absolútny
zákaz zmienky o pozitívach socializmu a v súťažiach sa zdôrazňuje
povinné spájanie marxizmu a komunizmu so zločinnosťou, a je úplne
jedno s ktorou. Mám otázku. Znamená to, že marxizmus a komunizmus
môžeme spájať aj s našou zločinnosťou?“
Predsedajúci má odpoveď už pripravenú. “Samozrejme, že môžeme.
Len to musí vyzerať tak, ža každá naša zločinnosť má podstatu v
komunizme a sú za ňou bývalí komunisti. Po prvé, naša zločinnosť je
skoro jediná, ktorú môžeme v tomto prípade použiť a po druhé, je
absolútne odpudzujúca. Ako ukazujú najnovšie výsledky našich
výskumných tímov v bývalých socialistických krajinách, šťastne
vytunelovaní si to podvedome už spojili. Pozrite si diskusie na internete
k otázkam socializmu, komunizmu a marxizmu. Šťastne vytunelovaní
nenávidia komunistov, socializmus, marxizmus už viac ako Hitlerova
mládež Židov. Stačí ich len pustiť z reťaze a začnú ich zabíjať. Vlastne
tým vykonajú len našu robotu, keď bude treba. Je to naše kladivo na
čarodejnice, vlastne na komunistov. Aj Googlebbels by závidel, keby
videl, ako ďaleko sme pokročili v jeho metódach. Pripomínam, že pokus
marxistov-komunistov odstrániť globálne moderné otroctvo na čele s
finančnou oligarchiou sa v 20. storočí nepodaril. Globálni moderní
otrokári porazili na konci 20. storočia svojho smrteľného nepriateľa –
socializmus. Ale musíme si uvedomiť, že história tým nekončí. Ani
klasické otroctvo sa nepodarilo odstrániť na prvý pokus, ani
kolonializmus.“
Do diskusie sa prihlásil praktik. „Mám praktickú otázku. Aby to
bolo prakticky účinné, koľko musel Hitler vyprodukovať morálnych
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retardátov, aby išli terorizovať a zabíjať menejcennú rasu Židov,
poloľudí Slovanov, komunistov, Rómov a ďalších? Bolo ich viac ako
súčasný počet vytunelovaných a morálne úchylných, ktorí zabíjali a
majú zabíjať komunistov, teroristov alebo bajkludov?“80
„Hitler ich mal dosť, aj my ich máme dosť. Ale pri istotu, my
budeme ich počet stále zväčšovať a doplňovať. Predsa nechceme
skončiť ako Hitler. Chceme ich mať aspoň toľko ako cirkev v dobe
inkvizície.“ Odpovedal jasne predsedajúci.
Pán Pozorný, nechtiac nahlas, sa pýta sám seba: „Nie sme my
vlastne podobná zločinecká organizácia ako Hitlerov nacizmus?“
Predsedajúci má aj túto odpoveď pripravenú: „Nie sme, veď
nemáme nič proti Židom. Spoločne s Hitlerom, naši najväčší nepriatelia
sú komunisti a ich marxizmus, ďalej zopár izmov, ktoré nám
nevyhovujú. Lenže my ideme ďalej ako Hitler, chceme sa zbaviť 3
miliárd nepotrebných. Musíme sa ich zbaviť dokonale.“ Ani nevediac,
zacitoval z Maine Kamfu: „Teror sa nedá zlomiť duchom, ale opäť
terorom.“ Potom sa zbadal a doložil: „Páni, prosím, aby sme
neodbiehali od témy.“
„Je súčasná výchova vzorov súčasťou Veľkého upratovania?“ Pýta
sa prvý podliezavý mediálnik.
„Samozrejme. Ak si niekto myslí, že Veľké upratovanie sa bude
môcť úspešne previesť bez profesionálnej výchovy novej generácie
ľudí, tak sa mýli. Okrem toho, my musíme myslieť nielen na Veľké
upratovanie, ale aj na život po Veľkom upratovaní.“
Pýta sa začiatočník, ktorý prišiel na poradu neskoro: „Môžu sa
používať ako vzory aj vytunelovaní alebo MÚ?“
„Ako som už odpovedal, môžu. Ale u nás sa na všetko dajú využiť
šťastne vytunelovaní. Slová vytunelovaní alebo morálne retardovaní nie
sú diplomatické, i keď sú oblasti, kde by boli najvýstižnejšie.“
Suverénne odpovedá predsedajúci a dodáva, „pozrite si kolonizačný
protokol“.
