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Janovi to na dnes úplne stačilo. Teraz už môže ísť spokojne na obed.
Cestou na obed si ešte spomenul na vzorec, z ktorého sa počíta
kolonizačná dávka Slovenska. Aj do tohto vzorca sa dosadzuje hodnota
degeneračného stupňa občanov. Rozhodol sa, že ak nezabudne, ihneď
ako sa vráti z obeda, vypočíta, o koľko sa zvýši kolonizačná dávka
Slovenska, keď občania prejdú z degeneračného stupňa 286 na 363.
A musí o tom poslať správu do Zabudnutej Lehoty. Ale cestou z obeda,
Jano bohvie na čo myslel, lebo na výpočet novej kolonizačnej dávky
zabudol. Takže, v Zabudnutej Lehote o tom stále nevedia.
Jano sa k dokumentu správy kategórie B. „...degeneračný stupeň
363 nestačí na zabíjanie balabánov...“ vrátil ešte raz a chvalabohu vo
sne a naposledy. Snívalo sa mu, že pozerá TV, kde naskočila reklama na
novú šou: „Najzábavnejší TV program tohto roku, Hu Ha Hi Ho“, je
určený pre všetkých s DS 242 až 488“. Nedajte si to ujsť, ak chcete byť
šťastní“.106

II. Svetová vojna a prdnutie do šerbla
Je ťažko produkovať televízne dokumenty, ktoré majú byť sondujúce,
úderné a bystré, keď každých 12 minút sú prerušené dvanástimi
tancujúcimi zajačikmi spievajúcimi okolo toaletného papiera.
Rod Serling, TV spisovateľ
Prvá informácia kategórie A, ktorú Jano dnes otvoril bola: ...
„Počas Veľkého upratovania vyhráme aj ďalšie...“ Opäť niekto ďalší už
vie o Veľkom upratovaní, pomyslel si s hrôzou Jano a požiadal o celú
správu.
Celá správa obsahovala v úvode informáciu: „Nasledovný text je
prepis rozhovoru piatich osôb, troch mužov a dvoch žien. Miesto –
Výletná loď Hoňovce, (59o31‘x14o32’), 24.9.2007, čas 22.40-22.59
hod....“ Jano preskočil ďalšie detaily, možno si to pozrie neskoršie
106

Major007 poznámka: Myslí sa tým samozrejme „šťastne
vytunelovaní“.
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a začítal sa do textu rozhovoru. Počítač rozdelil osoby podľa
frekvenčných charakteristík hlasu.
M1 (Muž-092407/ACBK1): „Už ste pripravili nové seriály o Druhej
svetovej vojne pre TV stanice v bývalom socialistickom bloku?“
M2 (Muž-092407/ACBK2): „Áno, podľa plánu máme pripravené
ďalšie anglické a americké historické televízne dokumenty pre
slovenských vytunelovaných. Čo sa týka Druhej svetovej vojny,
produkujeme asi tak jeden seriál každý mesiac. Samozrejme, skoro
denne vysielame pre šťastne vytunelovaných a morálne úchylných
o Stalinovi, Leninovi a boľševikoch.“
M1: „Darí sa?“
M2: „Ale darí, je to jednoduché. I keď sme Štvrté križiacke ťaženie
na východ v 40-tych rokoch minulého storočia prehrali, súčasní víťazi
píšu dejiny. Teraz ich vlastne ani nepíšu, skôr ich interpretujú vo
filmoch, televíznych dokumentoch a vedeckých diskusiách.“
M1: „Mať správny názor na priebeh a výsledok Druhej svetovej
vojny je dôležité pre stabilitu systému a pre náš imidž elitnej AS
civilizácie.“
M3 (Muž-092407/ACBK3): „Stále ma máta ako mohli takí
nekultúrni divosi, menejcenné národy z východu vyhrať Druhú svetovú
vojnu. Predsa my sme už niekoľko storočí najvyspelejšia civilizácia na
svete. Stačí si pozrieť čo sme dosiahli v technike, v umení. Aj táto párty
civilizovanej korporácie má všetky znaky vyspelej civilizácie. Nie je tu
nikto opitý, nikto nehuláka, obsluha je dôstojná, servírky sú pekne
namaľované. Takto to má byť v civilizovanom svete.
