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      místo věnování varování:

      Tato kniha není určena pro lidi s černobílým viděním.
      Pokud nejste schopni vnímat jevy na škále 0 - 100 %,
      prosím, nečtěte ji, protože ji nepochopíte, budete do ní
      jen promítat své představy, a ty podsouvat autorovi.

Přirozené právo

Přirozené právo je právo bytostí rozvíjet se. Co myslím přirozeným právem, vyplyne z kontextu a nemusí se vždy shodovat s tím, jak jej definují jiní autoři. K tomu, aby se mohly rozvíjet, potřebují mít zajištěny základní životní potřeby, včetně bezpečí. Součástí přirozeného práva proto je i právo na zajištění, uspokojení, naplnění těchto potřeb. A součástí přirozeného práva proto je i právo se bránit.

Podle orientálních či esoterních nauk vývoj ve vesmíru probíhá tak, že se jeho zdroj rozdělil na velké množství božích jisker. I každý z nás má v sobě takovou jiskru. Cílem těchto jisker pak je uvědomit si svou božskou podstatu a opět - vědomě - splynout se zdrojem. V tom spočívá božská hra líla. Podstatou vývoje je tedy boj proti entropii.
...Jistě, jiné nauky hlásají něco ve smyslu, že spojení se zdrojem lze dosáhnout i tak, že člověk sám sebe umrtví, a stane se mrtvou hmotou. - Na konci cyklu se přece všechna hmota vesmíru tak jako tak vrátí do svého zdroje. Toto umrtvování sebe sama navíc obvykle popisují takovým způsobem, aby naopak vypadalo jako rozvíjení individuality. Připomíná to reklamy typu: „Buď sám sebou - pij Sprite!“, ale bývá to obvykle poněkud sofistikovanější. Nechci se hádat, že tato cesta k takovému cíli nevede. Každý si sám vybere, co přitahuje právě jej.

Přirozené právo je nezadatelné právo bytostí bránit se vůči entropickým jevům a mít k tomu prostředky.

 V každé rozvinutější společnosti samozřejmě vzniká potřeba mít ještě další pravidla, kterými by se řídil její chod. Z těchto pravidel, vzniklých v dané situaci a pro danou situaci, se po čase může vyvinout něco, co nazývám právnickým právem. Za normálních okolností je toto právnické právo podřízeno přirozenému právu, podobně jako je vyhláška podřízena zákonu. Jakmile začne být právnické právo povyšováno nad přirozené právo, společnost se stává násilnou.

Míra násilnosti společnosti je dána mírou, v jaké je právnické právo povyšováno nad přirozené právo.

Jsme zemí, kde právní povědomí ve smyslu přirozeného práva mělo svou tradici. Ještě husité považovali právo likvidovat nebezpečné zločince víceméně za základní lidské právo. Čtvrtý pražský artikul byl chápán právě v tomto smyslu. Později ovšem i u nás mocí nemocní toto právo lidem z rukou vzali. A právě ti, kteří je lidem z rukou vzali, pak také začali tento svůj zločin projikovat na oběť, a vykládat demagogické žvásty o tom, že by někteří lidé chtěli „brát právo do svých rukou“.
V současnosti u nás dosáhlo bezpráví takové míry, že mnozí lidé začínají přemýšlet, co s tím, a dokonce začínají opět uvažovat v intencích přirozeného práva. A to nejen lidé „nevzdělaní“, ale i lidé velmi vzdělaní a zabývající se právě lidským chováním.

Čím se přirozené právo liší od právnického práva?

V první řadě neuvažuje v pojmech trestu a trestní odpovědnosti. Cílem přirozeného práva není někoho za něco trestat, ale chránit sebe a své okolí. Jednáme-li podle přirozeného práva, nesoudíme jiné, ale chráníme sebe. Neotravujeme si mysl myšlenkami na pomstu, odplatu, na nějaké trestání.
Otázky, nakolik je zločinec, který nás ohrožuje, špatný, nakolik za to, že je špatný, může, co ho k tomu přivedlo, a tak dále, jsou v přirozeném právu až druhořadé. Napřed před ním musíme dokázat ochránit sebe a své okolí, a teprve pak se můžeme věnovat takovýmto filosofickým spekulacím. Opačně to nefunguje - zvlášť ne, když nás zabije. ...V oné druhé řadě pak mají úvahy o tom, jakým způsobem společnost zločince ke zločinu přivedla, jakým způsobem společnost zločinnost podporuje, nakolik za to společnost může, nakolik je za to spoluzodpovědná, nakolik je zločinec de facto obětí, samozřejmě také své místo, ale, jak opakuji, až ve druhé.
Původním smyslem práva bylo chránit společnost před nebezpečnými zločinci, kteří nedokážou být sami sebou - nedokážou se ovládat, chovat se zodpovědně, být sami sebou.

Přirozené právo nezná onu zvrácenost nazývanou trestní odpovědnost. Přirozené právo chápe tuto věc - která je doslovně převráceností - přesně opačně, než jak je nám předkládána dnes. Chápe ji v původním smyslu. Chápe ji tak, že buď je někdo odpovědný - a pak má pro své jednání jistě nějaký důvod, jedná odpovědně, a i když může být jeho jednání poněkud neobvyklé, i když „poruší nějakou vyhlášku“, nedopouští se tím zločinu, a není třeba se kvůli tomu pohoršovat a už vůbec ne jej kvůli tomu „trestat“. Protože odpovědný člověk není nám ani společnosti nebezpečný. (To, že může být nebezpečný určitým druhům režimu, je věc jiná.) A naopak, pokud někdo není zodpovědný, je nebezpečný, a je třeba před ním sebe i své okolí chránit.
Přirozené právo vychází z toho že každý, kdo páchá zločin, je (přinejmenším v okamžiku, kdy zločin páchá) nesvéprávný, protože ztrácí svou individualitu, a že je třeba se vůči tělům postrádajícím individualitu chránit. A to jak vůči těm, co ji postrádají trvale, tak proti těm, co ji ztrácejí občas.

Dnešní pojetí trestní odpovědnosti je samozřejmě postavené zcela jinak. Pokud zločinec patří rovnou do jedné z kategorií nezodpovědných osob: nezletilí, duševně nemocní, politici, známí politiků, na které se automaticky vztahuje trestní imunita, není možné jej právně stíhat. Ale i v případě, že někteří zločinci do těchto kategorií nepatří, právnické právo zdánlivě zcela nesmyslně (ale s jasným úmyslem) „zkoumá“, jestli jsou odpovědní za své činy, rozlišuje je na zodpovědné a nezodpovědné, přesněji prohlašuje téměř všechny zločince za nezodpovědné a proto netrestatelné. A vězení jsou plněna naopak lidmi odpovědnými, kteří si dovolili proti nezodpovědným zvednout často jen hlas, a jsou proto označováni za zločince, nebo jsou lidé zavíráni i jen tak pro nic za nic, aby se udržovala atmosféra teroru. Výraz terorismus původně znamenal státní teror, tedy teror státní čí úřední správy. Teprve v posledních desítiletích začal být spojován s „nevládními organizacemi“.
Důvodem vytvoření fikce zodpovědného zločince je, aby bylo možné trestat zodpovědné lidi z politických důvodů. A také, aby ti, co se chovají zodpovědně, žili v neustálém strachu, protože vždycky se dá nějaký paragraf vyložit tak, že ho porušují. A (tak trochu okrajově) také proto, aby se mohlo dát zločincům volební právo - aby mohli i z vězení nadále ovlivňovat život svých obětí.
O někom prohlásí, že zodpovědný není - na něj se pak také vztahuje imunita, o jiném prohlásí, že zodpovědný je, a ten je potrestán. Nejde už tedy o chránění společnosti před zločinci, ale o ochranu zločinců před společností, a o trestání za zodpovědné chování. Zcela zaniklo chápání, že by mělo jít o to, jestli je dotyčný nebezpečný svému okolí nebo ne, a ne o to, jestli je svéprávný nebo není, když žádný zločinec tak jako tak svéprávný být nemůže.

Je to podobné, jako kdyby byly osoby nakažené nějakou nebezpečnou infekcí tříděny na svéprávné - ty by byly umístěny do karantény, a nesvéprávné - a ty by byly nechány, aby nemoc šířily mezi ostatní.
Rozlišováním na svéprávné a nesvéprávné, a osvobozováním nesvéprávných a odsuzováním svéprávných lze osvobodit každého zločince ... a také odsoudit každého, kdo je svéprávný, jen za to, že je svéprávný. 
V přirozeném právu je likvidace zločince nebo „trest“ v první řadě na uvážení oběti. Je na ní, jak s útočníkem nebo nebezpečným zločincem naloží, a nikdo jí do toho nemá co mluvit. Něco jako policie slouží v první řadě k chycení zločince a jeho předání oběti. Tímto způsobem - že je zločinec předán oběti, která rozhodne o jeho osudu, to dosud funguje například v některých afrických zemích. I v naší televizi byly záběry, na kterých černoška do krve bičuje svázané muže. Byli to muži, kteří ji předtím znásilnili. Po dopadení jí byli předáni k potrestání. Jinde v Africe mají zvyk, že je zločinec po dopadení svázán do kozelce a hozen do řeky. A je na oběti, případně pozůstalých, jestli jej nechají utopit nebo vytáhnou ... a nakolik ho nechají se nalokat.
Z důvodu, že se přesto nejedná jen o „soukromou“ záležitost oběti, ale také o potřebu chránit celou společnost, obvykle existuje i něco na způsob soudů. Tyto soudy jsou ale až teprve pro případ, kdy oběť už nežije, nemá fyzických či psychických sil „trest“ provést, bojí se odplaty jedinců spojených se zločincem, prostě pro případ, kdy z jakéhokoli důvodu hrozí, že své právo plně nebo vůbec neuplatní, že bude příliš „měkká“ a mírná, a že by z toho zločinec vyvázl příliš lehce a mohl ve zločinnosti pokračovat.
...Na námitku, že i soudy a policie se mohou bát příbuzných či známých zločince, a vše pak dopadne stejně jako dnes u nás, lze odpovědět: Ano, v tomto jediném případě to dopadne stejně, ve všech ostatních o něco lépe.

Vykonání „trestu“ náleží v první řadě oběti. Jakékoli bránění jí v jeho provedení je zločinem.

Obvyklou námitkou je - jako u všeho - že všechno je zneužitelné. Ano, všechno je zneužitelné. Tento systém má ale na rozdíl od současného řadu pojistek. Pokud spravedlnost vykonávají obyčejní lidé, mají omezenější možnost stíhat někoho bezdůvodně, protože je v tom ostatní většinou nepodpoří.
Dnešní soudci žádnou podporu od lidí nepotřebují, a pro svou nezodpovědnost si mohou dělat v podstatě, co chtějí, vydávat nejnesmyslnější, nejabsurdnější rozhodnutí, případně i zavírat lidi de facto bez udání důvodu. Pokud spravedlnost vykonávají obyčejní lidé, jsou za to odpovědní, a pokud se pod rouškou spravedlnosti dopustí nespravedlnosti, jsou „další na řadě“.
Dnešní soudci a podobní vykonavatelé násilí (například exekutoři) žádnou odpovědnost nemají, a ani za největší zločiny, justiční vraždy, nejsou většinou nijak stíháni. Obyčejní lidé jsou samozřejmě laici. Ale lepší laik (i Lajka) než profesionální soudce, který o případu nic neví, protože byl líný si přečíst spis, a při přelíčení spí. O podplacených soudcích a o soudcích plnících politické objednávky snad není ani třeba se zmiňovat. 
...Každý systém bude stejně brutální jako ten dnešní, pokud budou rozhodovat lidé stejně zhovadilí jako dnes. Přirozené právo dává rozhodování do rukou jiným. Pokud budou ti jiní stejně zhovadilí, bude i systém stejně zhovadilý. Jakmile však alespoň někdo z nich natolik zhovadilý nebude, systém bude lepší.

Ponechat rozhodování na oběti je naprosto logické, protože oběť ví nejlépe, jak ji zločin postihl. Nejjednodušším případem je, když někdo někomu něco ukradne. Okradený nejlépe ví, o kolik větší cenu pro něj měly ukradené věci, než kolik za ně zloděj dostal v bazaru nebo ve sběrně. Ať už z důvodu, že je k něčemu nutně potřeboval, nebo proto, že pro něj měly cenu emocionální. A také dobře ví, kolik času a peněz ho stála, a kolik těžkostí mu způsobila například krádež dokladů a klíčů.
Myslím, že je logické, aby riziko vyplývající z toho, že zloděj - třeba i jen z neznalosti - může ukrást něco, co má pro okradeného daleko větší cenu, než by čekal, bylo rizikem zloděje, rizikem jeho „povolání“, aby se nemohl spoléhat na „maximální trest“, tak jako může dnes. Podobné riziko číhalo před rokem 1989 na zloděje aut. V případě, že ukradli, aniž by o tom věděli, auto, které patřilo státnímu podniku, čekal je daleko vyšší trest. (A podobně i v případě ostatní „trestné“, tedy dnes většinou netrestané činnosti.) Takové riziko by mohlo kriminalitu brzdit, i když samozřejmě ne u všech, ale u někoho ano. A u těch, které by ani toto riziko neodradilo, by v případě, že by oběti použily svého práva v maximální míře, alespoň nebyly recidivy.
Pokud bude k rozhodování docházet mezi obyčejnými lidmi, bude probíhat v prostředí, které chápe emocionální cenu předmětů ... a které na druhou stranu nemá pochopení pro excesy.

Pokud se jedná o nebezpečného zločince, a o jeho „potrestání“ nerozhodne oběť, může se toho chopit někdo jiný ze společenství - neboť v takovém společenství lidé cítí jako svou povinnost ostatní před zločinci chránit - případně to může učinit někdo k tomu společenstvím určený (podle velikosti a organizovanosti společenství může jít o jedince, určitou skupinu, nějaký úřad...).
Na námitku, že nelze „trestat“ někoho, kdo přímo konkrétně tvou osobu neohrožuje, je možné odpovědět, že jelikož se nejedná o nějaké trestání někoho, ale o poskytnutí bezpečí ostatním, bylo by takové omezení podobné, jako třeba zákaz dát někomu něco k jídlu. ...Jak vidíme, i to se pak, jako další krok k potlačení mezilidské solidarity, v některých zemích také zakazuje a prohlašuje za trestné. V řadě měst USA je trestné dávat jídlo bezdomovcům.
V případě používání přirozeného práva mají zločinci podmínky navíc ztížené tím, že přirozené právo nezná žádnou promlčecí dobu (která v právnickém právu vznikla hlavně z pragmatických důvodů obtížného dokazování po letech), a na rozhodnutí poškozených se samozřejmě nevztahuje amnestie. Zločince je možno „trestat“, dokud je považován za nebezpečného, a do vykonávání svého základního práva nemá oběti nikdo co mluvit. ...Na zločince se tedy nevztahuje ani amnézie, ani amnestie.

Pokud bude spravedlnost v rukou obyčejných lidí, kteří jsou za své rozhodnutí odpovědní ostatním lidem společenství, které musí ostatní podpořit a často jim musí i pomoci - například chytit zločince a předat jim ho - je menší pravděpodobnost, že budou někoho „trestat“ pro nesmysly nebo de facto bez udání důvodu, jako to dnes dělají soudy, které nikomu odpovědné nejsou. A zvlášť pokud budou, když se dopustí zjevné nespravedlnosti, na rozdíl od dnešních soudců a exekutorů požívajících imunity, „další na řadě“. Šikana se vyskytuje jen v uzavřených skupinách a společenstvích, ve kterých panuje stejnost, kde všichni hrají stejnou hru, kde není nikdo, kdo by daná „pravidla“ zpochybnil, ve společenstvích, které nekomunikují s okolím, a tak se do nich takové zpochybňující myšlenky nemohou dostat ani zvenčí.
V takovém průhlednějším systému je pak například těžší, aby někdo někoho „trestal“ za uražení hlavy státu, když každý vidí, že dotyčnému žádná hlava uražena nebyla, že ji má stále na krku. Anonymní soudní mašinerie s něčím takovým problémy zpravidla nemá, i když hlavu na krku soudci samozřejmě také nemohou nevidět...
Samozřejmě, že v každé společnosti jsou blbci, a ti nejspíš budou dělat problémy. Z těch, co mají možnost rozhodovat, je však budou dělat jenom blbci, a budou je dělat jenom do té doby, než pochopí, kde je jejich místo. Což je poněkud rozdíl proti situaci, kdy rozhodují jenom blbci, a navíc organizovaně. A pokud bude nějaká společnost složena pouze z blbců a budou tedy také rozhodovat zase jenom blbci? Taková společnost asi nemá šanci za žádných okolností...

Částečně opodstatněnou námitkou - ale jen částečně - je, že při přechodu ze současného systému na přirozené právo by mohlo dojít k nespravedlnostem a násilnostem. Takové riziko s sebou přináší každá změna jakéhokoli systému, každá změna jakýchkoli pravidel. A je zajímavé, že se tím argumentuje právě v tomto případě, když jinde stejný argument nevadí. Jak to, že nikomu nevadily například stovky mrtvých, které přineslo zavedení přednosti chodců na přechodu? Jak to, že v tomto případě se hromady rozdrcených mrtvol naprosto samozřejmě považují za nutnou oběť, kdežto v jiných případech často i jen teoretická možnost, že by se „něco mohlo stát“, znamená jednoznačné odmítnutí, definitivní konec možnosti, že by se o dané otázce mohlo vůbec uvažovat?

Nějaké výrazné zvýšení násilí při takovéto změně právního systému navíc není příliš pravděpodobně. (Či spíš při zavedení právního systému, protože řada současných systémů se právními vůbec nazvat nedá.) Zlo totiž vždycky jede na maximum. Zlo nemá samo o sobě nějakou možnost „akcelerace“. Zlo je jako plyn - zaujme vždy jen takový prostor, jaký mu sami poskytneme.
Tvrdit, že by změna systému ke zvýšení míry násilí vedla, je asi stejné, jako tvrdit, že když zatáhneme za záchrannou brzdu, vlak pojede rychleji. Vlak sebou sice může cloumat, můžeme si v něm i nabít hubu, ale rychleji prostě nepojede. Takže žádné „roztáčení kola násilí“, jak nám pořád tvrdí. Písek jeho soukolí vždycky zpomalí, jen to může skřípat.
Tím, že se postavíte proti zlu, můžete maximálně - v některých případech - obrátit jeho pozornost směrem ke své osobě. Takže to není o tom, že byste zlo vyprovokovali k intenzívnější činnosti ... ale jen o osobní odvaze.
Všichni zločinci jsou v první řadě zbabělí, a ve druhé málo inteligentní. I pokud nějakou inteligenci mají, mají ji jen v jistém směru, a v jiném ji zase postrádají. Proti populaci odvážných a inteligentních mají šanci jen tehdy, pokud je tato společnost netečná, nebrání se jim, a dovolí jim to.

Při bližším pohledu na lidi, kteří se přirozeného práva bojí, vidíme, že ve skutečnosti mají strach hlavně sami ze sebe, ze svých vlastních představ, co nejhoršího by mohli oni sami udělat, kdyby nebyli pod kontrolou „zákonů“, dohledem policie a bičem soudů. Jejich „argumenty“ nejsou ve skutečnosti ani tak argumenty, jako spíš projevem nedostatku sebedůvěry, sebevědomí, strachu z odpovědnosti, neschopnosti stát si za svým rozhodnutím, strachu být sami sebou.

Přirozené právo je právem být, pokud svou existencí neohrožujeme jiné. Aby mohl člověk být, často se potřebuje bránit a chránit před těmi, kteří ostatním toto právo upírají. Právě proto se věnuji tomuto „nejkontroverznějšímu“ právu, právu se bránit, které dosud mnozí jako právo nespatřují a neoznačují jej tak. Na rozdíl od nich považuji právo bránit se a chránit za základní lidské právo, a kdyby nebyla praxe jiná, nazýval bych jej nezcizitelným.
Přirozené právo je o chránění se před nebezpečnými - nesvéprávnými jedinci, a poskytnutí prostoru jedincům svéprávným. Cílem není někoho soudit nebo trestat, ale chránit se před nebezpečím, které někdo představuje. Pokud je nebezpečný, je prostě třeba se bránit, a nějaké úvahy, jestli je nebo není svéprávný, jestli je nebo není „právně odpovědný“, jsou - záměrně - zavádějící. Podobně, jako je - záměrně - zcela zavádějící a chybné celé dnešní pojetí práva, spravedlnosti, „trestu“, a všeho, co s tím souvisí.

Samozřejmě, že je mi jasné, že přirozené právo nemůžu dnes v našich podmínkách nikomu doporučovat, protože bych se vystavoval útoku. Mohu jen naznačit, jak dřív tento způsob fungoval, jak někde ještě funguje, a jak by snad mohl fungovat někdy v budoucnosti. Ukázat, jak by takový systém vedl ke zmenšení násilí ve společnosti. Ukázat, že existuje i alternativa k neomezenému růstu násilí.

Deprivanti

Termín deprivant se díky Františkovi Koukolíkovi vžil natolik, že nemá smysl razit nějaký jiný. Ačkoli jsem ve své práci Násilí, moc totalita, kterou jsem psal v době, kdy Vzpoura deprivantů od Františka Koukolíka a Jany Drtilové ještě nevyšla, používal jiný výraz - neentita. Výraz deprivant je odvozen od latinského deprivare, zbavit. Nedával bych jej však do souvislosti s deprivací (ačkoli jeden druh deprivantů vzniká citovou deprivací v prvním roce života), ale od toho, že jsou to jedinci zbavení lidství.
Deprivanti nejsou lidé. Jsou to jedinci,  kteří lidství nikdy nedosáhli nebo o ně přišli. Postižení se projevuje hlavně v citové a hodnotové oblasti.
Jde o podobný druh psychického postižení, jaký kdyby se vyskytl v oblasti intelektové, označoval by se za pásmo od debility k idiocii. Změny považuje Koukolík, jakožto patolog, za nevratné. Podle něj nejde o nemoc, ale o zrůdnost nebo zmrzačení.
V intelektové oblasti nemusí být postižení patrné, i když většinou je i tam. Tvrzení, že deprivanti bývají vysoce inteligentní, bych nepřeceňoval. Pokud inteligenci v jistém směru mají, v jiném směru jim o to víc chybí. Jako například bývalý šachový velmistr Garry Kasparov.
  ...Uvažovaná nevratnost těchto změn také poněkud zpochybňuje už tak dost zpochybněné představy o vězeňství jako o „nápravném zařízení“. Představy o „převýchově“ zločinců - o tom, že z deprivantů je možné jejich zavřením vychovat lidi - jsou tedy asi tak podobné, jako představy, že zavřením blbce zvýšíte jeho IQ. Nehledě na to, že deprivanti se obvykle rychle vyšplhají po „žebříčku moci“, získají oficiální či neoficiální imunitu, a do vězení se pak dostávají velice zřídka.

Jako základní znaky deprivantů se uvádějí nedostatek sebezaměření, neschopnost tvůrčí spolupráce, ničivost a parazitismus. Jsou dokonalými manipulátory. Deprivanti snadněji vytvářejí aliance, koalice a organizace, kterým jde o moc, než lidé, kteří jimi nejsou. Jejich výskyt v politice je přímo epidemický.
„Ofenzívní deprivanti“ jako jediný smysl bytí prožívají a uznávají samoúčelnou moc. Jediné, čemu věří, je nediferencovaný růst čehokoli, co jim moc dává nebo ji posiluje. Pouze jako prostředek k růstu „vlastní“ moci chápou například peníze a majetek vůbec, společenské postavení, ale také sex.
(Zjednodušeně řečeno, jsou něčím jako korečkovými rypadly v lidské podobě - avšak pouze podobě, protože lidmi nejsou ve skutečnosti o nic víc než tyto těžební stroje. Nejsou ani zvířaty, neboť i u těch - alespoň u vyšších živočichů - existuje individuální duše a míra ovládání skupinovou, druhovou duší je u nich menší než u deprivantů. Na rozdíl od rypadel by se však na deprivanty mohlo vztahovat něco jako zákon na ochranu organické hmoty, který existuje v některých zemích „třetího světa“ - podle kterého může být například pokutován někdo, kdo vyhodí slupku od banánu, místo aby ji zkompostoval. A porušením takového zákona by mohlo být například pohřbení deprivanta stejným způsobem, jakým jsou pohřbíváni lidé - nebo případně i zvířata.)
Chování „deprivantů ofenzívních“ autoři přirovnávají k chování zhoubného nádoru, v chování „deprivantů defenzívních“, kteří parazitují prostřednictvím vyvolávání soucitu a dožadováním se pomoci, zase spatřují „cestu zpátky na placentu“.

Z méně materialistického hlediska jsou deprivanti jedinci, kteří, krátce řečeno, nemají duši. Někteří čtenáři se hned ozvou, že duši má přece každý. I v případě, že má, u deprivantů neexistuje kontakt mezi duší a tělem, nebo je silně omezen, a tito jedinci jsou dálkově řízeni někým nebo něčím jiným. Potlačení kontaktu mezi duší a tělem může být na škále 0-100 %, a může být trvalé nebo dočasné.
Deprivanti mohou být ovládáni někým, kdo žije ve fyzickém těle, nebo nějakou skupinovou duší. Může jít o druhovou duši - skupinovou duši lidského druhu (která je však tak jako tak silně hacknutá jinými skupinovými dušemi) - nebo o bytosti z jiných rozměrů, temné síly. V případě deprivantů se tedy jedná o něčím posedlou biomasu, média, zombie, či o něco na způsob biorobotů.

Po fyziologické stránce se deprivantství vysvětluje odlišným (nedostatečným) fungováním mozku. A to buď vlivem zmíněné zrůdnosti, genetického postižení, poškození mozkové tkáně v prenatálním vývoji, při porodu nebo později během života, jiného zapojení mozkových buněk či odlišného chemismu mozku. Ten může být způsoben změnou metabolismu při nemoci nebo příjmem individualitu potlačujících drog. V případě drog může jít o „klasickou“ narkomanii nebo o násilné udržování lidí na drogách, ať už jde o klasické zombie nebo o zfetované americké vojáky. K jinému zapojení mozkových buněk pak slouží různé „ideologie“ a „praní“ mozků.
Přeloženo do méně materialistického jazyka, v důsledku těchto změn se mozek stává nepoužitelným jakožto nástroj pro individuální duši. S podobnými změnami se setkáváme i u řady těžkých psychóz, kdy je také projev individuální duše silně omezen. (Vznik některých psychóz ostatně bývá vysvětlován tak, že se někdo v důsledku silného utrpení vzdá své individuality.) Deprivanti jsou prostě neindividuální formou života. A to i v případě, že budou pít sprite. A nejsou ani autonomní formou života, protože jsou dálkově řízeni.
Deprivantství (v plně projevené formě) tedy každopádně není částečnou psychopatií, ale psychopatií non plus ultra, její nejtěžší formou.

Velké nebezpečí představuje skutečnost, že deprivanti zpravidla velmi dobře ovládají disimulaci - vydávají se za lidi, dokonce předstírají lidské kvality. Největší vrazi z koncentračních táborů bývají popisování jako vzorní, pozorní, „citliví“ otcové svých dětí. Rudolf Höss, velitel koncentračního tábora Osvětim, daroval své malé dcerce k narozeninám sáně tažené ruskými zajatci. Ti museli ve sněhu běhat bosí, údajně proto, aby měli v nohách cit, a jeho dcerku, o kterou tak dbal, nezvrhli. ...Asi skutečně sám bosý ve sněhu nikdy nechodil, a tak nevěděl, že bosé nohy na sněhu naopak dost kloužou. Nehledě na představy o citu ve zmrzlých nohách. Mnoho lidí tuto jejich disimilaci neprohlédne, deprivanty si antropomorfizuje a dokonce je za lidi i omylem považuje.
Nebezpečné je to také z důvodu, že obecně platí, že kdykoli považujete někoho za něco víc, než ve skutečnosti je, ať v kladném nebo záporném slova smyslu, věnujete mu víc pozornosti než si zaslouží, posíláte mu svou energii. Právě to je podstatou energetického parazitismu, upírství. Právě proto se mnozí jedinci chtějí stát slavnými, nebo chtějí, aby si o nich lidé mysleli, že jsou ještě zlejší, než ve skutečnosti jsou.
Nejlepší obranou (a patrně jedinou) proti tomu je, umět přesně rozlišit, co je kdo zač, považovat každého přesně za to, čím je. Nepovažovat tedy deprivanty za lidi, ale za to, čím jsou - za něčím posedlou biomasu, za biologický odpad (často nebezpečný), a i se k nim podle toho chovat. Dnešní společenské normy to sice nepřipouštějí. Vyžadují „korektní“, „slušné“ antropomorfizující chování, a dodržování etikety (která je hlavně o vyjadřování podřízeného postoje). Ale normy jsou přece od toho, aby se překračovaly! ...Ve vztahu k deprivantům by bylo nejideálnějším být úderníkem.
I v případě nejmírnějších forem deprivantství by se měl člověk vždy držet zásady nikdy s nikým nemluvit o něčem, v čem dotyčný podléhá nějaké skupinové duši. Zásady, která platí i obecně, při jednání v podstatě se všemi lidmi, protože každý z nás v něčem nějaké skupinové duši podléhá. V této věci totiž dotyčný nemluví sám za sebe, a to, co vydává za svůj názor, vůbec není jeho názor. Skrze něj mluví příslušná skupinová duše, a my jej svým postojem a názorem nemůžeme v nejmenším ovlivnit. Ovlivnit bychom jej mohli pouze v případě, že bychom jednali přímo se skupinovou duší, která jej ovládá, změnili její názor, nebo omezili její moc nad ním. ...Zkrátka a dobře, nebavit se s opilcem o chlastu, s kuřákem o kouření, s feťákem o drogách ... a s pravičákem o politice. V tom, co je pravice, nepanuje konsenzus. A tak někteří levičáci považují sami sebe za pravičáky a naopak. Ultrapravičáci nazývají vše, co je nalevo od nich, levicí - ve stopách Ante Paveliče, který nadával Hitlerovi, že v Německu ještě nějací Židé žijí, kdežto on je v Ustašii povraždil všechny. A tak naši pravičáci vykládají, že Hitler byl socialista (možná už i, že byl komunista), podle toho, že NSDAP se jmenovala socialistická - podobně jako se ODS jmenuje občanská a demokratická, prohlašují Obamu za komunistu, a naši sociální demokracii, která měla vždy v programu budování kapitalismu, za socialisty, „socany“, kterými po lingvistické stránce jsou naopak právě členové ODS, pokračovatelky NSDAP. Osobně považuji za levici ty, kteří chtějí rozvíjet individualitu, jak tomu bylo původně, a za pravici ty, kteří chtějí individualitu potlačovat, jak je tomu dnes.
...Mnoho alternativnějších lidí u nás také považuje výraz pravicový intelektuál za největší absurditu vůbec - tento výraz u nich i vede s velkým náskokem před staršími a „nekorektními“ slovními spojeními jako Žid horníkem nebo Rom studující při zaměstnání.

Propaganda nás k tomu, abychom považovali deprivanty za lidi, vychovává opravdu intenzívně. Stále nám tvrdí o mnoha známých pseudoosobnostech, u kterých není ani nejnepatrnější náznak osobnosti, že osobnostmi jsou. Vadná je i odborná terminologie, která také mluví zcela nelogicky o poruše osobnosti tam, kde žádná osobnost není. Stále slyšíme, jaké má kdo velké sebevědomí - u jedinců, u kterých neexistuje ani žádné sebe ani žádné vědomí. A slyšíme to dokonce pořád donekonečna i přesto, že psychologové už dávno vědí, že ti jedinci, kteří se ostatním jeví jako sebevědomí, ve skutečnosti sebevědomými vůbec nejsou, a naopak trpí silnými komplexy méněcennosti.
K antropomorfizaci deprivantů dochází i tím, že ani po smrti se s nimi nezachází jako s biologickým odpadem, ale jsou pohřbíváni, občas dokonce i formou státních (či spíše stádních) pohřbů. Představa, že by se těla deprivantů likvidovala v kafilérii, je stále pro mnoho lidí nepředstavitelná, a dokonce už dnes neexistují ani dřívější daleko mírnější odlišení v pohřebním ritu, jako bylo například pohřbívání sebevrahů u hřbitovní zdi a probodávání upírů dubovým kůlem.
Psychologické působení takového porušování předpisů o nakládání s biologickým odpadem bych rozhodně nepodceňoval. Takový „pohřeb“ psychicky zasáhne - ať už při něm sentimentální pocity prožívají „sami od sebe“ nebo se do nich nutí, vžívají - příliš mnoho lidí a příliš intenzivně. Tak intenzivně a s takovými následky pro budoucnost, že by teoreticky bylo menším zlem všechny účastníky postřílet. Dlouhodobě by to sice snížilo míru násilí ve společnosti, ale jednak je to nepředstavitelné, a další problém je v tom, že se takových akcí mnoho lidí účastní nedobrovolně, pod velmi silným tlakem, který může být i existenční - nemohou si dovolit tam nejít, nebo jej tito lidé za existenční alespoň považují. Každopádně by však bylo na místě postihovat organizátory takových „zvěrstev“.

Rozeznávání deprivantů by mělo být tou nejzákladnější součástí výchovy, a ve školách tím nejdůležitějším předmětem.
Namísto toho žijeme dokonce nikoli pouze v atmosféře antropomorfizace deprivantů, ale přímo v atmosféře jejich heroizace. Ta probíhá od forem mírných, typu „padouch nebo hrdina, ale jedna rodina“, přes rádoby psychologické romány, filmy a divadelní hry, líčící zločince jako lidi, až po pseudoduchovní bláboly, tvrdící, že zločinci se za nás obětují - berou na sebe „tento těžký a nevděčný úkol“, aby nás mohli trestat za naše provinění, a že jim za to máme být vděčni. A že za všechno můžeme samozřejmě my.

Samozřejmě, že zločinci a paraziti jistou roli mají. Plní funkci něčeho, vůči čemu se musíme umět vymezit, čemu se musíme naučit bránit, čemu se máme umět vyhnout, držet se před tím na pozoru, držet si od toho odstup, něčeho, na čem trénujeme své schopnosti, svou bdělost, svou pevnost.
Můžeme si uvést příklad, který ani nemusí s deprivantstvím vůbec souviset (a už vůbec ne s nějakou jeho těžkou formou), a který také plní tu funkci, že na něm můžeme cvičit své schopnosti a svou pevnost. Například zaujímání rejpalského postoje je do jisté míry dokonce společenskou rolí. Zpravidla na každé veřejné přednášce se najde někdo, kdo se snaží přednášku narušovat, dělat problémy. A kdyby tam zrovna tento konkrétní člověk nebyl, chopí se jeho role někdo jiný. Přednášející to vědí, a dokonce mají za to, že pokud na přednášce žádný takový rejpal není, není něco v pořádku. A učí se tento problém zvládat. (Podobně se má za to, že článek nebo kniha, kterými nikoho nenaštvete, nejsou až tak moc dobré.) V podstatě se jedná o zpětnou vazbu. Problém ovšem je, pokud to někdo přehání, narušuje přednášku příliš ... nebo chce zavraždit autora.

Deprivantství a kriminalita jsou samozřejmě dědičné. Pokud mluvím o dědičnosti deprivantství a kriminality, mám na mysli predispozice k nim. Podobně, jako když se mluví o dědičnosti schizofrenie, také se tím myslí predispozice - které navíc potřebují nějaký spouštěcí impuls.
Neexistuje žádné individuální zlo. Zlo člověk páchá jenom tehdy, když přestane být sám sebou, když je „pod vlivem“. A to, i když se jedná o sebevíc „promyšlený“ zločin. Zlo člověk páchá vždycky médijně, respektive páchá jej to, co jej - médium ovládá. Člověk se sice může rozhodnout: „budu zlý“, „budu krást“, „budu vraždit“. Podobně, jako se může rozhodnout: „vožeru se“. Pak ale už nejedná o své vlastní vůli. Nehledě na to, že je i otázkou, nakolik je samo takové rozhodnutí svobodné.
Pokud tedy mluvím o dědičnosti deprivantství a kriminality, mám na mysli dědičnost fyzických predispozic k tomu, aby „vypadával individuální program“, nějakou „hardwarovou“ chybu, která k tomu může přispívat. Dědičnou predispozici k tomu, že něčí tělo není schopno udržet individuální duši.
...A vzhledem k tomu, že zlo není individuální, a kdokoli zlo páchá, činí tak jen jako nástroj skupinové duše, tak ani deprivant není v pravém slova smyslu pachatelem, ale předmětem doličným.

Před pár lety jsem se v jednom článku zmínil o dědičnosti kriminality a velmi jsem narazil. Netušil jsem, až do jaké míry je tato věc tabuizovaná. Na Britských listech mě dokonce vymazali ze seznamu autorů.
Pokoušel jsem se pak najít nějaké práce ohledně dědičnosti a kriminality na internetu, ale téma je tak tabuizované, že i tam panuje poklonkování dogmatu, že dědičné je úplně vše, s výjimkou kriminality.
Přesto mě alespoň pobavily „argumenty“ z „druhé strany“ - tedy odpůrců dědičnosti:

První protiargument byl, že u dětí narozených při nacistických pokusech v rámci programu Lebensborn, kdy se němečtí „šlechtiči“ snažili vyšlechtit novou rasu z „výkvětu“ SS, byla kriminalita „naopak“ větší než obvykle - a že se tedy musela vzít „odnikud“. Jejich otcové přece jen řádně plnili své povinnosti...
Další protiargument se týkal „Juke family“, americké rodiny, která po generace vykazovala extrémně vysokou míru kriminality, a která proto bývala uváděna jako důkaz její dědičnosti. Kriminalita prý nemůže být dědičná, protože mezi potomky této rodiny jsou i tak ctní muži, jako dva američtí presidenti. Juke ve skutečnosti není pravé jméno členů této rodiny, a mezi skutečnými příjmeními, která členové této rozvětvené rodiny používali (celý seznam konkrétních jmen se tají), je jméno Bush.
...Takové argumenty sympatizantů s nacismem proti dědičnosti kriminality opravdu potěší! Přitom je toto téma tabuizováno právě proto, že nacisté dědičnost kriminality zkoumali (a na nějaké zákonitosti i přišli).

