Úloha médií pri výrobe morálnych úchylákov
Julian Assange, zakladateľ Wikileaks, pred pár dňami vyhlásil, že posledných 50 rokov médiá
boli základom všetkých vojen vo svete. Počet obetí týchto vojen, 10-20 miliónov. Koľko
morálnych úchylákov museli média vyrobiť, aby tieto vojny boli podporené? Veľa.
Myslím si, že Juliano Assange povedal veľkú pravdu, a ďalej si myslím, že zahraničné médiá
hrali významnú úlohu v našej kolonizácii a v súčasnosti „naše“ profesionálne totalitné médiá
hrajú významnú úlohu pri výrobe morálnych úchylákov.
Myslím si, že sústavná výroba morálnych úchylákov je nevyhnutne potrebná, aby sa súčasný
stav vo svete a na Slovensku nielen zachoval, ale aj stále vylepšoval v prospech absolútnej
moci a absolútneho práva jednotlivcom, často združených ad hoc v koalícii globálnych
investorov, ktorí disponujú kapitálom, médiami a keď tie nestačia, aj bombardérmi.
Myslím si, že dostatočný počet morálnych úchylákov je potrebný, aby koalície globálnych
investorov mohli verejne a beztrestne vystupovať ako zločinecké organizácie, napríklad viesť
okupačné vojny za účelom rozširovania moci a majetku (v súčasnosti v Iraku, Afganistane
a v Líbií), zabiť alebo doživotne väzniť bez súdu každého, koho si zmyslia.
Myslím si, že ja dôkazy výroby morálnych úchylákov stretávam denne v médiách na každom
kroku.
Napríklad, dnes som si pozrel (v skutočnosti som bol na to upozornený): 9.12.2008 / Blogy /
Michal Lehuta; : Životná úroveň Československa v historickom porovnaní. Zaostávanie za
socializmu a dobiehanie od roku 1993. http://blog.etrend.sk/michallehuta/2008/12/09/zivotna-uroven-ceskoslovenska-v-historickom-porovnani%20/
Bol tam nasledovný graf (Obrázok č. 1), kde je ukázané, a v texte blogu popísané, ako
socialistické Československo zaostávalo za kapitalistickým Nemeckom alebo Rakúskom.

Obrázok 1.
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Graf (Obrázok č. 1) podľa Madison je pravdivý a tak ho budem aj brať.
Myslím si, že graf (Obrázok č. 1) na blogu je krásny príklad zavádzajúcej informácie, ktorá
ma za cieľ vyrábať morálnych uchylákov často pracujúcich v mentálnom režime: jesť, piť,
kakať, cikať a s..... Informácia na grafe a text na blogu je štandardný postup: Niečo sa ukáže,
niečo sa povie, avšak najdôležitejšie fakty sa zamlčia. A nevzdelaní, vytunelovaní a ináč
mentálne obmedzení ľudia uveria a morálny uchylák je na svete.
Ďalej popíšem fakty, prečo si to myslím, že Graf na blogu je len na výrobu morálnych
úchylákov.
Na obrázku nižšie je iný graf (Obrázok č. 2), publikovaný: Hans Gersbach, University of
Heidelberg. International leadership in productivity at the aggregate and industry level
(OECD 1992, Medisson 1991). Na grafe vidieť ako po roku 1950 v HDP na obyvateľa v
Nemecku a Japonsku dobiehali USA. Ja som prekreslil ten istý graf ináč (Obrázok č. 3), kde
je ukázané, ako HDP na obyvateľa USA sa znižovalo v porovnaní s Nemeckom a Japonskom.
To znamená, ako výkonnosť ekonomiky USA po roku 1950 klesala v porovnaní s
Nemeckom a Japonskom.

Obrázok 2.
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Produkcia HDP na obyvateľa v %
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Obrázok č. 3.
Potom som zobral údaje z obrázku č. 2. a č. 3 a na obrázku č. 4. som porovnal, ako po roku
1950 HDP na obyvateľa v Československu v parite kúpnej sily stúpalo v porovnaní s USA.
Z obrázku č. 4. jasne vidieť, že HDP v Československu stúpalo rýchlejšie ako v USA, to
znamená, že Československo počas socializmu v rokoch 1950-1990 dobiehalo USA.
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Obrázok č. 4.
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Pri tunelovaní mozgov a vyrábaní morálnych úchylákov sa nesmú povedať ďalšie dôležité
fakty, ktoré, keby ich totálne vytunelovaný vedel, tak by mu začali vŕtať v hlave.
Aké ďalšie dôležité fakty sú úmyselne zatajené v prípade grafu na glogu?
Myslím si, že sú to údaje o podpore ekonomík Nemecka, Rakúska po Druhej svetovej vojne.