M2: „Naša prehra v Druhej svetovej vojne nie je problém. My sme
už väčšinu presvedčili, že to bolo len preto, že vojnový terén v tak
zaostalom štáte ako bolo Rusko, bol neregulárny. Buď bolo samé blato
a naša vyspelá pancierová armáda sa nemohla dobre presúvať, alebo
blato zamrzlo a našej vyspelej pancierovej armáde zamrzol olej
a niekedy aj vodič.“
M1: „Slovanom a ďalším východným polodivochom to nevadilo?“
M2: „Oni boli tak primitívni a väčšinou opití nahnaní divosi, že si
ani nevšimli neregulárne podmienky.“
M3: „Takže nás porazili opití nahnaní divosi. Keď si predstavím, že
za pár rokov by sa na nás vyvalili divosi, ktorí majú zakázané piť, tak
neviem, ako by to opäť skončilo.“
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M2: „My by sme mali bojovať len proti civilizovaným národom.
Divosi by sa mali vykántriť medzi sebou.“
M1: „Takže vy ste presvedčený, že naša 500 ročná civilizačná
elitnosť neutrpela prestíž prehrou pri Štvrtom križiackom ťažení?“
M2: „Vôbec nie. Veď sme im ukázali ako vieme bojovať a víťaziť.“
M3: „Kde?“
M1: „No predsa pri vylodení v Normandii.“
M3: „Komu sme to ukázali?“
M2: „Predsa naším súčasným obdivovateľom. Točíme o tom
dokumentárne filmy pre spektrum, jeden za mesiac. Je to nevyhnutný
vklad do kultúry našej civilizácie. Výsledkami sa môžeme právom
pýšiť.“
M1: „Najdôležitejšie je, že naši miláčikovia, naši milí šťastne
vytunelovaní, naši obdivovatelia si nesmú uvedomiť, že naše vylodenie
v Normandii bolo len prdnutie do šerbľa v porovnaním s bojmi Červenej
armády s nemeckým vojskom na východnom fronte.“ (Jano si všimol,
že počítač dal veľké Č. Počítačová inteligencia sa nezaprie, alebo že by
sa počítače nebáli kádrovania?)
M3: „Ako to teraz chápu vytunelovaní?“
M1: „Čo presne?“
M3: „Príspevok bojov na východnom fronte a vylodenie
v Normandii na porážke nemeckého nacizmu?“
M2: „Asi tak 50 na 50. To zatiaľ stačí. Počkáme pár rokov, pokiaľ
vymrú poslední priami účastníci bojov na východnom a západnom
fronte a potom z prdnutia do šerbľa urobíme záchranu európskej a
svetovej civilizácie. A celý náš svet si nás bude ešte viac vážiť,
napodobňovať nás a hlavne obdivovať.“
Ž1 (Žena-092407/ACBK4): „Prosím, ponúknite sa. Ďalší mix.“
M3: „Je to výborné. Ako sa to volá?“
Ž1: „Natáša-Kaťúša.“
M2: „Stále nemôžem uveriť, že naši starí otcovia posrali Štvrté
križiacke ťaženie na východ.“
M1: „Nemali sa dať pomýliť Molotov-Ribbentropovým paktom
o neútočení medzi Nemeckom a ZSSR z roku 1939. To rozbilo našu
jednotu a umožnilo Stalinovi oddialiť vojnu o 1-2 roky. Zatiaľ Stalin
mohol budovať armádu.“
M2: „Ja neverím, že by to na nás vymyslel Stalin. To by musel byť
génius a nie zločinec. On ani nevedel, že tým dosiahne rozbitie nášho
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jednotného postupu. A dokonca sme sa začali vzájomne napádať
a zabíjať. Proste, bola to chyba našich otcov. Keby sa spojili a potom
spoločne podnikli Štvrté križiacke ťaženie na východ, tak by bol úspech
zaručený.“
M3: „Pri prvých troch sme išli spoločne a výsledok bol rovnaký ako
pri štvrtom.