Když se dnes člověk zmíní o tom, že by v kriminalitě mohla hrát sebemenší roli dědičnost, hned je osočován z rasismu a diskriminace. Poněkud to připomíná, jak se rozhořčovali Romové, že jde o rasismus a diskriminaci, když začala být v tramvajích vylepována upozornění na nebezpečí kapesních krádeží, nebo tuneláři, když se přišlo s návrhem, aby se musel prokazovat původ majetku nad deset miliónů Kč. Tedy částku, kterou v daných podmínkách v podstatě není možné získat legálně, částku vysoce převyšující příjmy průměrného člověka za celý život. A také se samozřejmě křičí o nacismu. ...Tuneláři navíc vykřikovali, že je to kromě rasismu a diskriminace také závist, což je krásnou ukázkou projekce. 

Deprivantství velmi často vzniká poruchou vazby k matce v raném dětství. Vazba k matce mimo jiné určuje sexuální zaměření. Proto deprivanti nejsou schopni zdravého heterosexuálního vztahu. Proto je tak značná část politiků - deprivantů - homosexuálních, a i v případě, že ne, sexualitu nahrazují sadomasochismem a různými perverzemi, případně jí s nimi kombinují.
...Navíc lze očekávat, že deprivantství bude jak v prominentních rodinách, tak v kriminálních rodinách i výchovně dědičné. Například u šlechty byly děti vychovávány kojnými a do kontaktu s matkou se proto v kritickém věku nedostávaly. A když dítě není v kritickém věku v kontaktu s matkou, duše, která se do něj vtělila, prostě „odletí“. Ale i v případě, že děti v kontaktu s matkou budou - ale s deprivantskou matkou - můžeme očekávat častější defektní vývoj.

Pokud chcete modernější přirovnání: deprivanti jsou jako počítač, který funguje pouze on-line, a používají pouze operační paměť. Nelze je „spustit“ off-line, jejich hard disk je nefunkční nebo je blokován.
Jejich naprostá odlišnost od lidí také vysvětluje, proč je v politice vždy všechno ještě o tolik horší, než si dovede kdokoli představit. ...Žádný člověk totiž nemůže mít tak zvrácenou představivost, jako mají oni.


Nordická lest

Nordická „lest“ je otočením všeho toho, co zde bylo a bude řečeno, o sto osmdesát stupňů. Prohlašováním se deprivantů za lidi, tvrzením deprivantů, že jen oni jsou lidmi, a že skuteční lidé lidmi nejsou, že všichni ostatní jsou podřadnou rasou (a oni „nadřadnou“), že oni jsou tlustými střevy, a ostatní tenkými, a tak podobně. Tvrzením psychopatů, že jen oni jsou zdrávi, a že psychopati jsou ti ostatní.
A k tomu navíc je nordická „lest“ tvrzením, že ten, kdo není v právu, má právo jednat proti těm, kteří v právu jsou, tak, jako by měl právo jednat ten, kdo v právu je, proti těm, kteří v právu nejsou. (Pravda, je to trochu zamotané, ale přesně tak definice nordické „lsti“ v překladu do logického jazyka zní.) A dodal bych, že si usurpují nejen „právo“ chovat se k lidem tak, jak by se lidé měli chovat k nim, ale že jdou daleko „nad rámec toho“, jak by se k nim lidé chovali.
Ve středověku a i dnes to bylo a je hlásání náboženských fanatiků podléhajících nejtemnějším silám, že mají právo vyvražďovat všechny „nevěřící“, na světské úrovni pak hlásání německých a amerických nacistů, že mají právo vyvražďovat všechny národy, které se jim zamane, tvrzení deprivantů, kteří se zmocnili výrobních a jiných provozů, že mají právo povraždit všechny zaměstnance, tvrzení deprivantů, kteří se zmocnili distribučních řetězců, že mají právo povraždit všechny spotřebitele ... tvrzení politiků (ve skutečnosti samozřejmě jejich loutkovodičů), že mají právo povraždit všechny voliče.

A pokud se nedaří lidem vnutit představu otočenou o celých sto osmdesát stupňů, je v pohotovosti „odlehčená verze“. A tou je, že lidem vnutí ono známé heslo „nebýt jako oni“. Představu, že kdo se brání, je stejně špatný jako útočník, vlastně daleko horší, protože by přece měl už dávno vědět, že se bránit nemá. Představu, že jakákoli obrana je špatná, že se proti zcela nedemokratickým násilníkům člověk smí bránit pouze demokratickými prostředky, čímž je myšleno, že si může maximálně pouze dodatečně stěžovat (pokud přežije) ... a samozřejmě ani s minimálním výsledkem.
Všechny ty kecy o tom, jak přece nikdo nemůže a nesmí „brát spravedlnost do svých rukou“, kterým by snad byl analogický jen zákaz brát přirození do svých rukou. Ono známé „Nesahej si na něj, nebo ti upadne!“, ovšem se sankcí pro ty, kteří zjistili, že neupadne. A všechny ty řeči o zprivatizovaných částech těla, které už tedy podle nich lidem nepatří, a tak si na ně nejen nesmějí sahat, ale ani je ukazovat, a už vůbec ne používat. ...Obojí samozřejmě rozšiřují stejné mocenskými kruhy.  V prvním případě podle nich smí brát „spravedlnost“ do svých rukou jen zkorumpovaný soudce, ve druhém by směl komukoli na přirození sahat asi jen farář.
Jinak naprostý souhlas: Právo nemůžeme brát do svých rukou - ani kdybychom sebevíc chtěli, protože právo ve svých rukou máme. Jediné, co je možné, a co se dnes ve velké míře děje, je, že někdo bere naše právo z našich rukou nám, respektive nám brání v tom, abychom jej používali.

Kdokoli by se tedy chtěl někdy vůči čemukoli bránit, je podle nich asociální zločinec, stejný jako nacisté, terorista, žere děti, nemá rád svou babičku, je ještě horší, než kdyby se svlékal na veřejnosti, a tak dále ... a hlavně jej na myšlenku, že by se mohl bránit, přivedla jenom a pouze závist. Závidí prý skutečným zločincům, že mohou beztrestně vraždit, krást, podvádět, vydírat, manipulovat s lidmi... To je sice pro nás představa dost divná, ale těžko můžeme očekávat, že někdo, kdo jiný motiv než závist nezná, bude očekávat jiný motiv u kohokoliv jiného.
A mnoho lidí jim tyto kecy „žere“, a tak se nechají bez jakéhokoli náznaku obrany vraždit, okrádat, podvádět, vydírat a manipulovat se sebou, a ještě si namlouvají, jak jsou dobří, že nejsou jako „ti druzí“ - a přitom se sami svým chováním řadí na druhé místo - že se „nenechali strhnout“ k tomu, aby se bránili, že „tak neklesli“, aby se bránili a podobně. ...O tom, že by se lidé pokusili zakročit, když někdo vraždí, okrádá, podvádí, vydírá a manipuluje jiné, už dnes nemůže být vůbec řeč.
Obrana vůči zločincům je ztížena už tím, že jsou prohlašování za nesvéprávné (z důvodu psychické choroby, nezletilosti, politické funkce či známosti), a tudíž nevinné. Ještě víc ztížena je, pokud si deprivanti prosadí zákony, které v podstatě znamenají útočnickou imunitu. Pokud soudy dávají zásadně vyšší „tresty“ za obranu, kterou vždy nazývají „nepřiměřenou“ Právnické právo tím, jak už nezná výraz obrana, ale jen „nepřiměřená obrana“, poněkud připomíná dnešní ekonomii, která už také nezná výraz peníze, ale jen „finanční prostředky“, a procenta, ale jen „procentní body“. , než za útok (pokud za útok vůbec nějaké dávají), za klepnutí zloděje přes prsty vyšší než za krádež, za prozrazení korupce vyšší než za korupci... Situace u nás patří k jedněm z nejextrémnějších:
Na jednu stranu má policie zakázáno vyšetřovat podvody pod 35 milionů Kč. (Tuto částku uváděl veřejně - v televizi ministr vnitra Radek John. Vzhledem k tomu, že mi před několika lety jeden kriminalista říkal, že „podvody pod třicet miliónů nevyšetřuje“, vypadá to v podstatě na „zvýšení o míru inflace“.) Na druhou stranu bylo donedávna možné (a také se tak dělo) připravit člověka o veškerý majetek a tím i o život například proto, že když zrušil účet v bance, banka se s ním vypořádala podle zaokrouhlení na celou korunu, čímž mu „vznikl“ dluh ve výši tohoto zaokrouhlení, ze kterého banka udělala různými penály a lichvou z prodlení několik miliónů. (V současné době sice u nás došlo k jistému zmírnění těchto vyděračských praktik, přesto jsou však stále nejhorší na světě.) O ještě úplněji vymyšlených dluzích ani nemluvě. Na jednu stranu se soudní mašinerie snažila za každou cenu prosadit doživotí pro člověka, kterého uvěznila za to, že přimalovat na plakáty tykadla, na druhou stranu se ani v nejmenším nesnažila zjistit, jakým způsobem byly získány peníze na výrobu a vylepení oněch plakátů. A ještě těžší je, pokud lidé tyto zvrácenosti internalizují a považují to tak za správné, nebo rezignují a říkají, že se nic nedá - a nemá - dělat.
Jakákoli obrana je dnes popisována jako neospravedlnitelné asociální chování, kdežto zločinci jsou glorifikováni jako úspěšní lidé. A pokud se zrovna příliš nehodí mluvit o úspěšnosti, bývá kriminalita obhajována chudobou.

Vždycky jsem si říkal, že je snad jasné, že chudí jsou přece chudí proto, že nekradou. Mezitím to bylo potvrzeno i výzkumy. Studie ukázala, že Američané s příjmem přes 70 000 $ ročně kradou v samoobsluhách o 30 % víc než ti s příjmem 20 000 $ ročně a méně.
A myslím, že to bude platit i všeobecně - že i když vezmeme v úvahu chudší část populace, u které se kriminalita nejčastěji projevuje „běžnými krádežemi“, budou krást převážně ti bohatší z těchto „chudých“, že například i mezi Romy to nebudou zrovna ti nejchudší, co kradou nejvíc. Nejspíš to svědčí o tom, že jak k legálním, tak k nelegálním příjmům je v dnešní společnosti třeba stejná „morálka“. Což už bylo i v poslední době potvrzeno řadou výzkumů.
Projev kriminality je samozřejmě modifikován společenským postavením, možnostmi, které dotyčný má - účetní asi bude spíš defraudovat než krást kabely nebo kabelky. A největší motivaci ke zločinu budou mít ti, kteří jsou nejblíže hranici s další příjmovou skupinou, které se chtějí vyrovnat. Z chudých to budou ti méně chudší, z milionářů toužících stát se desetimilionáři (pokud se společnost dělí takovýmto způsobem) asi spíš ti, kteří mají devět miliónů, než ti, co mají jen jeden. Nuly jsou pro bohaté totéž, co pro vojáky hvězdičky na výložkách. Jejich touhou proto je připsat si další nulu. Stát se z devítinulového prasečkáře desetinulovým prasečkářem je pro ně něco, jako stát se ze čtyřhvězdičkového generála pětihvězdičkovým. Motivací politiků pak je, že se chtějí dostat mezi oligarchii, případně šlechtické a královské rody. O kriminalitě oligarchie nemáme dost informací, abychom ji mohli statisticky vyhodnotit. Víme, že je velká.
...Závist bývá spouštěcím impulsem kriminality z prostého důvodu. Závist je v podstatě touha být někým jiným, a od té je ke ztrátě individuality - což je předpokladem pro kriminální jednání - už jenom krůček.

(Kriminalita „bohatých“ ale často svědčí i o něčem jiném, a to o frustraci oněch „úspěšných“, kteří mají „vše“, co jim má podle představ šířených ve společnosti stačit ke spokojenosti - uznávané zaměstnání, místo na společenském hřadu, bydlení na „dobré“ adrese, drahé auto, spořádanou „rodinu“ atd. Představ, které měli dříve i oni sami, a když toho všeho konečně dosáhli, zjišťují, že to ke spokojenosti nějak nestačí. Vidí, jak naletěli, jak se nechali zmanipulovat, jak byli naivní, jak byli blbí. A ve své frustraci například kradou z adrenalinového sportu.
A nemusí jít jen o frustraci ze své neúspěšné „úspěšnosti“, ale o frustraci vůbec. O zoufalé hledání nějaké cesty, když žádná z nabízených nic zajímavého nenabízí. U dětí a mladistvých je to pak také hledání hranic, co všechno si mohou vůči ostatním dovolit. Pokud jim společnost neposkytne zpětnou vazbu, pokud nenarazí tak, aby je to odradilo, pokud jim to někdo nevysvětlí po dobrém nebo po zlém, prostě pokud si nenabijí tím, že jim někdo dá po držce, mohou zajít tak daleko, že už není návratu.)
To, že nordická „lest“ doslova a do písmene znamená, že „černé je bílé a bílé je černé“, nejlépe vidíme na příkladu německých nacistů: neárijští Němci se prohlašovali za árijce, a vyvražďovali árijské Romy, které naopak prohlašovali za neárijce.
Nordická „lest“ je převrácením všeho: práva a spravedlnosti, pojmů jako jsou individualita, osobnost, sebevědomí, inteligence, duchovnost, zodpovědnost, čest, duševní zdraví... (až nakonec i mužské a ženské role - ale zde se zastavím a toto téma v této knize nebudu rozvíjet).

V právu nordická lest znamená nahrazení právního státu právnickým „státem“, a rozdělením všech „právních subjektů“ na právnické „osoby“, které mají veškerá práva, a fyzické osoby, které mají jenom povinnosti. ...„Právních subjektů“ v uvozovkách, protože se jedná o zavádějící terminologii deprivantské „protistrany“. „Protistrany“ v uvozovkách, protože deprivanti nepředstavují žádnou protistranu ... a samozřejmě už vůbec ne osobu. Proto je v uvozovkách i ta. A protože se dá pochybovat, jestli se pak vůbec ještě jedná o stát, je v uvozovkách i „stát“.
Ve skutečnosti se jedná o rozdělení na lidské subjekty a deprivantské objekty. Na skutečné, právní osoby a právnické cosi. Jak říkám, deprivanti nemohou být ani protistranou. Deprivanti jsou jen hmotou kladoucí odpor. ...V této záležitosti je třeba být důsledně „jednostranný“.

U právnických „osob“ se dnes předpokládá, že jsou jimi deprivanti a organizace vedené deprivanty - a proto se jim poskytují veškerá práva.
Právnické „osoby“ jsou: firmy, nezletilí, psychicky narušení, politici, zločinci (viz staré rčení o nějakém zločinci jako o „známé firmě“). Dále za ně mohou být v některých zemích podle zákona o registrovaném partnerství a dalších zákonů týkajících se majetkových záležitostí de facto prohlášeny také homosexuální osoby - pokud například na rozdíl od heterosexuálních (právních) osob neplatí dědickou daň, a převod majetku na dědice je u nich tedy analogický převodu majetku na nástupnickou firmu, nebo pokud jsou proti heterosexuálním osobám daňově zvýhodňováni, a daňové předpisy pro ně připomínají spíš daňové předpisy pro firmu než pro osobu.
(Toto zařazení homosexuálů do právnických „osob“ je pro ně sice medvědí službou, ale pokud se tomu oni sami nebrání, a naopak se toho dokonce dožadují kvůli výše uvedeným výhodám, tak ať si nestěžují, a dobře jim tak!)
Právnické „osoby“ v takových právnických systémech jako je „náš“ (tedy zdejší) nenesou žádnou právní odpovědnost, v podstatě pro ně neexistuje právní postih, a mohou v podstatě vše.

U fyzických - právních osob se naopak předpokládá, že jsou jimi obyčejní lidé, že jimi v žádném případě nejsou deprivanti. A tak je veškerá právní zodpovědnost za činnost deprivantů přenášena na tyto fyzické - právní osoby, které nemají možnost činnost právnických „osob“ zastavit (a už vůbec se neuvažuje o tom, že by k tomu mohly mít právo), které musí všechno platit, a které jsou tím i jinak značně omezeny ve svých možnostech. Nechci říkat „zkráceny ve svých právech“, protože dnes ve skutečnosti žádná práva nemají. Nakonec je na ně přenesena zodpovědnost za veškerou činnost deprivantské okupační „správy“ - opět zavádějící termín, protože nic nespravuje, ale naopak, takže řekněme spíš okupačních úřadů - včetně všech nákladů s tím souvisejících (včetně nákladů za rozkrádání, které s tím v tomto případě souvisí až moc). Stát, který je svým původem také „právnickou osobou“ (byl jí už v době, kdy tento pojem ještě neměl takový vyhraněný obsah), nakonec přestává být státem a stává se také jen tímto právnickým cosi.

Práva tedy mají jenom právnické „osoby“, fyzické - právní osoby mají jenom právní odpovědnost, jenom povinnosti:

    právnická osoba - nemá právní odpovědnost
    právní osoba - má právní odpovědnost

Přednost má v každém případě a za všech okolností právnická = nesvéprávná „osoba“ před fyzickou = právní, svéprávnou osobou.

Podobně, jako nordická „lest“ dělí „právní subjekty“ na právnické „osoby“ a právní osoby, z nichž právnické „osoby“ jednoznačně preferuje, dělí i majetek na dva druhy, z nichž také jednu formu držby jednoznačně preferuje.
Jeden z hlavních rozdílů mezi kapitalismem a socialismem je, že socialismu považuje za v podstatě nedotknutelný majetek fyzických (právních) osob - osobní majetek, a s majetkem právnických „osob“ - soukromým majetkem nakládá „poněkud volněji“, kdežto kapitalismus naopak považuje za naprosto nedotknutelný majetek právnických „osob“, soukromý majetek, a majetek fyzických (právních) osob, osobní majetek, za něj nepožívá v podstatě naprosto žádné právní ochrany. Právní ochrana osobního vlastnictví není v jeho zájmu, a tak není možná.
...Jelikož kapitalismus uznává jen vlastnictví právnických „osob“, není například kupování bytů do osobního vlastnictví (které může být kdykoli bez náhrady zrušeno) trvalým, ale pouze dočasným řešením, které může často skončit placením výpalného (které však může být i trvalé). Jako bezdomovec, který má v katastru zapsán byt v osobním vlastnictví, o tom vím své.

Další formou vlastnictví, která se (zatím) vyskytuje v obou systémech, pak je společenské vlastnictví, obvykle nazývané státním nebo národním majetkem, které však v kapitalismu slouží téměř výlučně právnickým „osobám“, kdežto za socialismu i osobám právním. V kapitalismu ovšem je veliká snaha i veškerý tento majetek zdeprivantizovat - převést na deprivanty.

Majetek je rozlišován - a zaujímán k němu úplně jiný postoj - nejen podle těchto názvů, ale hlavně podle povahy majetku.
Za socialismu se příliš nepoužíval výraz vlastnictví. Místo něj se používal výraz trvalé užívání, jehož smysl byl stejný. Právo vycházelo z principu, že pokud stačí nižší stupeň regulace, není třeba stupně vyššího. Podobně tehdy rozvod plnil funkci rozluky, čehož po roce 1989 okupační „správa“ také zneužila k prohlášení všech těchto dřívějších „rozvodů“ za neplatné, a tím, že neobnovila institut rozluky, dosáhla navíc naprosté nerozlučitelnosti manželství. Z nerozlučitelnosti manželství pak vyvodila povinnost „rozvedených“ - dříve bývalých, a nyní tedy opět „právoplatných“ - partnerů zajistit druhému partnerovi stejnou životní úroveň, jakou mají sami. Byty a pozemky měli lidé v tomto trvalém užívání = vlastnictví. Lidé, kteří měli byty v trvalém užívání, v žádném případě nebyli nájemníky, a to ani po právní stránce, ani po stránce faktické, jak se nám snaží deprivanti nalhat.
Po roce 1989 však u nás okupační „správa“ zaujala k vlastnictví bytů a pozemků zcela rozdílný postoj. U vlastnictví pozemků vyšla z předpokladu, že to je svou podstatou vlastnictvím právnických „osob“, neboť slouží převážně deprivantské spekulaci, a trvalé užívání v tomto případě bez výhrad uznala zákonem z roku 1992 za vlastnictví. Problémy i v tomto případě samozřejmě byly - v případech, kdy měl být pozemek uznán za vlastnictví fyzické osoby, což rozhodně nebylo původním záměrem. Například pozemek, na kterém mám chatu, a který jsem si koupil do trvalého užívání, si na katastru nechala zcela protiprávně na sebe přepsat obec, což se pak řešilo soudní cestou a nakonec úplatkem. V případě bytů pak vyšla z předpokladu, že jsou ze své podstaty osobním vlastnictvím, vlastnictvím fyzických - právních - osob, jejich vlastnictví neuznala, a bez výjimky - a bez náhrady - je vyvlastnila.
Z majitelů bytů se rázem stali podnájemníci (pokud nešli rovnou pod most). Vlastnická práva lidí, kteří dříve měli na byt dekret, byla nesrovnatelně větší, než jsou v dnešní době vlastnická práva lidí, kteří mají „byt v osobním vlastnictví“. Ta automatickým vznikem členství ve společenství vlastníků de facto zanikají, protože neexistuje žádná ochrana proti tomu, aby výbor společenství nakládal s byty ostatních vlastníků jako se svým majetkem. Pokud začne výbor SVJ rozkrádat a dům zadlužovat, a vlastníci nemají odvahu tuto „vrchnost“ odvolat, člověk, který si koupil byt do osobního vlastnictví, najednou zjišťuje, že jeho práva k bytu jsou nonexistentní, a pokud vůbec nějaká existují, tak jsou zcela nevymahatelná. A aby je ještě víc ponížila, vedla okupační „správa“ kecy o tom, že platí „regulované“ podnájemné a ne „tržní“ (které samozřejmě nevychází z žádného trhu, ale pouze z „libovůle“, tedy zvůle), a že tím tito bývalí právoplatní majitelé okrádají současné „majitele“ (ve skutečnosti okupanty). Za chudáky byli prohlášeni ne ti, kterým byly bez náhrady vyvlastněny byty, a kteří tak byli postaveni do v podstatě neřešitelné životní situace, ale ti, kteří dostali celé domy v „restituci“. V případě „restitucí“ navíc ve většině případů (nejvíc ve velkých anonymních městech, v Praze se uvádí 70-80 %) ani „restituenti“, ani jejich předci „vrácené“ domy nikdy předtím ani neviděli. Toto „sametové vyvlastnění“ navíc samotným vyvlastněním neskončilo. Bývalým vlastníkům byla totiž navíc uložena povinnost i po vyvlastnění svého majetku platit novým „vlastníkům“ tolik, aby ti měli „přiměřený“ zisk. Navíc jim okupanti často zakazovali se vystěhovat (což by zejména staří lidé mohli jen výměnou bytu za levnější, v čemž jim bránili). A tak se bývalí vlastníci stali navíc nevolníky. A s nimi i jejich příbuzní, kteří za ně museli nové podnájemné, převyšující jejich příjem, platit.
Není nejmenších pochyb o tom, že práva vlastníků dekretu na byt byla de facto totožná s vlastnickými právy (trvalí uživatelé pozemku ani vlastníky podobného dekretu nebyli). A většina těchto bytů byla navíc nabyta v dobré víře (nehledě na to, že by byly vzhledem k délce užívání i vydrženy) ... což se u většiny „restitucí“ rozhodně říct nedá.

Nebo jiný příklad: Když půjčíte peníze bance, a jí je ukradnou, ukradnou je vám. Pokud ovšem půjčí peníze banka vám, a ukradnou je vám, už nějak neplatí, že by peníze ukradli bance. Zde už ale ve skutečnosti nejde o druh vlastnictví, protože peníze nejsou majetkem banky. Ta je má zase půjčené od jiných fyzických osob. Druh vlastnictví je tedy stejný, práva fyzického vlastníka jsou však menší než práva předpokládaného deprivanta, který peníze pouze „spravuje“.Ano, takto vypadá ve svých důsledcích právnické římské „právo“. V obou smyslech - jak ve smyslu „práva“ starého - otrokářského Říma, tak ve smyslu „práva“ římské církve.

V případě „majitelů“ domu, žijících z renty, u kterých se předpokládá, že jsou právnickými „osobami“, deprivanty, tedy bylo stanoveno, že musí mít „přiměřený“ zisk, který jim musí podnájemníci opatřit, že nesmějí na „svých“ domech prodělávat.
U lidí živících se zaměstnáním - u kterých se předpokládá, že jsou to obyčejní, fyzičtí lidé, naopak nic takového stanoveno nebylo, a tak mohou klidně být prodělečně činní - dostávat za práci méně než jsou jejich náklady, případně nic.

Zabavení bytů, jejich deprivantizace a „restituce“ poněkud připomíná dobu o pět set let dřívější, kdy bylo všem do té doby svobodným obyvatelům nařízeno, že si musejí najít vrchnost - tedy vznik nevolnictví na konci 15. století (u nás).
...Když jsem se v emigraci v roce 1987 dostal do Belgie, prvním mým šokem bylo, když jsem zjistil, že vztahy mezi nájemníky bytů a jejich landlordy byly ryze feudálního rázu. (Placení podnájmu za šest měsíců dopředu, praktická nemožnost odstěhovat se v kratší době ap.) Belgie se nikdy nevymanila z feudálních vztahů. - Nebyl právě proto Brusel vybrán za hlavní město Evropské říše?
U nás se „vývoj“ dostal tak daleko, že družstevní vlastnictví, které je všude ve světě běžné, v podstatě není téměř ani tolerováno. Družstvo, jakožto spolek sloužící ke sdružování fyzických - právních osob za účelem obrany před právnickými „osobami“, je něco, co za současného režimu prostě není přípustné. Cílem okupační „správy“ proto je převedení družstevního vlastnictví na právnické „osoby“, nebo jeho rozdrobení na osobní vlastnictví - vlastnictví fyzických osob, které kapitalismus z principu neuznává. Takový majetek pak dřív nebo později někdo z deprivantů sebere. Uveďme si odpověď úřadů nové, kapitalistické Turkménie na stížnosti Rusů, když jim zabavovaly nábytek: „Pojem osobní majetek neexistuje.“
A také si uveďme, proč se tvrdí, že Češi jsou bohatší než Němci: Češi byli ve velké míře vmanipulováni (většinou jim ani nebyla dána žádná jiná možnost) do toho, aby si byty koupili za přemrštěné částky a na dluh do tohoto fiktivního osobního vlastnictví. (Ponechme stranou skutečnost, že většina z nich nemá splacenou hypotéku, a tak je byt ve skutečnosti banky, a ne jejich.) Němci nemají nic takového zapotřebí, protože nájemníci u nich stále požívají daleko větší ochrany než u nás „osobní vlastníci“. ...A tak u nás „vlastníci“ platí zlodějským výborům SVJ víc, než kolik platí Němci jako nájem.

A - nejen u nás - se v současnosti „vývoj“ dostal ještě dál. Jak je vidět například na žalobě firmy Anheuser-Busch proti firmě Budvar ohledně porušování jejích „lidských práv“ (v lednu 2005), už se nemluví pouze o vlastnických a podobných právech. V zahraničí - ve Spojených státech - už bylo podobných žalob dokonce víc.
...Současný americký fašismus už tedy posunul nordickou „lest“ až tak daleko, že otevřeně říká, že ani lidská práva nemohou mít skuteční lidé, ale pouze firmy, korporace a jiné právnické „osoby“.


Karel Macháček by se divil

Průtokový ohřívač karma se tak jmenuje po nějakém Karlovi Macháčkovi, který je vyráběl. S karmou, jak ji známe z indické filosofie, samozřejmě nemá nic společného. Ale podobně nemají s karmou nic společného ani představy mnoha západních lidí.

Představy mnoha lidí u nás a jinde na západě (či „ve středu“) jsou příliš ovlivněny pseudokřesťanskými představami viny a božího trestu. Když se vám něco nepříjemného děje, neznamená to, že jste vinni, neznamená to, že vás pámbu trestá, neznamená to ani, že trestáte sami sebe. Karmický zákon není zákonem ve smyslu zákonů sepsaných právníky (nebo zákonodárci práva neznalými) nebo ve smyslu zákonů předaných lidem nějakým starozákonním nebo podobným bohem.
Karmický zákon není možné ani zjednodušeně vykládat jako fyzikální zákon akce a reakce. Některé věci totiž karmické jsou, a některé nejsou. Skutečnost, že svým chováním, nebo pouze tím, že jste, něco „vyprovokujete“, ještě vůbec neznamená, že se jedná o vaši karmu. Může jít o karmu toho druhého. A také neplatí, že každým činem vytváříte další karmu. Svým činem můžete naopak i karmickou záležitost uzavřít nebo ji odsunout na pozdější dobu.
... Když se vám něco nepříjemného děje, může to tedy i znamenat, že něco děláte dobře, a že to někomu (nebo něčemu) vadí. On si vytváří špatnou karmu. Vy ne!

Přesto (nebo právě proto) se najdou mnozí, kteří vás, když se vám něco špatného děje, budou hned obviňovat, vykládat, jak si za to můžete jenom a pouze vy, vykládat vám, jak si vytváříte špatnou karmu - i v případě, kdy si tuto karmu jednoznačně vytváří právě ten druhý, budou se pokoušet ve vás vyvolat pocity viny, méněcennosti, budou vám tvrdit, jak se musíte očišťovat, budou vás chtít vést.
Někteří vás budou chtít očišťovat sami, někteří z nich si za to budou chtít hned nechat zaplatit, jiní to budou dělat jen z dobré vůle, byť často „štrejchnuté“ potřebou pocitu nadřazenosti. A někteří z nich vám budou ještě navíc tvrdit, jací jsou zločinci, kteří vám ubližují, chudáčci, jak se museli obětovat, aby vás za vaši špatnost potrestali, jak i za to můžete vy, že jste horší než oni, a jak byste jim měli být vděčni.

Jsme příliš poznamenáni tím, že vlivem „kultury“ a náboženství máme sklon chápat vše, čemu se říká zákon, včetně přírodních zákonů, jako jakési nařízení. Tak tomu rozhodně není. Gravitace není žádné nařízení, že všechny předměty musí padat dolů, jinak dostanou do držky. Zákony se musíme naučit chápat jako popis jistých zákonitostí, a ne jako nějakou otrokářskou vyhlášku.
Poznamenání naší psychiky otrokářským řádem a „křesťanstvím“, které z jeho prostředí vzešlo, „kulturou“ a náboženstvím, které ustrnuly někde před několika tisíci lety, v podstatě „kulturou“ strachu, je ale dosud natolik silné, že pro mnoho lidí může být dost obtížné se tímto novým způsobem naučit myslet. Mnoho lidí se bude pořád vracet k představě nařízení vytesaných do kamene, a pámbíčka s rákoskou.

Svým jednáním, mluvením a myšlením si hlavně vytváříte návyk, jakým způsobem jednáte, mluvíte, myslíte. A při každém opakování tento návyk prohlubujete. Vytváříte jakési koleje, jako když vůz jede po měkké půdě. Na Maltě, ostrově se starobylou kulturou, je mnoho podobných hlubokých kolejí vyjetých (spíše smykem než vozem) za staletí či tisíciletí do pevné skály. Když se takové koleje prohloubí, je pak velmi obtížné z nich vyjet a jet jinou cestou.
Karma je tedy hlavně o vytváření takovýchto návyků, nazývaných vásany, sčítání jednotlivých projetí, které prohlubují brázdu. Je to podobné jako v hospodě, kdy vám při každém pivu napíší čárku - a s každým pivem je pro vás obtížnější odejít ... i zaplatit. (A když překročíte svou mez, neodejdete po svých, ani když zaplatíte.)
Jak říkám, karma nezná pojem viny. Když se vám podaří z kolejí dostat, jste volní. Pokud do stejných nebo do jiných kolejí nezapadnete znova.
Karmický zákon tedy není o nějakém trestu, odplatě za nesprávné chování. Je jen o tom, že pokud si někdo navykne chovat se jistým způsobem, ve vyjetých kolejích, tyto koleje vedou tam, kam vedou. Není o tom, že v těchto kolejích musíme jet až nakonec, ale naopak o tom, že z nich můžeme vystoupit a dát se jinou cestou.

Pokud jde o téma, které je hlavním námětem této knihy - působení negativní karmy ve světě, jde také o sčítání jednotlivých nesprávných činů. Jde zhruba o to, že:

Když se někdo k nějakému člověku chová jako k deprivantovi, tedy jako k někomu, kdo nemá duši, napíše se čárka.
Podobně, když se někdo k deprivantovi chová, jako by šlo o člověka, jako kdyby měl duši, napíše se čárka.
Počtu napsaných čárek pak odpovídá míra násilí ve společnosti v dané oblasti a nakonec i ve světě.

Pro míru násilí ve společnosti tedy není až tak důležité, jak „závažné“ činy jsou páchány, ale jak často se vyskytuje neadekvátní chování, chování k lidem jako k deprivantům a k deprivantům jako k lidem - chování k těm, co duši mají, jako kdyby ji neměli, a k těm kteří ji nemají, jako kdyby ji měli. „Závažnost“ (brutalita) činů roste s tím, kolikrát už předtím byly bez následků pro aktéra provedeny. (A samozřejmě, že počet opakování usnadňuje i další opakování.) Jde tedy hlavně o to, nakolik je takové neadekvátní chování ve společnosti tolerováno, nakolik je obhajováno, nakolik je považováno za samozřejmé či nakolik je skrýváno, nakolik je nazýváno jinak.

Pro omezení míry násilí ve společnosti by tedy bylo v první řadě důležité se bránit, deprivantům jejich chování netolerovat, snížit možnost opakování jejich činů, a snížit počet zaujetí chybných postojů vůči nim.

Obranou se žádná špatná karma nevytváří. Jde jen o to, provádět ji s jasným vědomím, že se jedná o obranu, obranu vlastní osoby nebo ochranu jiných. Nesklouznout do vyžívání se v „násilí“, hádkách, seřvávání někoho. Pokud k tomu má někdo sklony, měl by na sobě pracovat a velmi se hlídat. Protože podléhání takovým sklonům znamená podléhání skupinovým duším, které je řídí. Pak se stáváte i vy deprivanty, třebas (zatím) jen částečnými a dočasnými. Naopak tím, že jste sami sebou a bráníte se, nejenže vám žádná špatná karma nevzniká, ale ještě se stáváte ještě víc sami sebou.
Pokud si ujasníte, že se budete bránit, na konfrontaci většinou ani nedojde. To je i podstatou bojových umění. Když se naučíte bránit a ujasníte si, že v případě napadení se každopádně bránit budete - a velice účinně - nikdo vás nenapadne. Skupinové duše ovládající deprivanty vaše rozhodnutí vycítí, a své „figurky“ do boje s vámi nepošlou.
Podobně, pokud se naučíte s revolverem - a budete pevně rozhodnuti jej v případě napadení použít - můžete jej odložit do šuplete, nikdo vás nenapadne, a bude se i tak držet z dostřelu. Ale musíte být opravdu rozhodnuti. Když jsem chodil na střelnici, byl tam jeden střelec, který pořád dokola vedl řeči o tom, jak by se měl bránit, kdyby ho někdo napadl, čím a kam ho střelit, aby mu co nejméně „ublížil“. Během několika měsíců jej třikrát přepadli a sebrali mu pistole. Nikomu jinému ze střelnice se nic podobného nestalo. ...Ideální by asi bylo umět s odstřelovací puškou.