„Ale veď oni nič nevedia.“ Začiatočník pokračuje.
„Kto nič nevie?“ Pýta sa predsedajúci.
„Tí, pre ktorých ešte nevynašli diplomatický názov.“
80

Poznámka recenzenta: Bajkludovia sú ľudia, ktorí sa nedajú strhnúť
vytunelovaným davom, ktorých niekam vedú platení roztlieskavači,
nasledovaní vytunelovanými, atď., Bajkludovia ostávajú vedľa kľudní.
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„Nie je to celá pravda. Niektorí dobre vedia, ktorá trafika ich čaká,
ak splnia svoju úlohu. To by ste sa divili.“ Odpovedá predsedajúci,
i keď nepochopil otázku.
Prihlásil sa starostlivý mediálnik. „Nebudú tieto vzory pôsobiť
negatívne aj na vývoj mozgu našich detí?“
Predsedajúci: „Je to otázka, ktorá je často diskutovaná, dokonca aj
na Konzíliách ATO. Záverom zatiaľ je, že zákaz pozitívnych morálnych
vzorov a vplyv presadzovania mentálneho myslenia len v rámci
globálneho barbarizmu pre naše deti bude menší ako na ostatné deti.
Z niekoľkých dôvodov. Po prvé, výchova našich detí doma
a v súkromných školách je kvalitnejšia ako u ostatných detí. Po druhé:
Naše deti sú geneticky inteligentnejšie, t.j. vplyv negatívnych vzorov,
vplyv filozofie konzuizmu, násilizmu, pornoizmu, úchylizmu,
šaškoizmu, kretéizmu a blábolizmu zanechá na nich menší negatívny
vplyv ako na deti, ktoré sú vychovávané len v duchu týchto filozofií. Po
tretie: Našim deťom neskoršie vysvetlíme ako sa veci vlastne majú
a kde zaujmú miesto v hierarchii štruktúr ATO. Tým sa dokončí ich
mentálna segregácia v spoločnosti, ktorú potrebujeme v štádiu pred
veľkým upratovaním, ale aj po Veľkom upratovaní.“ Predsedajúci po
chvíli dodáva: „Šťastne vytunelovaní musia obdivovať život
kráľovských rodín, bohatej elity, život celebrít, proste vymeniť obdiv
veľkosti boha za obdiv vo veľkosti celebrít. Šťastne vytunelovaný žije
podvedome životom celebrít o ktorých stále číta, počúva a vidí ich na
obrazovkách televízorov. Celebrity, to sú ich súčasní bohovia.“
Prihlásil sa mediálny praktik: „Budeme stále dostávať finančnú
podporu, keď mediálne budeme podporovať vytváranie primitívnych
zvieracích inštinktov u ľudí?“
Predsedajúci odpoveď vedel, pretože podobné otázky dostával
často. „Samozrejme, sú na to vytvorené zvláštne podporné fondy.
Predpokladáme, že v niektorých krajinách za 10 rokov už mediálna
podpora zvieracích inštinktov nebude potrebná.“
„Môžeme vedieť, ktoré sú to krajiny?“ Pýta sa mamonársky
mediálnik, zrejme sa bál o svoje prémie.
„Bohužiaľ, zoznam týchto krajín je povolený len pre ľudí, ktorí
dostali vyššiu previerku ako B1.“ So samozrejmosťou odpovedal
predsedajúci.
Ďalší prihlásený bol asi ateista. „V zozname sa povoľujú
náboženské súťaže a náboženské vzory. Je to správne? Predsa
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náboženské hnutia sú často dobre organizované, majú veľa ľudí, ktorí sú
oddaní náboženskému cieľu. Bojím sa, že veľké náboženstvá sa postavia
proti Veľkému upratovaniu a budeme mať s nimi veľa problémov.“
Predseda vstal a po chvíli poprosil pána v prvom rade. „Prosil by
som vedúceho oddelenia skúmajúci využitia svetových náboženstiev pre
ciele ATO, pána N., aby odpovedal a objasnil túto problematiku aj
ďalším poslucháčom. Prosím, mohli by ste prejsť k pultu?“
Expert, pán N., prešiel k pultu, z vrecka saka vybral nejaké papiere
a začal: „Dobrý deň. Pretože vzťah náboženstva a ATO sa verejne
nemedializuje, rád vás oboznámim aspoň stručne s niektorými dátami.