M1: „Myslíte Druhé križiacke ťaženia Napoleona a Tretie po
Boľševickej revolúcii?“
M2: „Viete, problém je v tom, že tam bolo vždy veľa blata a veľké
mrazy. My sme zvyknutí na civilizačné podmienky. Sme predsa
civilizované národy.“
M1: „Ešte šťastie, že súčasné Piate križiacke ťaženie sme vyhrali,
a ani sme do toho blata nemuseli vstúpiť. Bolo to víťazstvo demokracie
a civilizácie nad barbarmi.“107
M2: „Toto víťazstvo si veľmi cením. Hrôza ma chytá, keď si
predstavím, že ešte v 80-tych rokoch minulého storočia bol
východoeurópsky komunistický blok 20-30 rokov pred komunistickou
Čínou. Keby sa nám ho nepodarilo poriadne seknúť do krku, tak teraz
by sme si museli dorábať chlieb náš každodenný vlastnými rukami.
Vidíte aké máme teraz starosti s Čínou a viete si predstaviť, aké by sme
mali teraz s východoeurópskym komunistickým blokom, keby sa nám
ho nepodarilo doraziť. Neriešiteľné.
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Poznámka Che: Zavedenie kapitalizmu po roku 1990 zničilo krajiny
bývalého Sovietskeho Zväzu (ZSSR) viac ako Druhá svetová vojna.
Počas kapitalizmu, v 1990-tych rokoch, produkcia v krajinách
bývalého Sovietskeho zväzu (ZSSR) klesla na 50% v porovnaní
s rokmi za socializmu 1988-1989. Produkcia Ruska klesla o 45%
v rokoch 1989-98, čo je viac ako počas Druhej svetovej vojny. Vtedy
produkcia ZSSR klesla len o 20% v rokoch 1940-1942, ale už v roku
1944 dosiahla úroveň roku 1940. Produkcia opäť klesla o 20%
v rokoch 1944-1946 počas konverzie zbrojárskeho priemyslu,
ale v roku 1948 bola už skoro o 20% vyššia v porovnaní s rokom
1940. V súčasnosti produkcia Ruska potrebovala viac ako 15 rokov,
aby
dosiahla
produkciu,
ktorá
bola
za
socializmu.
http://www.wider.unu.edu/pressrelease/press-release-2001-4.pdf
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M1: „Ešte šťastie, že tam mali dosť nešťastne vytunelovaných,
morálne úchylných a ľudí veriacich bigotne v nadprirodzené sily.
M2: „Áno, demokracia a sloboda sa presadila aj v križiackych
ťaženiach. Svet ide dopredu, piate križiacke ťaženie demokratického
typu na východ, ktorého sa zúčastňuje aj Európska únia, je vždy lepšie
ako teroristické ťaženie nadradenej rasy, bigotne veriacich, alebo
vyvoleného národa, kde sa strieľa a bombarduje. Dnes nikto nestrieľa
a nebombarduje, až na malé výnimky.“
M3: „Myslíš, že my bigotne neveríme?