Neexistuje nic jako „nepřiměřenost“ obrany! Deprivanti vždy útočí na maximum. Proč byste se neměli vy maximálně bránit! Proti deprivantům, kteří ke svému útoku použijí naprosto cokoli, máte samozřejmě právo na svou obranu použít také naprosto cokoli! Včetně motorové pily (pokud se v tom nebudete sadisticky vyžívat). I když samozřejmě jistá přiměřenost, soudnost nutná je (například, když se budete bránit dynamitem).
Je nesmysl tvrdit, že obranou nesmíte „způsobit větší škodu“, než při povrchním pozorování útočník způsobil. A totéž platí i v případě „trestu“. Omezení obrany a trestu není jen ochranou vysoce ležících útočníků (v některých společnostech obrana proti nim prakticky ani není možná), ale i pragmatickým opatřením, aby se jim „nepoškodila“ pracovní síla. Původně se jednalo samozřejmě o otroky, kteří nebyli tehdejším „právem“ považováni za lidi, ale za věc, za nástroj. Později, jak za kapitalismu, tak za socialismu šlo například o dělníky, zaměstnance. A zachovat zločince v práceschopném stavu mělo - zvláště v době závodů ve zbrojení - přednost před spravedlností. V dnešní době vysoké nezaměstnanosti se jedná samozřejmě o anachronismus, a tak v omezování obrany a trestu převažuje důvod první, tedy ochrana vysoce ležících útočníků (a jejich oficiálního i neoficiálního represivního aparátu). Jednak o výši škody rozhoduje oběť, a pak je skutečná, „skrytá“ škoda obvykle daleko větší, než jak může někdo tvrdit, nebo jak se může někomu i opravdu zdát. Jako příklad uvedu praxi českých soudů: Jak mi vykládali lidé z firmy, která klade kabely k veřejnému osvětlení, když položí kabel a někdo uřízne třiceticentimetrový kousek, který vyčnívá ze země u lampy, aby jej prodal do sběru, soud jej v případě, že je přistižen, odsoudí k zaplacení pouze tohoto kousku, tedy pouze za viditelnou škodu. Přitom je třeba kabel - v délce desítek metrů - vyměnit celý (zadavatelská firma trvá na tom, že nikde nesmějí být žádné spojky).
Obrana musí být hlavně účinná, musí s největší pravděpodobností zabránit zločinci v opakování zločinu a potencionální zločince odradit. Je třeba mít stále na paměti, že každé opakování zločinu prohlubuje ony vyjeté koleje, vede k nárůstu násilí ve společnosti, který nakonec může vést (a obvykle vede) k zániku dané společnosti.
Dřív bývávalo zvykem, že následky zločinu nesl zločinec. Pokud je dnes nese naopak oběť, není něco v pořádku. Ať už se jedná o jedince, o skupinu, nebo například v případě podsouvání kolektivní viny Čechům za odsun německých vepřových („sudetských“ - Sudety = pohoří kanců) deprivantů o celý národ.

Na obranu a zlehčování kriminality se občas uvádí, že u mnoha národů se v jejich minulosti setkáváme s tradicí kradení koní. Mnoho lidí v tom vidí důkaz pro to, že kriminalita je normální a vždycky byla běžná. Jde však o velký omyl. V tomto případě totiž nešlo o běžnou kriminalitu. Kradení koní se pěstovalo jako adrenalinový sport. A podobně jako v každém jiném adrenalinovém sportu se počítalo s tím, že jeho účastníci ponesou riziko. Považovalo se za samozřejmé, že v případě přistižení mohou být účastníci takové výpravy zabiti, a že toto zabití nebude dáváno nikomu jinému za vinu. Chtít se za to mstít by v takovém případě bylo stejně nesmyslné, jako kdyby například horolezec chtěl odstřelit skálu, protože z ní ze své nešikovnosti spadl.
V dnešní době, kdy je vám upíráno jakékoli právo zloději v krádeži bránit - pokud při vyrušení při činu sám neuteče, nesmíte mu bránit ani v jeho dokončení - a můžete maximálně krádež nahlásit na policii, která případ „odloží“ a po pachateli vůbec nepátrá Už dávno proto u nás policie na místě činu ani nesnímá otisky prstů, a zásadně odmítá prozkoumat záznamy bezpečnostních kamer snímajících nepřetržitě místo, kudy musel zloděj s lupem jít, i když jim řeknete přesně dobu, kdy ke krádeži došlo, a množství ukradených věcí je tak velké, že je těžko mohl nést skrytě., se z krádeží stal jakýsi adrenalinový sport bez adrenalinu.

Právo bránit se máte podle přirozeného práva samozřejmě i v případě, že na vás omylem zaútočí policie nebo příslušníci podobné ozbrojené i neozbrojené složky. Riziko za svou chybu by přece v takovém případě měla nést policie. Mělo by to být považováno za riziko policistů z jejich povolání. Jak to, že pokud se při zásahu zraní hasič nebo záchranář, automaticky to za riziko povolání považováno je? Jak to, že se u zdravotního personálu automaticky považují za riziko z povolání i útoky vyšinutých a kriminálních pacientů? Jak to, že v případě policie a podobných složek je to jinak, a v případě chybného útoku na nesprávnou osobu „nejde“ také o riziko z povolání, a zcela oprávněná obrana je posuzována jako „napadení veřejného činitele“?
Jak mohl někdo vymyslet takovou blbost, jako „imunitu“ policie vůči „sprostým podezřelým“ a imunitu „orgánů činných v trestním řízení“ vůbec vůči následkům svých chybných rozhodnutí - pokud soudce spáchá zločin, je dokonce trestné jím proto i pohrdat, natož jej zlikvidovat - a ne třeba daleko užitečnější imunitu hasičů vůči ohni a lékařů vůči infekcím? Proč, když hasič při zásahu špatně šlápne, je to jeho věc, kdežto u policie se musí hledat obětní beránek? Proto, že policistů je málo, kdežto hasičů a zdravotníků tolik, že jich „není škoda“? A kdo to počítá?
...Právě díky imunitě policie se u nás v poslední době tak rozmohly útoky na zdravotní personál. Na policisty si útočníci netroufnou, protože by byli za porušení jejich imunity zavřeni. A tak se vyžívají na zdravotnících a sestrách, kde jim toto nebezpečí nehrozí. Přitom policisté mají výcvik, většinou i dobrou fyzickou kondici, a útočníky by dokázali i bez imunity zpacifikovat. Ale co lékař, natož zdravotní sestra?

Podobně máte samozřejmě právo bránit se i v případě, kdy na vás někdo pošle „osoby“ prohlášené za nesvéprávné, třeba nezletilé, a tudíž „netrestatelné“, nebo případně, když na vás takové „osoby“ zaútočí samy. Za ně a za cokoli, co by se jim mohlo stát, přece i oficiálně tak jako tak nesou a nenesou odpovědnost jejich rodiče nebo jiní právní zástupci. Pokud někdo pošle děti do opuštěného sadu trhat třešně a spadnou, ponese za to odpovědnost on. Pokud je pošle krást k vám do domu a spadnou ze schodů, zavřou za to vás. ...I když některé soudy v některých zemích se dnes budou už i v prvním případě snažit dohledat a zavřít majitele třešně.

V případě, že na vás zaútočí nějaká organizace, která funguje na „kolektivním principu“, kde se zaměstnanci či členové stávají anonymními zaměnitelnými nástroji, slepými vykonavateli moci a zvrácených či nesmyslných nařízení, vzniká takovéto organizaci kolektivní vina, a je možné se bránit vůči ní jako celku. Když nemáte přístup k jejímu vedení, i útokem na jakékoli zaměstnance či členy, kteří se tím, že se vzdávají sami sebe a stávají se součástí organizace, stávají spolupachateli.
V krajním případě můžete například vyhodit do povětří celý úřad. Samozřejmě, že to chce soudnost, a brát v úvahu, že zdaleka ne všichni dělají nechutnou práci dobrovolně a s nadšením, že k tomu mohli být donuceni pro nás třeba i nepředstavitelnými tlaky, že za jiných okolností by jednali jinak. Pokud se však rozhodneme bránit, odpovědnost vždy nesou ti, kteří své zaměstnance nebo členy donutili se k vám nepřátelsky chovat. Jim se vytváří špatná karma. Vám ne.

Karma se nevytváří jenom jednotlivým pachatelům. Jak se vyjíždějí ony koleje a násilné chování nebo nebránění se mu se stávají stále častější, narůstá negativní karma celé společnosti, karmická zátěž.
Ke změně takové karmy je pak třeba změna myšlení a chování velké části společnosti. A samozřejmě i změna mluvení - zbavit se bezmyšlenkovitě používaných zavádějících obratů novořeči, jejichž používání ovšem ovlivňuje negativním způsobem myšlení, a udržuje lidi v kolejích určených těmito obraty. Začít nazývat věci pravými jmény.
Taková změna je dlouhodobou záležitostí, a spíš to vypadá na to, že mnohá území směřují k tomu, že budou (nebo už jsou) karmicky natolik znečištěna, že budou po dlouhou dobu v podstatě neobyvatelná. Země, ve kterých se násilí neustálým opakováním zacyklí, ve kterých se roztočí ono známé kolo násilí tím, že se proti násilí po dlouhou dobu nic nedělá, se stávají karmicky spálenými.

Jak jsem už psal, není důležitá vnější závažnost „kriminálních“ (v uvozovkách, protože se za ně dnes většinou do kriminálu neposílá) činů. Důležitá je právě ona neadekvátnost jednání. Za vraždu proto považuji každý nepřátelský čin (od vrag = nepřítel). A přeneseně i nebránění se mu, nebránění se zlu, nastavování druhé, třetí, čtvrté... tváře, které je ve skutečnosti jen spolupachatelstvím.
Ona „méně závažná trestná činnost“ je totiž dokonce nebezpečnější, neboť právě ji lze snadno opakovat a vytvářet a upevňovat tak zvyk a návyk, prohlubovat ony koleje. Zabít můžete někoho jen jednou. Nakládat s ním špatně mnohokrát. A stejně tak můžete mnohokrát držet hubu a krok, a dělat, že žádný zločin nevidíte, nebo, že sice vidíte, ale že to není vaše věc. Možná právě proto deprivantská propaganda tak často mluví proti „trestu“ smrti, možná právě proto byl lidem vnucen jako tak módní postoj, kdy se předhánějí, kdo bude proti „trestu“ smrti ostřeji vystupovat a „dokazovat“ tak svou humánnost. Nepoužívání „trestu“ smrti má za jistých okolností  své opodstatnění.  Zejména za nepřehledné situace, kdy by mohlo dojít k jeho zneužívání.V Sovětském Rusku bylo proto zrušení „trestu“ smrti jedním z prvních opatření, která hned po převzetí moci v roce 1917 přijali (třetího dne, tedy 9. listopadu, nebo 27. října podle tehdejšího ruského kalendáře). Nebo za situace, kdy je zkorumpovanost a úroveň soudců taková, že by docházelo jak k jeho zneužívání, tak k neúmyslným justičním omylům. Je však otázkou, jestli je v pořádku, pokud takoví soudci rozhodují o dlouhodobém věznění nebo vůbec o čemkoli. ...Zrušení „trestu“ smrti samozřejmě nesmí omezovat právo na obranu. ...Vytváří v USA víc zla občasné popravy nebo vězeňsko-průmyslový komplex s milióny vězněných a statisíci sadistických bachařů?
Podobně je třeba opatrnost s vnucovaným dělením na „násilnou trestnou činnost“ (která je, i když jen za jistých okolností, považována za závažnou - aby bylo možné na základě toho stíhat lidi za obranu) a „majetkovou trestnou činnost“, která je nanejvýš zlehčována. S tvrzením, že přece není možné mluvit o násilí vůči majetku. Ano, například poškozování majetku, který je sice ve společenském (např. státním) vlastnictví, ale který je vládnoucí vrstvou používán ke zločinu, samozřejmě není násilím ani zločinem. Ale útok na osobní majetek se může člověka týkat natolik, že o násilí každopádně jde. A stejně tak je tomu v případě tunelování a rozkrádání, které pak ve svém důsledku vede k tomu, že jsou lidé připravováni o život, který musí trávit prací, aby ztráty způsobené rozkrádáním nahradili, nebo je jim přímo nebo nepřímo zabavován majetek.
Navíc dnes víme, že „kriminalita“ deprivantů je univerzální, nespecializují se na určitý druh „trestné“ činnosti (jako například kasaři), ale pokud mají příležitost, páchají jakékoli zločiny. Deprivantský defraudant tak svým, z něčího pohledu „neškodným“ defraudováním „trénuje“ i na skutečné zabíjení lidí. (Nehledě na to, že nakradenými penězi si pak zajistí beztrestnost.) Podobně jsou i v případě ostatních ofenzívních deprivantů, pokud je nikdo včas nezastaví, nejtěžší zločiny jen otázkou času.


Milování Velkého Bratra

Zlo sice „jede“ vždy na plný výkon, ale málokdy jedná přímo. Zpravidla jedná oklikou. Skoro vždy chce totiž nějakým způsobem přimět oběť ke spolupráci. Udělat z ní spolupachatele. Proč? Důvodem asi ani tak nebude, že by se snad chtělo zbavit části viny, nebo že má strach, že si vytvoří špatnou karmu. Důvodem spíš bude, že ti deprivanti, kteří se pustí do otevřeného násilí, se nakonec stanou tak násilnými, že se zabijí navzájem, nebo zabijí i sami sebe.
Na tomto principu fungují i skutečné mafie. Pokud se někdo ukáže jako skutečná osobnost, postaví se jim, a nechce platit výpalné, zpravidla mu dají pokoj. Těch, co budou výpalné platit, najdou tak jako tak dost. Jistě, onen pěšák, který po vás bude výpalné chtít, nemusí tyto věci vědět a může být příliš horlivý. Ale ti nad ním vědí - nebo cítí - víc, a tak, když ho odstřelíte, nejspíš už dalšího nepošlou. Píšu cítí, protože si nejsem jist, jestli je to ve všech případech vědomé. Jestli celá ta věc nefunguje spíš hlavně na tom principu, že u těch, co se této zásady nedrží, agresivita stoupne a zábrany klesnou natolik, že se nakonec postřílejí navzájem, a přežijí jen ti opatrnější, kteří se tímto pravidlem řídí. Tedy na principu jakéhosi sociálního darwinismu. Z dlouhodobého hlediska prostě přežijí jen ti, kteří se tak chovají. Mafie, které tento princip nectí, nejsou pravými mafiemi, ale jen obyčejnými zločineckými gangy, které nemají dlouhého trvání.

Tímto způsobem je zlo ve své činnosti značně limitováno. Zpravidla se nepouští do otevřené konfrontace - ale samozřejmě se na to nedá stoprocentně spolehnout. Deprivanti jsou jen loutky, které nejednají o své vůli. A často nejednají o své vůli ani loutkovodiči, a dokonce můžeme mít celý řetězec nevědomých loutkovodičů loutkovodičů a loutkovodičů loutkovodičů loutkovodičů... Pro většinu lidí asi ani nemá smysl snažit se odhalit celý takový řetězec. Pátrat po všech klikách a tajných společnostech, ovládajících jedna druhou, které hýbou viditelnými figurkami na politické šachovnici světa, trápit se nad protiřečícími si informacemi o tom, z jaké části vesmíru jsou negativní mimozemšťané - také neindividuální formy života - kteří ovládají tyto společnosti, a na jaký stupeň hierarchie patří a jak se jmenuje ona skupinová duše, která je na konci řetězce. Dřív by se „nekorektně“  řeklo, že je jedno, který negr to udělá a který eunuch mu to poručí. Každopádně je ale dobré si pamatovat, že nemá žádný smysl jednat s nevědomými články tohoto řetězce. Ty pro vás nejsou partnerem. Partnerem je pro vás vždy až první bytost, která má duši. Je to podobné situaci v armádě, kde také nemá smysl se o některých věcech bavit s vojínem, ani s desátníkem, kteří jen plní rozkazy x-tí v pořadí, ale museli byste jít přinejmenším za generálem nebo ještě výš. Se skupinovými dušemi na konci řetězce byste navíc museli komunikovat na magické úrovni.

Skupinu ovládnutou skupinovou duší si můžeme představit třeba jako živý obraz z lidí v různě barevných tričkách. Rozdíl je v tom, že to není jako, ale tak.
Problém je ten, že v jakékoli skupině ovládnuté skupinovou duší vzniká netolerance, bezohlednost a krutost. Je to logické, neboť skupinová duše nejedná s jedinci, které ovládá, jako se samostatnými bytostmi, ale jako s částí svého těla. Řítí-li se stádo zvířat, třeba pakoňů, a pár jedinců přitom zahyne, je to pro jejich druhovou duši asi tak stejné, jako pro jedince, když běží, a trochu se odře.
Skupinová duše může i likvidovat jedince, kteří jí nevyhovují. Podobně jako v těle vícebuněčných organismů dochází k ničení starých, nevhodných či nepotřebných buněk, ale i větších součástek těla - třeba ztrátě dětského chrupu. Stejně tak, jako tyto procesy z našeho hlediska vícebuněčných tvorů neposuzujeme jako nějakou krutost, třebaže z hlediska ničených buněk bezpochyby o krutost jde, tak také, když převládne vliv skupinové duše, není brán žádný ohled na jednotlivce, a není to posuzováno jako nějaké násilí.
Podobně, když se dvě skupinové duše, třeba dva národy perou, může být statisíce mrtvých, a přitom z hlediska zúčastněných skupinových duší o žádné zabíjení nejde. - Vždyť ony přežily, jen se tak trochu poškrábaly. Pro ně jde o nevinnou pranici.
Při podřízení se skupinové duši také dochází k naprosté nerovnoprávnosti jednotlivců, podobající se nerovnoprávnosti jednotlivých orgánů a buněk u vícebuněčných organismů. Různé buňky mají různou životnost a postavení některých z nich je víceméně podřadné. Vývoj, který by z lidí udělal takovéto buňky, je zcela nežádoucí.
...Všechno to násilí, netoleranci, bezohlednost a krutost si tedy do značné míry volíte vy sami tím, že potlačujete svou individualitu, jako individuality se neprojevujete, a svou individualitu nerozvíjíte.

Ale jak říkám, když dáte skupinové duši jasně najevo, že jí nejste podřízeni, že jste pro ni přinejmenším partnerem, dá vám pokoj. Skupinové duše do jisté míry ctí individualitu, a ty, co ji mají, jako partnery berou.
Skupinové duše mají moc jen nad těmi, kteří se jim podřídí, kteří se jim „upíší“ - to je podstata všech těch pohádek o upisování se ďáblu. O upisování vlastní „krví“ - svou individualitou, kterou si sami „pustí žilou“.
Proto se všechny skupinové duše tolik snaží, abyste se jim „upsali“, a deprivanti se tolik snaží vás manipulovat, abyste to, co po vás chtějí, dělali dobrovolně. ...Proto politici a politické strany chtějí, abyste si je dobrovolně zvolili.

Právě z důvodu, aby byli lidé přivedeni k „milování Velkého Bratra“, aby se vzdali sami sebe a spolupracovali na svém zotročení, vznikla většina náboženství a všechny světské propagandistické systémy. ...Většina náboženství tedy nevznikla proto, aby lidé „poznávali boha“, ale aby přestali poznávat sami sebe.
Ostatně, co většina náboženství dělá jiného, než že lidem stále vnucuje představu, jak jsou hříšní, špatní, že jsou majetkem boha, jeho otroky, kteří mu musí sloužit? A co dělají ideologické systémy jiného, než že lidem vnucují představu, že jsou špatní, protože jsou, „neuvědomělí“, nebo že jsou špatní, protože si toho uvědomují „moc“? Že jsou špatní, protože by chtěli i něco jiného než práci, nebo že jsou špatní, protože by chtěli i něco jiného než peníze? Že jsou neúspěšní, protože se nenarodili v té správné posteli a nepřevedli do skutečnosti „americký sen“ - americké pohádky „pro debilny dety“ o tom, jak se pasáček stal miliardářem? ...Že jsou špatní, protože by chtěli sex, a to je přece hřích, nebo že jsou špatní, protože nemají sexu tolik, kolik by ho měli mít průměrní lidé podle zfalšovaných statistik a blábolů v bulváru, jejichž jediným účelem je srážet lidem sebevědomí a vyvolávat v nich pocity méněcennosti?
A co nabízejí jako řešení? Jen vzdání se své individuality a naprosté podřízení se církevním či světským hierarchiím. Zadupání své duše, vzdání se všeho poznání a všech zkušeností za celý život, a přijetí několika jednoduchých pouček, navíc zjednodušeně vykládaných poněkud jednoduchými slouhy dané církve nebo systému. Nebo zařadit se do „společnosti“, a i pokud člověku společnost žádné zařazení neumožňuje, „držet hubu a krok“. (I když se samozřejmě víc oceňuje, když někdo naopak bezmyšlenkovitě papouškuje absurdní propagandistické fráze, a ještě se v tomto umění s jinými předhání.) Člověk se má stát podle církevních ideologií ovcí, podle světských ideologií ovčanem, zařadit se do stáda, do davu, a pokud ne, čeká jej „věčné zatracení“, ostrakizace, posměch, nejrůznější postihy a bezdomovectví ... „oheň pekelný“ nebo umrznutí pod mostem.
Člověk by si mohl naivně myslet, že všechny ty náboženské řeči o duchovním znovuzrození, odložení „starého člověka“, přijetí Krista a podobně, mají něco společného s duchovním probuzením člověka, kdy člověk začne vnímat nové věci, a na základě toho změní své životní postoje, své myšlení, chování. A je pak nemile překvapen, když zjistí, že se po něm naopak žádá, aby své vnímání duchovního světa potlačil, aby se vzdal všeho, k čemu za celý svůj život dospěl, a přijal ona zkostnatělá dogmata. Jde tedy víceméně jen o náboženskou formu známého „Jdi s tou pravdou! Drž hubu a plav!“ ze známého filmu Bílá paní.  ●
Samozřejmě že rétorika je jiná a tak církve naopak mluví o tom, jak to vše člověk musí dělat proto, aby „spasil“ svou duši - když ji tím ve skutečnosti zadupává. ...Podobně jako dnešní pravičáci pořád nesmyslně mluví o individualismu, navzdory tomu, že už Mussolini jasně řekl (že by se prokec?), že fašismus je antiindividualistická idea.

Problém je, že přijetí zjednodušených dogmat mnoha lidem skýtá určitou výhodu. Bylo už zjištěno, že v mozku máme jakési centrum pro víru - a také, že je úplně jedno, čím jej „nakrmíme“. Funguje úplně stejně, jedno, jestli věříme v boha nebo na Santa Klause. Většina lidí neví ani, že Santa je femininum - Santa Klaus je tedy v překladu svatá klausule. A i zcela pochybná nebo nesmyslná víra paradoxně může člověku pomáhat, a nejen jej držet při životě, ale dokonce jej udržovat v dobré fyzické kondici.
Na konci druhé světové války Němci zapomněli jednu svou vojenskou jednotku na jakémsi malém ostrově u Japonska. Zapomenutí vojáci byli objeveni až asi po čtyřiceti letech. Po celou dobu ošetřovali zbytky své výzbroje a výstroje ... a i po tak dlouhé době v izolaci v nehostinných podmínkách byli tito pětašedesátiletí staříci v dobrém zdravotním stavu. Po celou dobu žili vírou v Hitlera a v německé vítězství.
...Takže by nemělo platit jenom (také z Bílé paní) známé „Věř, ale komu věříš, měř!“, ale také „Věř, ale čemu věříš, měř!“
Další výhoda pro lidi přijímající zjednodušená dogmata pramení z toho, že pokud člověk nějakým způsobem zjednoduší svůj život, odpadnou jisté problémy a dostaví se jistá euforie. Kdysi jsem tento jev nazval makrobiotickým efektem a definoval tak, že pokud člověk sám dobrovolně sníží svou duchovní úroveň, sám sebe otupí, přicházejí mu i této nové úrovni odpovídající, a tedy jednodušší, úkoly k řešení. A také jich přichází méně.
(Naopak svým skutečným duchovním vývojem, rozvojem své individuality můžete způsobit, že vám budou - podle vaší nové úrovně - přicházet k řešení problémy těžší, a bude jich i víc. Můžete si tak zadělat na noc ducha.)
Své snahy o zotročení lidí deprivanti halí do maskáčů posvátnosti náboženských nauk, posvátnosti společenského postavení světských vládců, údajné morálky a etiky, obecného „blaha“ a „prosperity“, „humanity“, „demokracie“, „pravdy a lásky“, modrého peří a podobně. Když se jim nedaří lidem vnutit naplno svá dogmata, snaží se jim vnucovat alespoň „objektivní“, „vyvážený“ pohled, který je v nejlepším případě průměrem mezi pravdou a lží, Kdyby bylo něco podobného v matematice nebo ve fyzice, byl by „objektivní“ výsledek průměrem mezi správným a chybným výpočtem. ještě častěji však průměrem mezi pravdou a několika či mnoha lžemi. A i pravda, započítávaná do tohoto průměru, bývá náležitě „očesaná“. Před jakoukoli konfrontací se chrání prosazováním politické korektnosti, „slušného“ chování a vystupování, vyžadováním etikety. Největší svinstva provádějí s přesladkým úsměvem idiota a vyžadují po ostatních, aby jim s podobným úsměvem poklonkovali. V defenzívě vždy vyžadují, aby byla vyslechnuta i druhá „strana“, což znamená několik z nich proti jednomu, kdo říká pravdu, aby mohli demonstrovat, že on je v menšině, a tvrdit, že proto „nemá pravdu“. Jakoukoli pravdu nazývají v „nejlepším“ případě „jednostranností“, jako kdyby deprivanti představovali nějakou stranu (i když politickou často ano), zavádějí pro pravdu nová, nesmyslná označení jako konspirační teorie, a pak tvrdí, že pravda je stejně nesmyslná jako tyto nálepky. Mluví o tom, že je třeba vyslechnout i opačný nebo jiný „názor“, jako kdyby lež byla nějakým názorem Názorem je jen to, co člověk sám „nazře“ a uloží na „hard disk“, nikoli on-line propaganda deprivantů., a ve skutečnosti jim nešlo o to, převálcovat „druhé“ podle známého hesla, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.
A lidé na tuto jejich hru přistupují, učí se „společenskému chování“, etiketě, a dokonce si zakládají na tom, jak se umějí ke sviním „slušně“ chovat. Neuvědomují si, že tím, že se na rozdíl od nich budou chovat „slušně“, jen ztratí. Naopak se dokonce chlubí tím, že se nenechají - a ani by se nenechali, to by přece oni nikdy - „strhnout“ k nějaké „neuctivosti“ nebo dokonce „hulvátství“. O „buranství“ ani nemluvě. A neuvědomují si, že to úplně největší hulvátství a buranství mají právě před sebou, ať umně nebo méně umně maskované pomocí drahého (nebo jen nevkusného) oblečení, nacvičených póz, frází a grimas. A pokud si to částečně uvědomují, jen je to utvrdí v tom, aby tuto hru, kterou si nechali vnutit, hráli ještě víc „doopravdy“. Přece, aby „nebyli jako oni“. Aby byli „papežštější než papež“.  ...Když si sami dobrovolně uvážete na krk kravatu, nemůžete se divit, že vás pak za ní někdo chytí.

Nejlepší obranou naopak je na tuto jejich hru nepřistoupit, prostě ji nehrát. Když někdo používá slova ze slovníku, ještě to neznamená, že s vámi jedná slušně! Naučte se to poznat! To navenek slušné chování si přinesl jako náhubek pro vás. Když s vámi někdo jedná sprostě, byť „slušnými“ slovy, buďte na něj ještě sprostší! To je to jediné, co na něj platí! Jednejte s nimi podle dnes už zapomenutého hesla „na hrubý pytel, hrubá záplata“. (Nebo ještě lépe, je do pytle rovnou kopněte.) Prostě, jednejte s nimi adekvátně! Jinak jim jen dáváte energii a jejich útok je ještě silnější.
V takovém boji neplatí žádná pravidla. Jak vidíte, žádná pravidla nedodržují oni, nedodržujte je proto ani vy! Oni proti vám použijí všechno, použijte všechno i vy proti nim! Vždyť ta „pravidla“ jsou jenom a pouze nástrojem proti vám! „Platí“ jen v tomto jediném smyslu, v žádném jiném! Chtějí vás spoutat tak, jako byste vy spoutali je, kdybyste je nutili, aby s vámi mluvili jen ve verších! Seřvěte je! Řvěte na ně, co nejvíc vám to jde, co vám hlasivky dovolí! (Ale přitom se nenechte „vytočit“.) „Zadupejte“ je! Můžete po nich i házet všechno, co máte po ruce!
Necenzurujte se! Používejte jakýchkoli slov! Pokud to půjde do vysílání, některé stanice vás „vypípají“. Berte to jako cenzuru - jako to, co to je. Nenechte si namluvit nesmysly, jako že ohrožujete „mravní výchovu mládeže“, která tyto výrazy podle nich nikdy neslyšela! A už vůbec si nenechte vnutit pocit viny za to, že údajná „pravidla“ porušujete, že jste neslušní, že jste to „nezvládli“, že jste se „nechali strhnout“, že se chováte „jako oni“ nebo „jako bůhvíco“, že jste „bůhvíco“. Když to uděláte poprvé, budou z toho asi mnozí vaši známí v šoku. Pak si zvyknou...
Přestaňte si myslet, že je slušné, když s nimi mluvíte, používat vykastrovanou slovní zásobu, ve které chybí všechna slova, která se jich týkají, nepoužívat slova, která by jim připomněla, co jsou zač, nebo dokonce, že je neslušné jim to připomenout i jen opisem nebo nějakou narážkou.
A také samozřejmě nepřistupujte na jejich rétoriku, nepoužívejte jejich slov. Nazývejte věci pravými jmény. A dejte jim jasně najevo, že ne vy, ale oni jsou nevzdělanci a negramotní blbci, když neznají vaši terminologii, která může být sice nezvyklá, ale je logická a logicky odvoditelná. Vysmějte se vy jim. Oni se snaží trapně vysmívat vám. Vysmívejte se vy jim a vysmívejte se jim co nejvíc! Staňte se onou pověstnou českou „smějící se bestií“, ze kterých měli nacističtí deprivanti takový strach.

To hlavní, o co jim „jde“, tedy je, aby vás oklikou dovedli k tomu, abyste se na svém zotročení sami podíleli, abyste se stali spolupachateli. Někteří deprivanti se o to budou snažit nevědomě, víceméně médijně, jako loutky vedené skupinovou duší. Někteří vědomě a pod vnějším tlakem - ve snaze vejít se do určitých „mantinelů“. (Říká se například, že negativní mimozemšťani jsou pod dohledem jiných mimozemšťanů, a tak musí věci navléknout tak, aby to vypadalo, jako že „oni nic“. Jinak by to bylo posuzováno jako zasahování do pozemského vývoje, které by jim ostatní vesmírné civilizace netrpěly.) A konečně někteří proto, že k tomu byli vybráni oním darwinistickým výběrem - ti, kteří prováděli násilí otevřeně, nepřežili, protože jejich agresivita stoupla natolik, že se navzájem nebo sami sebe zlikvidovali.
A právě takové přežití jim neusnadňujte. Oni musí své násilné projevy mírnit, aby nakonec nezlikvidovali sami sebe! Vy ne! Když jednáte s hrubými hrubě, je to jen adekvátní chování. Vám tím žádná špatná karma nevzniká!

Na závěr si uveďme závěr knihy 1984 od George Orwella: „Dvě slzy, nasáklé ginem, mu stékaly ke kořeni nosu. Ale to bylo v pořádku, všechno bylo v pořádku, boj skončil. Zvítězil sám nad sebou. Miloval Velkého bratra.“ 


Základní příjem a odvození práv

K tomu, aby se lidé (a bytosti vůbec) mohli vyvíjet, potřebují mít zabezpečeny základní životní potřeby. Dříve je zabezpečeny víceméně měli. Příroda skýtala dostatek obživy. Jak už dnes opět víme, Po dlouhé době tvrzení, že tomu bylo naopak. Nový pohled na věc popsal například už Marshall Sahlins ve své knize Stone Age Economics, 1974. lidé žijící sběračsko-loveckým způsobem života tráví prací, zajišťováním své obživy, daleko méně času než lidé žijící ve „vyspělé“ civilizaci. Obvykle jen dvě až tři hodiny denně. (V případě lovu velkých zvířat ještě méně).
Pokud taková snadná možnost obživy zanikne - tím, že se lidé rozmnoží - je na skupině, společnosti, která se rozmnožila, aby svým členům zajistila obživu jiným způsobem. Pokud se namísto toho dá cestou násilí a její členové se o potravu začnou rvát, násilí se bude stupňovat do té míry, že se tato skupina, společnost časem sama zničí, zanikne. A k témuž dojde i v případě, že násilí bude skryté, kdy se vyčlení mocenská skupina, která bude natolik silná, že si ostatní nedovolí postavit se na odpor.
Obživa dřív byla samozřejmostí - stačilo si utrhnout ze stromu. Tehdy asi ani nikdo neuvažoval o tom, že je to jeho právo. A společnost, která svým členům toto právo nezajistí, toto jejich právo porušuje.
Podobně je tomu s bydlením. Zjednodušeně řečeno: Dokud žije tlupa v jeskyni a všichni se tam vejdou, žádný problém k řešení neexistuje. Jakmile se však tlupa rozroste, má dvě možnosti. Buď začít stavět nějaké jiné přístřešky, nebo se prát o to, kdo bude v jeskyni spát. (Další možností například je, že se jeskyně vyhradí nejtlustší ženě nebo muži s největším penisem, a ostatní budou spát na dešti v blátě před jeskyní ... a z povzdálí na ně s „úctou“ a „bázní“ vzhlížet.)
...Země, které stále ještě považují bydlení za základní lidské právo, jako třeba Kuba, samozřejmě deprivanti prohlašují za nejhorší, a navíc vykládají, jak tím tyto země porušují lidská práva.
Dalším takovým právem je právo na vodu, které za základní lidské právo uznalo i OSN. Nejdeprivantštější okupační „správy“ - jako například česká - toto právo samozřejmě neuznaly.
Podobné snahy vidíme i v případě vzduchu. Poplatky za zdravý vzduch v rekreačních oblastech u nás už zavedeny byly, v současné době byly navíc zvýšeny, a snahy politiků zavést poplatky za vzduch plošně se také čas od času objevují.

Souhrnně vzato, pokud člověk nemá možnost uživit se tím, co najde v přírodě, postavit si přístřešek, kde chce, pít vodu z potoka, je na skupině, společnosti, která mu to de facto vzala (tím, že se rozmnožila natolik, že tyto možnosti zanikly - a která toto rozmnožení připustila), aby mu tyto potřeby zajistila.
Což samozřejmě neznamená, že to pro lidi někdo udělá. Naopak se bude očekávat, že tak budou lidé činit ve spolupráci, například, že se budou společně věnovat zemědělství, společně stavět přístřešky, společně kopat studny. Což není synonymem kolektivismu. Půda dřív patřila obci, a těm, kdo na ní chtěli pracovat, byla jen dočasně přidělována. Vlastnictví půdy není vůbec tak staré, jak si dnes mnozí myslí. V Evropě se začíná zavádět až ve středověku, v Rusku až po „perestrojce“. A také to neznamená, že bude každý dům patřit všem. ...Například na Slovensku to prý na vesnicích dosud chodí tak, že když chce někdo stavět dům, přijdou mu pomoci muži z celé vesnice a v krátké době dům postaví. On pak zase pomůže jiným.
Znamená to tedy, že se tak bude dít ve spolupráci, a hlavně, že se po každém bude chtít jen jeho díl práce, potřebný k zabezpečení těchto potřeb, a ne, aby někomu vytvářel „přiměřený zisk“.

Z toho vyplývá neprivatizovatelnost těchto zdrojů: neprivatizovatelnost půdy jakožto prostředku obživy, neprivatizovatelnost obydlí a půdy jakožto prostoru k životu, neprivatizovatelnost vody a vzduchu. Kromě neprivatizovatelnosti těchto víceméně obnovitelných zdrojů se jeví jako logické požadovat i neprivatizovatelnost neobnovitelných zdrojů, nerostných (i rostných) surovin, v technicky rozvinuté společnosti také potřebných pro zabezpečení základních životních potřeb.

Veškeré privatizace zdrojů jsou podle přirozeného práva už ze samého principu od počátku neplatné.

Pouhé prohlášení zabezpečení základních životních potřeb za základní lidské právo ve společnosti, kde se nic neobejde bez peněz, samo o sobě nic neřeší, a tak vznikl pojem základní příjem, či základní nepodmíněný příjem.
Jde o to, že by každý občan dostával částku dostačující k zabezpečení jeho základních životních potřeb už z titulu, že tu prostě je. Aby měl každý zaručen takovýto příjem, nepodmíněný prací. Tento požadavek je logický zejména ve společnosti, která mu práci tak jako tak nedokáže poskytnout. A je logický i ve společnosti, která, pokud už lidem práci poskytne, jim z organizačních důvodů (či z pohodlnosti zaměstnavatelů) nedokáže nabídnout práci, která by jim nezabrala veškerý čas a umožnila jim věnovat se i něčemu jinému než práci (hlavně sobě), ve společnosti, která jim nabídne jen práci, ve které musí trávit mnoho hodin přesčas (dnes u nás už navíc často zdarma), nebo nic. Ve společnosti, která často dokáže nabídnout jen takovou práci, která je pro mnoho lidí ponižující. Pracovní úřady u nás nabízejí například místa revizorů v městské hromadné dopravě, v Německu místa prostitutek. Ženy mladší 55 let, které odmítnou, tam nedostanou podporu v nezaměstnanosti. (Podle zákona platného od roku 2005.)  Možná je jen otázkou času, kdy bude zrušena i tato věková hranice, z důvodu, že je to „diskriminace“. A můžeme spekulovat i o tom, že je to karma „za to“, že Německo Čechům (tedy hlavně Češkám) po vstupu Česka do EU povolilo na sedm let jako jediné zaměstnání, které směli v Německu vykonávat, právě prostituci. ...Tak dlouho prohlašovali prostituci za počestné zaměstnání, až to „padlo na ně samé“. (Spíš na ženy jejich podřízených, které za to zase až tak nemohly.) (O tom, že by je práce bavila, ani nemluvím.)
...Také jde o to, že většina potravin, zboží ap. se dnes vyrábí natolik specializovaným způsobem a s takovou produktivitou, že už není potřeba ani možnost přitom další lidi zaměstnat, neboť místo aby byli něco platní, ve skutečnosti by jen zavazeli. Jak ve výrobních provozech, tak v zemědělství by dnes nadbyteční lidé způsobovali jen víc škody než užitku.

