Menšiny - to už není vtip

Používání vybraných menšin k odpoutání pozornosti od menšiny, která si pozornost nepřeje, není nic nového. K tomu slouží dokonce i většina vtipů. Vtipy na menšiny a jiné, třeba profesní skupiny se šíří na vzdálenosti tisíců kilometrů a přes propasti desítek let. Vtipy zůstávají stejné, ale mění se národnost, profese, či jiné atributy skupiny, o níž vtipy jsou. Třeba u nás tak oblíbené vtipy o policajtech jsou původně ruskými vtipy o frekventantech tamní školy veřejného stravování.
Vtipy se ovšem rychle zapomenou. Dalším krokem proto je, že vládnoucí menšina si vybere určité skupiny, nějakým způsobem je v něčem naprosto nespravedlivě zvýhodní, a k tomu jim navíc toleruje chování, které se jiným netoleruje. A dělá to pokud možno způsobem, který je do očí bijící, a tak, aby ostatní stále cítili, jak je to omezuje a ohrožuje. Bývá zvykem, že vybraným skupinám tolerují i jednoznačně kriminální chování, aby udržovali obyvatelstvo ve strachu, a aby odpoutali pozornost od represivních složek, které tyto skupiny pak do jisté míry i nahrazují. A samozřejmě od oné „diskriminované“ vládnoucí menšiny, která represivní složky pro své účely používá. Problém je ale zase v tom, že když lidé vidí, že s tím nic nenadělají, časem si zvyknou a naučí se s tím žít, podobně jako s nepřízní počasí.
Proto je třeba tyto skupiny vést k tomu, aby své požadavky neustále stupňovaly. Aby přicházely téměř každý den s novým požadavkem, aby tyto požadavky byly zcela nehorázné, naprosto absurdní, aby postrádaly jakoukoli logiku. Musí pro sebe postupně žádat třeba privilegia, která dříve měli jenom feudálové, a pak přicházet s požadavky, které překonávají i to. Také je třeba zajistit, aby se o těchto jejich požadavcích neustále mluvilo, donutit lidi je sledovat. A tyto požadavky musejí čím dál tím víc ohrožovat životní potřeby lidí. ...Vše to kvůli odpoutání pozornosti od té „nejdiskriminovanější“ vládnoucí menšiny.
A když nepomůže ani to, budou tyto skupiny nahnány do otevřeného konfliktu. Konfliktu, ve kterém ani v nejmenším nezáleží na jejich přežití, konfliktu, ve kterém nezáleží ani na přežití oné vládnoucí menšiny, která je rozhodnuta, pokud nebude moci vládnout, raději zničit veškerý život na planetě.

Všechny viditelné „diskriminované“ menšiny si jen vybrala jako svůj nástroj a případného obětního beránka ona skrytá a „ještě víc diskriminovaná“ menšina, která manipuluje světem. Ani se mi nechce říkat vládne či ovládá, protože jde o skupinu zcela odtrženou od reality, která žádnými schopnostmi příliš nevládne, a žádné dovednosti příliš neovládá.
Výrazu diskriminace se rozhodně nevysmívám, protože ta skutečně existuje, dokonce i v rámci těchto vybraných menšin. Nevím, jak to funguje v komunitě LGBT dnes, jestli to funguje jinak nebo více skrytě, ale před lety v ní v Americe o všem rozhodovali homosexuálové, kteří lesbičkami ve skutečnosti pohrdali, a lesbické feministky jen zneužívali na špinavou práci - na nechutné útoky proti heterosexuálním mužům.

...Pokud si někdo myslí, že vymyslí vtip, ten někomu řekne, ten ho řekne dál..., tak tak to nefunguje. Vtipy jsou šířeny plošně, a v celých souborech. Pro dřívější dobu je možné si představit třeba tisíce Bretschneiderů, vykládajících stejné vtipy po všech hospodách, v dnešní době, kdy jsou hospody prázdné, spíš ohnutá záda armády trolů nad počítači.
Pravděpodobnost, že vymyslíte nějaký dobrý vtip, ten někomu řeknete, ten ho předá dál, a vtip se nakonec rozšíří a stane se obecně známým, je asi taková, jako, že když napíšete nějaký dobrý text básně nebo písně, stane se z ní hymna. ...I když k tomu má teď Jiří Žáček, díky negativní reklamě, kterou mu udělali, o poznání blíž.
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