M2: „Veríme tiež bigotne. Ale naša viera je demokratická a trhová,
vyhráva viera toho, kto demokraticky a trhovo zvíťazí. Koľkí nám
demokraticky uverili a prispeli k úspechu Piateho križiackeho ťaženia
na Východ? Takmer všetci. Boli ich plné námestia. Pozrite si, čo sme
spravili zo Stalina.“
M1: „Môžeme byť právom hrdí, že sme zo Stalina spravili
najväčšieho zločinca novodobých dejín.108 Dokonca tomu veria aj
108

Major007 - poznámka: Predstavme si, že na jeseň 1941, keď
Hitlerova armáda stála pred Moskvou, Stalin by vyšiel pred Moskvu a
privítal Hitlera slovami: „Áno, vyhral si vojnu. Ja to vzdávam a
dávam ti k dispozícii Červenú armádu – 25 miliónov bojaschopných
mužov, zbrojársky priemysel a všetky suroviny.“ Ako by pokračoval
vývoj vo svete, keby 70% Hitlerovej armády zastavilo boj proti
Sovietskemu zväzu a spolu s Červenou armádou by boli použití na
iných frontoch? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Za pár mesiacov by
Hitler vyhral vojnu s Veľkou Britániou, neskoršie veľmi
pravdepodobne aj s USA a s každým, kto by sa mu postavil. Ale, čo je
najhlavnejšie, splnil by si svoje veľké sny. Napríklad, vyriešil by
židovskú otázku tak, ako ju plánoval vyriešiť. Židia by dnes
neexistovali. Vyriešil by otázku ďalších menejcenných národov.
Poloľudí-Slovanov by zahnal za Ural, ktorých by podľa pracovných
požiadaviek využíval ako moderných otrokov, kŕmil vodkou
a tabakom, alebo likvidoval. Ako by vyzeralo dnešné zasadanie
Európskeho parlamentu v Bruseli – pardon, zasadanie nacistických
predstaviteľov Tretej ríše v Berlíne? Z uvedeného je jasné, že Stalin
má najväčší podiel na záchrane európskej civilizácie pred nacizmomfašizmom. Že Európa je dnes demokratické zoskupenie civilizovaných
štátov a nie Hitlerova Tretia ríša. Je tiež jasné, že Stalin zachránil
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slovanské národy. Nevedia, že keby nebolo Stalina, tak dnes žijú niekde
v rezervácii za Uralom a bolo by ich dnes už len 20-30%, čo je stále
viac ako amerických Indiánov v rezerváciách.109 Ale netreba zabúdať, že
Indiáni sú v rezerváciách už viac ako 100 rokov.“
M2: „Aj v tomto nám mnohí pomáhali. Máme spojencov na celom
svete. Najviac nám uverili a pomáhali naši odchovanci, humanisti a
viac občanov Sovietskeho zväzu ako obetoval. Viem si predstaviť, že
pripustiť takýto význam Stalina ako ateistu a vedúceho predstaviteľa
komunistickej strany, na porážke fašizmu je veľká dilema pre veľkú
väčšinu predstaviteľov kresťanskej a kapitalisticky-demokratickej
Európy dekadentného typu. Pravdepodobne je to hlavný dôvod, prečo
musí byť prezentovaný len ako zločinec. Napriek mnohým
odsúdeniahodným nehumánnym rozhodnutiam Stalina, ktoré stáli
mnoho obetí, za jedno mu môžem predsa poďakovať. Že ako Slovák
hovorím po slovensky a žijem na Slovensku, a nie niekde za Uralom,
ak vôbec by som žil. Pretože žijeme v totalitnej demokracii, namiesto
konštatovania mám dve otázky: 1. Hodnotí niekto súťaž, medzi
národniarmi, Židmi a Európskym parlamentom v pretekaní sa, kto z
neho urobí väčšieho zločinca? 2. Nemala by stáť busta Stalina v
ústredí slovenských národniarov, v Izraeli a na námestí pred
Európskym parlamentom v Bruseli?