Proti zavedení základního příjmu mají však kupodivu námitky i alternativně smýšlející lidé. Říkají, že pokud bude v této společnosti základní příjem zaveden, bude zaveden oněmi nemocnými mocí jen z důvodu udržení sociálního smíru. Proto, aby je dnes už desítky procent nezaměstnaných nesmetly. Že to bude jen jejich hra o čas, o oddálení nevyhnutelného, aby si prodloužili svou agónii.
Za vhodnější alternativu považují budování komun, které dokážou svým členům jak zajistit základní životní potřeby, tak nabídnout smysluplnou práci. Otázkou je, jestli a kde je to reálné, a co dělat tam, kde to reálné není.

Jistý problém je s „další“ životní potřebou, sexem. „Další“ v uvozovkách,  protože bych sex řadil jako druhou nejdůležitější životní potřebu - hned po dýchání. Hormonální nerovnováha z nedostatku sexu začne poškozovat organismus dřív než nedostatek vody či spánku, o jídle ani nemluvě, i když poškození nemusí být tak závažné. V některých zemích (Dánsko, Nizozemí, Švédsko, Německo) je sice právo na sex přiznáno mentálně postiženým, a dokonce jim placený sex hradí (obvykle každých čtrnáct dní) zdravotní pojišťovna. Nikde však není právo na sex přiznáno zdravým lidem ... a už vůbec jim ho nehradí pojišťovna. A pokud nepatří do „příjmově vyšší skupiny“, nemohou si sex ani sami zaplatit, a jelikož většinou nemají ani žádné jiné možnosti, mohou mentálně postiženým jen tiše nebo nahlas závidět. A to je také asi hlavním důvodem celé té „humánnosti“. Dosáhnout toho, aby se zdraví lidé cítili méněcenní i vůči mentálně postiženým.
Placený sex hrazený zdravotní pojišťovnou pro všechny samozřejmě není ideálem a většinu lidí něco takového ani neláká. Uvádí se , že na západě vyhledává sex s prostitutkami 5 % mužů. U nás se uvádí jedna soulož s prostitutkou na muže za rok. Kdyby si tím měli plnit své sexuální potřeby, tak to dohromady na moc mužů nevychází... Navíc by to bylo možné jen ve společnosti, kde by byl dostatek prostitutek a prostitutů. K tomu, aby měli uspokojení této životní potřeby takovýmto způsobem opravdu zajištěno všichni, museli by být prostitutkami a prostituty v podstatě také všichni. A zajistit lidem uspokojení jejich sexuálních potřeb jiným způsobem je ještě těžší. Sex se netýká jen právě toho člověka, který jej chce, ale i potencionálních partnerek či partnerů. Chcete snad sex arbitrárně nařizovat? Jak chcete zařídit, aby v tomto případě právo jednoho člověka nezasahovalo do práv někoho jiného?
Musíme se tedy smířit s tím, že není možné vyhlásit přímo právo na sex, ale jen právo na život v takové společnosti, ve které sex reálně existuje, ve které má člověk reálnou šanci. Ve společnosti, kde sex existuje i pro zdravé a nejen na obrázcích! Ve společnosti, ve které je sex častěji než vánoce a ne naopak. A přestat kecat o právu dětí žít v „úplné“ atomové rodině, a naopak uznat právo dospělých žít jinak než v atomové rodině!
Místo úvah o placeném sexu pro všechny bychom měli i v případě sexu uvažovat naopak o neprivatizovatelnosti této základní životní potřeby. A nebyli bychom v tom první. Neprivatizovatelnost sexu u nás hlásali opět husité.
...Potřebovali bychom se vrátit alespoň do šedesátých let, nebo ještě dál - do doby secese, kdy už bylo manželství považováno za přežitou instituci, chápat volnou lásku jako skutečně volnou, což znamená mimo jiné bezplatnou (free love = bezplatný sex), a začít se známým „make love, not war!“ už tam. - Zkusit se vydat jinou cestou než skrze světové války a vraždění desítek a set miliónů lidí. Výraz volná láska nepochází až z šedesátých let. Například Edvard Beneš píše ve svém článku z roku 1907, že jezuité pořádali v Belgii přednášky, na kterých lidem vykládali, že volná láska je socialistická hanebnost.

Sex - jakožto základní životní potřeba - zdánlivě paradoxně také souvisí se zmíněným základním příjmem. A tato spojitost je zvlášť v dnešní době velice aktuální. Společnost by prostě neměla nutit do práce ty, kterým není schopna uspokojení této základní životní potřeby zajistit. Nemá žádné právo chtít něco od lidí, kterým nic nedává. A většina lidí, kteří nemají sex, to cítí naprosto přesně tak, že jim společnost nedává absolutně vůbec nic. Chtít nějakou práci po lidech, kteří nemají zajištěny základní životní funkce, je prostě krajně amorální.

Mělo by striktně platit: „Kdo nesouloží, ať nepracuje!“

Sex je u lidí totiž také nejhlavnější motivací. A pokud má někdo k práci nějakou jinou motivaci, obvykle to podle toho také vypadá...
Obzvlášť by výše uvedené pravidlo mělo platit u nás, kde už sex v podstatě zcela zanikl. Kde jsou ženy natolik přetíženy prací, že už nemají na sex ani pomyšlení (a pokud ano, tak už většinou jen v té podobě, že by si unavené lehly na záda a nechaly si za to platit), a kde je podle oficiálních údajů z nedostatku sexu už polovina mužů impotentních (a podle neoficiálních ještě víc). Jak se zpívá ve známé „české“ písni: „Fuck, fuck, fucking on heaven´s doors. I cannot fuck anymore...“
I když nejen u nás. Podle toho, že se nejprodávanější knihou všech dob ve světě stalo sado-maso Padesát odstínů hnědi, je situace opravdu vážná. Mnohé ženy v mnoha zemích už dnes mají sexualitu potlačenou natolik, že by byly ochotny přijmout místo sexu jako náhražku násilí - a obzvlášť, kdyby jim za to ještě někdo zaplatil. Připadá jim naprosto přijatelné, a dokonce o tom sní, že by prodávaly své tělo, „maso“ namísto k sexu k mučení. A skutečnost, že už došlo k takovému posunu, k takovému zvýšení tolerance násilí ve společnosti, že se sadomasochismu v médiích oficiálně říká soft porno nebo porno pro mamky, svědčí o tom, že situace je ještě vážnější.

Další neposlední potřebou je bezpečí, které souvisí s právem se bránit. Právo bránit se vůči neindividuálním formám života. Tímto právem je také právo ženy chránit se před otěhotněním a bránit se těhotenství, pokud těhotnou být nechce. Toto právo bylo uznáváno déle, než si dnes mnozí lidé myslí. A dokud nebyly „zapomenuty“ šetrnější metody, nebyly interrupce používány ani zdaleka tak často jako později. Počet interrupcí na počet obyvatel dosáhl svého vrcholu v zemích, kde skatolická „církev“ prosadila zákaz nejen interrupcí, ale zakazovala v podstatě i veškerou antikoncepci (jako například Chile). Počty načerno prováděných interrupcí na počet obyvatel v takových zemích vysoce přesáhly počty interrupcí v zemích, kde byly prováděny legálně - a většinou zdarma.
Ať se to komu líbí nebo ne, rozmnožování u savců z biologického hlediska jednoznačně je nitrodruhovým parazitismem. Je to tak prostě zařízeno. A je jedno, jestli se to tak vyvinulo přirozeným vývojem, nebo jestli je to výsledkem genetických manipulací nějakých mimozemšťanů, vyšších inteligencí, či bohů. Jelikož je tedy rozmnožování zařízeno tak, že to ženy (a samice savců vůbec) silně omezuje a i ohrožuje na životě, musí být na jejich vůli, jestli chtějí tento parazitismus - těhotenství - dobrovolně podstoupit, nebo ne. Nikdo je nemůže nutit k tomu, aby ve svém těle živily nějaké nezvané hosty, vetřelce. Nebo zaklkované parazity, jak říká zdravotní personál.

Odsuzování interrupcí sice pochází už od „svatého“ Augustina. Který je znám také mimo jiné tím, že schvaloval prostituci. A připomeňme si, že pravoslavná církev nikdy neuznala Augustina za svatého, ani za „církevního otce“, neboť podle jejího mínění jeho názory naukám církevních otců protiřečí.  Kromě Augustinova tvrzení, že lidský život začíná v okamžiku početí, však v „církvi“ dlouho přetrvávalo také pojetí například Tomáše Akvinského, spočívající v postupném vtělování duše vegetativní, živočišné a lidské, podle kterého interrupce v raném stádiu nemůže být zabitím.
Ani pokus papeže Sixta V. zavést v roce 1588 zákaz interrupcí jako třetí pilíř protireformace (prvními dvěma pilíři bylo tehdejší upalování čarodějnic a na tridentském koncilu vymyšlená svátost manželství) nenašel v samotné „církvi“ podporu, a tak byl dalším papežem, Řehořem XIV. hned roku 1590 zase zrušen.
Znovu byl zákaz interrupcí „církví“ vyhlášen až v roce 1869. Souviselo to s převzetím kontroly nad „církví“ jezuity, ke kterému tehdy došlo. Zákaz interrupcí si jezuité krátce předtím vyzkoušeli ve Spojených státech, kde ji vyhlásili v některých státech už ve třicátých letech - v období, které je v americké historii nazýváno „nadvládou jihu“, a které bylo ve skutečnosti jezuitskou okupací Spojených států. Válce Jihu proti Severu předcházelo období nazývané „nadvláda jihu“ (1829-1861), což byla ve skutečnosti jezuitská okupace. USA tehdy byly jedinou „civilizovanou“ zemí, kde existovalo otrokářství a zákaz interrupcí (v některých státech od 1830). Důvodem, proč jezuité Abrahama Lincolna zavraždili, nebylo ani tak jeho zrušení otrokářství - otrokářský systém byl ve skutečnosti ztrátový, Řím musel otrokáře dotovat, a rád by se této zátěže zbavil - ale s největší pravděpodobností právě obava, že by Lincoln zbavil USA i té druhé ostudy, a interrupce opět povolil. Samozřejmě, že proliferacionisté tvrdí opak - že když byl tehdy proti otrokářství, musel by být dnes proti interrupcím - ale nikdy nepřišli s nějakým Lincolnovým výrokem, který by byť jen vzdáleně naznačoval, že by někdy proti interrupcím byl. Jejich logika je podobná, jako tvrdit, že ze stejného důvodu by musel být dnes proti Rusku. (Rusko bylo ve válce naopak Lincolnovým spojencem.) Přesto je možné, že vyhlášení zákazu interrupcí v roce 1869 bylo hlavně zkouškou, co všechno si mohou dovolit, co všechno si lidé nechají líbit, co všechno „veřejné mínění snese“ - před vyhlášením papežské „neomylnosti“ v následujícím roce. ...Nebo naopak, když se jim povedlo právě to, vyhlášením papežské „neomylnosti“ Pie IX. de facto prohlásili všechny předchozí papeže, kteří interrupce schvalovali (tedy všechny s výjimkou Sixta V.), za omylné.
Za rozhodující útok na právo ženy na interrupci pak bývá považováno vydání encykliky, pamfletu „Humanae vitae“ Pavlem VI. v roce 1968.

Nejde jen o to, že popření tohoto práva je pokračováním honů na čarodějnice a že zřejmě pramení z podobné nenávisti k ženám.
Právo ženy na interrupci můžeme považovat i za to nejzákladnější právo, od kterého jsou všechna ostatní práva teprve odvozena. Zjednodušeně: pokud nemá žena právo bránit se proti plodu, který nezván parazituje v jejím těle, pak nemá ani občan právo bránit se lupiči, který se vloupe do jeho bytu či domu a stát nemá právo bránit se nepřátelské armádě, která vpadne na jeho území. Pokud má plod neomezené právo brát si bez svolení ženy energii a živiny z jejího těla, může si kdokoli silnější či sprostější brát bez svolení peníze, majetek či cokoli jiného od kohokoli slabšího či slušnějšího a silnější stát může neomezeně vykořisťovat státy slabší. Pokud může být žena proti své vůli zotročena těhotenstvím a mateřstvím, může být zotročen i kdokoli jiný, a je zcela v pořádku zotročovat slabší státy. A tak dále.
Bez práva ženy na interrupci žádné právo existovat nemůže. Ve stejné míře, v jaké je omezováno a překrucováno toto právo, jsou omezována a překrucována i všechna práva ostatní.

Pokud není respektováno právo ženy na interrupci, tak nejenže není respektováno absolutně žádné právo. Je tím popřen i samotný smysl práva, kterým je ochrana bytostí, které mají duši, před „bytostmi“, které ji nemají.

Zajímavé je, že všichni papežové až do Pie IX. (s výjimkou zmiňovaného Sixta V.) interrupce schvalovali, a u mnohých máme dokonce dochovány jejich zapsané výroky, že pokud se interrupce provede v době, kdy v plodu ještě není duše, není na ní nic špatného. A třebaže „církev“ nordickou „lest“ už ve středověku používala a nabádala k jejímu používání například proti husitským Čechům, v tomto případě si vše otáčet o sto osmdesát stupňů ještě dlouhou dobu nedovolila.
Až nakonec si také troufli a použili nordickou „lest“ i v této záležitosti. Prohlášením interrupcí za vraždu de facto i oficiálně vyhlásili, že za vraždu považují pouze zabití těl, které duši nemají - tedy nenarozených plodů a deprivantů, kdežto vyvražďování narozených lidí, nedeprivantů, je podle nich zcela legální a zcela v pořádku. ...Také se pak podle toho později „církevní“ představitelé v ustašovských koncentračních táborech i při jiných příležitostech činili a dosud činí. Ostatně jak první, tak druhá světová válka byly hlavně jejich prací. Za hlavní důvod těchto válek považuji jejich snahu odvrátit lidi od přechodu na volné vztahy.

Je velice smutné, když vidíme, jak snadno se lidé nechají zmanipulovat k tomu, aby interrupce odsuzovali. Samozřejmě, interrupce je i vážným zásahem do organismu ženy, a bylo by vhodnější používat šetrnější antikoncepci. Problém je, že hormonální antikoncepce šetrnější není, naopak dlouhodobé užívání hormonů  působí daleko negativněji než občasná interrupce. Z toho důvodu mnohé ženy, pracující ve zdravotnictví, a které tuto skutečnost proto znají, dávají osobně přednost rizikům občasné interrupce před riziky hormonální antikoncepce.  A ještě absurdnější je (slovo absurdní je možné najít ve slovníku), když se přitom ohánějí vírou, nebo dokonce, když i jako nevěřící v tomto případě „církvi“ „dávají za pravdu“ a halucinují, že to „církev“ myslí dobře. Ti, co se necítí dobře při vyslovení slova potrat nebo interrupce, by si měli také uvědomit, že navíc i potřeba interrupcí se zvýšila právě poté, co bylo za pomoci upalování „čarodějnic“, pronásledování a válcování propagandou potlačeno užívání dřívějších šetrnějších způsobů antikoncepce, že to byla ve skutečnosti „církev“, kdo vytvořil po interrupcích takovou poptávku. A samozřejmě také to, že interrupce zdaleka není takovým zásahem do organismu, jakým je porod, který protipotratisté nabízejí jako „alternativu“. (Riziko je přibližně přímo úměrné velikosti plodu.) Interrupce schvalovalo 251 papežů, a ani Pij IX., který je v roce 1869 zakázal, proti nim celých prvních dvacet tři let (ze třiceti dvou) svého papežování nic neměl. Je smutné vidět, jak snadno se lidé dokážou stát papežštějšími než 251,72 papežů!
Nejde jen o to, jak pochybné je přisuzovat církevnímu zákazu nějaké morální, etické pohnutky, když byla církev od vyhlášení zákazu interrupcí velmi aktivně zapletena do válek, ve kterých bylo povražděno celkem přes dvě stě miliónů lidí. I v případě dřívějšího zavádění zákazů interrupcí v první polovině 19. století v USA šlo asi hlavně o přípravu války Jihu proti Severu.
Spíš jde o to, jak jsou lidé stále víc a víc ochotni tolerovat násilí vůči ženám, a i vůči mužům, kteří se tak v mnoha případech nedobrovolně stávají otci (a nepřímo se právě jim tímto zákazem vzniklým nedostatkem sexu výrazně zkracuje život) ... a i vůči dětem, vyrůstajícím pak ve všestranně nevhodných podmínkách. Vyhlídky společnosti, ve které roste násilí takovým tempem, a většině lidí navíc ani nedochází, že k nárůstu násilí a netolerance dochází, jsou opravdu malé.
Ale hlavně jde o to, že lidé, kteří se nechají zmanipulovat k odsuzování interrupcí, se pak velmi snadno nechají zmanipulovat i k nerespektování jakýchkoli dalších lidských práv. Také tato práva se údajně nerespektují z dobrých úmyslů a z dobrých důvodů, jako je například „boj proti terorismu“ nebo později naopak otevřená podpora terorismu, která je ale také prohlášena za dobrou, snižování schodku „státního“ rozpočtu, který lidé sami nevykrádají, „zvyšování bezpečnosti“ občanů, které ohrožuje ve skutečnosti jen okupační „správa“, atd. Výsledek je ten, že, aniž by kdokoli výrazněji protestoval, jsou lidem upírána další a další práva a společnost se stává otevřeně fašistickou. Je to nejjistější cesta k fašismu. Proto osobně protipotratismus také považuji rovnou za fašismus, a země, ve kterých jsou interrupce zakázány, označuji za fašistické.


Báječný svět mužů

Neustále slyšíme, že tento svět je světem mužů, že všechno zlo páchají muži, a že jedinou obětí všeho zla jsou ženy, maximálně ještě tak ještě děti. A také homosexuálové, kteří v tomto případě výjimečně nejsou počítáni dohromady s muži. (I když největší „heretici“, žijící na okraji společnosti, si občas troufnou tvrdit, že je obětí příroda, nebo dokonce i domácí zvířata.) Je tomu tak skutečně?
Podle mě tomu tak není, a obětí deprivantské skupiny, která se snaží vše ovládnout a zničit, jsme my všichni.
Nejhorší je, že mnoho lidí si to stále neuvědomuje. Nechali se vtáhnout do jejich hry, a svalují vinu jedni na druhé, ženy na muže - ty to ještě hlasitě vytrubují do světa, aby ukázaly, jak jsou „in“, a muži na ženy - ti to říkají jen potichu, protože říci něco takového je dnes „společensky nepřijatelné“ ... a pokud nahlas, tak jen u piva.
A ještě horší než nejhorší je, že tato pravda o jejich hře na známé rozděl a panuj se ani, když je stokrát opakovaná, nestává pravdou, kdežto jejich lež je po biliónech opakování neotřesitelná.

Co je to vlastně muž? A vládnou nám takoví, které by tak bylo možné nazvat? Je vůbec možné to, co nám vládne, považovat za muže?
Tam, kde vládnou deprivanti, nemůže jít ani o vládu mužů, ani o vládu žen, protože deprivanti nejsou lidi!

Mnoho žen je dnes tak zmanipulovaných, že nedokážou pochopit ani, jak je pro muže ponižující, když je počítají dohromady s politickými kurvami - že je to pro ně přinejmenším stejné, jako by bylo pro ženy, kdyby je někdo spojoval s prostitutkami z E55. A když mluví o tom, jaké mají muži příjmy, ohánějí se tím, kolik za měsíc bere poslanec - jako kdyby jim pořád někdo otloukal o hlavu, kolik bere za hodinu prostitutka.

Další nesmiřitelný spor je v tom, za co máme považovat homosexuální muže. Ženy, snad do jedné, a většinou zuřivě, trvají na tom, že homosexuálové mají mužské tělo, tak jsou to muži, a basta. Pokud jim muž namítne, že mají přece jinou sexuální orientaci, a tak by je považoval spíš za ženy, ani v nejmenším neuspěje. (Přitom často ty samé ženy budou v jiných souvislostech donekonečna vykládat, jak pro ně není důležité tělo, ale duše.) Tato otázka rozhodně není akademická, a už vůbec nejde o to, že by šlo o soukromou záležitost homosexuálních mužů, známé „ať si dělá každý, co chce“. Což se však samozřejmě netýká heterosexuálních mužů, kteří v dnešní společnosti podobné možnosti nemají. Uvádí se, že homosexuální muži v USA mají sex desetkrát častěji než tamní heterosexuální muži. U nás, kde byla heterosexualita potlačena ještě daleko víc, bude rozdíl asi také ještě větší. A to vzhledem k tomu, že mezi politiky je homosexuálů víc, než je v ostatní společnosti obvyklé, a také proto, že kromě těchto politických klik existují také ekonomické homosexuální mafie, celé podniky a instituce (často „státní“ či „státem“ většinově vlastněné), kde je podmínkou získání dobře placeného místa právě homosexualita. Míra urputnosti žen, které trvají na tom, že platy homosexuálů musí být počítány jako platy mužů, a že se tedy započítávají do průměrného mužského platu, je však neuvěřitelná. A podobně i míra zoufalství těch bláhových mužů, kteří se nějaké ženě pokoušejí logicky vysvětlit, že jejich plat opravdu není průměrem jejich skutečného platu, a platu homosexuálů, sedících na těchto teplých místech.
...O tom, že by se snad muži mohli dožadovat, aby byly stanoveny kvóty, kolik má být na určitých postech heterosexuálních a kolik homosexuálních mužů, aby obsazování těchto míst odpovídalo jejich početnímu zastoupení v populaci - podobně jako se ženy dožadují stanovení poměru žen a mužů - nemůže být ani řeč. A to přesto, že se za jiných okolností tak často mluví o „třetím pohlaví“.

K dalším úvahám nám poskytuje inspiraci biologie: samci u téměř všech druhů zvířat jsou vzhledově daleko nápadnější než samice. Barevnější, tvarově rozmanitější. U samic naopak převládá uniformita, uniformní vzhled. Samci jsou rozmanitější nejen vzhledově, ale úplně ve všem - i v hodnotách fyziologických funkcí, jako je například krevní tlak nebo tepová frekvence, mají muži daleko větší variabilitu než ženy.
Skutečnost, že uniformita je svým původem „ženskou“ záležitostí, také vysvětluje, proč mnoho žen přitahují právě uniformy. (Hledají „samy sebe“.)
A tak je otázkou, jestli máme ještě počítat za muže ty muže, kteří se této své biologicky dané rozmanitosti vzdají a zaujmou de facto ženskou roli tím, že si na sebe vezmou „společenský“ oděv nebo jinou uniformu. Máme snad počítat společenské postavení těchto mužů za postavení mužů, když jej dosáhli tím, že se vzdali své mužskosti? Máme jejich příjem považovat za příjem mužů, když se, aby jej dosáhli, de facto převlékají za „ženu“, byť ne pohlednou? O tom, že bychom jejich příjem měli považovat za příjem za práci, ani nemluvím - když tento příjem dostávají v první řadě ne za práci, ale za vyjadřování podřízeného postavení, k čemuž „společenský“ oděv a uniformy hlavně slouží.
...Máme tedy za mužské společenské postavení a mužský příjem považovat společenské postavení a příjmy mužů, kteří se, aby jich dosáhli, podřídili natolik, že se jako muži neoblékají a nechovají?

Účelem mužského společenského oděvu je, aby zakryl tělesné proporce, aby nadřízení či „společensky výše postavení“ netrpěli komplexy méněcennosti při pohledu na něčí svalnatou postavu či úzký pas. Proto se mu říká „kvádro“ - aby v něm každý vypadal jako krabice, „jako ze škatulky“. Vypadat lépe než nadřízení se prostě nehodí...
Prosazení „slušného“ oblečení je jen logickým pokračováním prosazení povinného nošení oblečení vůbec. To bylo zavedeno jako povinné už dlouho předtím, původně proto, aby nadřízení neviděli, že má někdo větší penis. (U některých tropických národů bylo skrývání penisu zavedeno dokonce i přesto, že oděv nepoužívali, v podobě penisových pouzder, jejichž velikost se někdy řídila umístěním na společenském hřadu.) Původně tedy byl považován za slušný jakýkoliv oděv. Ale pak viděli, že to nestačí, že mužská postava může mít ještě i jiné přednosti. A tak prosadili, aby se povinně zakrývaly i ty. Začalo se zakrývat úplně všechno, vznikly „společenské maskáče“.

Vezměme si, jaký naprostý nepoměr panuje v přístupu k mužské a ženské nahotě. Obrázek nahé (i vzrušené) ženy je možné považovat za umění, obrázek nahého muže je však považován za porno! V USA se dokonce stalo společensky daleko nepřijatelnějším, aby na veřejnosti odhalil svá prsa muž, než aby prsa odhalila žena - pokud je muž má chlupatá, a vzbudil by tak komplex méněcennosti u těch „společensky výše postavených“ mužů, kterým na nich chlupy nerostou.
Aby mohl být tento nepoměr prosazen, byly prohlášeny za neslušné chlupy, které muži mají ve větší míře než ženy. Pak se po mužích začalo žádat, aby si své chlupy holili ... až to postupně došlo tak daleko, že se jim začalo vnucovat, aby si holili veškeré ochlupení a souložili jenom v metru. Argumentace, že se jedná o hygienu, selhává na zjevném rozporu se skutečností. „Oholený a zapařený“, to je prostě „síla“. Takových „hodnot“ nedosáhnete s ochlupeným, ani kdybyste se léta nemyli. V případě penisu se začalo rozlišovat mezi neztopořeným - tam je tolerance větší, ten má většina mužů, a ztopořeným - tam mohou mnozí závidět. V případě žen naopak prohlásili, že se nedá poznat, jestli je žena vzrušená nebo ne, a tak jsou v pořádku víceméně všechny fotky nahých žen.
...Za největší faux pas se dnes v etiketě považuje, když muž nedopatřením ukáže, že má chlupaté nohy. (Proti tomu ani, když ženě vykoukne kus bradavky, i když o tom píše bulvár jako o skandálu, nic není.) Nepředpokládá se už totiž, že by si nějaký muž mohl dovolit cokoli víc. Nemám v těchto věcech příliš velký přehled, a tak jsem byl před několika lety dost překvapen, když mi jeden Ital ukazoval, že si holí kus nohou nad ponožkami - pro případ, že by se mu povytáhly kalhoty. 

Podobně samozřejmě „vadí“ - a je svrchovaně neslušný - i další mužský sekundární pohlavní znak - vlasy. Mužský, protože i u ostatních živočišných druhů mají hřívu samci a zpravidla ne samice. Jedná se o ten typ znaku, který se primárně vyvine u samců, a teprve pak se může vlivem genetiky přenést i na samice. ...Zkrátka a dobře: nebýt mužů, tak by dnes ženy žádné vlasy neměly!
Dřív byly mužské vlasy slušné, protože byly „funkční“. Před dvěma sty lety si ještě museli muži na vojně povinně nechat vlasy růst a splétat z nich copy určené k ochraně krku před ranou šavlí. Později se ovšem staly „vrcholem neslušnosti“ a začalo se vykládat o tom, jak má být muž „slušně“ ostříhán, jak musí mít na hlavě něco, co jsem nazval kulturní pleš (podle vzoru kulturní step). Vzpomínám na onu zuřivost, často i brutální agresivitu policie a nadřízených, když se u nás v šedesátých letech objevily „máničky“ ... a všechny ty poznámky v žákovské knížce: „bylo by na čase, aby zašel k holiči a dal se řádně ostříhat“.
Proč vlastně mužské vlasy tak vadí, proč jsou tak neslušné? Proč plešatí tak závidí vlasatým, proč chtějí, aby i vlasatým „chcípla koza“ a vypadali jako oni? Protože nejde jen o vlasy! Nejčastější příčinou padání vlasů je nedostatek sexu, a tak druhým závidí sex! Při nedostatku sexu se v těle hromadí metabolit testosteronu dihydrotestosteron, DHT, který poškozuje vlasové folikuly a vyvolává rakovinu prostaty.
Myslím, že i v případě, kdy o této spojitosti nečetli a neslyšeli, velmi jasně ji cítí. Proto bývají plešatí muži zakomplexovaní a svou pleš se snaží skrývat. Proto se v posledních letech tak rozmohla móda holých lebek - většina mužů, kteří si holí hlavy, tím ve skutečnosti jen zakrývá pleš, „aby to bylo jako schválně“ - ale při bližším pohledu jsou kouty (přinejmenším) jasně patrné. ...A proto bývají skini tak vysazení proti sexualitě.

Podobné, i když technicky trochu jiné je to s vousy. Holení vousů bylo mužům vnuceno hlavně z důvodu kontroly. Tím, že muž přišel do práce oholen, dokazoval nadřízenému, že jde z domova, že nespal někde jinde. Víceméně jej uklidňoval: „vždyť já taky ne“. (Dnes se může oholit bateriovým strojkem i cestou do práce, dřív, kdy se musel namydlit a holit břitvou, to bylo dost těžko proveditelné.)
...U žen se v některých zaměstnáních ze stejných důvodů vyžaduje, aby chodily do práce každý den v jiných šatech. (A tak některé milenky u svých milenců nikdy nespí, ale ještě pozdě v noci odjíždějí se domů převléct.)
Velmi zajímavé je, že mužský společenský oděv se už zhruba sto padesát let v podstatě vůbec nezměnil. Je to velmi zvláštní, když uvážíme, jak se mezitím měnila ženská móda, a jak se mezitím změnily mnohé jiné uniformy, dokonce i takové, které se zdály být naprosto nezměnitelné - vojenské a policejní. K čemu před sto padesáti lety došlo, a co od té doby po celý ten čas probíhá?
Došlo k prosazení v podstatě totální kontroly nad muži. Ve stejnou dobu bylo mužům vnuceno i stříhání vlasů a holení vousů, a hlavně, byl jim vnucen „rodinný život“, život v atomových rodinách. A po celou tu dobu se tato kontrola udržuje a upevňuje, a každý muž, který by se z ní chtěl vymanit, je hned prohlášen za neslušného, amorálního, asociálního, psychopata, blázna, šílence, magora, atd.

Ženám byla dána, pokud jde o oblékání a vzhled, poněkud větší volnost. Ale byla jim dána jen proto, že už byly terorem a manipulací zpracovány natolik, že byly považovány za neškodné. Proč by jim tedy „nepopustili řetěz“, když tím navíc zároveň deprimují muže, kterým nedovolí ani větší délku kravaty?
Samozřejmě, v některých firmách platí i pro ženy dress code, ve skutečnosti klovací pořádek, kdy musí nosit ještě hnusnější odstín šedi než šéfová. Obvykle však tato omezení nebývají tak výrazná jako u mužů.

Pohlavní dimorfismus u zvířat úzce souvisí s investicí do potomstva. To pohlaví, které do mláďat investuje víc, je skoro vždy nenápadnější. Pak je menší pravděpodobnost, že padne za oběť dravci, a větší pravděpodobnost, že mláďata odchová. V naprosté většině případů jsou tímto pohlavím samičky. Například samičky různých druhů ptáků je těžké rozeznat nejen od sebe (samičky jednoho druhu od samiček jiného druhu), ale i od země, na které sedí na vejcích. A zejména u savců samičky „investují“ do mláďat daleko víc než samci - dlouhou dobou březosti a dlouhou dobou péče o mláďata.
A můžeme také vidět, že společenský oděv pro muže nebyl zaveden jen tak sám o sobě, ale byl zaveden spolu s převrácením těchto dosavadních rolí. Z muže se najednou stal „živitel rodiny“, a ženy si v té době začaly zdobit klobouky pery ptačích samečků. Muži naproti tomu nasadili mimikry, oblékli si „společenské maskáče“, aby splynuli s davem, aby na sebe nikoho neupozorňovali, aby nikoho nedráždili, nenaštvali a nepřišli proto o zaměstnání - protože oni přece musí živit rodinu.

Ženy v této společnosti jsou utlačovány. Ale ne proto, že jsou ženy. Jsou utlačovány proto, aby se jejich utlačováním ublížilo mužům!
Ženská sexualita se potlačuje ne proto, aby se z žen staly hysterky, ale proto, aby byli možnosti sexu zbaveni muži. Ženy nejsou vychovávány k nesamostatnosti a nesoběstačnosti proto, že by se takové ženy mužům tolik líbily, že by se muži takových žen až tak dožadovali. Ženy jsou vychovávány k tomu, aby se „uvázaly na muže“ - aby muže spoutaly - proto, aby jim zabránily v rozvoji, a muži nebyli nebezpeční pro vládnoucí tlustá střeva.
...A tak dále i v případě všeho ostatního špatného chování k ženám, které často nabírá (obrazně) až podoby napichování žen jako larev na háčky a nastražování jich na muže.

Jeden příklad za všechny: co je mužům v muslimské Africe platná nadvláda nad ženami, když si je vykastrují!

Hormonální nerovnováha způsobená nedostatkem sexu poškozuje organismus u mužů daleko víc než u žen, a tak je u mužů dána délka života v první řadě množstvím sexu. Výrazným potlačením sexuality ve společnosti tak vznikl výrazný rozdíl v délce života žen a mužů. Ještě za první republiky byl rozdíl necelé tři roky, později vystoupal na osm let. Muži tedy de facto nemají ani právo dožít se stejného věku jako ženy. Nechci opět slyšet „argument“ jedné stodvacetikilové ženy, která mi s cigaretou v ruce tvrdila, že se muži dožívají nižšího věku proto, že se „přežíraj a kouřej“. (Nedostatek sexu u mužů zkracuje délku života asi pětinásobně než u žen.)
Tato nerovnost se pak „nabaluje“ dál. Ženy totiž pobírají důchod několikanásobně delší dobu než muži. Ženám, které říkají, že je to „za trest“, že by pro ženy bylo lepší umřít než být staré a nemocné, by bylo asi dost netaktní připomínat, co dřív říkaly, až budou samy staré a nemocné. Dříve se tato nerovnost u nás ještě zvyšovala tím, že ženy odcházely do důchodu výrazně dřív než muži. Nyní se tento rozdíl ve věku odchodu do důchodu u nás sice pomalu odstraňuje, zároveň se však posouváním věkové hranice pro odchod do důchodu do věku, kterého se muži běžně nedožívají, snižuje počet mužů, kteří se důchodu dožijí - a pokud ano, tak jen „předčasného“ důchodu. Což za dané situace vyznívá téměř jako synonymum „předsmrtného“ důchodu. Ženy samozřejmě také mnohem déle čerpají zdravotní péči.
 Jako science fiction pak některým lidem připadá vdovský důchod. Nechce se jim ani uvěřit, že něco takového může existovat, a že to může existovat v takové podobě, v jaké existoval, i v jaké existuje. Ano, existuje i vdovecký důchod, ale těch je z logiky věci daleko menší množství než vdovských. Je to téměř jen teoretická možnost. ...Zjednodušeně se dá říci, že vdovský důchod je pro ženu odměna za to, že muže utrápila tím, že mu sama nedala a nepustila ho za jinými.

Je pravda, že dřívější nerovnost v počtu mužských a ženských obětí za války už byla nacistickými a natistickými metodami boje - „humanitárním“ bombardováním a „noflyzónováním“ - odstraněna. Zvláště USA pečlivě dbají, aby byli mezi oběťmi ženy a muži rovnoměrně zastoupeni.
Velký rozdíl v poměru mužů a žen je však stále ve věznicích. Není to zdaleka jen tím, že ženy páchají méně zločinů než muži, ale také tím, že jsou policie a soudy k ženám benevolentnější. A to ať už proto, že jsou policisté a soudci častěji muži než ženy a jsou „galantní“, nebo proto, že jsou jimi někdy ženy a ženám nadržují, nebo prostě proto, „že se to tak dělá“, že je to zaběhnutým zvykem. (Někdy se mohou ženy vězení vyhnout také těhotenstvím a mateřstvím, což si myslím, že rozhodně také není v pořádku, obzvlášť když se jedná o zjevné zneužívání systému.)
...A dokonce ani argument, že muži páchají zločiny častěji proto, že jsou okolním světem víc frustrováni než ženy, příliš nepodporuje tvrzení, že byl tento okolní svět přece stvořen muži pro muže.

Tvrzení o „andělské“ povaze žen nepodporují ani průzkumy, které ukazují, že kdykoli se kdekoli ve světě dostanou k moci, na funkci premiérky, prezidentky nebo na funkci ministryně války ženy, výrazně se zvýší výdaje na zbrojení. I když to nemusí zdaleka souviset s tím, že by byly ženy militantnější nebo že by zbraně nakupovaly naopak z větší ustrašenosti, ani s tím, že by byly víc na peníze než muži a tedy zkorumpovanější, ale spíš s tím, že jsou - podobně jako i většina „mužů“ v politice - pouhými loutkami a jejich deprivantští loutkovodiči předpokládají, že když je funkce obsazena ženou, víc jim toho projde. U nás například známý příklad Kalamity Jane Parkanové a nákupu čtyř letadel Casa za cenu čtrnácti.