ATO predpokladá, že jednotlivé veľké náboženské spoločenstvá nie sú
tak nebezpečné ako vyzerajú, samozrejme za predpokladu, že ich
dokážeme ovládať. Sú to spoločenstvá, ktoré sa dajú často využiť pre
naše ciele. Súvisí to s ich mozgovým hardvérovým a softvérovým
vybavením. Fundamentálne 100%-tne veriaci v nadprirodzené sily majú
mozgový hardvér a softvér reálneho myslenia o reálnom svete
nahradený vierou o reálnom svete, ktorá často nesúvisí z realitou.
V jazyku darvinizmu to znamená, že keď sa v mozgu nevyvinie reálne
myslenie, tak sa tam vyvinie viera ako evolučná záchrana. Toto
využívame pre naše ciele, proste ich vieru sa snažíme účelovo doplniť
a keď je to potrebné, aj nahradiť inou vierou, ktorá je nezávislá od
reality. Veľmi jednoducho sa dá jedna skupina veriacich použiť proti
druhej skupine ináč veriacich. A často sa to aj využíva. V súčasnosti,
keď máme monopol na tvorbu a rozširovanie informácii a tunelovanie
mozgov, t.j. aj na tvorbu viery, to úspešne využívame. Tento postup je
starý už niekoľko tisíc rokov. Je pre nás veľmi výhodné, keď sa deťom
už od 3-4 rokov v škôlkach a neskoršie v školách, počas vývoju mozgu,
začne nahrádzať mozgový softvér reálneho myslenia vierou. Ideálne je,
keď sa to nariadi zákonom, ako to majú uzákonené už v mnohých
krajinách. Takto modulovaný vývoj mozgu sa odrazí neskoršie
v zníženej schopnosti komunity previesť vedeckotechnické, genetické
alebo informačné revolúcie a komunita začne zaostávať vo vývoji.
Potvrdzujú to údaje OSN. Neskoršie, táto ich znížená schopnosť
konkurovať vo vedeckotechnickom vývoji a životnej úrovni často vyústi
k zúfalým teroristickým útokom na nevinných ľudí, ktorí túto schopnosť
majú. Dospelý jedinec s takto modulovaným vývojom mozgu verí
v svoju pravdu, často bez žiadnych dôkazov, je ochotný zabiť každého,
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ktorý sa s ňou nestotožňuje, pričom často má cez plece prehodený
kalašnikov, ktorí nevie ani vyrobiť.“
Expert na nahrádzanie reálneho myslenia mozgu akoukoľvek vierou
pokračoval ďalej bez papierov: „Vieru a bezvýhradnú podriadenosť
bohovi sa snažíme prebudovať vo vieru a bezvýhradnú podriadenosť
ATOovi. U fundamentálne veriacich sa to dá jednoduchšie, lebo majú
na to pripravený mozgový softvér. Súčasne sa snažíme zabrániť, aby
v ATO videli nepriateľské konkurenčné náboženstvo. Bohužiaľ, toto
neplatí o abstraktne veriacich, ktorých je bohužiaľ stále veľa, oveľa viac
ako fundamentálne veriacich. Abstraktne veriaci prirodzene dodržiavajú
desať božích prikázaní a majú silný podiel reálneho myslenia a často
abstraktná viera im pomáha v mentálnom rozvoji. V súčasnosti si s nimi
nevieme poradiť. Takže, aby som to uzavrel, náboženské vzory a súťaže
sú povolené, prináša nám to viac pozitív ako negatív, sú súčasťou
globálneho plánu o viere ‘v reálny svet‘ namiesto reálneho poznania
reálneho sveta. Náboženstva sa nebojíme, bojíme sa komunizmu, ten
nás môže zničiť, ten nám môže zobrať podstatu, t.j. majetok, na ktorom
máme vybudované naše impérium. Náboženstvá sú naši spojenci, i keď
o tom nevedia, využívame ich na všeličo. Naposledy sme ich úspešne
využili počas Piateho križiackeho ťaženia na Východ, na boj proti
komunizmu v bývalom socialistickom bloku a jeho následnej
kolonizácii. Niektorí bigotní katolíci, evanjelici, pravoverní,
mamonuverní, židoverní, každý z iného dôvodu, nám veľmi pomáhali
pred pár rokmi zničiť najväčšie slovanské impérium moderných čias.