Podľa: http://ondrias.sk/view.php?cisloclanku=2007052602
109
Major007 poznámka: „Dal som svojim oddielom smrti povel, aby
bez milosti a súcitu vykynožili mužov, ženy a deti slovanskej rasy. Len
tak môžeme získať životný priestor, ktorý potrebujeme“ (z vystúpenia
Adolfa Hitlera pred nastúpenou nemeckou generalitou pred útokom
na Poľsko 22.8.1939). Podľa Hitlerovho „Generalplan Ost“
a Himlerových plánov sa malo 75% slovanského obyvateľstva
odsunúť na Sibír a zvyšok germanizovať. V Hitlerovom pláne
„Generalsiedlungsplanom“ z 29.10.1942 bola vypracovaná genocída
Slovanov strednej a východnej Európy v horizonte 20 až 30 rokov,
ktorá mala nadväzovať na vykynoženie európskych Židov. Hitlerov
plánovač Hans Ehlich na konferencii Ríšskeho študentského vedenia
v Salzburgu 11.-12. decembra 1942 prehlásil, že 70 miliónov
príslušníkov menejcennej rasy musí zmiznúť z Európy (Z knihy:
Hlôška a kol. Zamlčovaná pravda o Tisovi a Slovenskom štáte, Ekokonzult 2007). Pozri aj materiály Poliaka Cseslawa Madajczyka.

Vytunelovaní [217]

bojovníci za ľudské práva. A stále pomáhajú. Aj kresťania, ako vždy,
priložili významne ruku k dielu. Tým treba stále pripomínať ako
boľševici vyvraždili 75 miliónov ľudí, 200000 kňazov a diakonov
a prenasledovali cirkev na každom kroku.“
M3: „Mňa to fascinuje. Po občianskej vojne v roku 1920,
boľševické impérium malo 131 miliónov obyvateľov. Za 19 rokov
v roku 1939 malo už 170,467 milióna obyvateľov. To znamená, že za 19
rokov sa počet obyvateľov zvýšil o 39,5 milióna, i napriek tomu, že
boľševici vyvraždili 75 miliónov nevinných ľudí. Keď to tak počítam,
keď vyvraždili 75 miliónov zo 131 miliónov, ostalo im 56 miliónov
obyvateľov, z nich 5-10 miliónov žien v reprodukčnom veku. Týchto 510 miliónov žien muselo porodiť za 19 rokov 114 miliónov detí, t.j.
približne 15 detí na jednu ženu. Samozrejme, to je za predpokladu, že
žiadne z detí za 19 rokov nezomrie a nezomrie ani jeden obyvateľ
boľševického impéria počas 19 rokov. Je jasné, že starí a aj mladí
zomierajú, takže keď berieme do úvahy úmrtnosť, odhadujem, že všetky
ženy v reprodukčnom veku pod boľševickým terorom museli za 19
rokov rodiť každých 3-5 mesiacov. Tým, že počet obyvateľov v roku
1939 stúpol až na 170 miliónov, je jasný dôkaz, že boľševici donútili
nevinné ženy rodiť každých 3-5 mesiacov po dobu 19 rokov. Takýto
boľševický teror na nevinných ženách nemá v histórii obdobu. Patrí
medzi najväčšie zločiny komunizmu.“110
M2: „Mňa fascinuje ako boľševici v boľševickom impériu
zavraždili 200000 kňazov a diakonov a prenasledovali cirkev na
každom kroku i napriek tomu, že celkový počet kňazov a diakonov
v roku 1914 v Ruskom impériu bol len 113000.111 To by ešte nič nebolo,
110

Major007 poznámka: Paradoxne, populácia Ruskej federácie po
odstránení komunistov, od roku 1990 do roku 2008, klesla o 5
miliónov. Podľa Giovanni Andrea Cornia a Vladimíra Popova, počet
obetí kapitalistického systému po roku 1989 bol 700000 ľudí ročne.
http://www.wider.unu.edu/pressrelease/press-release-2001-4.pdf. Pre
porovnanie, od roku 1941 do roku 1946, počas 2. svetovej vojny,
populácia Ruskej federácie klesla o 6,5 miliónov.
111
Major007 – poznámka: V roku 1914 v Rusku bolo 55173 ruských
ortodoxných kostolov a 29593 kaplniek, 112629 kňazov a diakonov,
550 mužských a 475 ženských kláštorov a 95259 mníchov a mníšok.