A konečně o mužské dominanci rozhodně nesvědčí ani zákony o harašení, které přišly z USA, a které v Evropě zprvu všichni považovali za hloupý vtip. Tyto zákony představují totální presumpci viny mužů: když nějaké ženě haraší, ze zákona za to může jedině nějaký muž, a tak je nutné nějakého libovolného muže, nějakého obětního beránka s mužským tělem najít a exemplárně jej „potrestat“.
Další dnešní zaříkávadlo je to o stejných mužských a ženských platech. Jednak nebudou rozdíly v platech ve prospěch mužů ve skutečnosti zdaleka takové, jak se tvrdí. Jednak dnes u nás žádná věrohodná statistika neexistuje, a pak také záleží na tom, jaké údaje se pro statistiku použijí. Průměrný plat je i ze zákona platem za základní počet pracovních hodin. Započítávat do statistiky přesčasy je jednak jejím hrubým zkreslením ... a i „trestným“ činem. A všechny statistiky, kterými se ohánějí média, do průměrného platu přesčasy započítávají. V soukromé sféře, kde platí brutální kapitalismus, si lze těžko představit, že by zaměstnavatel platil někomu víc za stejnou práci jenom kvůli tomu, že je to muž. A ve veřejném sektoru, alespoň na nižších pozicích, platí platové předpisy. ...Výjimkou je pouze zaměstnávání milenek a milenců.
Pokud muži pracují v těžkých a nepříjemných zaměstnáních za vyšší mzdu, často tam nepracují proto, že by sami chtěli, ale proto, že je k tomu donutila manželka, aby „živili rodinu“. Jedna žena z menšího města mi říkala, kolik brali tamní muži na jatkách ve srovnání se ženami, které zaměstnávala jako prodavačky. ...Asi tam nebylo příliš rodin, kde by žena šla pracovat na jatka a muže poslala pracovat jako prodavače.
Stejný plat zní sice krásně, ale ve skutečnosti nepředstavuje stejné uspokojení potřeb. Muži jsou zhruba o dvacet procent větší než ženy, potravy potřebují dokonce i na kilogram své váhy víc než ženy (mužské svaly jsou stavěny na výkon, ženské na vytrvalost a úspornost), mužské velikosti oblečení a bot jsou dražší než ženské velikosti, i na opití potřebují muži víc alkoholu než ženy, atd., atd. Tuto nerovnost je možné mírnit nebo i eliminovat „trhem“, třeba cenou vložek, antikoncepce či jiných ženských potřeb. I když i pak samozřejmě záleží na tom, jestli je v dané společnosti zvykem, že si tyto položky hradí skutečně žena, nebo že je nakonec stejně zaplatí muž. I když pro některé věci mluví logika věci: Naprostá většina prezervativů koupených v této společnosti muži zteří, protože nemají možnost je použít v „reálném čase“, tedy během doby jejich životnosti. ...A argument, že ženy přece utrácejí daleko víc za módu? I takoví muži se najdou.
Tyto skutečnosti nejsou příliš na očích, pokud jsou příjmy vysoko nad základními potřebami. Jakmile se však pohybují na hranici těchto potřeb, může stejný plat znamenat, že žena z něj přežije a muž nikoli. A to je dost velká nerovnost.

Tato nerovnost se nejspíš ukáže, pokud se bude zavádět základní příjem, který bude pravděpodobně zpočátku ve většině zemí velmi nízký - právě u hranice přežití - a pro muže i ženy stejně vysoký. ...I když, pokud by se nekradlo a neplýtvalo na zbrojení, mohl by být několikanásobně vyšší, a pak by tento problém odpadl.

Komunismus tuto otázku filosoficky řeší heslem „každému podle jeho potřeb“. A je si i vědom, že je to do jisté míry nespravedlivé. Jaká je však spravedlnost v tom, že ze dvou lidí vykonávajících stejnou práci jeden přežije a druhý ne? Proč je tato „rovnost“ dnes tak nedotknutelná? Proč trpíme na jednu stranu v něčem tak přehnaným rovnostářstvím, když v něčem jiném zase tolerujeme naprostou nerovnost?
Ve sběračsko-loveckých dobách také muž dosáhl výš na strom a mohl si tedy natrhat víc ovoce. Podobné „logicky nespravedlivé“ poměry by byly například v komuně, kde by lidé společně stolovali, a každý si vzal, kolik potřebuje. Není logičtější vyjít tedy z toho, že dnešní práce je jen náhražkou dřívějších přirozených podmínek, a nevymýšlet nějaká dogmata, jejichž dodržování ve jménu rovnosti vede jen k další nerovnosti?
Co takhle přestat vymýšlet všechny ty mýty posvátnosti práce, která „osvobozuje“, mýty „práva na práci“, přestat spojovat práci v takové přehnané míře s morálkou a ctností, či se „společenskou úspěšností“, společenským statutem, přestat považovat práci za něco víc, než čím ve skutečnosti je? Zapomenout na všechny ty představy odvozené z vnucené představy muže jakožto živitele rodiny. Přestat závidět mužům práci, kterou často oni sami ani dělat nechtějí, a nejraději by s tím sekli. Přestat přikládat nějaké morální hodnoty a nějaké zásluhy něčemu, co často funguje spíš na principu „čím blbější sedlák, tím větší brambory“, a začít to brát třeba tak, že jelikož je u mužů ve všem větší variabilita, je holt i víc blbých sedláků než blbých selek...


Smrt trestu

Jak jsem už psal, tedy v první řadě žádný trest. Prostě chápat věc tak, že jde o ochranu před nebezpečnými neindividuálními formami života.
Cílem proto samozřejmě není deprivanty zabít, ale ochránit před nimi sebe a společnost. To lze několika způsoby, a je proto nutné vždy vycházet z toho, jaké možnosti zrovna v daném případě máte.
Pokud dokážete deprivantům duši do těla vrátit, můžete je „zneškodňovat“ právě tak. Ovšem i s tím rizikem, že pokud se vám to nepovede a deprivant opět někomu ublíží, ponesete za to vy osobně odpovědnost.
Další možností je zločince „zneškodnit“ tím, že je budete od společnosti izolovat, že je budete věznit. To je možné jen ve společnosti, která je na to „zařízena“. Musí být dostatek věznic a vězeňského personálu. (Ale i těch, kteří je chytí a do věznice dopraví, rozsáhlý soudní aparát atd.) A také musí jít o společnost stabilní, ve které se rozhodnutí z jednoho dne nemění hned druhý den pomocí úplatků, rozkazů z „vyšších míst“ a „vyšších zájmů“, a pochybných amnézií či amnestií.
Je tedy třeba vycházet z toho, jaké prostředky jsou k dispozici, brát ohled na jejich dostupnost, a na to, jestli nejsou spojeny s dalším nebezpečím.

Z nějakého nepochopitelného důvodu je věznění prohlašováno za humánní. (Žádný důvod samozřejmě neexistuje - jen propaganda.) Dost dobře nechápu, co je humánního na věznění vůbec, a už vůbec ne, co je na něm humánního za situace, kdy náklady na věznění jsou tak vysoké, že proto, aby mohl být jeden zločinec ve vězení, musí čtyři lidé (plus mínus, podle té které země), kteří se ničím neprovinili, strávit veškerý svůj čas prací - a přijít tak v podstatě o svůj život.
K jaké humánnosti vychovává věznění vězně, pro které je „nápravné zařízení“ často jen vyšší školou zločinu? A k jaké humánnosti je ve vězení vychováván - už jenom podstatou své práce - vězeňský personál?
Pokud peníze k dispozici jsou, daly by se použít mnohem humánněji a efektivněji: Z nákladů na jednoho vězně by bylo možné živit kolem deseti bezdomovců a výrazně jim tak prodloužit život. Bezdomovci se dožívají nižšího věku (podle různých studií 42-47 let), než kolik je například průměrný věk popravených zločinců v Kalifornii (49 let). Být bezdomovcem je tedy podle „humanistů“ patrně větším zločinem, než být sériovým vrahem.
...Nemám nejposlednější čísla, ale dřív se uvádělo, že když se někdo u nás stane bezdomovcem, na ulici přežije v průměru čtyři roky. Doživotí nejtěžších zločinců trvá podstatně déle. Za náklady na jednoho vězně by se také dalo zachránit hned několik životů, kdyby se použily na zvýšení osobní bezpečnosti občanů, bezpečnosti na silnicích, bezpečnosti práce, kdyby se použily ve zdravotnictví apod. Poněkud to připomíná starý vtip z doby, kdy se topilo uhlím, kterého býval někdy nedostatek:
 Dva politici (jména se časem měnila) jeli na inspekci. Při návštěvě mateřské školky je prosili, jestli by nemohli zařídit, aby dostali nějaké uhlí, že už brzy nebudou mít čím topit. Odpověď byla zamítavá. Uhlí není, nedá se nic dělat. Následovala návštěva věznice, kde při podobné zmínce jeden z politiků hned vytáhl blok a napsal příkaz na neuvěřitelné množství uhlí. Jeho kolega byl v šoku a ptal se: „Prosím tě, co to děláš? Do mateřské školky jsme uhlí nedali, a sem dáš takové množství.“ On mu odpověděl: „Přemýšlej! Až se režim zhroutí, myslíš, že nás zavřou do mateřské školky?“
Co s lidmi, kteří se na něčem takovém, jako je věznění, podílet nechtějí, nechtějí ze svých daní takové zacházení se zločinci platit? Takovou otázku dnešní společnost prostě neřeší. A to přesto, že v jiných případech podobné otázky ano. Řeší například, jestli má mít člověk možnost odmítnout, aby byly po jeho smrti transplantovány jeho orgány a zachránily nějakému člověku život. O možnosti, že by mohl mít člověk možnost odmítnout, aby byly jeho peníze de facto používány k zachraňování života zločinců - kteří pak jsou místo „šibenice“ dlouhodobě vězněni, se ani v nejmenším neuvažuje.

Pokud neumíte vracet duši deprivantům do těla (a není po ruce nikdo jiný, kdo by to udělal za vás), nechcete se podílet na vězeňském průmyslu a nemáte možnost a tolik peněz, abyste mohli zločince sami dlouhodobě věznit (třeba nemáte vlastní hladomornu - ale i v té byste dnes museli dávat vězňům k snídani teplé mléko, které jste možná už sami mnoho let neviděli, jinak by to bylo zcela jistě považováno za porušování jejich „lidských práv“), a pokud nechcete, aby zločinec znovu vám nebo někomu jinému škodil, máte možnost v podstatě jen jednu.
(Možnost usekávání rukou a podobné tresty zavrhuji, neboť se domnívám, že takovým způsobem společnost ještě víc hrubne - podporuje a toleruje se tím sadismus, a nedomnívám se, že by následná nutnost o zmrzačené zločince pečovat, i kdyby jen almužnami, byla ideální výchovou k humanitě.)

Téma „trestu“ smrti je dnes zejména v Evropě nanejvýš tabuizované. Jakmile o něm padne zmínka, hned slyšíme, že je to pudové, primitivní, projev negativních emocí, patologické, zvrácené, krvežíznivé, že se jedná o mstu, o odplatu atd.
Je až fascinující, jak se může taková naprosto jasná, ukázková projekce ujmout. Když na první pohled vidíme, že všechny tyto vlastnosti a postoje jsou postojem právě těch, co proti „trestu“ smrti tak brojí, vidíme, jaký vnitřní problém s nimi právě oni mají, a jak tento svůj problém „řeší“ tím, že jej promítají na druhé. Když cítíme, jak z nich přímo vyzařují jejich představy, jak by se v něčem takovém sadisticky vyžívali, a jak vůbec nedokážou pochopit, že jiní nikoli, že jiní jsou zdrávi.
Na rozdíl od nich lidé, kteří „trest“ smrti za jistých okolností schvalují, ve většině případů nejsou pudoví, primitivní, neprojevují se v nich negativní emoce, nejsou patologičtí, zvrácení, krvežízniví, a ani se jim nejedná o mstu, o odplatu atd. prostě proto, že v takových termínech vůbec neuvažují.
(Samozřejmě, že i někteří z nich primitivní jsou, a mnozí z nich i v pojmech msty a odplaty myslí. Ale ti to mají dáno hlavně výchovou či propagandou, byli naučeni tak myslet tím, že jim bylo v nejrůznějších podobách tak dlouho opakováno známé staré pravidlo pro otroky, „oko za oko, zub za zub“, až jej vzali za své.)

Pokud někdo v takových termínech uvažuje, je to známkou narušené psychiky. Pokud začne dokonce tvrdit, že k tomu, že někdo požaduje „trest“ smrti - nebo i jakýkoli jiný „trest“, jej vede závist, že takový člověk závidí zločincům, že mohou (dnes v podstatě beztrestně) vraždit, znásilňovat, loupit, krást..., je už jeho problém opravdu vážný, a měl by vyhledat pomoc psychiatra, než začne být nebezpečný svému okolí. A pokud obviňuje ze závisti i ty, co by chtěli prosadit majetková přiznání a dokazování původu majetku nad deset miliónů Kč, nebo ty, které nazývá zaměstnaneckou „lůzou“ (ač sám je lůzou, třebas i miliardářskou), z toho, že závidí „božským“ podvodnikatelům, tak tuplem. Neboť nejčastějším spouštěcím impulsem kriminality je právě závist.

Už velmi otřepaným „argumentem“ proti „trestu“ smrti je, že stejně nikoho od zločinu neodradí, že kriminalitu nesnižuje, nebo dokonce, že je „neúčinný“ a „nic neřeší“. „Argumentuje“ se situací v USA. Ti, kteří takto „argumentují“, však buď nechtějí znát konkrétní čísla sami, nebo nechtějí, aby tato čísla znali jiní. Tak sporadické používání „trestu“ smrti jako v USA totiž opravdu může těžko někoho odradit. Pokud připadá na deset tisíc vražd (včetně „zmizelých“, pohřešovaných osob) jeden „trest“ smrti, a pravděpodobnost, že bude vrah popraven, je tedy zhruba stejná, jako pravděpodobnost, že žena zemře při porodu, může „trest“ smrti odrazovat vraha od vraždění také asi jen tolik jako rizika porodu ženu od rození dětí.
...Přes všechny ty populistické řeči o tom, jak „trest“ smrti nesnižuje kriminalitu, mi nikdo nenamluví, že nesnižuje recidivu. A většina zločinů je páchána recidivisty. Tato skutečnost je „z nějakého důvodu“ systematicky zamlčována, a pokud někdo mlčení poruší, je systematicky přecházena.

Je pravda, že nejjednodušší prostředek, fyzická likvidace, je v některých případech zbytečně radikální. Což myslím málokdo popírá. Další prostředky, jako držení v izolaci nebo podrobení psychologickému působení, jsou však náročné jak na finance, tak na čas dalších lidí, v posledním případě i na odbornost. Sám poškozený zpravidla nemá možnost jich použít, a jejich používání ve společnosti tak záleží také na společenském konsensu, na tom, kolik jsou lidé ochotni na tyto prostředky věnovat. A také na konsensu, kdo ponese odpovědnost za případnou recidivu.

Skutečný důvod, proč „systém“ dává takovou přednost věznění před fyzickou likvidací, je ale ten, že věznění postihuje lidi daleko víc než deprivanty. Pro normální lidi „trest“ smrti není absolutním trestem, protože se reinkarnují. Deprivanti nikoli. Pro ně to je naprostý konec. Duši nemají a jejich energetické obaly se po smrti rozprsknou a jejich části se jako parazitické útvary přichytí na žijící lidi. Proto byly dřív plné blázince Napoleonů, a v brzké době budou plné Vašků (obou). Opět si můžeme připomenout ono přirovnání k počítačům, jak deprivanti nemají funkční hard disk a fungují jen na operační paměť, která se, když se počítač vypne, vymaže.
Dlouhodobé věznění lidem dokonce brání v tom, aby se znovu inkarnovali a mohli opět působit na Zemi. Dřív, kdy dlouhodobé věznění málokdo přežil, se ke stejnému důvodu používalo upalování. Důvodem upalování totiž bylo zabránit duším upálených v brzkém vtělení na Zemi. Ať už tím, že smrt upálením je natolik nepříjemná, že je od brzkého vtělení odradí, nebo tím, že upálení jim v tom má zabránit spálením jemnohmotných těl či „energetických obalů“ nebo nějakým magickým způsobem. Současné věznění lidí tedy v tomto světle nevypadá jako mírnější varianta oproti „trestu“ smrti, ale naopak jako obdoba, jiná verze nejhoršího „trestu“ smrti - upálení.
Ztráta svobody samozřejmě postihuje také jen lidi a ne deprivanty. Těm pojem svoboda naprosto nic neříká. V takových pojmech deprivanti ani v nejmenším neuvažují. Jsou jen loutkami, otroky skupinových duší, a žádnou svobodu neznají. Proto snášejí lidé věznění po psychické stránce daleko hůř než deprivanti - pokud máme ovšem v případě deprivantů vůbec mluvit o psychice. Také víme, že vězení obvykle snášejí daleko hůř muži než ženy - asi také proto jsou právě muži mnohem častěji vězněni. Někteří deprivanti se naopak hned po propuštění z vězení snaží do vězení co nejrychleji vrátit. Pro některé z nich je vězení s náklady na jednoho vězně vysoce překračujícími příjmy obyčejného člověka něčím na způsob lázní.

V případě věznění se deprivantům stále daří úspěšně šířit zcela nekonzistentní, schizofrenní propagandu. Na jednu stranu tvrdí, jak jsou „humánní“, že vlastně nikomu nic nedělají, že „trest“ smrti by přece byl daleko horší. Což je navíc samozřejmě neověřené tvrzení, protože o svých zkušenostech mohou druhým vyprávět jen ti uvěznění. A to je samozřejmě také cílem - aby měli lidé na základě takových vyprávění, ale také na základě líčení věznění v literatuře a filmech strach z toho, co je může potkat - ať už protiprávně, bezdůvodně, nebo omylem. Další schizofrenií je také stále ještě oblíbené líčení hrůz komunistických věznic za účelem vyvolání strachu z „demokratických“ věznic. Většinu normálních lidí možnost uvěznění jistě odrazuje víc než možnost, že je může někdo zabít ... a budou to mít „za sebou“.
„Trest“ smrti je však horší pro deprivanty, a tak je tu onen „druhý proud“ propagandy, a „naše kultura“ je založena převážně na kecech, že uvěznit někoho ze zvůle nebo omylem přece proti „trestu“ smrti vůbec nic není, že je to maximálně jen takový žert, a pokud někde někoho bezdůvodně vězněného po mnoha letech z věznice pustí, je to líčeno jen jako krásný happy end. ...Na jednu stranu mají lidé vnímat věznice pozitivně - protože je tak vnímají deprivanti - a na druhou stranu se jich mají jako lidé bát.

Pravým důvodem odmítání „trestu“ smrti navíc není jen odmítání trestu, který je pro deprivanty „nepříjemnější“ než pro lidi, ale odmítání jakéhokoli „trestu“, prosazování naprosté beztrestnosti pro deprivanty. Všechny ostatní „tresty“ se už totiž dají nějak „okecat“. „Tresty“ za těžké zločiny se dávají směšně malé a deprivanti jsou v ještě kratší době puštěni „za dobré chování“, ze „zdravotních důvodů“, „milostí“, „amnestií“. Zločinci také mohou být ve vězení jen papírově, a ve skutečnosti být někde úplně jinde, třeba na školení či výcviku tajných služeb.
Mnoho zločinů u nás už dnes policie ani nevyšetřuje, říká, že případ odkládá, nebo rovnou, že ukončuje postup. A lidé proti tomu už ani neprotestují, protože vědí, že by zločinci stejně dostali maximálně „pár dní“ nebo nějakou směšnou pokutu, která by jim později stejně byla prominuta.
A aby byla beztrestnost zločinců pro lidi ještě přijatelnější, jsou vystaveni kromě přímé propagandy i útoku nespočetných pseudopsychologických a pseudohistorických románů, filmů, studií a prací, ve kterých jsou zločinci líčeni jako hrdinové, oběti, a vše ostatní, co se hodí k jejich omluvě. I k nám přišla vlna oslavování nacistických zločinců, esesáckých vrahů, a budování jejich pomníků. Také si můžeme připomenout obnovu SS divize Wallenstein Václavem file_0.wmf

avlem v roce 2002 a heroizování skatolického deprivantského vraha Valdštejna vůbec. (O vrazích Mašínech ani nemluvě.) A pro ty, co se spokojí s nenáročnější formou, jsou tady média a bulvár, které jim zločince dennodenně předkládají jako sereblity.


Potrati

Interrupce existovaly u všech národů celého světa po celou dobu historie a nikdy nikde nebyly považovány za něco špatného. Jak jsem psal výše, pro interrupce bylo i 251,72 papežů z 264, tedy přes 95 %. Proti byl pouze Sixt V. a posledních dvanáct papežů - zapletených do válek, ve kterých bylo povražděno přes dvě stě miliónů lidí. Proti interrupcím byli samozřejmě také nacisté. Interrupci nazývali „zločinem proti tělu německého národa“ - tedy proti skupinové duši, která nacistické Německo ovládala. ...Ti samí nacisté, kteří v koncentračních táborech nutili ženy, aby vlastníma rukama zavraždily své narozené děti.
Dnes se můžeme setkat dokonce i s tím, že se protipotratisté ohánějí Hippokratovou přísahou. Hippokratem, který naopak doporučoval tělesná cvičení, která potrat vyvolávají. Chemické látky vyvolávající potrat nedoporučoval pouze pro jejich toxicitu. Šlo mu jen o to, dosahovat téhož šetrnějším způsobem. Neustále slyšíme o tom, jak interrupce způsobují neplodnost, a o něčem, co někdy rádobyodborně nazývají „postinterrupční syndrom“. Ale častěji to tak ani nenazývají, a jen srdceryvně líčí, jak ženy po potratu trpí výčitkami „svědomí“. Přitom interrupce ve většině případů plodnost naopak zvyšují, a „postinterrupčnímu“ syndromu se lze vyhnout například tím, že se při interrupci podá prolaktin. Této možnosti využívá zdravotní personál, který tuto skutečnost zná. Zákrok se pak neuloží do paměti a propaganda se nemá čeho chytit. Ve skutečnosti se totiž jedná o posttraumatický syndrom a trauma není způsobeno ničím jiným než právě protipotratistickou propagandou. „Postinterrupční syndrom“ proto také nevzniká bezprostředně po zákroku, ale až s odstupem, až začne propaganda působit. „Syndromu“ se dá také zabránit různými rituály spočívajícími v rituálním rozloučení s plodem - tedy způsobem, který lidé dříve jistě znali a používali.
(Prolaktin má hned tři funkce. Jak naznačuje jeho název, spouští laktaci, dále zabraňuje krvácení dělohy, a nakonec brání uložení traumatu do paměti. Pokud se ženě z nějakých důvodu při porodu prolaktin nevyplaví, je pro ni porod natolik traumatizujícím zážitkem, že ji těžko někdo přinutí rodit znova.) 
Při bližším pohledu vidíme, že i zákazem interrupcí chtějí deprivanti chránit hlavně sami sebe. Jak plod, tak deprivanti jsou neindividuální formou života. V plodu ještě není duše (pokud v daném plodu někdy bude), v deprivantovi už není duše (pokud v daném těle někdy byla, pokud se tam vůbec vtělila).
Duše se sice může před narozením pohybovat někde nablízku těhotné ženy, může svou budoucí matku zpovzdálí pozorovat, „poletovat“ nad ní, snažit se ji ovlivnit ve volbě jídla i hudby, zrazovat ji od kouření a pití, snažit se jí předat jméno, kterým chce být po narození pojmenována, ale není s tělem, s plodem spojena, případně můžeme říct, že je toto spojení daleko volnější. Joel L. Whitton a Joe Fisher: Život mezi životy
Do těla se duše vtěluje až v okamžiku narození, při prvním nádechu. Podle Edgara Cayceho se může duše vtělit také o něco později, během následujících dvaceti čtyř hodin po porodu. Výjimečně se může vtělit i krátce před narozením, ale opět jen několik hodin. Říká se, že z toho důvodu některé horoskopy nesouhlasí a zkušení astrologové dokážou podle událostí v něčím životě datum narození zpětně upřesnit (aby odpovídalo skutečnému okamžiku vtělení). Jedna známá léčitelka mi také vyprávěla, jak po narození své dcery nějakou dobu nic necítila, a pak to „cvaklo“ a dítě začalo „fungovat“. Edgar Cayce dokonce popisuje, jak během těchto čtyřiadvaceti hodin může i přijít jiná duše, které dané tělo víc vyhovuje, a duše se mohou vyměnit. Edgar Cayce´s Story of Karma, česky Karma a reinkarnace; vybrala Mary Ann Woodwardová

„Církev“ dřív vycházela z Tomáše Akvinského, který tvrdil, že mužská duše se vtěluje čtyřicátý den, a ženská duše až osmdesátý či devadesátý den - protože žena je přece daleko nedokonalejší. (Už tak velký rozdíl v době vtělování a nejasnost ohledně doby vtělování u žen však svědčí pro to, že toto jeho tvrzení bylo poněkud „na vodě“. Existenci duše však každopádně uznával.)
Později „církev“ duši zcela zavrhla, křesťanství přetvořila ve zcela materialistickou ideologií, a začala prosazovat absolutní ochranu nenarozeného těla. A absolutní bezohlednost k narozeným tělům, která duši mají. K „dokonalosti“ to dovedla požadavkem, že pokud při porodu hrozí smrt plodu, má se zavraždit žena a plod zachránit. Povrchním odůvodněním pro tuto praxi bylo tvrzení, že žena je pokřtěná, a tak půjde po smrti rovnou do nebe, kdežto dítě pokřtěné není, a tak by muselo jít do očistce.
...Zavrhování duše a útoky na lidi, kteří duši mají, „církev“ navíc zcela absurdně nazývá novotomismem.

V tomto pojetí má skatolický křest za účel černomagicky vyhnat duši z těla, je jakýmsi „vymítáním duše“. ...A „nekřtěňátka“ byla skatolickou „církví“ prohlášena za strašidla, protože by z nich mohli vyrůst lidé.
Nakolik takový „křest“ duši skutečně „vymítá“, potlačuje, poutá? Je to jen pověra, nebo je tu skutečné magické působení? Jedna skutečnost se zdá magické působení potvrzovat. Skatolická „církev“ totiž vyhlásila automatickou exkomunikaci všech žen, které jdou na interrupci (a též všech, kdo interrupci provedou). A mnohé ženy popisují své pocity z interrupce zcela jinak než v intencích „postinterrupčního syndromu“. Popisují je jako osvobození, zbavení se pout, pocit volnosti, pocit zasvěcení. Proti „všemu očekávání“ popisují interrupci jako velice pozitivní zkušenost. Že by šlo skutečně o vymanění se z magických pout „církve“?

Ti, co požadují, aby byly ženy při porodu chladnokrevně vražděny, pokud se tím zachrání dítě, ti, co chtějí ženy nutit, aby plod donosily a vychovávaly pak dítě i v případě, že k otěhotnění došlo brutálním znásilněním, podle mého názoru nejsou žádní humanisté. A navíc mi to připomíná starý vtip:

„Nechoďte tady po trati.“
„My nejsme žádní potrati! My jsme inženýři!“

...O „vraždách nenarozených dětí“ dnes mluví nejvíc hlavně ti, kteří nemají nejmenší zábrany ve vraždění narozených dětí a dospělých. Tito potrati nejsou ani inženýři. Tito potrati jsou prostě potrati.
Jejich protipotratismus je jen zmíněnou snahou deprivantů - narozených potratů -chránit podobnou formu života, jakou jsou oni sami. Rozplývají se nad tím, jak je plod vyvinutý a jak se hýbe, ale oni mají také vyvinuté tělo a hýbou se, a přesto nemají duši, a nejsou tedy, podobně jako jiní bioroboti a roboti, lidmi. ...Jakmile se plod narodí a vtělí se duše, jakákoli ochrana dítěte z jejich strany proto samozřejmě končí.

Dalším důvodem - hlavně amerického protipotratismu, který se však do Evropy šíří - je sepětí se satanismem. Jedná se o ty satanisty, kteří se ještě bojí provádět lidské oběti naplno, a tak jen oplodňují své členky, pak provádějí interrupci a plod rituálně požírají. Aby si mohli namlouvat, že provádějí plnohodnotné lidské oběti, potřebují ideologii, podle které je interrupce vraždou, a tak tuto ideologii také šíří. Pro tento druh satanistů je protipotratismus „základní životní potřebou“.

Stačí mít otevřené oči a vidět, kdo protipotratismus hlásá, jak s odsuzováním interrupcí roste tolerance vraždění ve válkách, provádění genocidy (podobně jako i s odsuzováním „trestu“ smrti roste tolerance vražd a válečných genocid). A také si všímat, jak sami ti, co protipotratismus hlásají, inklinují k násilí. Například v USA už došlo k řadě případů, kdy protipotratističtí fanatici zavraždili gynekology, napadli a zranili ženy, které šly na interrupci apod.

Ženy se často pohoršují nad tím, že zákazy interrupcí hlásají převážně muži, kteří do toho už z principu věci nemají co mluvit, neboť oni těhotní nejsou, nebudou, a ani nebudou vychovávat jejich děti. Upřesnil bych, že jen zmanipulovaní muži. Deprivantské „muže“, ze kterých často sadismus jen kape, za muže nepovažuji, protože nejsou lidmi. Jejich touha trvale poznamenat ženy, se kterými něco měli, rozhodně není lidská. Jejich postoj: „nakazil jsem tě svým semenem, tak trp!“ je odporný. Jsou spíš kundalkami nábožnými v „lidské“ a „mužské“ podobě. Původní obrozenecká vědecká terminologie byla značně „zemitá“. Hávnatka psí se původně jmenovala hovnatka psí, blejno zinkové bylo původně lejno zinkové. Později byly - zřejmě pro potřeby školství - upraveny.
Navíc kundalka nábožná činí to, co činí, proto, aby u samce dosáhla posmrtné erekce. Protipotratisté u žen dosahují často naopak celoživotní frigidity. A ubohost těch protipotratistů, kteří ani žádnou ženu do jiného stavu nepřivedli a nejspíš ani nepřivedou, kterým jde jen o to, mstít se na ženách ze závisti, že ony měly a můžou mít sex, kdežto oni sami sex neměli a nemůžou (ať už z jakéhokoli důvodu), je skutečně donebevolající. Na rozdíl od všech „modliteb za nenarozené děti“.
Přesto se setkáváme u některých zmanipulovaných mužů s tvrzením, že na dítě přece „musí být dva“, že žena, která otěhotní, má v sobě mužovy geny, a tak nemá právo sama rozhodovat o tom, jestli na interrupci půjde nebo ne. A s oficiálními požadavky deprivantů, aby žena vždy musela mít k interrupci souhlas muže, se kterým otěhotněla. Občas i tento požadavek halí do škrabošky falešného rovnostářství, a říkají, že žena a muž mají přece stejné „právo“ o tom rozhodnout.
Logiku v tom nehledejte. Nejde o to, že muž dává jen jednu, navíc „polovičatou“ (haploidní) buňku, s polovinou genů, a žena celý zbytek, takže jaké řeči o stejných právech. A nejde ani o to, že ti, kteří v tomto případě mluví o stejných právech rozhodovat, nejspíš nebudou chtít slyšet o stejných právech v něčem jiném. Jde o to, že se za touto demagogií skrývá skutečnost, že se ani v nejmenším nejedná o právo obou rozhodovat, jestli ano nebo ne, ale jenom a pouze o požadavek na „právo“ muže ženě interrupci zakázat.

Jelikož se plod vyvíjí jenom a pouze v těle ženy, můžeme těžko z něčeho odvozovat právo mužů nutit ženy k těhotenství a k mateřství. A většina lidí dosud takové násilí na ženách odmítá.
Problém je, když dojde na otázku práva mužů nebýt otci. V řadě zemí mají ženy sice právo odmítnout těhotenství a mateřství (i když vždy s nějakými omezeními), a není tedy možné je nutit být matkami proti jejich vůli, přesto je i v takových zemích možné nutit muže proti jejich vůli k otcovství. A ti, co prosazují, aby muži měli „právo“ ženy donutit stát se matkami „svého“ dítěte, rozhodně neprosazují, aby měli muži „právo“ ženy donutit i k tomu, aby matkami „jejich“ dítěte nebyly, a zabránit tak, aby se stali otci daného dítěte. Nejde jim totiž ve skutečnosti o žádné právo mužů. Jde jim o potlačení práva žen.

Nemyslím teď muže, kteří ženy nátlakem nebo sliby přinutí k tomu, aby měly děti, a pak neplatí alimenty. Ti ať si za svou blbost klidně platí. Ostatně ženy na takový nátlak stejně reagují ve 20 - 40 % případů tím, že si pořídí dítě s někým jiným, a svého partnera nechají v domnění, že je dítě jeho.
Proč by však měli platit ti muži, kteří ženám i na rovinu řekli, že žádné děti s nimi mít nechtějí? Jak je možné, že je možné takové muže vydírat? Jak je možné, aby si žena podvodným způsobem opatřila něčí sperma, oplodnila se, a pak po tomto „biologickém otci“ požadovala peníze? Proč se i v zemích, kde se donedávna uznávalo, že otcovství je společenská role, a je k němu proto třeba souhlas muže - za takový souhlas se považovalo automaticky pouze manželství, a tak mohli u dětí narozených mimo manželství muži otcovství odmítnout - dnes zkoumá DNA a na základě toho se pak vymáhá „výpalné“? Proč se vůbec mluví o takové absurditě, jako je „biologické otcovství“, když neexistuje nic nebiologičtějšího? Role otce se v živočišné říši vyskytuje jen výjimečně, a u savců téměř vůbec ne.
Pokud žena chce dítě, a nemá muže, který by s ní chtěl dítě společně vychovávat, ať dítě klidně má. Ať na něj i dostává příspěvky z daní všech mužů, pokud se jedná o centralizovaný stát, nebo ať jí hmotně přispívají či konkrétně pomáhají všichni muži dané skupiny, pokud se jedná o „decentralizovanou společnost“. Ale proč by jí měl platit někdo, kdo dítě nechtěl, jenom proto, že má podobné sekvence DNA? Četl jsem o případu, kdy se v Německu dohodli štamgasti jedné hospody, že budou společně platit alimenty tamní servírce. I když v tomto případě se tak asi rozhodli hlavně ze strachu, že kdyby došlo na „určování otcovství“, mohlo by to „padnout“ právě na ně.

Žena má možnost vzdát se mateřství i v případě, že se jí dítě narodí a ona se (ať už v průběhu těhotenství nebo dodatečně) rozhodne, že jej nechce. Může jej třeba odnést do babyboxu. Mužům je ale právo vzdát se otcovství upíráno. Vzdání se otcovství „náš“ současný „právní řád“ dokonce ani vůbec „nezná“. ...Jak by se asi bralo, kdyby do babyboxu odnesl dítě nějaký „biologický otec“, který jím nechce být?
Důvodem, proč „právní řád“ možnost vzdání se otcovství nezná, rozhodně není obava z toho, že kdyby měli muži možnost otcovství se vzdát, neplatili by pak alimenty. Statisíce mužů neplatí alimenty a platit je nebude a projde jim to. A když je přece jen odsoudí k tomu, aby je konečně zaplatili, například to „smázne“ amnestie. Jsou to muži, kteří děti chtěli, často i k tomu partnerky přemluvili, muži, kteří patří do davu.
Ale co kdyby nějaký muž hned na začátku řekl, že otcem být nechce? Muž, který nechce patřit do davu, muž, který chce žít jinak, muž, který se chce věnovat, třeba dočasně, jiným věcem než přebalování dětí. Pro ten případ tady musí být možnost ho „exemplárně potrestat“. A čím je pravděpodobnost takových nechtěných dětí díky používání antikoncepce nižší, tím musí být „exemplární trest“ vyšší, aby se udržovala potřebná míra strachu pomocí méně příkladů. Musí muže odradit od „nestandardního chování“.

Hodně žen si dnes myslí, že zákazy interrupcí jsou přežitkem z dob, kdy měly ženy nerovné postavení. Ženy však dřív neměly zdaleka tak nerovné postavení, jak jim dnes tvrdí. A tvrdí jim to se záměrem vyvolat v nich jakési „revanšistické“ touhy. Touhy „pomstít“ se za údajná dřívější příkoří.
A pak tyto zákazy samozřejmě nepocházejí z žádných dávných dob. Uznávám, že díky svému zájmu o prehistorii (a také už díky svému věku) mám poněkud posunutá časová měřítka, a vím, že pro mnoho lidí výraz „dávné doby“ představuje dobu před několika desetiletími. Tyto zákazy, primárně postihující ženy, přišly zároveň s prosazením kontroly nad muži, jejich uvržením do uniformního stereotypu - společenského oděvu, kulturní pleše, holení vousů a rodinného života - a jejich hlavní důvod byl až ten sekundární, a to skutečnost, že připravují muže o možnost sexu, respektive tuto možnost snižují.
...Kdykoli začnou mít nemocní mocí strach, že by se muži mohli začít bouřit, začnou na toto téma.


Kolektivní práva a kolektivní vina

Když je „kolektiv“, je i kolektivní vina. Nejznámější příklad aplikace principu kolektivní viny však máme z „druhé strany“ - zmíněné přičítání kolektivní viny všem Čechům za repatriaci deprivantských Němců. Pokud někdo nejedná sám za sebe, ale jako součást nějaké skupiny, musí i nést důsledky za jednání takové skupiny. Když prohrají fotbalisté, budou snad vykládat, že neprohráli, a že tvrdit něco takového by znamenalo přičítat jim kolektivní vinu?
A kde je kolektivní vina, může být i kolektivní trest. Učitelé nechávají třídu po škole, o Římanech se říká, že používali k udržení kázně v legiích decimaci, i když ve skutečnosti používali duodecimaci - zabití každého dvacátého vojáka. Při decimacích by si svá vojska asi hodně rychle vybili.