S ich pomocou sme tam obnovili opäť motroctvo a dúfame, že na dlhé
roky. Bigotnú vieru sme veľmi úspešne použili na Balkáne.
V súčasnosti sa ju snažíme využiť pre naše ciele v Číne.“ Odborník na
vzťah náboženstva a ATO sa posadil na svoje staré miesto.81
„Ďakujem. Má niekto nejaké otázky, pripomienky?“ S nádejou, že
nikto, sa spýtal predsedajúci. Ale sa sklamal, predsa sa jedna ruka
zdvihla.
„Je bigotná viera v nadprirodzené sily morom 21. storočia?“ Spýtal
sa asi ateista.
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Major007 pridáva link:
http://video.google.com/videoplay?docid=5285177655237493705&amp;amp;q=source:018151138410506038608&a
mp;amp;hl=cs)
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„V niečom áno, ale väčšinou nie, ale dá sa, podobne ako mor, na
všeličo využiť. Aj sa bude využívať, ako sa využil každý reálny alebo
hypotetický mor v našej histórii. Napríklad, skoro každá viera
predpovedá koniec sveta. Keď začneme Veľké upratovanie, bude to
vyzerať ako koniec sveta. Schvália to a nadšene sa pridajú, alebo
nebudú proti.“
Hlásila sa ďalšia ruka.82 „Je Holy-kasta náboženstvo?“
„Áno, dokonca ho máme registrované už niekoľko desaťročí. Má
svojich mučeníkov, svätých a neveriacich, kňazskú hierarchiu, nebo
a peklo. Zaujímavé je, že je to sekulárne náboženstvo, kde neviera je
legislatívne upravená a viac trestná ako u mnohých súčasných
nesekulárnych náboženstiev.
„Pripravuje sa aj nejaké moderné náboženstvo?“ Pýta sa asi ešte
ateista, ktorý si stále zo súčasných náboženstiev nevie vybrať.
„Samozrejme, v poslednú dobu sme vykreovali Náboženstvo
voľného trhu, Náboženstvo trhovej demokracie a Náboženstvo trhovej
slobody myslenia. Máme už aj veľa výsledkov. Napríklad, keď moderný
veriaci prechádza cez ulicu, tak sa poobzerá, aby ho nezrazilo auto, keď
ide jesť, tak si umyje ruky, aby náhodou nechytil bacila, ale že naňho
mieri 30000 jadrových rakiet, to ho nezaujíma.“ Odpovedal expert na
moderné náboženstva.
„Ďakujem. Má niekto ešte nejaké otázky, pripomienky?“ Keď sa
nikto nehlásil, predsedajúci rýchlo dodal: „Pre úplnosť poznamenávam,
že prvé štádium komunizmu sa nám podarilo zlikvidovať, ale stálo nás
to tisícky miliárd dolárov. Ak komunizmus totálne nevykynožíme počas
Veľkého upratovania, tak nás to v budúcnosti bude stáť oveľa viac
peňazí a možno sa ani nedoplatíme.“
Jana zaujímalo, koľko stálo odstránenie nebezpečia komunizmu.
Preto ihneď, ako sa vrátil do svojho malého inkvizičného kráľovstva,
zadal túto úlohu Majorovi007. Odpoveď prišlo za pár sekúnd. Číta:
„Podľa „Center for Defence Information“ cena studenej vojny stála len
USA 13,1 tisíc miliárd dolárov (v 1996 dolároch, in 1996 dollars =
$13.1 Trillion. http://www.cdi.org/issues/milspend.html).“ Koľko
presne z toho išlo priamo na okydávanie komunizmu a komunistov
a koľko k tomu prispeli ďalšie krajiny, bohužiaľ Major007 zatiaľ
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Major007poznámka: Možno to bol Robert Faurisson.