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predstavte si, akí boli tí boľševici prefíkane zločinní. Podľa oficiálnych
údajov v komunistickej Ruskej federácii, v závislosti od regiónu, v roku
1987 bolo krstených 40-50% narodených detí a viac ako 60% ľudí malo
kresťanský pohreb. Je to viac ako v súčasnosti v Anglicku alebo
v Holandsku. V Anglicku v súčasnosti vo veľkých mestách je krstené
len jedno dieťa zo šiestich narodených. A anglické kostoly sa začali
opäť plniť po roku 1989, paradoxne, imigrantmi z bývalého
komunistického bloku. Pýtam sa, kto krstil v Rusku viac detí ako v
Anglicku, keď boľševici vyvraždili všetkých kňazov a diakonov až
dvakrát? Je tu len jedna možnosť. Krstili ich totalitne sami komunisti.
A to je ich ďalší neodpustiteľný zločin.“
M1: „Ale musíme byť stále obozretní. Zločiny Slovanov a iných
necivilizovaných národov, že zaviedli komunistickú zločineckú totalitu,
im musíme stále vyrábať a denne pripomínať, aby sa nám za to chodili
stále kajať a my im samozrejme odpustíme, ale nie zadarmo. Nesmú si
uvedomiť, že sme to boli my a nie oni, ktorí sme chytali slobodných
ľudí v Afrike a predávali ich ako otrokov. Obchodovali s nimi ako
s dobytkom, a tak sme ich aj niekoľko storočí využívali. Oni boli tak
hlúpi a necivilizovaní, že na také niečo vôbec neprišli. Vyzabíjali sme
90% Indiánov a zvyšok sme umiestnili v rezerváciách. V podstate to
boli naše koncentračné tábory, kde sa na to hrabú ich gulagy. Oni boli
tak hlúpi a necivilizovaní, že na obsadených územiach nevyzabíjali
pôvodné obyvateľstvo. Keby vyzabíjali Čačancov, tak s nimi dnes
nemajú problémy. Viete si predstaviť, koľko problémov by sme teraz
mali s niekoľko desať miliónovými kmeňmi Siuxov, Komančov
a Apačov? Problémy, keby Winnetou a Inčučuna zvíťazili teraz v
demokratických voľbách! Keby sme to nevyriešili hneď na začiatku?
A to už nehovorím o dvoch miliardách Afričanov, ktorých by sme tu
teraz mali v Afrike, keby sme tento problém nezačali riešiť už pred
stovkami rokov. No neviem, to by sme tu takto pohodlne nesedeli. My
vieme riešiť problémy dopredu a preto sme civilizované a humánne
národy. Viem, že prvú a druhú svetovú vojnu sme mali pripraviť
profesionálnejšie. Nie vždy všetko vyjde tak ako chceme.“
M2: „Keď si to zoberiem z ktorejkoľvek strany, tak slovanské
národy sú necivilizované a hlúpe, s ktorými si robíme čo chceme už
niekoľko storočí.
M1: „Áno, vlastných ľudí, ktorí ich chceli pozdvihnúť, si vždy
vedeli odstrániť. V súčasnosti dokonca komunistov, ktorí na Slovensku

Vytunelovaní [219]

v rokoch 1948-1990 vybudovali ekonomický, vzdelanostný a humánny
zázrak, vyhodili zo zamestnania, zakázali im pracovať v štátnych
službách. Presadili naše heslo: ‘Morálne úchylní, retardáti a
vytunelovaní dopredu.‘112
M2: „Tak im treba.“
M1: „Nesmieme dopustiť, aby sa komunistický zázrak v bývalom
socialistickom bloku zopakoval. Lebo už po druhýkrát by mohli byť aj
bežní občania múdrejší. A vyspelejší.“
M3: „Priznám sa, často sa pýtam sám seba, či sme Piate križiacke
ťaženie ozaj vyhrali? A ak áno, na ako dlho?“
M2: „Ťaženie sme jasne vyhrali. Na ako dlho, to je stále nejasné.