A nejsou jen kolektivní vina a kolektivní tresty, ale i kolektivní práva. Práva je nutno dělit na práva, která má člověk jako jedinec - už jen proto, že tady je, a na práva, která má jako součást určité skupiny, například obce nebo většího společenství, ale také skupin dělených podle věku, pohlaví, profese, schopností, funkce, atd.
Hlavně se jedná o práva skupin lidí na zem, na které žijí a která je živí, a na zdroje, které využívají. Například půda, vodní zdroje a les, který využívali lidé určité obce, dřív patřily této obci. Zdroje nebo stavby, které používalo víc obcí (například komunikace a kultovní stavby), patřily společně všem těmto obcím. Jakákoli privatizace takovýchto zdrojů, je samozřejmě od počátku neplatná a je jenom a pouze násilím na těchto skupinách, na lidech, které tyto skupiny tvoří.

Tato práva samozřejmě zanikají, když lidé přestanou být lidmi.

A tato práva samozřejmě také nevznikají tím, že lidé lidmi nejsou nebo se jako lidé nechovají. Tím, že nějaká skupina lidi jiné skupiny vyvraždí nebo vyžene. Ani tím, že se nějaká skupina přemnoží, jí žádné právo na „životní prostor“ na úkor jiných skupin nevzniká. Nevzniklo nacistům a nevzniklo ani Albáncům okupujícím válkou dělohy, záměrným extrémním přemnožováním, Srbsko. Ani jiným skupinám okupujícím jiné části Jugoslávie. A ani jiným skupinám provádějícím totéž kdekoli na světě. Pokud se nějaké skupiny dožadují cizího území, naopak jim zaniká i právo na území, která do té doby obývaly. O pravidlech, kterými se budou záležitosti na těchto jimi původně obývaných územích řídit, pak mají podle přirozeného práva rozhodovat napadené skupiny. Pokud se tak neděje, roztáčí se kolo násilí, a vývoj spěje ke katastrofě.
...Dokud nebudou v okupovaných částech Jugoslávie vládnout zase Srbové, ale okupující deprivantské skupiny, budou tato okupovaná území ložisky násilí a napětí ohrožujícími celý svět. Což je dobře vidět i na intenzitě, s jakou se tyto skupiny po celém světě zapojují do amerických genocid, naposledy v Libyi a v Sýrii.

Kolektivní práva skupin k území a zdrojům jsou stále stejná, nezávislá na počtu členů té které skupiny. Jsou víceméně konstantní. I zde sice dochází k jistým změnám, ale ve zcela jiném časovém horizontu, než je obsazení území válkou nebo přemnožením během několika málo generací. Tímto časovým horizontem jsou minimálně stovky, spíše však tisíce let. Zhruba se jedná o vývoj v souladu s přirozeným vývojem krajiny. Případně také v souladu s dosahem lidské paměti. I když zde je třeba upozornit na to, že toto právo není možné získat „zjednodušením“ - tím, že se pamětníci vyvraždí, nebo se jim paměť vymaže. Takové právo musí organicky vzniknout.
Je víceméně na dané skupině, jestli si své území zničí, vyčerpá zdroje, nebo se přemnoží natolik, že jim pak dané území nestačí. Tím páchá násilí proti svým vlastním členům, a snažit se toto násilí „napravovat“ násilím na jiných skupinách není žádným napravováním násilí, ale jen znásobováním násilí. Pokud se nějaká skupina snaží dosáhnout větších „práv“ na úkor ostatních svým vlastním přemnožováním, jedná se o populační terorismus, a jako s teroristickou skupinou by se s ní mělo nakládat. A pokud se s ní tak nenakládá, násilí roste.

Velkým a těžko řešitelným problémem je, co s členy skupin, které svým násilím ztratily právo ke svému území. Jistě, mohou žít jako hosté, buď nadále tam, kde žili, ale bez rozhodovacích pravomocí, nebo v některé jiné zemi, která je jako hosty přijme. Ale co když jako hosté žít nechtějí! Co když nadále páchají násilí vůči obyvatelům nové hostitelské země? Nebo i v případě, že se takového násilí z opatrnosti zdrží, nadále útočí na zemi, kterou se jim nepodařilo násilím obsadit?
Dnes s odstupem času vidíme, že by bylo daleko menším zlem sudetské teroristy místo odsunu fyzicky zlikvidovat. Přes všechny omyly, popravy nevinných lidí, ke kterým by přitom došlo. Představovalo by to daleko menší míru násilí, zla, utrpení, než je to, které od té doby dokázali napáchat. (I když jistě toto násilí nepáchají všichni, ale hlavně jejich „tvrdé“ ultranacistické jádro.) ...A samozřejmě by i v případě jejich kompletní likvidace nesli odpovědnost pouze oni sami, jakožto útočníci. Například podle Ernesta Denise (Čechy po Bílé hoře I.) nese vinu za krutosti boje vždy útočník.
Běžný národ není připraven zlikvidovat milióny deprivantů, ani na to, co provedou, když je nezlikviduje. Je otázkou, jestli si v budoucnu vezmou národy, státy, nebo jak se to bude nazývat ponaučení (například ze zde uvedených příkladů) a budou jednat tak, aby vzniklo co nejméně násilí, nebo jestli násilí i nadále poroste „donekonečna“ - tedy ve skutečnosti do-konečna.

Kolektivní vina vzniká skupinám, zemím nejen napadením cizích území, ale i schválením takového napadení a obsazení, uznáním nových „vlád“. V obou případech země, které tak učinily, podle přirozeného práva automaticky přecházejí pod jurisdikci napadených zemí. A to, že se tak ve skutečnosti neděje, je jen dalším nárůstem násilí.
Země, které například napadly, schvalovaly napadení nebo uznaly okupovaná území jako nové „státy“ v případě Jugoslávie, se automaticky staly součástí Jugoslávie, a měly by v nich být tedy dodržovány jugoslávské zákony. Pokud ty samé země učinily totéž v případě Libye a Sýrie, staly se automaticky součástí Libye a Sýrie a mají v nich platit libyjské (původní) a syrské zákony. Dále tím, že USA nevrátily Kubě Guantánamo, jehož pronájem na 99 let z roku 1903 vypršel v roce 2002, Spojené státy podle přirozeného práva automaticky přešly pod kubánskou jurisdikci, a kubánské zákony by měly platit nejen na území Guantánama, které i podle mezinárodního práva dnes patří Kubě, ale i na území Spojených států. Nakonec tak vzniká dost velký propletenec. Takže všechno najednou to samozřejmě nejde - ale je to možné proporčně.
Navíc tato vina zase není až tak úplně bez výjimky kolektivní. Plně jistě spadá na představitele těchto zemí, kteří se na tom, byť jako loutky, podílejí. Plně jistě spadá také na ty, kteří to plně schvalují. Na ty, kteří to plně nebo vůbec neschvalují, spadá vina podle míry tohoto jejich schvalování, případně i podle toho, co proti tomu dělají (ale možnosti jedince něco dělat jsou v dnešní době opravdu malé.)

Představa, že když násilím nebo přemnožením obsadím nějakou zemi, získám tím automaticky všechna práva původních obyvatel, je podobná, jako představa, že když obsadím školu nebo nemocnici, jsem tím automaticky oprávněn učit nebo léčit. I když i to se v době brutálního kapitalismu děje. Jedinci, kteří si myslí, že tato práva takto získají, by naopak sami potřebovali chodit do školy, nebo ještě lépe se léčit.
A představa „životního prostoru“, představa, že když jednu zemi vybydlím, musím automaticky dostat jinou ... od koho to ti nacisté vlastně vzali?

Původně existoval jen společný majetek skupiny, případně společný majetek více skupin a osobní majetek, patřící jednotlivým lidem.
I nabývání soukromého majetku bylo při svém vzniku vázáno na příslušnost k určité skupině, a to skupině žen. Za okolností, kdy už skupina nebyla schopna zajistit všem svým členům v dostatečné míře životní potřeby, bylo ženám povoleno vlastnit majetek - za účelem zajištění výživy a výchovy svých dětí. Na některých místech máme tuto situaci dosud etnograficky dochovánu: soukromý majetek vlastní jenom ženy, muži vlastní jen osobní majetek, tedy to, co potřebují ke svému životu a k tomu, aby mohli chránit skupinu a být jí i jiným způsobem co platní.
Kapitalismus je tedy, zjednodušeně řečeno, svým původem „ženský“ systém. Je zajímavé, že v pojmech mužskosti a ženskosti uvažoval ještě německý kancléř Otto Bismarck (byť ne v oblasti ekonomie). Nezastával teorie o čistotě rasy, a naopak říkal, že tajemství úspěchu Pruska je v tom, že není čistě germánské, že německá duše je ženská, a musí být posílena slovanskou duší, která je mužská. Také svůj kulturní boj (Kulturkampf) pojímal jako boj německého národa proti římskému kultu (při kterém byl i roku 1874 fanatickým skatolíkem postřelen), a ne jako boj skatolických Němců proti „kacířským“ Čechům. (Boj probíhal za papeže Pie IX., onoho zakazovatele interrupcí.) Později, hlavně po Bismarckovu odstoupení (v roce 1890), byl však vývoj nasměrován jiným směrem, ke třetí říši, založené na estrogenech v mužských tělech, které v nich, na rozdíl od testosteronu, vyvolávají patologickou agresivitu. Co je svou podstatou kapitalista, který chce jen ležet, a aby mu zaměstnanci přinášeli „přiměřený zisk“, lze snadno domyslet. Nabízelo by se analogicky nazývat socialismus mužským systémem, protože je v něm chráněn osobní - „mužský“ majetek, který se v tomto světle na první pohled jeví jako protipól soukromého majetku. Ale nebylo by to správné, protože osobní majetek nebyl pouze výsadou mužů, měly jej i ženy (jen možná „méně zbraní a víc košíků“). Jak a nakolik by se tedy mohlo osobní a soukromé vlastnictví v nějakých ekonomických systémech navzájem doplňovat, je proto diskutabilní.
Pokud se socialismus zvrhne ve státní kapitalismus, je pak samozřejmě něčím velice podobným, jen v jiné barvě. Socialismus u nás však zdaleka nebyl státním kapitalismem v té míře, jak si někteří myslí, protože zde existovala nesrovnatelně vyšší míra ochrany osobního majetku, která je s kapitalismem - i státním - neslučitelná.

Zvláštním případem společného majetku pak je „společný majetek“ manželů a registrovaných párů. Zde se vytvářejí jakési pseudoskupiny (třebaže jsou tvořeny jen dvěma jedinci, což zní pro skupinu jako málo), které však po právní stránce nejsou považovány za skupiny, ale za právnické osoby. Rozhodně není pravdou, že by byly vytvářeny z důvodu výchovy dětí. Důvodem jejich vytváření je rozbití společnosti a ovládání lidí. (Jinak by nemohla být uzákoňována registrovaná partnerství i bez možnosti adopce. A pokud je adopce registrovaným párům povolena, je to hlavně z důvodu krytí tohoto faktu a také z důvodu krytí pedofilie.) Podobně jako firma nesou tyto pseudoskupiny většinou stejné jméno, případně jsou to Partner & partner.
Předpokládá se, že jedinci, kteří do takových svazků vstupují, se už vzdali své individuality, podřídili se, nejsou nemocným mocí nebezpeční, „milují Velkého Bratra“, a tak mají, na rozdíl od fyzických osob, stejné nebo podobné zvýhodnění při převodu majetku a podobné daňové úlevy jako právnické osoby. (Právnické osoby, firmy, jsou zvýhodňovány právě proto, že se předpokládá, že je vlastní deprivanti.) Jejich majetek je de facto soukromým majetkem firmy = jejich manželství, za kterou oni jednají, i když tato skutečnost není u nás ještě po právní stránce plně ošetřena.
Zajímavá je také praxe, pokud někdo chce z takového svazku vystoupit (pokud je to v daném systému vůbec nebo alespoň částečně možné). Platí nepsané pravidlo, ovšem striktně dodržované, že o všechen majetek bude připraven ten z partnerů, který projeví víc individuality, ať je to muž nebo žena. Kdo se chová jako „hovado“, vyhrává. Také platí, že je snadnější vystoupit z registrovaného partnerství, vyhrazeného homosexuálům, než z manželství, do kterého jsou vmanipulovávány heterosexuální osoby, ze kterého to případně nejde vůbec.

U nás téměř naprosto tabuizovaným tématem je družstevní vlastnictví nebo vlastnění podniků zaměstnanci. I když bytová družstva u nás opět nabývají na oblibě. Poté, co velké množství bytů přešlo do osobního vlastnictví, se družstva chovají tak, aby si zbylé členy udržela - váží si jich, a jejich představenstva nerozkrádají v takové míře jako výbory SVJ (alespoň mimo Prahu). Přitom i v západní Evropě nebo ve Spojených státech je to stále běžná forma vlastnictví. Družstevně jsou často vlastněny například obnovitelné zdroje: větrné elektrárny v Dánsku, solární elektrárny v USA. Zaměstnanci je vlastněna firma Gore, vyrábějící známý goretex, která se po léta umisťuje na předních, často i prvních místech v žebříčcích firem, pro které je nejlepší pracovat.
O komunitním nebo obecním vlastnictví, které je i v echt kapitalistických zemích také rozšířené (v případech, kde je u nás jednoznačně a tvrdě prosazováno vlastnictví soukromé, například u rozvodných sítí), ani nemluvě.
Českým špecifikem je ale ještě i to, že nejenže společné vlastnictví stále většině lidí „smrdí socialismem“, ale že lidé, pokud nějaká práva vyplývající ze společného vlastnictví mají, tato práva neuplatňují. Ať už z nezájmu, nebo proto, že i něco takového považují za „socialistický přežitek“, a mají za to, že za kapitalismu se přece všechno „řídí samo“. A tak na schůze společenství vlastníků nebo členů družstva, na kterých se rozhoduje o jejich majetku, nechodí, a i v případě, že ano, nejsou schopni svá práva hájit, a jako ovce odhlasují i téměř vše, co je proti jejich vlastnímu zájmu.
...Tato kolektivní vina českých obyvatel je také po zásluze kolektivně trestána, a tak jsme tam, kde jsme.


Uražení hlavy a česti, náhrada škody

Jedním z nejnepochopitelnějších jevů dnešní společnosti jsou žaloby ohledně uražení hlavy nebo česti. Jak je vůbec možné, že soudy takovou žalobu přijmou, když už v podatelně musí na první pohled vidět, že dotyčný, který tvrdí, že mu byla uražena hlava, ji má stále na krku, a že čest nikdy neměl? Jak se vůbec může taková hra, svou absurditou přesahující všechny hry na císařovy nové šaty, ujmout ve společnosti, ve které panuje jakáž takáž gramotnost? Jak je možné, že mohl file_1.wmf

avel podat asi 1200 žalob, ve kterých tvrdil, že mu někdo urazil hlavu, když každý viděl, že ji pořád má? ...Myslím, že ani skutečnost, že byl o hlavu menší, než je běžná velikost českých mužů, na tom nic nemění. I když mnohé vysvětluje.
Jak vůbec mohla vzniknout představa, že by někdo, kdo hlavu nebo čest nemá, ji mohl získat žalobou? A jaký by měl být výsledek těchto falešných žalob? Že by měl nakonec dotyčný hlavy dvě nebo i víc? A kolik si o sobě vlastně myslí, že měl nebo má hlav ten, kdo podává takových žalob víc? ...Vypadá to, že v některých případech je gramotnost na škodu, že některým dětem pohádky o dracích prostě do ruky nepatří. V zemích s demokratickou minulostí se dosud předpokládá, že pokud jde někdo do politiky, jde „s kůží na trh“ a je připraven snést veřejnou kritiku. A požadovat finanční „odškodné“ za to, že o nich někdo něco řekl, už nemohou vůbec. Museli by totiž dokázat, že jim taková škoda vznikla. A ta by v zemích, kde politici nesmějí mít další zaměstnání, mohla například presidentovi vzniknout jenom tak, že by mu byl snížen plat.
I v případě firem mohou být v dříve demokratických zemích kritéria pro dokazování způsobené škody dosud nastavena natolik přísně, že je těžké je splnit. Ale i tak se dá situace zneužívat a ropné a chemické koncerny už mnohokrát žalovaly ekologické aktivisty, i když věděly, že fiktivní škodu nemohou dokázat a soud prohrají. Náklady se jim i tak vyplatily, protože tyto aktivisty připravili o čas strávený u soudů, který tak nemohli věnovat například měření množství vypouštěných škodlivin.

Jistě, čest se snažili podivnými způsoby získat ti, co ji neměli, už dřív. Jsme odchováni literaturou a filmy plnými soubojů. Tyto souboje však představovaly daleko menší míru násilí než dnešní žaloby, i když to tak v oněch „akčních“ filmech na první pohled nevypadá. Když vás někdo vyzval na souboj, mohli jste ho poslat do patřičných míst, ke svým, a on se vám mohl nanejvýš jen přiblble posmívat. Když nepřijdete k soudu, dopadnete hůř...
Můžeme i říci, že souboje byly svým způsobem očistné. Ti, co neměli čest, se navzájem vybili, a byl od nich pokoj. Tím, že mohou deprivanti donekonečna ostatní žalovat pro uražení hlavy a česti, násilí roste.
V některých oblastech vedlo dokonce nepochopení toho, že se čest nedá získat žalobami a souboji (podobně jako se nedá koupit v apatyce), až k praktikování krevní msty. Ale i ta má v sobě autoregulaci, díky které nakonec i v takových oblastech vymizí. Logicky postihuje nejvíc ty, kteří ji nejvíc a nejdůkladněji praktikují. Ti se nakonec vybijí. A dá se říci, že když někde lidé klesnou na úroveň, kdy chápou okolní svět v pojmech msty, není ani na škodu, když se tak stane.
(Pokud násilí probíhá „cikcak“ mezi dvěma skupinami, které se tím navzájem oslabují, jak tomu při krevní mstě bývá, je to pravděpodobně lepší, než kdyby násilí působilo periodicky pouze jedním směrem a stupňovalo se. Nevede to k tak velkému nárůstu násilí, a už vůbec ne k tak dlouhodobému.)

Dokud nebudou ti, kteří podávají žaloby pro uražení hlavy a česti, končit podobně jako ti, kteří se pouštějí do soubojů nebo praktikují krevní mstu, dokud bude tento druh násilí tolerován nebo dokonce podporován, dokud se budou soudy podílet na těchto justičních vraždách, násilí ve společnosti poroste. Také jsme viděli, jak file_2.wmf

avlova agresivita stále rostla, až se nakonec stal humanitárním bombardérem - masovým vrahem.

Po právní stránce se opět jedná o presumpci viny, předpoklad, že za to, že má někdo hlavu nepoužitelnou a nemá čest, může ten, kdo na to upozorní. Nebo prostě o buzeraci, o šikanu za pomoci soudu.
Podobný smysl mají „zákony“ na ochranu před osobností, kterými jsou pronásledováni ti, co svým chováním dávají najevo, že osobnost mají. Paradoxně dost často dochází k tomu, že se nejedná o skutečné osobnosti, ale o disimulující deprivanty, a tak se navzájem soudí jedinci, z nichž nemá osobnost ani jeden. ...Takže se pak jedná o sudičskou obdobu zmíněné krevní msty.

Jakmile se začne uvažovat o tom, že by se na zločinu mohlo vydělat, je to problém. A není vůbec žádný rozdíl, jestli na zločinu chce vydělat ten, který se ho dopouští, nebo někdo, kdo chce parazitovat na tom, že se zločinu dopustil někdo jiný.
Problém je v tom, že pokud chci po někom za nějaký čin odškodné, je jednak takovýto způsob přemýšlení založen na mstě, na odplatě, tedy na tom, aby zločinec za svůj čin zaplatil - a navíc takovým způsobem, abych já na tom co nejvíc vydělal, tedy aby zaplatil penězi, které dá mně, a přitom mi už příliš nezáleží na tom, jestli bude pachatel ve své činnosti pokračovat a škodit dalším lidem.
Náhrada škody je za jistých okolností na místě, ale jenom a pouze za nich. Připadá jako logické, že pokud někdo něco z neopatrnosti (a dá se uvažovat třeba i o opilosti) poškodí, bude na něm (pokud nad tím poškozený nemávne rukou), aby škodu zaplatil, případně poškozenou věc opravil.
Už v případě dopravních nehod však například dochází k jisté nerovnoprávnosti, pokud bude někdo jezdit autem zhruba stokrát dražším než jiní, a požadovat, aby v případě nehody byla škoda placena z pojistky toho druhého. Vždyť nebýt jeho, neměli by ostatní možnost se s tak drahým autem srazit, on je vystavuje tomuto riziku. Promítnout takové riziko do pojistek drahých aut je však jen triviálním příkladem pro pojistnou matematiku.
Horší situace je v případě, kdy je možné žádat už nejen náklady za způsobenou škodu, ale i za fiktivní „psychickou újmu“. Když systém umožňuje podávat v krajním případě až takové žaloby jako: „Jak jste jel kolem mého vozu, zvířil jste prach. Zrnko tohoto prachu dopadlo na můj vůz, já jsem utrpěl šok, a žádám odškodné pět miliónů dolarů.“ Když jsem žil v Kanadě, byl tam několikanásobný rozdíl ve výši pojistek za auto mezi oblastmi, kde žili „lepší lidé“, kteří se takovýmito podvodnými soudními přemi živili (Toronto, Vancouver), a oblastmi, kde takoví lidé nežili (Winnipeg), kde se lidé chovali slušně. ...Systém, který podobné fiktivní žaloby umožňuje, je na nejlepší cestě k tomu, aby nakonec bylo možné žalovat kohokoli o jakoukoli částku bez udání důvodu - za provizi soudci.

K úplné katastrofě pak dojde, pokud je možné žádat odškodné nejen za poškozený majetek, ale i za lidi (převážně příbuzné). Pozitivně nesmýšlím ani o životním pojištění, které je ve skutečnosti jen sázením na smrt (a mělo by se tedy řídit loterijním zákonem), a spadá proto do kategorie „ruské rulety“.
Pokud nějaký systém umožňuje vymáhání „odškodného“ za smrt někoho jiného, je to jen jasným důkazem, že tento člověk byl považován za něčí majetek, a že tedy tento systém je otrokářský, ať se sám nazývá eufemicky jakkoli.
A není divu, že dnešní „civilizované“ společnosti, které „odškodnění“ za někoho jiného umožňují, společnosti, jejichž soudy takové žaloby přijímají, projednávají, a placení odškodného nařizují, také ve skutečnosti obchod s otroky, byť skrytý, tolerují.

V podobných případech se ve většině případů jedná o „nedbalostní trestné činy“, a o možnost neomezeně parazitovat na těch, kteří se jich neúmyslně, z neopatrnosti dopustí. Případně o další protiprávní postih těch, kteří se opovážili se bránit - ale to už není parazitování na zločinu (tedy spíš na nedbalostním trestném činu), to je parazitování zločinem. Parazitování na zločinu má však své negativní důsledky i v případě, že by se jednalo jednoznačně pouze o zločince.
Společnost se tak může postupně stát závislou na zločinu, na práci zločinců. Nemá pak zájem na snižování zločinnosti, ale naopak. Má zájem na recidivě, a tak, i když bude mluvit o prevenci zločinnosti, jejím skutečným zájmem bude, aby se z vězení naopak stala podobná školicí střediska zločinu, jaká můžeme vidět v některých filmových komediích. A pokud bude zločinců i tak málo, bude lidi zavírat zcela bezdůvodně a zcela libovolně, nebo podle nějakého klíče, který nemá s kriminalitou nic společného.
A dokonce nemusí jít ani o celou společnost. Náklady na jednoho vězně mohou být vyšší než hodnota jeho práce, pokud pro vězně vůbec nějaká práce je, a tak se věznění celkové společnosti nemusí vyplatit. Stačí ale jedna Společnost s. r. o., která bude ve vězeňství podnikat, a tak bude uplácet soudy, aby odsuzovaly nevinné, a „lobbovat“ politiky, aby prosazovali snadnější ukládání vyšších „trestů“, a pro ni prosazovali vyšší dotace ... a máme tu vznik vězeňsko-průmyslového komplexu jako v USA.

I kdyby se nakrásně podařilo pro všechny vězně zajistit práci a zorganizovat vězeňství tak, aby bylo výdělečné, byla by závislost na práci zločinců jistě ještě nebezpečnější než outsourcování práce do zahraničí.
Ale už i představa, že by někteří zločinci - například politici ať vrcholné nebo komunální úrovně - byli schopni vykonávat nějakou užitečnou práci, se zdá být poněkud „mimo mísu“, a představa, že by si dokázali takovou prací na sebe dokonce vydělat, je už pravděpodobně mimo realitu zcela. A pak už si vůbec nelze představit výdělečnost vězeňství v takových zemích, jako je Česko, kde je životní úroveň tak nízká a zoufalství lidí tak velké, že lze na stejnou práci kdykoli najmout někoho za mzdu nižší, než jsou i jen samotné náklady na ostrahu vězně.


Být jako oni či nebýt jako oni?

Pokud jste sami sebou, nemůžete být jako oni, ať děláte cokoli. Protože, „když dva dělají totéž, není to totéž“. Buď je někdo sám sebou - a pak má pro své jednání svůj vlastní důvod, nebo někdo není sám sebou, je jen nástrojem, a důvod leží mimo něj.
Pokud jste sami sebou, budete jednat ve vlastním zájmu nebo v zájmu skupiny nebo skupin na různém stupni hierarchie, jejichž jste členem. Můžete občas případně i své vlastní osobní zájmy upozadit, pokud považujete za důležitější se momentálně věnovat problémům skupiny, jejíž jste členem - a které se vás proto také dost podstatně týkají, případně se zase jindy naopak můžete věnovat víc svému rozvoji - který nakonec také prospěje celé skupině, protože jí pak budete moci být platný i v jiných, nových směrech (i když si to třeba někteří nebudou myslet). Nebudete ale nikdy jednat v příkrém protikladu s vlastními zájmy a se zájmy skupiny, ke které patříte. Jakékoli nutkavé jednání a sebepoškozování je také známkou, že jste „pod vlivem“ nějaké skupinové duše. Sebepoškozování je i popisováno jako specifická forma návykového chování, jako nelátková závislost.
Pokud někdo není sám sebou, jednání proti vlastnímu zájmu a proti zájmům skupin, jejichž je členem, samozřejmě nepředstavuje problém. Pokud je ovládán skupinovou duší, která má za cíl odstranění života na Zemi, ochotně odstraní ze Země jak „sebe“, tak členy skupin, jejichž je členem ... a samozřejmě i členy skupin, jejichž členem není. Často používaný výraz novořeči „sebevražedný útočník“ samozřejmě nereflektuje skutečnost, že u fanatiků, kteří tyto útoky provádějí, není žádné sebe, a nemůže tedy jít o sebe-vraždu.

Nic z toho, co zde říkám, samozřejmě deprivantům nezabrání v tom, aby stále dokola tvrdili, že když říkáte pravdu, je to stejné jako lhát, a že když se bráníte, je to stejné jako útočit. A dokonce to ani mnohým lidem nepomůže pochopit, že nebýt jako oni znamená být pravdivý ve svých slovech i ve svém myšlení (případně i ve svých činech, pokud máte možnost něco dělat), a bránit svou integritu.

Někdo řekne, že nemáme právo zasahovat do vývoje světa a společnosti. Ale my tady jsme právě proto, abychom zasahovali - samozřejmě přiměřeně a v mezích svých možností. A dokonce už jenom tím, že jsme, často zasahujeme, aniž bychom chtěli. Takže bych spíš řekl: máme právo zasahovat tím, že nezasáhneme?
Nejčastějším argumentem pak je, že když už budeme zasahovat, tak, abychom nebyli jako oni,  musíme zasahovat „nějak jinak“. Ale jak jinak chcete zasahovat, když si deprivanti zmonopolizovali všechny účinné způsoby, zkompromitovali je tím, že je sami „prováděli“ - spíš napodobovali v překroucené podobě, a pro vás postavili v hojném počtu známé lampárny, ke kterým se teď chcete utíkat?

S tímto „nebýt jako oni“ souvisí i zakazování lidem vlastnit a nosit zbraně a tvrzení, že zbraně vedou k násilí. Už v prehistorii však vidíme, že rozšíření zbraní v eneolitu vedlo naopak k poklesu výskytu násilně způsobených zranění v kosterních nálezech. Násilných zranění se nachází víc v předchozím neolitu, kde se zbraně téměř nevyskytují. Předpokládá se proto, že se v případných konfliktech lidé bili zemědělským nářadím. Například R. Schulting: War without warriors? The Sixth World Archeological Congress, 29 June - 4 July 2008, University College Dublin
O souvislosti vlastnictví zbraní s násilím nesvědčí ani současné celosvětové statistiky, podle kterých je bezkonkurenčně největší procento vražd pácháno střelnou zbraní v Bangladéši, kde je střelných zbraní mezi lidmi bezkonkurenčně nejmíň. A to až tak málo, že si člověk říká, že snad musejí mít pro tyto účely půjčovny. Statistiky z jednotlivých zemí jsou také dostatečně známé. Například statistiky z USA, dokládající, že nejméně násilí je v oblastech, kde mají lidé zbraní nejvíc, a nejvíc násilí naopak tam, kde je držení a nošení zbraní omezeno. A stejně tak je známa skutečnost, že zločinci si zbraně opatří vždycky. (A také skutečnost, že nemají nejmenší zábrany páchat zločiny legálně drženou zbraní.)

Jako jedna z hlavních podmínek vzniku státu je uváděn vznik monopolu vládnoucí vrstvy na násilí. Je otázkou, jestli to, co tím vznikne, je možné nazývat státem, ale násilí a všechno, co u druhých násilím nazývají, si každopádně zmonopolizovali velice důsledně. Jakákoli účinná obrana před násilím je prohlášena za „nepřiměřenou“, a kdo se opováží bránit, je prohlášen za zločince, a násilně zlikvidován. A často i v případě, že se brání jen slovně. ...I náboženství překrucují tak, že máte být lidmi dvojí tváře, a v případě útoku tuto „svou“ duhou tvář nastavit - ukázat jim, že k nim patříte.
Dále k tomu, abyste mohli něco dělat, často potřebujete peníze. A tak jsou lidé nejen okrádáni, aby peníze neměli, ale ještě jim vykládají, že je to tak správně. Dřív se říkalo, že „chudoba cti netratí“ (peníze zřejmě potřebují jen ti, co žádnou čest nemají, a tak se o peníze stále soudí - jako o náhražku za ni), v modernější verzi pak říkají, že člověk přece žádné peníze nepotřebuje a mít nemá, že má žít na dluh. U nás pak lidem také říkají, jak si mají „utahovat opasky“, a jak „všechno prožrali“ (hlavně svou budoucnost - aby s ní už nepočítali). A pokud někdo jiný než oni peníze má, podle nich tím „brzdí ekonomiku“. A když je nemá, vynadají mu, že má málo půjček.
Ale nejde jen o oficiálně vydávané peníze. Ekonomika může fungovat, a velmi dobře, i na základě různých lokálních měn, výměnných systémů. A oni samozřejmě udělají vše, aby takové systémy nevznikly (například jejich „diskreditací“ - pomluvami, lžemi, strašením, prostě propagandou), a pokud vzniknou, udělají vše, aby je co nejdřív zničili (buď silou, nebo tím, že do systému dostanou své loutky, které jej povedou pro ně vhodným směrem - a nevhodným pro lidi).
Také náboženství překrucují v tom smyslu (a už hodně dlouhou dobu), aby lidem vnucovali extrémní chudobu, ke které mají oni sami opravdu daleko. ...Starý hinduistický požadavek, aby se člověk vzdal všeho majetku, a ponechal si jen tolik, kolik mu stačí k živobytí do konce života, má naopak opravdu daleko k extrémní chudobě.
K tomu, abyste mohli fungovat, potřebujete také mít nějaký sexuální život. A tak sex také potlačili, a co z něj zbylo, si v překroucené podobě zmonopolizovali. V překroucené, protože pro skutečný sex je třeba mít duši, skutečný sex je o komunikaci. (Jak vám řekne každá zkušenější žena: pravičáka vždycky nahradíš robertkem.) Sex si zmonopolizovali jeho komercializací, a vytlačováním heterosexuality homosexualitou. Zákazy interrupcí a omezování přístupu k nim, jsou ze značné části také právě monopolizací sexuality homosexuály, a skutečnost, že homosexuální klérus a homosexuální politici proti homosexualitě navenek vystupují, na tom nic nemění. Jich se problém nechtěného otěhotnění netýká. ...Porovnejme si požadavek absolutní pohlavní absence, kterou hlásají dnešní církve, s taoistickým doporučením, že by měl muž se svým semenem šetřit, na které se také někdy odvolávají ti, kteří vnášejí asexualitu do dnešních alternativních duchovních směrů. Toto doporučení přesně zní: muž by měl za noc souložit s deseti ženami, ale ejakulovat by měl za celou noc, pokud je tlustý, dvakrát, a pokud hubený, jen jednou.
Tisícileté snahy církví o monopol na vše, co souvisí s duchem, snad ani není třeba rozvádět. Ať už jde o ducha v nehmotné podobě, nebo o spiritus sanctus v podobě hmotné, o etanol, který jej při křesťanském obřadu symbolizuje, a který si například skatoličtí kněží také monopolizují, při přijímání jej vypijí sami, věřícím jej nedají, ženou je do hospod, a pak jim nadávají santusáků. (Etanol si pak monopolizují i jejich sekulární „protějšky“, a vybírají z něj „spotřební daň“, dokonce vyšší než desátky.) ...Ale i alternativní duchovní směry dnes trpí obrovskou komercializací, snahami o monopolizaci Například požadováním po účastnících různých seminářů, aby podepsali prohlášení, že informace, se kterými se na nich seznámí (a které jsou často obecně známé), nebudou nikde šířit. , a vnášením dezinformací, které mnohé odrazují, a naopak přitahují takové lidi, kterým se zase jiní chtějí vyhnout.

V neposlední řadě se musíte umět zorganizovat. To je to, co oni ovládají, a co vám nechtějí nedovolit. Ať už tím, že vám v tom, abyste se organizovali, zabrání silou, svými „zákony“, nebo tím, že vám budou vykládat o „individualismu“. A pokud nějaké organizace vzniknou (nebo je i sami založí) povedou je pomocí svých infiltrovaných loutek tak, aby ve vás vzbudily odpor.

A úplně na prvním místě musíte být navzájem solidární. To jsou oni v nejvyšší míře. Ani z politiky nikdo neodejde bez „trafiky“, a pokud jde o ona tlustá střeva, právě ta vám tlučou do hlavy příklady miliardářů, kteří zkracovali, nadělali miliardové dluhy, a ostatní miliardáři se na ně složili, dluhy za ně zaplatili, a dali jim dalších pár miliard, ať si zase hrají. Vykládají, že oni mají jinou psychiku, že to „nevzdají“. Tím to asi nebude. Mnoho bezdomovců by to taky nevzdalo, kdyby jim někdo dal pár miliard. Takže to spíš bude o tom, že když budete v problémech vy, dnes už vám nikdo nic nedá.

„Nebýt jako oni“ tedy znamená, že nebudete schopni a ochotni se bránit, budete žít v nedostatku, nebudete mít sex, budete přijímat ideologie, které vám oni předkládají a kterým sami nevěří, nebudete schopni se zorganizovat a nebudete navzájem solidární. Tedy, budete přesně tam, kde vás chtějí mít!


Co chtějí a co jim nedat

Skupinové duše a deprivanti jimi ovládaní chtějí jediné: zbavit lidi (a bytosti vůbec) individuality, ovládnout je, a pokud se jim nehodí, zničit. 
Tento boj probíhá ve vesmíru po miliardy let. V naší pozemské oficiální historii tento boj můžeme sledovat asi šest tisíc let, do doby sumerské říše. V neoficiální historii několik set tisíc let. Doporučuji knihy Zacharia Sitkina, které vycházejí z klínopisných tabulek, které dobu posledních několika set tisíc let popisují, knihy Erdogana Ercivana a knihy podobné.
Biblické „stvoření člověka“ z hlíny - tedy pozemského „materiálu“ - které je z těchto tabulek ve zjednodušené formě přejato, podle nich nebylo ničím jiným než genetickými manipulacemi, kterými se „bohové“ (dnes je nazýváme negativními mimozemšťany) snažili zbavit pozemského člověka individuality a udělat z lidí poslušné otroky. Zpočátku pro práci v dolech, později je používali i jako vojáků ve vzájemných válkách. (Pokud budeme uvažovat o tom, že čas není lineární, nebo o paralelních světech, bude zase všechno jinak.)