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nezistil. Uviedol len poznámku, že podľa bývalého nemenovaného
amerického prezidenta, len v USA to bolo „$3000 miliárd dolárov“.83
„Bohvie koľko humanistov, demokratov, disidentov, televíznych
historických dokumentov, filmov, televíznych a rozhlasových kanálov,
koľko vedecko-politických kníh, historických a politických analýz sa dá
kúpiť, alebo objednať za 3000 miliárd dolárov?“ Dumal Jano. Po chvíli
rozmýšľania usúdil, že za toľko peňazí sa dá kúpiť väčšina humanistov,
demokratov a disidentov oslobodzujúc nás od komunistickej totality,
väčšina kníh a televíznych dokumentov, ktoré obiehali a ešte stále
obiehajú médiami celého sveta. Začal sa pýtať sám seba: „Koľko
z týchto osloboditeľov malo vo vrecku kladivo na komunistov, koľko
kníh, relácií a dokumentov by mohlo mať názov: Kladivo na
komunistov? Asi veľa. Možno aj všetky.“
Po chvíli rozmýšľania Jana prepadla zvedavosť. „Koľko budú mať
vydaní tieto účelové knihy a koľko repríz takéto účelové programy
v televízii? Bude ich viac ako 29 vydaní učebnice-knihy Kladivo na
čarodejnice?“ Jano si aj ihneď odpovedá: „Určite bude. V prípade TV
repríz to už asi prekročilo mnohokrát vydania Kladiva na Čarodejnice.“
Jano si dáva poslednú otázku: „Budú títo osloboditelia, tieto knihy,
TV dokumenty a politické analýzy obiehať našu zemeguľu viac ako 183
rokov, ako v prípade knihy Kladiva na čarodejnice?“ Dúfam, že nie.
Ľudia by mali byť už múdrejší.“ Zakončil úvahu Jano.
Jano si z hrôzou uvedomil, že mnoho dokumentov, ktoré boli
vyrobené na objednávku za 3000 miliárd dolárov, pozerá v TV aj on.
Aby to vybalansoval, musí častejšie pozerať komunistické správy na
CCTV-9. Pre istotu si aj zapísal adresu:
http://www.cctv.com/english/index.shtml. Rozhodol sa, že bude pozerať
aj CNN, zo zvedavosti, či si všimne, keď ju kúpia čínski komunisti.
„Bohvie dokedy ešte dokážu mediálne korporácie lovcov mentálneho
zdravia blokovať komunistický čínsky mediálny kanál CCTV-9 na
Slovensku a v celom demokratickom svete?“ Spýtal sa sám seba.
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Major007 - poznámka: Len z úrokov z 13,1 tisíc miliárd dolárov by
mohli žiť občania Slovenska až do doby, keď sa slnko začne rozpínať
a zničí našu planétu, t.j. viac ako 2 miliardy rokov, zvyšovali by si
každoročne životnú úroveň, pričom by nemuseli pohnúť ani prstom.
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Jano bol stále zvedavý, spýtal sa Majora007: „Kto všetko pomáhal
v prevratoch 1989-1990 v bývalom socialistickom bloku? Za niekoľko
desiatok sekúnd mal na obrazovke zoznam viac ako sto dokumentov.
Prečítal si názov aspoň prvého: „Manuál 5. Križiackeho ťaženia na
východ 1946-2000“. Manuál mal krycí názov „Oslobodenie porobených
národov spod komunistickej totality - humanisti, demokrati,
vytunelovaní a MÚ“. Manuál mal 737 strán. Jano usúdil, že teraz nemá
čas, ale na dôchodku si ho možno prečíta.
Jano bol stále v rozmýšľajúcej nálade, zistil, že opäť niečomu
nerozumie. „Prečo humanisti a demokrati nejdú oslobodiť krajiny
Subsaharskej Afriky od nejakej totality, ktorá má za následok, že tam
zomiera ročne 4,8 milióna detí do päť rokov?“ Spýtal sa na to aj
Majora007. Odpoveď bola krátka: „Pretože cena piesku na Sahare je
stále 0,00020 dolárov za tonu, ak stúpne vyššie ako 0,20 dolárov za
tonu, potom humanisti a demokrati prídu oslobodiť tieto krajiny od
nejakej totality, pričom nebudú váhať na to v prípade potreby vynaložiť
aj 3000 miliárd dolárov“.