Preto sa presadzuje Veľké upratovanie, ktoré to má definitívne
vyriešiť.“
M1: „A aj musí. Načo sú im ropné polia a zemný plyn, paládium,
selén, pitná voda, obrovské územie a neviem čo ešte? Povedzme si
úprimne, sú to necivilizované národy, nezaslúžia si to. Nie je to ani
spravodlivé. Nevedia tieto zdroje efektívne využiť. Načo by boli
černochom v Afrike zlaté a diamantové bane, keby sme ich neovládli
my? Keby sme ich nenaučili robiť v bani, tak doteraz vylihujú polonahí
pod stromami.“
Ž2 (Žena-092407/ACBK5): „Prosím, ponúknite sa. Túto špecialitu
namixoval opäť pán Tu Ču Šu Belianov. Naša štátna korporácia UralSibír ho pozvala až z ďalekého Novosibirska.“
M3: Stále rozmýšľam ako je možné, že sa nám Čína vymkla z rúk?
M2: Ale tak silno sme sa sústredili na zničenie Sovietskeho zväzu
a ich satelitov, že sme úplne zabudli na Čínu.
M1: Súhlasím, že sme na ňu trošku zabudli, ale hlavne sme neverili,
že sa spamätá z marazmu po 2. svetovej a občianskej vojne.
M2: A ešte k tomu sme podľahli vlastnej propagande, keď sme sami
sebe uverili, že komunistický totalitný režim nie je schopný konkurovať
krajinám vyspelej demokracii, ktoré majú tú výhodu, že vlastnia a
využívajú 4 miliardy motrokov.
M3: Čo teraz? Predsa experiment demokracie v Indii a komunistickej
totality v Číne jasne ukázal, že kapitalistická demokracia prehrala.
A komunistická totalita vyhráva už aj nad nami.
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M2: Podľa záverov zasadanie výboru ATO, neostáva nám nič iné,
ako nazývať Čínu najúspešnejšiu kapitalistickú krajinu v súčasnosti.
M1: Keď si spomínam, niečo podobné sa nám stalo po 2. svetovej
vojne aj v Európe. Tak silno sme sa sústredili, aby sa nám Nemecko,
Francúzsko, Anglicko a Taliansko nevyšmykli z rúk, aby nám čo
najmenej konkurovali, že sme zabudli na Škandinávske krajiny, ktoré sa
slobodne rozvinuli vo všetkých oblastiach.
Zvedavý Jano sa po prečítaní správy samozrejme pýta Majora007:
„Koľko dôležitých televíznych historických, vzdelanostných,
cestopisných a kultúrnych dokumentov dokumentov a diskusií
vysielaných v televíziách na Slovensku je určených len na tunelovanie
mozgov?“ Major007 odpovedá ihneď, pretože odpoveď je ľahká.
„92,16%. Lenže vytunelovaní o tom nevedia a ani ich to nezaujíma.“
Jano má poslednú otázku: „Koľko ľudí na Slovensku verí týmto TV
programom určených len na tunelovanie mozgov?“ Major007 odpovedá
ihneď, pretože odpoveď je opäť ľahká a pre zasvätených známa
z mnohých výskumov. „94%.“

Alan s Che diskutujú o socializme
Teraz je internet pripravený znížiť rozdiely medzi bohatými
a chudobnými národmi. Toto demonštruje ako dobre kapitalizmus
funguje a ako pomáha svetu. Táto informácia je dôkazom, prečo
kapitalizmus je politicky, ekonomicky a sociálne dokonalejší ako
socializmus.
http://www.srsd.org/search/studentprojects/2001/communism/
Táto webová stránka bola vytvorená, aby sa vysvetlila superiorita
kapitalizmu nad socializmom.
Jano večer konečne došiel domov, do pokojného prístavu, kde nikto
od neho nechce nemožné. Pozdravil Máriu, ktorá niečo čítala a písala.
Rozpovedali sa, s niečím sa aj vzájomne zdôverili, rozumeli si, ale to
nie je pre verejnosť. Bol to ich svet, ktorý začal Big-Bengom pred 25
rokmi a stále sa rozpína.