Konstantin Gordějev posbíral výroky vysoce postaveného deprivanta Brzezinskiho o budoucím vývoji světa a pokusil se z nich složit jejich plán. Vychází zhruba toto:

V první fázi má být lidstvo vyvražděno až na 500 miliónů jedinců. Důvodem, proč zrovna tolik, je podle jejich vlastních slov, že plně ovládat větší počet by organizačně nezvládli. Zbývajících 500 miliónů jedinců by měli být pravděpodobně už pouze deprivanti od narození nebo deprivanti „vyrobení“. Jako metoda „deprivantizace“ se nabízí implantování čipů do mozku nebo jiný typ „mozkové chirurgie“ (obecně bych používal třebas nepřesný výraz lobotomie), případně udržování ve zdrogovaném stavu. Pro přechodnou dobu je možné i zotročení lidí a jejich udržování v poslušnosti pomocí čipů s jedem, kterými je možné je kdykoli na dálku zavraždit. Tito zotročení lidé a bioroboti by měli jediný úkol, a to vybudovat na Zemi obří automatickou továrnu schopnou vyrobit v podstatě naprosto všechno (patrně i pokud jde o biotechnologie). Život na Zemi by byl zlikvidován, aby nemohl narušovat chod tohoto megaprovozu, případně by byly ponechány jen některé živočišné a rostlinné druhy, se kterými by si tento sytém „věděl rady“. Jakmile by továrna stála a byla schopna plně automatizovaného provozu, i se sama opravovat, byli by i tito otroci zlikvidováni. (Je i možnost, že by byli likvidování postupně, jak by se snižovala jejich potřeba.) Zůstalo by jen „vedení podniku“. A nakonec by bylo zlikvidováno i to. Jako možnost by asi měli na výběr, aby se buď zabili sami, nebo naprogramovali stroje tak, aby to udělaly za ně. Úvahy, že by se měli odstěhovat na základny na Mars jsou sice „hezké“, ale ani v nejmenším nechápu, proč by je tam měl někdo chtít.
Tento plán, byť to v něm není výslovně řečeno, vypadá na jakousi smlouvu s negativními mimozemšťany: „My vám dáme technologie k zotročení a ovládání lidí, a vy nám za to postavíte fabriku na všechno, co můžeme chtít. Mezitím si to „hezky užijete“, a tolikátého a tolikátého tady budou „klíče na stole“ a vy už tu nebudete zavazet.“ ...Taková klasická pohádková smlouva s čertem.
Na druhou stranu to zní sofistikovaněji než dřívější představy ve staré ufologické literatuře, podle kterých je cílem negativních mimozemšťanů vmanipulovat (aby to nebylo na ně) lidstvo do toho, aby Zemi zničilo (například atomovou válkou), a pak převzít tuto planetu bez života a používat ji k těžbě surovin.

Jen doplňuji, že ono „snížení počtu“ obyvatelstva nemá v žádném případě nic společného s řešením otázky přelidnění, jak se často tvrdí. Naopak, přelidnění bylo vyvoláno úmyslně, právě proto, aby bylo možné tyto lidi obětovat. Neexistoval v podstatě žádný důvod, který by bránil tomu, aby se po druhé světové válce státy celého světa dohodly na tom, že nebudou nadále zvyšovat počet svých obyvatel, a tuto dohodu i dodržovaly. Na toto dodržování mohla být i vázána podpora jinými zeměmi - což by vedlo ke zcela jinému demografickému vývoji zejména v zemích „třetího světa“. „Důvod“, proč se tak nestalo, existoval jen jediný. Ti, kteří chtěli dosáhnout vlády nad světem tím, že za druhé světové války v koncentračních táborech černomagicky obětovali milióny lidí, usoudili, že se jim nepodařilo dosáhnout světovlády proto, že se spletli ve výpočtu o tři řády, a že příště musí vraždit místo miliónů miliardy.
(Obvykle uváděná čísla jsou 6 miliónů povražděných ve vyhlazovacích táborech a plánovaných 6 miliard v blízké budoucnosti. Číslo 6 miliónů bývá někdy zpochybňováno, ale jak je vidět, sami nacisté z něj vycházejí. Jestli proto, že se jedná o přesný údaj, nebo proto, že jej přijali za dogma a východisko pro své další plány, zde neřeším.)
To, že se jednalo o černou magii, které přikládali nejvyšší důležitost, a tak měla i nejvyšší prioritu, máme doloženo. ...I v době, kdy už nacisté prohrávali a na ruské frontě ustupovali, měly vlaky s vězni vezenými do vyhlazovacích táborů přednost před vlaky vezoucími munici na frontu.

Papež Jan Pavel II. (Wojta Katyla) byl papežem, který nejvíc ze všech papežů cestoval. A cestoval právě hlavně do zemí třetího světa, kde lidi nabádal k tomu, aby se ještě víc množili. (A odsuzoval jakoukoliv antikoncepci.) ...Ten samý Katyla, který za druhé světové války jako zástupce IG Farben vozil Cyklon B do plynových komor.

Cílem vládnoucích tlustých střev je tedy zánik inteligentního života na Zemi, případně zánik veškerého života na Zemi. - Pro takový automatický provoz je přece lepší „sterilní prostředí“, nejlépe sterilní celá Země.
Pokud by vývoj ve světě nasvědčoval tomu, že se jim jejich plány daří provést, bylo by menším zlem odpálit dostatečné množství atomových zbraní a zajistit tak, aby přežil alespoň nějaký život, a později se snad mohl opět vyvíjet i inteligentní život - na základě nějakých jiných, přeživších druhů. ...Samozřejmě, že ani takovým činem by tomu, kdo by to „zmáčkl“ žádná špatná karma nevznikla. Šlo by jen o to, neunáhlit se ... ale také nepropást poslední vhodný okamžik.
Větší nebezpečí zničení života na Zemi ale v současné době hrozí z jejich strany. Jsou zoufalí, protože jsou dnes ve světě ze svých pozic vytlačováni, cítí se být zahnaní do kouta, a jsou rozhodnuti v případě neúspěchu zničit všechno, i když tím zničí i sami „sebe“. Ze strany skupinové duše, která je ovládá, je to pak přistoupení na „plán B“: nebude automatická fabrika, ale bude holá Země, bez života, vhodná k těžbě surovin.

Většina z nás toho v dnešní době může dělat velmi málo. Ale každopádně se alespoň můžeme snažit mít v hlavě jasno, co ano, a co ne.
...Ostatně už dnes i přestává být hlavní otázkou, co máme nebo co můžeme dělat, ale jestli na to vůbec ještě zbývá čas.

Velké rozčarování v současné době prožívají lidé z toho, co se nazývá demokracie. Demokracie by měla být vládou lidí, ale tou v dnešní době rozhodně není. Jak dobře vidíme, i v „demokracii“ se k moci dostávají ve velké míře deprivanti, a tak jde opět o deprivantokracii Používá se také výraz kakistokracie - vláda těch nejhorších. U nás se ale příliš nevžil., velmi podobnou té, kdy byli lidé ovládáni deprivantskou šlechtou a deprivantským klérem. Není divu. „Demokracie“ byla v západní společnosti zavedena pouze jako kamufláž, až v době, kdy už deprivanti cítili jistotu, že většinu obyvatel vždy zmanipulují, a budou tak vládnout skrze tuto zmanipulovanou většinu a nastrčené loutky. Nejedná se tedy o „tyranii většiny“, jak se někdy demokracii chybně říká, ale o tyranii deprivantů Název knihy Vzpoura deprivantů je také nepřesný, protože těžko můžeme mluvit o vzpouře u někoho, kdo je loutkou a nemá žádnou vlastní vůli., kteří touto většinou manipulují.
Aby byla demokracie demokracií, museli by mít volební právo pouze lidé, ne deprivanti. Ti, kteří podléhají jedné skupinové duši, by teoreticky mohli mít jeden společný hlas. Teoreticky, protože v praxi by tato skupinová duše musela dokázat, že je občanem dané země (a že je plnoletá) - musela by mít občanský průkaz. V případě temných sil z jiných rozměrů by takové dokazování bylo asi dost obtížné.
...Zjednodušeně řečeno, ve skutečné demokracii by měla pravice nanejvýš tento jeden hlas. I když počet hlasů by se zredukoval i levici.

V té podobě, v jaké je současná „demokracie“ praktikována, mají deprivanti navíc zaručeno vládnutí i když jsou v menšině. Deprivantů je, pokud počítáme i slabší formy postižení, sice kolem jedné třetiny I když se v různých zemích, u různých národních skupin a v různých společenských vrstvách počet deprivantů samozřejmě liší: 
 U „sudetských“ Němců, kteří byli v převážné většině potomci zločinců, kteří z Německa prchli v 18. a 19. století do Českých zemí před zákonem, byl podíl deprivantů 90 %. Ti z nich, kteří nebyli deprivanty, to mezi nimi museli mít opravdu těžké! ...Z tohoto čísla také vidíme, že by Češi nemohli „vyhnat“ víc Němců, než kolik Němci povraždili Čechů, ani kdyby sebevíc chtěli. (Tedy, kdyby o odsunu československá vláda vůbec rozhodovala a nebyl nařízen vítěznými mocnostmi, a kdyby odsun z velké části nebyl místo odsunu útěkem organizovaným samotnými nacisty, či dokonce evakuací prováděnou wehrmachtem.) A také, že nacisté vyhnali z pohraničí daleko víc Čechů s individuální duší, než kolik Němců s individuální duší žilo v celém Československu. Podíl deprivantů je také vyšší u „vyšších“ společenských vrstev, počínaje střední třídou, vyšší střední třídou, a tak dále..., ale právě proto jim v „demokratických“ volbách obvykle stačí třetinu voličů natolik znechutit, aby k volbám nešli, a při volební účasti kolem 65 % pak automaticky vyhrávají. (Samozřejmě hraje roli ještě volební propaganda, sliby, lži, projekce, manipulace. O volebních podvodech a dosazování okupačních „správ“ nemocnostmi bez ohledu na výsledky voleb ani nemluvě.)
Situace byla pravděpodobně podobná už dávno. Například v athénské demokracii se volby příliš často neužívaly a do většiny funkcí byli občané vybíráni losem, neboť losování Athéňané považovali za demokratičtější a spravedlivější než volby.  ...Při losování je na rozdíl od „demokratických“ voleb dvoutřetinová pravděpodobnost, že se na dané místo dostane člověk. Losování později částečně převzali i Římané.

...Nedávno jsem se setkal s výkladem Zjevení sv. Jana 12,4, který jsem dosud neznal. V této části se píše o draku, který „ocasem smetl třetinu hvězd s nebe a svrhl je na zem“. Podle tohoto výkladu smyslem výroku je, že třetina všech lidí je v moci satana, dnešním jazykem tedy deprivanty. Jedná se tedy o svržení oněch božích jisker, které nosíme v sobě, o kterých jsem se zmiňoval na začátku knihy. A téhož dne večer jsem četl o tom, že Boblig z Eklhaftu, který vraždil jako inkvizitor ve Velkých Losinách, Šumperku a okolí - který jednoznačně patřil k oné jedné třetině - prý říkal, že je třeba vyvraždit dvě třetiny obyvatelstva. (Proti deprivantům typu Brzezinskiho byl tedy ještě poněkud břídil. A to jak teoreticky, tak prakticky - sám stihl povraždit pouze něco přes sto lidí.)

Skutečnost, že systém, který si říká demokratický, umožňuje, aby se voleb účastnily strany, které rozhodně demokratické nejsou (i když mají třeba toto slovo v názvu), systém, který do voleb připouští pravicové kandidáty (případně i pseudolevicové), kteří jsou svými bláboly i konáním s čímkoli demokratickým v naprostém rozporu, je naprosto absurdní. Skutečnost, že tyto neplatné hlasy nejsou anulovány, a ani není možnost neplatně „zvolené“ kandidáty odvolat (a to ani po čase, kdy se jejich deprivantství, které mohlo být předtím skrýváno disimulací, projeví zcela otevřeně), jasně říká, komu má systém sloužit. Systém, který umožňuje demokratickým prostředkem, jako jsou volby, demokracii naopak potlačit, rozhodně není demokratický.
Páchat násilí „demokratickými prostředky“ prostě demokratické není. Proto ani volby, pomocí kterých se páchá násilí, nemohou být ve skutečně demokratické společnosti za demokratické uznány, a musí být považovány za neplatné. Volení nedemokratických pravicových stran a politiků v demokratických volbách musí být proto považováno za od počátku neplatné pro naprostou neslučitelnost cíle a prostředku.
...Potrubí, které by sloužilo zároveň jako zdroj „pitné“ vody a zároveň k odvodu odpadu ze záchoda, by také asi nikdo nenazýval vodovod.

Skutečná demokracie by tedy byla demokracií lidí s individualitou, nikoli „demokracií“ bezduchých zmanipulovaných těl. Skutečná demokracie by také mohla fungovat jen za předpokladu, že by dostatečný počet lidí uměl rozlišit lidi skutečně individuální od deprivantů. Za předpokladu, že by dostatečný počet lidí měl schopnost rozlišovat mezi skutečným individuálním názorem a opakováním přijatého dogmatu. Mohla by fungovat jen ve společnosti, ve které je hranice mezi svéprávností a nesvéprávností chápána jako hranice mezi individuálním a neindividuálním. A podle stejných kritérií by muselo být lidem přiznáváno a deprivantům nepřiznáváno volební právo, a to v nejširším slova smyslu - tedy právo účastnit se na rozhodování ve věcech týkajících se jakékoli skupiny. To není žádná diskriminace. Pojem nesvéprávnost existuje i dnes a za diskriminaci se to nepovažuje. Jen je třeba jej rozšířit na všechny nesvéprávné.

Z hlediska duchovního vývoje se počítají jen duše, nikoli těla. Obdobu můžeme najít i v pohádkách - vodníci taky počítají jen duše a ne prázdné hrnky. Prázdné „hrnky“ počítají jen sumerští „bohové“, kteří se snažili (a dosud snaží) vytvořit z hlíny „člověka“, ve skutečnosti z pozemských lidí bezduché otroky.
Jak jsem už psal, partnerem pro individuálního člověka nejsou deprivanti, ale až první duše, která řetězec loutek ovládá. Proto pro člověka nejsou partnerem ani tito deprivantští „bohové“, negativní mimozemšťani, ale až první duše, která je nad tím vším, která ovládá tento řetězec neindividuálních forem života.

Každý člověk má větší hodnotu než celé národy ovládnuté skupinovou duší, než všichni negativní mimozemšťani a falešní „bohové“ dohromady.

Nemá žádný smysl ztrácet čas snahou o komunikacích s těmi, kteří jsou plně ovládnuti skupinovou duší, a kteří proto nerozhodují o ničem - ani sami o sobě. A podobně nemá žádný smysl se bavit ani s někým, kdo je plně ovládnut v jedné jediné věci - o této jedné věci. K tomu byste potřebovali schopnosti šamanů, kteří například rozmlouvají s druhovými dušemi zvířat. Bavit se s kýmkoli níž, než je taková skupinová duše, nepřináší žádný výsledek. A je jedno, jestli jsou to politické loutky, nejbohatší tlustá střeva, negativní mimozemšťani nebo zmínění „bohové“. Všechny takové snahy jsou marné, a jsou jen formou onoho známého stěžování si na lampárně.

Jakmile někoho považujete za víc než je, ať v kladném nebo v záporném slova smyslu, posíláte mu energii.

Přesně to je podstatou energetického parazitismu, upírství. Jakmile někoho považujete za lepšího nebo horšího než je, věnujete mu větší pozornost, než je na místě, dáváte mu svou energii. Proto se lidé chtějí stát slavnými, proto se někteří snaží, aby si o nich druzí naopak mysleli, že jsou horší a nebezpečnější, než ve skutečnosti jsou. Proto na sebe lidé i zvířata přehnaně upoutávají pozornost. - Proto děti křičí, husy kejhají, psi štěkají. (A proto také nechávají lékaři pacienty dlouho čekat v čekárně - aby se nabili jejich energií a snáze zvládali svou náročnou práci.)

Co tedy můžete udělat, je naučit se považovat deprivanty za přesně to, co jsou, za nic víc ani míň. Tím si uchráníte obrovské množství energie. Nikdy si je neantropomorfizovat, nikdy nepodlehnout falešným představám, že „jsou to také lidi“. Prostě nejsou. Jsou něčím posedlou biomasou, biologickým odpadem, často navíc nebezpečným biologickým odpadem. Pokud není v dané společnosti možné s nimi jako s biologickým odpadem nakládat (například je likvidovat jako nebezpečný biologický odpad v kafilérii), alespoň je ignorujte. A ignorujte je co nejdůsledněji.
V podstatě jsou mozkově mrtví, neboť jejich mozek neslouží individuální duši. A pokud nemáte možnost je „odpojit“, považujte je důsledně za totéž, jako jakékoli jiné tělo s mrtvým mozkem, udržované na přístrojích. Jen s tím rozdílem, že v tomto případě rozhodně není na místě žádná pieta.

Je třeba nepřijímat jejich memy, jako známé Chammurapiho „oko za oko, zub za zub“, které sice reflektuje (velmi relativní) rovnost mezi deprivanty a arbitrární rovnost mezi otroky, ale vůbec ne vztah lidí a deprivantů. Jelikož deprivanti jsou jen malými částmi, buňkami skupinové duše, ve vztahu lidí k deprivantům naopak platí: smrt za oko, smrt za zub, smrt za každý zkřivený vlas. Je třeba si uvědomit, že skupinová duše, která deprivanty ovládá, má prostřednictvím jejich těl mnoho očí, mnoho zubů, mnoho vlasů, kdežto vy máte oči jen dvě, takže přijetím takového memu se ocitáte ve zcela nerovnoprávném postavení. ...Jak píšu výše, ani celý národ ovládnutý jednou duší by neměl větší cenu než jedinec a neměl by ve vývoji přednost.
Podobně je třeba nepřijímat jejich memy ohledně placení za oko, placení za zub, které se vyskytují už i ve starších sumerských zákonících než je Chammurapiho. ...Na to, abyste našli někoho, kdo má víc peněz než vy, nemusíte ani hledat skupinovou duši.
A podobně je dobré vědět, že i „daň z hlavy“, v postatě - a přesněji - daň z individuality ukládali deprivanti v historii vždy pouze zotročenému obyvatelstvu. Ve všech společnostech, kde byli občané do jisté míry svobodni, platili daně podle svého příjmu či majetku. V případě, že ve společnosti byli někteří považováni za svobodné a jiní za otroky, svobodní platili podle příjmu, otroci za individualitu.

Jistě, platí známé: „Co tě nezabije, to tě posílí“. I existence deprivantů kolem nás má tento smysl. Což ale neznamená, že by se oni sami ze své vůle obětovali, aby nás tímto způsobem trénovali. Ve skutečnosti to funguje tak, že skupinová duše si prostě vybere ten nejslabší článek, přes který pak na nás útočí. A pokud nějakou skupinovou duši hodně podráždíte - obvykle tím, že se chcete „trhnout“, zbavit se nějaké závislosti či přestat sdílet nějakou ideologii - mohou útoky přicházet i přes lidi, kteří do té doby až tak slabým článkem nebyli. A rozhodně ne proto, že by si to tito lidé vybrali. Proto lidé, kteří se věnují hodně duchovním cvičením, odcházejí do ústraní, aby něčemu takovému nezavdávali příčinu. Aby tyto útoky nepřicházely přes lidi, kteří jim jsou blízcí.

Problém je, že „to“ stále častěji zabíjí. Růst násilí je dobře vidět na růstu počtu vojáků, kteří za války střílí na vojáky nepřítele. V dřívějších konfliktech totiž velká část vojáků zabíjet odmítala a střílela mimo. To také vysvětluje nám dnes nepochopitelnou skutečnost, proč se v dřívějších válkách vedlo tolik útoků „na bodák“ s puškami, které měly dostřel několik kilometrů (účinný několik set metrů). Například známou bitvu u Hradce Králové v roce 1866, kde sice Prusové měli opakovačky, ale rakouské pušky zase daleko větší dostřel, a tak je „Rakušané“ teoreticky nemuseli na dostřel jejich pušek vůbec k sobě pustit. ...Byla to v podstatě jediná možnost, jak vojáky donutit ke skutečnému boji. Velmi nízký počet vojáků střílel na vojáky nepřítele v napoleonských válkách, i za občanské války v Americe. V případě amerických vojáků jich ještě ve druhé světové válce střílelo na cíl jen 15 - 20 %. V korejské válce to už bylo kolem 55 %, a ve Vietnamu kolem 95 %. V současné době už američtí žoldáci vraždí a mučí „jen tak pro zábavu“ civilisty, a dokonce požírají jejich vnitřnosti. Většina Američanů dosud neví, že pro Evropany a pro celý „zbytek“ světa jsou islamisté totožní s Američany. „Zbytek“ světa prostě nerozlišuje, jestli je někdo „jenom“ najat jako americký žoldák, nebo jestli má americké občanství. „Zbytek“ světa je považuje za Američany, třebaže tito žoldáci pocházejí z mnoha desítek zemí světa. Ostatně z mnoha desítek zemí pocházejí i Američané sami.
Islamismus navíc není islámem, ale ideologií vytvořenou z islámu právě Američany, je americkou formou islámu, ideologií původně vytvořenou pro Taliban, který USA vytvořili v Afghánistánu pro boj proti Sovětskému svazu. Předtím žádný islamismus neexistoval.  A USA si dnes dokonce dělají prostřednictvím své al-CIA-dy monopol na výklad islámu.
Jako důvod, proč vojáci na lidi nestříleli, se uvádí, že v konfliktní situaci se zapíná střední mozek, který je u lidí stále ještě stejný jako u zvířat, a má v sobě zakódovány silné zábrany v zabíjení jedinců stejného druhu. K tomu, aby vojáci na lidi stříleli, je třeba činnost jejich středního mozku potlačit podmiňováním při výcviku, „praním“ mozků Také „moc pěkná“ ukázka novořeči vyvolávající představu zářivě bílého mozku vypraného jiným než běžným pracím prostředkem. Dřív se místo toho, že má někdo „vypraný“ mozek, říkalo, že má v hlavě nasráno..., nebo jim mozek zablokovat drogami. ...K tomuto podmiňování - aby byly děti později použitelné jako vojáci - slouží i všechny počítačové střílecí hry.

Míra násilí a tolerance násilí u nás v dnešní době přesáhla nejen všechno, co tu kdy v minulosti bylo, ale i všechno, co si dřív lidé dokázali v nejbujnější fantazii představit.
Například ani po bitvě na Bílé hoře si skatolící nedovolili tvrdit, že jim patří chrám sv. Víta. Dnes tyto jejich teroristické útoky na chrám už dvacet let pokračují. A dokonce ani Heydrich si nedovolil znovu postavit „mariánský“ sloup, oslavující pobělohorskou genocidu českého národa. Dnešní tlustá střeva a dosazené loutky jeho postavení prosazují za každou cenu. (Dalo by se sice spekulovat, že Heydrich možná chtěl postavit až sloup na oslavu svého vlastního „konečného řešení české otázky“, které měl v plánu, místo aby oslavoval toto habsburské „konečné řešení“, ale žádné důkazy pro to nemáme.) A pokud bude ona ohavnost opět postavena - a Staroměstské náměstí přejmenováno na Sratoměstské - a pokud ji někdo opět strhne, asi dopadne hůř než Franta Sauer. Dnes, v době, kdy se zavírá i za přimalování tykadel na plakát. A ani nebudou předstírat - jako předstírali v případě Milady Horákové - že je to z nějakého jiného důvodu.
Pak tu máme dnešní rozsáhlou církevní genocidu Když sami počítají cenu lidského života u nás na jeden milión Kč, tato loupež víc než sto padesáti miliard je de facto vraždou víc než sto padesáti tisíc lidí. a protiprávní exekuce, kterými bylo jen za několik málo posledních let dohnáno k sebevraždě desetkrát víc lidí, než kolik jich bylo popraveno za tak propíraného „komunistického“ režimu. ...Nepředpokládám, že by sebevraždy páchali oni nenapravitelní „notoričtí“ neplatiči a dlužníci, kteří si z ničeho nic nedělají, a stejně z nich nikdo nic nedostane.

Dokud se lidé nenaučí zlo rozlišovat a bránit se mu, rozeznávat deprivanty, a na rozdíl od nich být sami sebou, je možnost přežití lidstva opravdu malá. A pravděpodobnost, že k takové změně dojde jako na jednom z prvních míst právě u nás, je ještě menší. Stále víc lidí to považuje dokonce za nemožné, vzhledem k tomu, do jaké míry u nás lidé odmítají jakoukoli spolupráci, a jak někteří dokonce odmítají i svobodu, protože si pod tímto pojmem nedovedou představit nic jiného než ubližování druhým.


Násilí vítězí?

Z dlouhodobého hlediska samozřejmě nikoli, a to ani, když se bude maskovat třeba tím, že se bude nazývat „pravda a láska“.
Násilí má tendenci k neustálému růstu. A tuto svou tendenci i přenáší do všeho, co má možnost ovlivňovat. Jak víme, představa nekonečného růstu na konečné Zemi je jen nekonečnou blbostí. A můžeme si být jistí, že jakmile někde někdo obhajuje neustálý růst populace nebo ekonomiky, je v pozadí vždy násilí (i když někteří z těch, kteří ony známé fráze jen opakují po druhých, mohou tuto násilnou propagandu šířit neúmyslně). Stále rostoucí násilí (a podobně stále rostoucí populace nebo ekonomika) se nakonec vždy obrátí proti svému původci. Ať už proto, že v konečném prostoru není jiného východiska, nebo proto, že každý sadista je zároveň masochistou, a tak při dosažení jisté míry agresivity nakonec obrátí své násilí proti sobě. Rozdíl mezi sadistou a masochistou je zhruba ten, že sadista má větší strach páchat násilí na sobě než na druhých, a u masochisty, „přípraváře masa“, je tomu opačně. Jelikož však v těchto případech nakonec individualita zaniká, příliš bych neantropomorfizoval. Spíš bych řekl, že v těchto rozdílech hraje roli rozdílné působení zbytků pudu sebezáchovy - u sadistů se jedná o strach o své tělo přímo, u masochistů nepřímo, přes strach z odpovědnosti. A jelikož se pud sebezáchovy velmi překrývá s pudem sexuálním, bývá sadomasochismus také často spojován s překroucenou formou sexuality.

Násilí je také parazitické, a rovněž tím je limitováno, protože parazit hyne se svým hostitelem. A to platí i v případě predátorů, parazitujících na své kořisti - tedy v podstatě parazitů parazitujících ne na jedinci, ale na celém druhu (úplně přesně na slabších jedincích toho kterého druhu). Všichni predátoři, kteří se příliš specializovali na co nejrychlejší a nejúčinnější zabíjení určité kořisti, vyhynuli, jakmile početní stavy druhů, které lovily, klesly pod určitý počet. Všechny druhy šavlozubých predátorů (šavlozubost se během evoluce vyvinula několikrát) vyhynuly, jakmile se snížily počty velkých býložravců, protože pro lov menší kořisti nebyli uzpůsobeni. Podobně víme, jak silně kolísají i počty například některých kočkovitých a psovitých šelem - rysů a lišek, a také třeba sov, podle stavů druhů, na jejichž lov se specializovaly. V současné době se dokonce soudí, že taková specializace byla i příčinou vyhynutí neandertálců. Za ledových dob se totiž příliš specializovali na lov velké zvěře, a na rozdíl od cromagnonců nebyli později schopni přejít k lovu zvěře menší, třeba králíků. Kosti menších zvířat se totiž v jejich „kuchyňském odpadu“ ani v pozdějších dobách nenacházejí.

Pouze na parazitování je založen také kapitalismus. Takže představy, že je to ten nejlepší systém, jakého kdy bylo dosaženo, a žádný jiný už není možný, že je to „systém na věčné časy“, poněkud  (zcela) odporují logice.
Kapitalismus zprvu parazitoval na koloniích, protože měl větší vojenskou sílu. Pak parazitoval na východním bloku, protože jako v té době větší ekonomika si mohl diktovat pro východ nevýhodné obchodní podmínky (například stanovovat nesmyslné směnné kurzy, kdy houska v Německu stála třicetkrát víc než houska u nás). Východní blok tehdy představoval sice menší, ale přesto velmi silnou ekonomiku, a tak bylo toto parazitování velmi výhodné - výhodnější než dřívější parazitování na koloniích. Parazitování na východním bloku si mohl západ případně i před svými občany snadno obhájit jako parazitování na nepříteli. Ve skutečnosti ale ani nic obhajovat nepotřeboval, protože se mu dařilo toto parazitování před svými občany tajit, a vše vysvětlovat „přednostmi“ vlastní ekonomiky a „zaostalostí“ ekonomiky východní. Bývalým koloniím v té době poskytl do jisté míry volnost. Snad proto, aby si mohl hrát na to, že podporuje svobodu a demokracii ve světě, nebo jen proto, že parazitování na nich nebylo tak výnosné. Nebo se spíš od nich izoloval, aby se přes ně, poté co navázaly styky s východním blokem, do východního bloku nedostávala západní měna za výhodnějších podmínek, než si určil. Po pádu a rozpadu východního bloku paběrkuje v „bývalých východních zemích“, jako je třeba střední Evropa, a opět parazituje na zemích „třetího světa“. Zhruba se tedy vrátil ke svému původnímu parazitování na koloniích. V těch však byl v době, kdy parazitoval na východním bloku, nastartován tak rychlý ekonomický růst, že v současné době představuje největší ekonomiku tento „třetí svět“, a podmínky si tedy může diktovat on. Západ tak už nepřežívá dlouhodobým parazitismem, vysáváním těchto zemí, ale čistě predátorstvím, kdy přepadá jednotlivé slabé země, které zcela zničí, zavraždí, aby se momentálně nažral. Což samozřejmě není dlouhodobé řešení, protože těchto slabých zemí je jen omezený počet.
...Vzhledem k tomu, nakolik je kapitalismus založen na násilí, je otázkou, jestli výraz kapitalismus, kromě toho, že je věcně nesprávný, protože se zcela jistě nejedná o systém vymyšlený hlavou, není navíc také redundantní.

Přesto přese všechno často slyšíme, že násilí je evolučně úspěšné, že je evolučním přizpůsobením, že je výhodné. Jak vidíme, dlouhodobě není. Navíc na tom, jak v případě vnitřních parazitů nepřežívá parazit sám - ten zahyne s hostitelem - ale jen jeho vajíčka (nebo nějaká jiná životní forma sloužící přenosu do dalšího hostitele), kterými se zamoří okolí, vidíme, jak parazitickým systémům vůbec nezáleží na přežití jednotlivců, ale jen na víceméně samoúčelném přežití systému jako takového.
Přes všechny ty kecy, jak je agresivita výhodná a evolučně úspěšná, probíhá i u lidí vývoj stejně jako u ostatních živočichů, tedy tak, že ty skupiny, které se stanou příliš násilnými, které se příliš „specializují na násilí“, po nějaké době vyhynou, a vývoj pokračuje dál na základě těch méně násilných.
A přes všechny ty kecy na světě stále ještě přežívají skupiny, které stále žijí víceméně způsobem z doby kamenné, navzdory tomu, jak jsou „úspěšně“ likvidovány buď přímým vyvražďováním, připravením o zdroje obživy, nebo akulturací. Naproti tomu nepřežila ani jedna ze všech známých i neznámých pozemských civilizací. Všechny do jedné zanikly ať už vlivem vlastního nárůstu agresivity a tím vnitřních konfliktů, v konfliktech s jinými skupinami, nebo proto, že se pro svůj zkostnatělý hierarchický (a tedy násilný) systém nedokázaly přizpůsobit změnám klimatu.

To platí i o přemnožování, které svou podstatou není ničím jiným než násilím I když můžeme uvažovat i o tom, že v době, kdy bylo velké riziko úmrtí při porodu, mohlo být plození dětí některými ženami praktikováno i jako „adrenalinový sport“. vůči jiným lidským populacím, vůči ostatním živočišným druhů, vůči celé přírodě. (I vůči sobě, své vlastní skupině, což však daná populace nemusí v daný moment vnímat, může to mít zastřeno ideologií.) Vždy přežily - a pokračovaly ve vývoji - jen ty společnosti, které uměly svůj počet ovládat, a ty, které se přemnožovaly, vyhynuly. U přírodních národů neexistuje tendence k růstu populace. Všechny přírodní národy udržují svůj počet na takové úrovni, aby žili v souladu se svým životním prostředím. A dokonce meze jeho úživnosti nejenže nepřekračují, ale zpravidla jich (z našeho pohledu) ani zdaleka nedosahují.
V Tichomoří máme etnograficky doloženy dva způsoby ovládání počtu svých obyvatel u společností, které přežily. Jedním (na atolech) byla kontrola porodnosti, a to někde až tak přísná, že otcovství dokonce i znamenalo pro náčelníka ztrátu postu. A druhým (na hornatých ostrovech sopečného původu) bylo lidojedství. ...Pokud chce lidstvo přežít, může si tedy vybrat.
...Už z pouhé matematické skutečnosti, že se v případě rozmnožování jedná o kvadratickou funkci, vyplývá, že tady nikdy v minulosti žádná skupina, která by po delší dobu měla větší populační růst, nemohla být.

Evolučně úspěšné samozřejmě není ani masochistické snášení stále horších podmínek. Pasivní snášení stále horších podmínek, které se zhoršují rychleji, než může docházet k fyziologickému přizpůsobování, adaptaci organismu, vede nevyhnutelně k zániku jak jedince, tak druhu. A současné zhoršování tak rychlé je. Můžete se tisíckrát utěšovat pochybnou definicí, podle které je přizpůsobování totožné s inteligencí. Nicnedělání navíc ani není přizpůsobováním. Jedná se o ono známé vaření žáby. Říká se, že když žábu hodíme do hrnce s horkou vodou, samozřejmě hned vyskočí. Když ji ale dáme do studené vody a tu budeme postupně zahřívat, bude v hrnci plavat, nicnedělat, a nakonec se uvaří. Nevím, jestli jsou žáby opravdu taky tak blbé jako lidi, jestli se opravdu nechají uvařit - a ani to nechci zkoušet. Ale jako obrazná představa je to pěkné.
...A je docela dobře možné, že podobně, jako dřív evoluce odstraňovala spíš ty agresivnější, a ti, co se „přizpůsobovali“, přežívali, v současné době je evoluční síto naopak přichystáno hlavně na tyto pasivní „přizpůsobovače“.

Mnozí budou jistě nadále opakovat, že naši předci přežili díky agresivitě, že je to výhodné chování, jehož odměnou je přežití, že máme, jako jejich potomci, proto agresivitu zakódovanou v genech, že ji máme v krvi atd., jak je agresivní chování přirozené, že je to přece naše vlastní přirozenost, že jsou to naše „přírodní“ instinkty, že je to tak správné, že na agresivitě není nic špatného, že je agresivní chování normální, že přece „o nic nejde“...
František Koukolík zase naopak radí, že jakmile se setkáme s deprivantem, máme udělat jednu jedinou věc, a tou je utéct.

Při konfliktu jsou obvyklé obě situace, jak útok, tak útěk. Zvířata však obvykle útočí jen tehdy, když jsou zahnána do kouta, nebo když chrání druhé. Pro jednotlivé zvíře se riskovat zranění nevyplatí. Proto bývají i dravá zvířata tak plachá.
I zvýšenou sílu svalů, kterou způsobuje testosteron je možné použít k obojímu, jak k útoku, tak k útěku. Při pokusech na řadě živočišných druhů bylo zjištěno, že samotný testosteron v jakýchkoli dávkách (aplikovaný injekčně) agresivitu u samců nevyvolává. Agresivitu u nich vyvolává naopak estrogen (možná ve spojení s testosteronem), ale i ten jen u těch druhů, u kterých samci sklon k agresivitě mají. ...I vyplavování testosteronu při konfliktu bude tedy svým původem nejpravděpodobněji útěkovou reakcí.
V zátěžových situacích se navíc objevují dvě zcela odlišné hormonální reakce organismu. U šimpanzů bonobo, známých tím, že všechny konflikty, zcela v duchu make love, not war, řeší sexem, charakteristická je pro ně tolerance, spolupráce, a to, že se dělí se o jídlo, se při konfliktu vyplavuje kortizol, u šimpanzů učenlivých, nesnášenlivých, soutěživých a agresivních, zmíněný testosteron. U lidí - u mužů se sice vyskytují obě reakce, ale nejčastější je reakce stejná jako u šimpanzů bonobo, se kterými jsme geneticky nejpříbuznější. Tedy vyplavování kortizolu.
Kortizol rozkládá zásobní látky a uvolňuje tak energii, kterou potřebují svaly, ale hlavně mozek. Problém je, že rozkládá i stavební látky, což vede při častějším vystavení stresujícím situacím k oslabení organismu. Což sice zní na první poslech dost špatně, ale za jistých okolností asi je i výhodnější zásobovat mozek na úkor svalů, než se nerozumně vrhnout do boje nebo na „bezhlavý“ útěk, a přitom dojít ještě k daleko větší fyzické úhoně.
I když, vzhledem k tomu, že se vyskytují obě tyto reakce, jsou jistě za jistých okolností k účinné obraně použitelné obě z nich. Kortizol připravuje organismus také na útěk - ale na dlouhodobý, jako v případě koní. ...Oba hormony tedy připravují organismus na útěk, jeden na krátkodobý, druhý na dlouhodobý, a oba připravují organismus i na útok, jeden na okamžitý, bezmyšlenkovitý, druhý na útok promyšlený. (Velmi zjednodušeně řečeno tedy jde o něco na způsob rozdílu mezi taktikou a strategií.)

U šimpanzů bonobo se tedy v konfliktu zapojí mozek, u šimpanzů učenlivých svaly. Napadá mě z Mrazíka známé „ty máš svaly, já mám čáry“. Podobně u mužů se u těch, kterým jde o sex, při konfliktu také zapojuje mozek jako bonobům, a těm, kterým jde víc o moc než o sex (nebo jenom o moc) se zapojují jen svaly jako troglodytům (šimpanz učenlivý = latinsky Pan troglodytes).
Není právě skutečnost, že se u těch lidí, kteří jsou sexuálně aktivní, při konfliktu zapojuje mozek, a u těch, kteří žijí v „sexuální čistotě“, pouze svaly, zdrojem většiny náboženské nesnášenlivosti?

...Název šimpanz učenlivý pak zní tak trochu, jako že se jedná o opice, které se naučily „tu správnou“, předepsanou, „politicky korektní“ hormonální reakci.


Co by bylo třeba?