V rokoch 1948-1951 USA poskytli finančnú pomoc 17 krajinám západnej Európy (aj
Západnému Nemecku a Rakúsku) 13 miliárd US dolárov, čo je v cenách 2003 okolo 100
miliárd dolárov (European Recovery Program - Marshall Plan). Československo
z politických dôvodov finančnú pomoc USA odmietlo. V skutočnosti okrem tohto programu
USA finančne podporovali západoeurópske krajiny už v rokoch 1945-1947, pričom výška
tejto pomoci bola vyššia ako podpora Marshallovho plánu (Albrecht Ritschl, The Marshall
Plan, 1948-1951, Humboldt Univ. Berlin
http://eh.net/encyclopedia/article/Ritschl.Marshall.Plan). Takže západoeurópske krajiny po
vojne dostali na obnovu okolo 200 miliárd dolárov (v cenách roku 2003).
Koľko miliárd dolárov dostalo Československo na obnovu od Sovietskeho zväzu? Žiadne.
K tomu je potrebné povedať ďalšie nasledovné fakty: USA po 2. Svetovej vojne vlastnili 61%
svetových zásob zlata a vyrábali 50% svetovej produkcie. Rozhodovali, ktoré krajiny
podporia, aby boli bohaté a ktoré nechajú v chudobe. Naproti tomu, Sovietsky zväz bol po 2.
Svetovej vojne zdevastovanou krajinou.
Po roku 1948, USA a ich spojenci, aby maximálne zabránili ekonomickému rozvoju
Československa a ďalších socialistických krajín, uvalili na tieto krajiny embargo na dovoz
všetkých významných technológií a „know how“, ktoré by mohli prispieť k rozvoju
Československa a celého socialistického bloku.
Ako by vyzeral rast HDP na osobu v Československu po roku 1948, keby po Druhej svetovej
vojne Sovietsky zväz vlastnil 61% svetových zásob zlata, mal produkciu viac ako 50%
produkcie sveta a dal Východoeurópskym krajinám 200 miliárd dolárov (v cenách 2003)?
A ešte k tomu, ako by vyzeral graf (Obrázok č. 1), keby Nemecko a Rakúsko na obnovu
krajiny nedostali nič a ešte by sa na nich uvalilo embargo na dovoz technológií a know how?
Na blogu (Obrázok č. 1.) je ďalšia zavádzajúca informácia pre výrobu morálnych úchylákov:
Graf ukazuje ako po roku 2000 HDP na obyvateľa Slovensko začalo dobiehať Nemecko a
Rakúsko. Morálny úchylák si nesmie uvedomiť, že po roku 1989 Slovensko je
kolonizovanou krajinou a výška HDP nie je úmerná platom a dôchodkom. Pozri kolonizaciu
Slovenska. Že Slovensko platí vysokú kolonizačnú dávku kolonizátorom
http://www.ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/186-che.html
Záverom si myslím, že blog a graf (Obrázok č. 1.) má osloviť ľudí, ktorí majú vedomosti 5ročných detí, mozog totálne vytunelovaný propagandou alebo mozog ktorý funguje
v mentálnom rozsahu jesť, piť, kakať, cikať a s....
Myslím si, že grafy na blogy podobné ako na Obrázku č. 1 môžu mať účinok na dosť veľa
ľudí na Slovensku. Myslím si to podľa zvyšujúceho sa mentálneho úpadku spoločnosti, kde
stále viac ľudí verí v horoskop, vykladaniu kariet a médiám.
Myslím si, že prakticky všetky informácie produkujúce súčasnými médiami, ktoré sa týkajú
socializmu, marxizmu a komunizmu, sú zavádzajúce. Koľko takýchto informácií (Blog a
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Obrázok č. 1) vyrobia médiá denne alebo ročne, aby stav morálnych úchylákov na Slovensku
dokázali stále zvyšovať? Myslím si, že veľa, lebo morálny úchyláci budú musieť podporiť
ešte veľa vojen, veľa verejných vrážd a okupácií na objednávku. Napríklad dnes 15.5.2011
(podľa BBS a CNN) veľké medzinárodné zločinecké organizácie chcú postaviť vodcu Líbye
M. Kadáfiho a dvoch jeho spolupracovníkov pred „Medzinárodný“ súd v Hague. Dôvod:
Nechce im dať ropné a vodné zdroje v Líbyi. Napríklad dnes USA prehlásili, že je potrebné
vymeniť prezidenta v Sírii. Asi prečo? Ale odpoveď nechávam pre morálnych úchylákov.
Keď príde čas, oni to budú presne vedieť, a podľa toho budú aj postupovať. Veľké
medzinárodné lúpežnícke a zločinecké organizácie ich potrebujú ako soľ.
RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
ondrias.sk
15.05.2011
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