Jano má dnes zvedavý deň. Dáva ďalšiu otázku majorovi. „Prečo
hrdinovia, ktorí sa najviac zaslúžili o oslobodenie porobených národov
z pod komunistickej totality, nevedú oslobodené národy ďalej
k prosperite?“ Odpoveď Majora007: „Lebo viacerým ľuďom to došlo,
i keď niektorým to trvalo roky.“84
Zvedavosť Jana stále neopustila, rozhodol sa spýtať ešte niečo
Majora007, ale chvíľku zaváhal, zľakol sa, že ho Major007 obviní
z kacírstva proti novému sekulárnemu náboženstvu. „Bohvie, kto ho
programoval, musím sa na to spýtať indiána“, uvažoval. I keď si
uvedomil, že Major007 ho môže dať na čiernu listinu, vyťukal do
klávesnice. „Ovládajú Židia Slovensko?“
Odpoveď dostal ihneď: „Kto sú to Židia?“
Jana to nevyviedlo z miery, spýtal sa ináč: „Sú Židia súčasťou
slovenského apartheidu?“
Odpoveď dostal ihneď: „Kto sú to Židia?“
Jano nevedel, ale si zahádal a vyťukal odpoveď do klávesnice. „Asi
tí, čo ovládajú Slovensko. Alebo tí, čo rozprávajú po hebrejsky.“
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Poznámka recenzenta: Lech Walesa po počiatočnom úspechu v Poľsku
a Michail Gorbačov v Rusku kandidovali za prezidentov. Dostali menej ako
2% hlasov.
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Major007: „Prominentní Židia sa už učia rýchlo po čínsky. Niektorí
sa boja, že to nestihnú. Tí najpredvídavejší sa dokonca k tomu učia ešte
aj arabsky, ale tajne. Hebrejčina už nie je všetko.“
Jano sa spýtal ináč: „Čo keď Židia ovládajú Slovensko?“
Odpoveď dostal ihneď: „Kto sú to Židia? Čo keby ste sa pokúsili
vyhovárať aj na niečo iné?“
Zúfalý Jano sa rozhodol urobiť posledný pokus, spýtal sa: „Kto
ovláda Slovensko?“
Major007 odpovedal diplomaticky (bohvie, kto ho programoval):
„Slovensko ovládajú všetci, ktorí to vedia. Väčšina je vyvolená
z vyvolených a z nevyvolených. Prikladám zoznam, ktorý má 21 strán.“
Jano mrkol pohľadom na zoznam, povedal len „jaj“ a pustil sa
radšej triediť správy.

Kladivo na komunistov: Porada ideologického výboru
ATO
(kanón) ... na mnohých miestach prikazuje, že nielen je potrebné sa
vyhýbať čarodejniciam, ale tie že majú byť vydané na smrť a že pri
uložení tohto krajného trestu nehrá žiadnu rolu to, či sa čarodejnica
skutočne a doopravdy spolčila s diablom, aby spôsobila skutočné škody
a ujmy.
Jakob Sprenger a Heinrich Kramer: Kladivo na čarodejnice, str. 41.
(Levné knihy Kma, s.r.o., 2006)
Dnes ráno Janovi opäť počítač ponúkol ako prvú správu kategórie
A s poznámkou: „Major007: Správa kategórie A v priateľskom
prevedení pre Jana.“
Jano číta: „Páni, dostali sme za úlohu ideologicky rozpracovať
projekt „Veľké upratovanie”. Niektorí z nás, ktorí sme vo výbore už
dlhšie, si pamätáme prvú verziu Veľkého upratovania spred 50 rokov,
ktorému predchádzal Čerčilov demokratický návrh a nátlak na
amerického prezidenta, aby ihneď po 2. svetovej vojne použil jadrové
zbrane na zničenie Sovietskeho zväzu. Neskoršie sa Veľké upratovanie