Hlavně by bylo třeba zastavit neustálý růst násilí a dosáhnout naopak jeho poklesu. K tomu by bylo třeba začít důsledně dodržovat „§ 4 přirozeného práva“ (tedy čtvrtý pražský artikul) a zacházet se zločinci jako se zločinci - zabránit jim v páchání dalšího násilí.
A k tomu by bylo třeba používat prostředky, které jsou k dispozici. Nevymlouvat se na to, že tyto prostředky nejsou humánní. - Proč by také prostředky určené k nakládání s deprivanty, kteří žádnou humanitu neuznávají, nikdy se humánně nechovali, a ani nejsou lidmi, měly být humánní? Tím, že prostředky, které máme, z důvodu, že je považujeme za nehumánní, nepoužíváme, se jen dopouštíme nehumánnosti daleko větší. Současná recyklace zločinců není žádným řešením.
...Představy o nápravě zločinců ve vězení svou naivitou i připomínají jednání některých neinformovaných ekologických fanatiků, kteří myjí za spotřeby obrovského množství jaru a vody malé mastné kousky igelitu, aby je pak dali do kontejneru na tříděný odpad, a nevědí, že v zemi, kde existuje jen jedna linka na zpracování PET láhví, která navíc PET láhve nerecykluje, ale vytváří z nich podivnou seškvařenou hmotu, která už je určena jen na jedno použití, půjdou veškeré ostatní plasty nakonec stejně na skládku nebo do spalovny.

A také je třeba začít rozeznávat podstatu nových, a proto dosud podceňovaných a přitom velmi nebezpečných zločinů - nebezpečných tím, že jsou namířeny proti velkému počtu lidí, a začít podle toho jednat.
Například použití takzvaných „neletálních zbraní“ Tyto „neletální zbraně“ vedou k velkému nárůstu úmrtí, neboť jako „neletálních“ se jich používá v daleko větší míře než dříve střelných zbraní. Když si uvedeme příklad z USA, zhruba na způsob: „To jsou hodní páni policajti, oni žádnou babičku nezastřelili, oni jen sto babiček zabili taserem.“ A samozřejmě vedou k daleko většímu a plošnějšímu používání násilí vůbec., jak se dnes nazývají nově vyvinuté a vyvíjené zbraně hromadného ničení, by mělo být jednoznačně považováno za teroristický čin, a podle toho by mělo být naloženo se všemi, kteří je použijí nebo kteří jejich použití nařídí.
Podobně by se mělo nakládat s těmi, kteří páchají terorismus například snahami o patentování rostlin nebo živočichů. A se všemi, kteří dnes chtějí zakázat (v USA už zakazují) jakékoli zahrádkaření, jakékoli pěstování potravin pro vlastní potřebu, bio- a ekozemědělství, či zemědělství v malém vůbec, a prosadit, aby na veškeré pěstování všech rostlin mělo monopol několik obřích firem. Se všemi, kteří chtějí takto dosáhnout závislosti lidí na „sobě“ a znemožnit jakoukoli soběstačnost lidí, skupin a větších celků. A nejen, pokud jde o zemědělské produkty, ale i v případě umělého vytváření energetické závislosti například zákazem fotovoltaiky, a jakékoli závislosti jiné.
Mělo by být samozřejmostí, že všechny privatizace zdrojů jsou považovány za od počátku neplatné, a pokud by na nich chtěl někdo trvat, a tvrdit, že jsou platné, opět s ním naložit jako s teroristou.
A podobně by se mělo naložit jako s teroristy se všemi těmi, kteří páchají nebo podporují „církevní“ terorismus a „církevní“ genocidu nebo podobné zločiny na základě podobné ideologie (například „sudetští“ teroristé). Zločiny, které nespočívají zdaleka jen ve snahách připravit lidi o majetek a jejich zemi, uvrhnout je do bídy a připravit je o domov (ať už jsou tyto snahy dovedeny do konce nebo ne), ale hlavně v tom, že lidi dlouhodobě udržují v trvalém strachu o svou existenci, v trvalé nejistotě.
Jako s teroristy nakládat se všemi těmi, kteří vyrábějí a šíří škodlivé geny a memy, kteří poškozují zdraví lidí a připravují je o energii šířením jedů ve vzduchu, vodě, půdě, přidáváním jedů do potravy, ozařováním lidi elektromagnetickým zářením a podobně.
A samozřejmě také s těmi, kteří za tímto účelem praktikují a organizují sprejerizmus a skleněný vejškrabizmus. Sprejerizmus funguje na tom principu, že nasprejované obrazce nesmějí mít žádný smysl. Člověk, do jehož zorného pole padnou, je pak automaticky považuje za něco víc než jsou, hledá v nich, ať vědomě nebo podvědomě nějaký smysl, a ztrácí tím energii. Skleněný vejškrabizmus - poškrábaná skla v dopravních prostředcích - pak působí navíc na podprahové úrovni, kdykoli se cestující podívá z okna. Sprejerizmus je organizován z „nejvyšších“ míst, tedy zhruba z USA. To se dá sice těžko dokázat, ale ještě těžší je vysvětlit to obrovské množství atentátů na novináře, kteří si dovolili něco proti sprejerizmu napsat. I v případě mého článku o sprejerizmu kdysi zafungovala „autocenzura“ - šéfredaktor, který byl ochotný můj článek otisknout, měl autohavárii a zlomenou páteř. - Jejich cílem právě je dlouhodobé systematické a intenzívní připravování lidí o energii, cílené oslabování veškerého obyvatelstva.
Pokud se tomu tak neděje, a lidé se přizpůsobují tomu, že tyto jednoznačné a velmi nebezpečné zločiny nejsou oficiálně za zločiny označovány, a za zločiny je proto ani oni sami nepovažují, možnost jiného vývoje než přes totální katastrofu se vzdaluje.

Se zločinci je třeba zacházet tak, aby nedocházelo k jejich „recyklaci“, recidivě, a musí být i uznáváno právo všech lidí napravovat následky zločinů.
Například právo odstranit nebo jakýmkoli způsobem likvidovat černé stavby (pokud se jedná v pravém slova smyslu o černé stavby, postavené proti zájmu ostatních, a ne jen o nedodržení nějaké formality). A nejen ve striktním, „pravém“ slova smyslu černé stavby, ale i stavby postavené proti zájmu ostatních i s jakýmsi oficiálním pseudopovolením, které za daných okolností musí být považováno za neplatné od samého počátku. V Praze by to byl například zamýšlený „mariánský“ sloup na Staroměstském náměstí na oslavu pobělohorské genocidy českého národa, nebo podivná novogotická věž na Smetanově nábřeží, kam byla nedávno protiprávně opět umístěna jezdecká socha Františka I. Který po vzoru pozdějšího Cimrmana na koni nikdy neseděl. Po vzniku Československé republiky totiž byla ušetřena a nebyla zbořena za zcela jasné podmínky, že tam nebude právě ona socha. V současné době se tedy jedná o nelegální stavbu, kterou má podle přirozeného práva každý právo zbořit.
A totéž platí i v „opačném“ případě - když vám bude někdo zcela protiprávně a navíc bez stavebního povolení bourat střechu nad hlavou, musíte mít právo mu v tom zabránit.
Ani v těchto případech není možné nechat si brát právo z vlastních rukou. Pokud někdo bude v takové situaci boření černé stavby bránit, nebo pokračovat v bourání tam, kde nemá, je třeba jej považovat za zločince, za agresora, a podle toho s ním naložit.
V případě krádeží je třeba vždy vycházet z toho, že dokud není ukradená věc vrácena, útok trvá, a v obraně je možné použít naprosto cokoli.
A v případě podvodu má samozřejmě každý právo vzít si od podvodníka majetek, o který byl připraven. (Například i nevyplacenou mzdu nebo její ekvivalent.) Samozřejmě opět za použití jakýchkoli prostředků. Dokonce má právo zabavit veškerý majetek podvodníka, jen s tou podmínkou, že na něm nesmí profitovat - může jej použít na dobročinné účely nebo jej zničit. (Pokud možno s ohledem na ostatní podvedené)

Temné síly, „démoni“, či ať už si pod tím představíme cokoli, se zdaleka neživí jen energií prchající z vražděných zvířecích nebo lidských těl při krvavých obětech nebo za k tomu účelu vedených válek. Temné síly se dokonce neživí zdaleka jen energií lidí, kterou lidé ztrácejí, když v nich oni nebo jejich loutky vyvolají strach. A dokonce se zdaleka neživí jen energií, kterou ztrácíte, když někoho nebo něco považujete za víc, než ve skutečnosti je (ať v kladném nebo v záporném smyslu). Živí se hlavně energií lidí, kterým je ublíženo při jakémkoli zločinu, energií lidí, kteří se nemohou bránit, protože k tomu nemají sílu, nebo proto, že jim v tom někdo nebo něco - hlavně ať už jimi samými nebo někým jiným vytvořený „společenský“ systém - brání. A samozřejmě i energii těch, kteří se nebrání z vlastního rozhodnutí - a posílají jim tak svou energii víceméně dobrovolně. Živí se energií lidí, kterou oběti ztrácejí, když je vůči nim páchána jakákoli nespravedlnost. Protože je zlo pouze neindividuální, přechází energie vždy, i když je navenek pácháno různými deprivanty, přímo na tyto temné síly.

Temné síly se živí hlavně energií lidí, kteří zažívají pocit bezmoci.

A vidíme, že podobný pocit bezmoci jako zločin sám vyvolává i skutečnost, že ani po spáchání zločinu či zločinů není společnost před zločincem chráněna. Nelikvidace deprivanta působí v podstatě stejně jako vražda. V tomto smyslu tedy i nelikvidace (nebo neřešení problému jiným způsobem) je vraždou.

Když temné síly někomu ubližují opakovaně, stává se pro ně jejich oběť doslova dojnou krávou (na energii). ...Kdysi jsem spočítal, že když krávu nezabijete, ale dojíte, dostanete v jejím mléce asi patnáctkrát víc bílkovin, než když ji zabijete a použijete přímo její maso. (Záleží samozřejmě na dojivosti.)
A neživí se zdaleka jen energií, kterou jim lidé ať dobrovolně nebo nedobrovolně pošlou, nebo kterou z lidí vysají. Živí se také energií, kterou byste měli dostat, která je pro vás už přichystána, která je jakýmsi vaším dědictvím z titulu, že jste lidské bytosti, ale kterou oni „odkloní“ sami k sobě.
Druhou nejznámější obětí po krvavé oběti je v černé magii oběť sexu. Pokud se vzdáte sexu, ať dobrovolně, pod vlivem nějaké ideologie, nebo z donucení, energii, kterou byste jím získali, dostanou oni. To je ona z psychoanalýzy známá a překrucovaná (tak, aby vyzněla v pozitivním slova smyslu) „sublimace“ - ve skutečnosti podobné vypaření, jako při zápalné oběti. A podobně dostávají temné síly energii, když někdo zabrání v sexu někomu jinému ... a hodně energie, když se tak děje ve velkém a pravidelně. Proto všechny systémy, které jsou na temné síly napojeny, sexualitu tak potlačují! Zjednodušeně řečeno: Upíři se živí energií lidí, kterým je upírán sex!
Úplně přesně nejde „jen“ o sex. Ten je samozřejmě velmi podstatný, podstatnější než si většina lidí myslí I podstatnější než si myslel sám Sigmund Freud, který je přesto stále osočován, že sexualitu přeceňoval., podstatnější, než si většina lidí dokáže připustit. Jde o energii lidí, kterým někdo (systém, atd.) zabránil ve vývoji v jakémkoli směru, energii lidí, kterým někdo zabránil plně rozvinout svůj potenciál. Temné síly nebrání lidem pouze v kontaktu s přirozením, ale i v kontaktu s přírodou - ať už jejím ničením nebo naopak pod falešnou záminkou její falešné ochrany, nebo tím, že lidem propagandou vnutí „jiné hodnoty“. Jedním z prostředků bránících lidem v kontaktu s přírodou je také požadavek církví, aby v neděli lidé trávili svůj čas v kostele. Podobně lidem brání v přístupu k informacím, k bydlení, ke všemu. A pokud se jim podaří zabránit lidem dělat v podstatě cokoli, zabránit jim v jakékoli činnosti, donutit je k naprosté pasivitě, je to pak sání energie opravdu ve velkém.
...Ale nejúčinnějším, i když ne jediným způsobem, jak lidem ve vývoji a v rozvoji vlastního potenciálu zabránit, je zbavit je právě možnosti sexu.

Sexualitu potlačují hlavně z důvodu, že sexuální pud je prakticky totožný s pudem sebezáchovy, a tak potlačením sexuality dosáhnou toho, že lidé tento pud ztrácejí a přestávají se bránit. Pro jistotu připomínám: neplést sex s rozmnožováním, které souvisí se zachováním druhu.

Skupinové duše je sice možné do jisté míry využít, ale opravdu jen do určité míry, a ta není moc velká.
Například alkohol v menší dávce lidi uvolní, bude se jim snadněji mluvit, dokonce, podle známého in vino veritas Případně: in vino věrit TASS., pro ně bude i snadnější říkat pravdu. Zaplatí za to energií uvolňovanou rychlým spalováním alkoholu, které samozřejmě poněkud vyčerpá organismus, což i nejspíš budou druhý den pociťovat. Od jisté míry vypitého alkoholu se rozhodně nebudou vyjadřovat snadněji, a to, co budou říkat, bude mít k pravdě také hodně daleko. Cena za takovou nepoužitelnou „službu“ pak bude navíc zcela nepřiměřená, ať už v podobě „kocoviny obří“, nebo různých nepříjemností, které si člověk v podnapilém stavu způsobí. A když to půjde ještě dál, můžete se stát nástrojem, jakýmsi kotlem na etanol (a příbuzné alkoholy) této skupinové duše, která si bude diktovat, kdy a kolik energie chce, a nakonec se ani nebude obtěžovat vám o ni říkat osobně, a energii jí budete posílat podle jakéhosi předem nastaveného termostatu.
Snad ani není třeba dodávat, že od jisté míry nemá smysl mluvit s opilcem - museli byste mluvit přímo s tímto démonem alkoholem.
...A podobně tomu je i v případě všech ostatních skupinových duší, které byste mohli chtít ke svému prospěchu využívat.

Kdykoli se dostáváte do kontaktu s nějakou skupinovou duší, když jste například na nějaké davové akci, když slyšíte nebo vidíte propagandu, když vidíte, jak jiní lidé vlivu skupinových duší propadají, jak „šílí“ nebo jen přijímají cizí „názory“ za své, měli byste vždy cítit síly, které jsou v pozadí, ale stát stranou. Cítit maximálně nějakou interakci ve formě jakéhosi přetlačování, jistého druhu komunikace, ale nenechat se zatáhnout. Musíte vždy cítit, jak jste mimo skupinovou duši, jako samostatná bytost stojící vedle a nezúčastněně pozorující. Pak budete i cítit posílení, zocelení.

Skupinová duše s vámi bude jednat jako se svou částí nebo jako s partnerem víceméně podle toho, jaký postoj vy zaujmete. Není to ale zase až tak jednoduché, protože záleží také na vašem podvědomí, na sugescích, které se vám tam už dostaly. A na základě těchto sugescí můžete jednat podvědomě jinak než vědomě. K jejich odstranění je zapotřebí nějaká psychohygiena, třeba ve formě meditací.
Další věcí pak je, že i když s vámi skupinová duše bude jednat jako s partnerem, bude se vás přesto snažit obehrát. Bude se snažit vás vmanipulovat do toho, abyste kousek po kousku ztráceli - a postupovali jí - svou individualitu. Jako pětníky v mariáši.  Nepřistupujte na to a nehrajte žádné jejich hry! Skupinové duše vás sice do jisté míry jako rovnocenné partnery berou, ale jakmile na jejich hru přistoupíte, a prohráváte - a kus své individuality ztratíte - je už situace jiná. Pak už jste tím z grotesek známým karetním hráčem v „císařově novém spodním prádle“.
Obzvlášť buďte proto pozorní, kdykoli se setkáte se snahou do něčeho vás kousek po kousku vmanipulovat. Vždy zbystřete, okamžitě vezměte „zpátečku“ a rychle vycouvejte! Bez jakýchkoli ohledů! Chovejte se s klidem i nanejvýš „nevhodně“, podle povrchního souzení neznalých lidí sprostě, agresivně. Jste vystaveni velmi nebezpečnému útoku, kterému se musíte bránit všemi prostředky!

Jakmile se setkáte se „salámovou metodou“, vždy se setkáváte s velmi nebezpečnou skupinovou duší!

Pokud se dostanete pod vliv takové skupinové duše, třeba jen tím, že s někým, kdo se vás snaží zmanipulovat, jednáte slušně, bývá poněkud těžké a nepříjemné se z toho vyvléci. Je to podobné, jako si v hospodě, když už jste „pod vlivem“, nedat další pivo a odejít. Ale podobně to není zase až tak velký problém, aby se nedal zvládnout. Je to na vás.

Když jste v kontaktu s deprivanty, s deprivantskou „společností“, nikdy se nepodřizujte, nikdy se „nepřizpůsobujte“, nikdy nepřistupujte na hraní jejich her. Hraní jejich her není žádnou vaší povinností, a už vůbec ne ctností.
Zejména nepřistupujte na jejich debilní hru na „hrabání peněz“ - u nás spíš vyškrabávání drobných - prostě jejich „vydělávání“. I v Americe ji nazývají „rat race“, krysí závody. Podmiňovat přidělování základních životních potřeb vykonáváním nějaké nesmyslné, neužitečné činnosti je ještě horší, o dost horší, než by bylo třeba podmiňovat jej hraním nějaké neškodné hry, jako je Člověče nezlob se, a ještě víc ponižující, než když některé charitativní organizace podmiňují pomoc bezdomovcům jejich modlením. Připomíná to snad jen ono známé přehazování hlíny lopatou dokolečka v koncentrácích.
Zamyslete se nad zaměstnáním, které vykonáváte. Ujasněte si, nakolik je opravdu užitečné, nakolik jste tam vy opravdu nepostradatelní, a už vůbec nevyvozujte nějaké své přednosti a ctnosti pouze z toho, že chodíte do nějaké práce pravidelně, včas, z toho, kolik času tam trávíte, a jak se snažíte.
Někteří lidé jsou dnes tak zmanipulovaní, že jsou dokonce pevně přesvědčeni, jak užitečnou práci vykonávají, jak jsou lepší než ti jiní, než ti flákači a socky, když pracují jako účetní nebo jako právníci. Vůbec si neuvědomují, že v případě účetních a právníků se jedná o nejtypičtější ukázky dnešní umělé zaměstnanosti: Stačilo by zavést jednu daň místo několika desítek různých daní a „poplatků“, a devět z deseti účetních by bylo bez práce. A podobně by stačilo k tomu, aby bylo devět z deseti právníků bez práce, kdyby se zákony přepsaly do srozumitelného jazyka.
A už vůbec nehrajte jejich hru na to, co kdo smí, a co kdo nesmí! ...Jakmile přistoupíte na to, že začnete nahotě říkat císařovy nové šaty a blábolit, že je smí nosit jenom císař, že u ostatních se to „nesluší“, jste už na tom hodně špatně. V případě nahoty připomínám, že se nikdo nestydí za své tělo. To je zástupný problém. Člověk, který tvrdí, že se za své tělo stydí, se ve skutečnosti vždy stydí za své myšlenky, ať už proto, že jsou jeho myšlenky opravdu tak špatné, nebo proto, že mu tolikrát opakovali: „Že se nestydíš!“
Velkým omylem, vnucovaným lidem nordickou lstí, je, že by likvidací deprivantů také mohli živit temné síly, démony. Tvrzení, že lidé v takovém případě deprivanty obětují, že „páchají oběti“, kterými krvavé démony živí. Tvrzení, že i v tomto případě bude platit, že démoni, kteří jsou vydatně krmeni - obvykle například častými lidskými oběťmi a krví prolitou za války - „zdivočí“, a chtějí stále víc a víc.
Likvidací deprivantů samozřejmě temné síly živit nemůžete. Žádnou energii navíc tím získat nemůžou, protože veškerá energie deprivantů je už jejich. Představa, že by likvidace deprivantů mohla být jejich obětováním, kterým temné síly živíte, je něco na způsob představy, že někomu dáte úplatek jeho vlastními penězi. Navíc, i když se budou v takovém případě temné síly snažit všechnu energii svých deprivantů zase pochytat, budou při tom nějaké ztráty. Převod jednoho druhu energie na druhý nemá stoprocentní účinnost. V tomto případě tedy dostanou energie naopak míň, naopak se jedná o jejich vyhladovění. Čímž je ovšem můžete podráždit a poštvat proti sobě.

Píšu o temných silách, démonech, protože deprivanti jsou jen nástroje, jejichž prostřednictvím se tito démoni živí. Jakési nože a vidličky, i když navenek může jít například formálně o „osoby“ provádějící oběti. Ale nebezpečné nože a vidličky.
Likvidace deprivanta tedy není žádným zabitím lidské bytosti, kterou nejsou, ale jen „rozbitím nástroje“ skupinové duše. A deprivanti si nevědomky cestu ke své likvidaci i sami razí například prosazováním likvidace „falšovaného“ značkového oblečení a obuvi, o cigaretách ani nemluvě. Když je možné legálně likvidovat ty, proč by měla být, po pochopení, co jsou zač, problémem likvidace deprivantů?
Pravda, úplně předměty to nejsou. Jsou organickou hmotou. Podobně jako v případě rakovinného nádoru (s tím bývají srovnáváni ofenzívní deprivanti) nebo embrya (s tím bývají srovnáváni defenzívní deprivanti). Ve všech těchto třech případech, u deprivantů, u rakovinného nádoru a u embrya máme společného jmenovatele, a to, že se jedná o organickou hmotu, ve které není přítomna individuální duše (či která není pod přímým vlivem individuální duše). ...A máte do jisté míry na výběr, jestli s deprivantem naložíte podobně jako se chtěným plodem, a pokusíte se mu dostat duši do těla, nebo jako s nádorem.

Cvičte svou schopnost rozeznávat deprivanty. K tomu je paradoxně dobré chodit mezi lidi - nějaké deprivanty tam občas potkáte.
Když máte před sebou deprivanta, nikdy jej nepovažujte za člověka. Prostě jím není. Nenamlouvejte si, že by deprivant snad mohl něco pochopit nebo dokonce cítit. K takovým pochodům u deprivantů prostě nedochází.
Nemyslete si, že při jednání s nimi něco zmůžete logikou. Ta na ně neplatí, ta vůči nim nefunguje. Deprivanti logicky nemyslí. Ve skutečnosti vůbec nemyslí, ale jen opakují pořád dokola, co jim do hlavy přichází on-line od skupinové duše. Neomezujte proto při jednání s nimi ani vy sami sebe příliš přísným dodržováním logiky. A už vůbec nepřijímejte jejich „logiku“. Nesnažte se hrát na jejich city. Žádné nemají! A už vůbec si nemyslete, že by se snad mohli stydět! ...Nesnažte se jim proto žádným způsobem nic vysvětlovat. To může fungovat jen u lidí a do jisté míry u zvířat, ale ne u deprivantů.
Dívejte se jakoby skrz ně, někam za ně, kde by měla být duše, která je řídí. Nebo je ignorujte a řešte vše jen „ve své hlavě“! Jinak ztrácíte energii.

Jediné, co deprivanti chápou, jsou moc a rozkazy. Při jednání s nimi proto buďte co nejpevnější, „nejpřezíravější“, v ničem jim neustupujte. Už v pubertě jsem si napsal jako heslo: „Ústupkem ztratíš víc, než jím chceš získat!“ Nechte je v naprosté nejistotě ohledně vašich možností, vašich opatření a vašich známostí. Případně se pokuste v nich vyvolat ještě větší zmatek ohledně toho, kdo vlastně jste, co jste už udělali, a co ještě můžete udělat, a pokud se vám to povede, přejděte do protiútoku a jednejte s nimi jako jejich nadřízení. Poslouchat jsou zvyklí, a ve své zmatenosti nebudou vědět, jestli mají poslouchat skupinovou duši, které podléhají, nebo vás.

Učte se rozeznávat činnosti, při kterých jste sami sebou, a činnosti, při kterých svou individualitu ztrácíte. Někteří lidé mají štěstí a mají to snadné, protože vzdávání se individuality je vyloženě bolí. Činnosti, při kterých se dostávají jaksi mimo sebe, při kterých je jejich individualita potlačována, při kterých nejsou sami sebou a dostávají se do vlivu nějaké skupinové duše, jsou jim velmi nepříjemné, vyloženě cítí určitý druh bolesti. Ti lidé, kteří tyto nepříjemné pocity při ztrátě sebe tak výrazné nemají, by se měli cvičit v jejich rozlišování. A ti, pro které je vzdávání se individuality dokonce příjemné, jsou na tom prostě hůř, a je otázkou, jestli k poznávání svého pravého stavu a k prohlubování svého bytí vůbec najdou motivaci...

Pro rozeznávání deprivantů dnes najdete dostatek různých materiálů, jak v knižní podobě, tak na internetu. Od podrobných popisů a definic, až po bodovací „dotazníky“ určené k jejich diagnostice.
Jen je třeba některé „překopat“, protože například dávají deprivantství do souvislosti se sexem a rokenrolem, což je opět jen podsunutá deprivantská dezinformace. Představa, že člověk dosáhne plného lidství tím, že si zničí zdraví sexuální absencí a bude poslouchat dechovku, je poněkud „mimo mísu“.

Navzdory všem překážkám je třeba rozvíjet nové pojetí duchovnosti založené na skutečné individuální svobodě, odstoupit od náboženských systémů neslučitelných se životem - systémů hlásajících násilí, netoleranci - a rozhodně je nepodporovat.
Naučit se vzdorovat systému, který vede lidi do područí skupinových duší „vymýváním“ mozků, tedy indoktrinací, který je vede k tomu, aby ztráceli svou životní energii kouřením, chlastem, drogami a jinými návyky, systému, který lidi nutí, aby byli účastni na krvavých megaobětech na jatkách tím, že zbytečně jedí maso, a aby byli účastni na deprivantských válkách přijímáním oficiální propagandy.

 Systém se vás samozřejmě bude snažit donutit, abyste zůstali „při starém“, tím, že se vám budou ti, co jsou pod vlivem skupinových duší, posmívat. Nic si z toho nedělejte. Buďte skutečně sami sebou. A naopak získávejte energii bez ohledu na to, jak je její získávání odsuzováno a vysmíváno. I tím samozřejmě podráždíte a poštvete démony proti sobě.  Můžou se vás i snažit izolovat takovým způsobem, že budete mít vy pocit, že tu nejste plně inkarnováni, že tu pobíháte jako neviditelný duch, kterého nikdo nevidí a neslyší.
Ke každé skutečně duchovní cestě však patří tyto útoky ustát, „vypořádat se“ s nimi. Dát skupinovým duším jasně najevo, kde jste vy, a kde jsou ony, a postupně se stávat pevnou individualitou, která nikomu a ničemu v ničem nepodléhá.

A i když se v této knize snažím dotýkat sexuality jenom okrajově, nemohu uzavřít jinak, než slovy:

Bez sexu to prostě nepůjde!

Modlitba

  Přeji si, abych dostával energii,
  kterou jako bytost tohoto světa
  mám dostávat.

  Pokud tuto energii něco poutá,
  přeji si, aby byla použita
  k rozpuštění těchto pout.

   Howgh


Slovníček

aroma - opak Roma
„církevní“ genocida - dnes zcela nesmyslně nazývaná církevní restituce
démonsrace - sraní démonů, protestní akce organizovaná lidmi proti deprivantům; pokud je podobná akce organizovaná naopak deprivanty, je to demosrace
deprivanti - lidská těla zbavená individuální duše, řízená pouze skupinovými dušemi
dress code  - klovací pořádek; rozlišování postavení v kanceláři podle odstínu šedi
free love - bezplatný sex, na rozdíl od $exu
Havloween - oblíbený svátek amerických příšer
kapitalismus - zavádějící název pro systém, který rozhodně nebyl vymyšlen hlavou (capita), ale opačným koncem trávicí trubice
kulturní pleš - mutilace mužského hlavového pohlavního znaku
morálně zasratalý - výraz bez jakéhokoli objektivního významu; patrně pouze projekce těch, co se cítí být morálně zasratalými
nádoba sraček - shit tank; výraz je často eufemicky překládán jako mozkový trus
neentita - můj starý výraz pro deprivanty z doby, kdy se ještě výraz deprivant neobjevil
neletální zbraně - dříve zbraně hromadného ničení, ZHN; zbraně s daleko vyšším smrtícím účinkem než zbraně střelné
noflyzónování - plošné bombardování civilních cílů, dříve nazýváno humanitárním bombardováním, ještě dříve kobercovým bombardováním
podnájemné - přehnaně vysoké nájemné či jiné přehnané poplatky související s bydlením
pravda - starší výraz pro soulad tvrzení se skutečností, v novořeči nahrazený spojením konspirační teorie
proliferace - antipotratismus
Roma - pozpátku Amor, centrum thanatického kultu; ve slovenštině: Rím - pozpátku Mír
sereblity - jedinci používaní propagandou a vyznačující se tím, že kromě těchto dvou činností toho moc nedělají - zato o tom o to víc píše bulvár
skatolická - zkratka ze svatá katolická
smoking - zkratka ze společenské montérky kariéristů a ingenýrů
sociální stát - redundantní výraz: buď je stát sociální, nebo to není stát
socka - v novořeči organizovaný zločin; výraz je často používán organizovanými zločinci jako projektivní výraz
subway fucker - česky eufemicky metrosexuál
sup - angl. vulture [vůlčůr] - vůl a čurák, nesprávně „jestřáb“
tlustá střeva - jelita, spodina společnosti, lůza, občas porušťováno na elita; výraz bývá často upřesňován na servícní tlustá střeva - podle jejich nejobvyklejší činnosti
vražda - jakákoli nepřátelská činnost (od vrag - nepřítel)


Typická deprivantská jména:
Čaušestko, Pičonět, car Lazar, Čurchčil, Wojta Katyla, file_3.wmf

avel, Blbrajtová, Klouz, Moroslav Klouzek, Kalivoda, Moroslav Tupolánek, Kravolína Peače, Klystýrna Pičí, Oplzlinová, Štětkina, Shitlová, Vobermanová, David Hnědý, Pervit-Bukvicoy, Nácek, Moroslava Nácková, Přesčas, Nesmysl Chobotka, Shitnágl, Pomátl a Hnusová, Orálek, Kašparov, Bribeck, Jack Čurak, Sračkózi, Hovnald, Románo Prodáno, Bezmozkóni, Maggie Bitch (Plechová píča), Crook, Bluééééér, Cumeron, Genčur, Vložka Pičer, Šejdr, Hadr, Posert, USščenko, Pornošenko, Saakashit, Herrhovnan, Šulana, Robertekson, Rashnusnej, Onan, Esli Sralk, Kvislinger, Seroš, Březiwinsky, Dick Chujný, Vůlfovic, Hoven, Šulín Póvl, Rumspil, Blil Clinton, Hitlery Clitová, Kurrvy, MěkKakain, Blbuš, Kondomlíza Rajcová (Blbushova poradkyně pro bezpečný orální sex)...
Rozumé
V knize se zabývám zákonitostmi, které vedou k růstu násilí ve společnosti. Vycházím z předpokladu, že násilí je vždy neosobní, páchané jen tehdy, když někdo nad sebou ztrácí kontrolu a je řízen dálkově někým jiným nebo skupinovými dušemi.
Za hlavní aktéry násilí považuji deprivanty, které chápu - méně materialisticky než je zvykem - jako jedince, u kterých je přerušen nebo omezen kontakt individuální duše s fyzickým tělem. Tento kontakt duše s tělem může být přerušen na škále od 0-100 %, a může být dočasný nebo trvalý. Občas jej proto může ztratit i většina lidí.
Přirozené právo chápu jako právo bytostí s individuální duší bránit se vůči neindividuálním formám života - tedy i deprivantům - a zabezpečit si tak podmínky vlastního rozvoje. Vesmírný vývoj chápu jako boj proti entropii, jehož cílem je co největší počet individuálních bytostí, a ne jen jeden Velký Deprivant.
Přirozené právo považuji za nadřazené „právnickému právu“, podobně jako je nadřazen zákon vyhlášce, a za míru násilnosti ve společnosti považuji míru, v jaké je naopak nadřazováno „právnické právo“ právu přirozenému.
Karmu chápu ve smyslu vyjetých kolejí, které nás nutí ubírat se stejnou cestou jako předtím. Nikoli jako nějaký trest, odplatu. Zvyk jednat určitým způsobem si vytváříme svým postojem, který při konání zaujímáme.
Pro vznik karmy je tedy podle mne důležitý náš duchovní postoj, a když už karma vznikla, funguje víceméně mechanicky. Na rozdíl od častého pojetí, že naopak karma vzniká mechanicky, a to, co vznikne, je nějakým duchovním trestem.
K vyjetí „kolejí“, které vedou k růstu násilí ve společnosti, nevedou jen opakované zločiny, ale hlavně skutečnost, že se jim lidé opakovaně nebrání.
Původ násilí není podle mne v nějakém „násilí pro násilí“, ale v tom, že skupinové duše jednají s těmi, kdo se jim podřídí, podobným způsobem, jako naše organismy se svými buňkami. Je na nás, abychom, jim dali jasně najevo, že jsme samostatnými bytostmi, že jim nepatříme, a svou pozici si před nimi uhájili.
Pokud ukážeme, že jsme individualitami, skupinové duše to budou respektovat, ale i pak musíme být ve střehu, protože se budou snažit nás o naši energii nejrůznějšími způsoby „obehrát“. A je na nás, jak budeme pevní, jak dokážeme jejich hry odmítat, nepřistupovat na ně, nehrát je, jak dokážeme v této „soutěži individualit“ obstát.
Skupinové duše, „temné síly“, „démoni“ atd. se zdaleka neživí jen krví prolitou při obětech a za války, ale hlavně zoufalstvím lidí, kteří se nemohou bránit. A také energií, která sice lidem patří, ale které nemohou dosáhnout, protože je jim bráněno ve vývoji, a kterou tyto skupinové duše „odkloní“ k sobě.
Právě proto „společenské“ systémy, které jsou na tyto síly napojeny, brání lidem se bránit, berou jim spravedlnost z jejich rukou, a všemožným způsobem jim zabraňují v osobním rozvoji tím, že je připravují o čas, uvrhují je do bídy, ztěžují jim přístup k základním životním potřebám.
Předpokladem omezení násilí proto je společnost, ve které je právo se bránit považováno za základní lidské právo, a která umožňuje lidem jejich osobní rozvoj jednak tím, že jim nebrání v přístupu k základním životním potřebám, ale naopak jej usnadní, a která je také od osobního rozvoje neodrazuje tím, že jim vnucuje „jiné hodnoty“, ale naopak osobní rozvoj považuje za prioritu.
Knihu jsem napsal hlavně na základě svých šedesátiletých zkušeností, a tak se omlouvám za nedostatek odkazového materiálu.
Jan Kristek
Summary
In this book I describe principles determining an increace of violence in society. The basis is that violence is always impersonal, commited only when somebody has lost control of himself and is remotely directed by somebody else or by group souls.
As main partakers of violence I consider deprivants. I consider them - less materialistically than is usual - to be creatures with interrupted or reduced connection between individual soul and physical body. This soul and body connection can be reduced in a range 0-100 % and can be temporary or permanent. Most people can sometimes lose it.
Natural law I understant as a right of beings with individual soul to protect themselves against nonindividual life forms - including deprivants - and to secure in that way conditions for their own advancement. Cocmic evolution I understand as a struggle against entropy, and it´s aim as maximum of individual beings, not one Big Deprivant.
Natural law I consider to be superordinated to „lawer´s law“ in the similar way law is superordinated to a regulation. The measure of violence in a society to me is a rate in which reversely „lawer´s law“ is put above natural law.
Karma to me are deep ruts, which are forcing us to go the same way like before. Not any punishment, retaliation. A custom to do things in a certain ways. We are creating this cumtom through out attitude, which we are keeping while doing.
So, in my oppinion, for creating of karma important is our spiritual attitude, and when karma is created, it works more or less automatically. Opposite to frequent  interpretation that karma is created automatically, and when created it is a sort of spiritual punishment.
These „ruts“, which are leading to the increace of violence in society, are not formed only by repeated crimes, but mainly by the fact people repetedly do not defend themselves.
In my oppinion violence doesn´t originate from some purposeless violence, but from the fact group souls are dealing with those who subordinate themselves to them in a similar way our organisms are dealing with their cells. It´s up to us to show them clerly we are independent beings, we don´t belong to them, and to keep our poisition.
If we show them we are individuals, group souls will respect it but even then we must be cautious because they will be trying to have a win over us in various ways and to get our energy. Add it´s up to us how resolute we are, how we manage to refuse their plays, not to accept them, not to play them, how we manage to succede in this contest of idividuals.
Group souls, „dark forces“, daemons“ etc. are far from living only on blood spilled during sacrifices and wars. They are living mainly on despairation of people who cannot protect themselves. And also on energy which belong to people who cannot reach it because their advancement is impeded, and group souls divert this energy to themselves. 
And that´s the reason why „social“ systems which are linked to these forces prevent people from defending themselves, take justice from their hands, and by all means impede their personal advancement. The reason why they deprive them of time, throwing them in powerty, make it more difficult for them to get basic necessities of life.
That´s why precondition for reducing of violence is a society in which the right to protect oneself is considered to be a basic human right, a society which is facilitating personal advancement of people by not preventing them in acces to basic necessities of life but making it more easy and which doesn´t dicourage them from their personal advancement by forcing „other values“ on them but considers it a priority.
I wrote this book mainly on the basis of my sixty years of experience, so I apologize for the lack of references.
Jan Kristek
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