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Buty i polityka

Człowiek współczesny ma otwartą drogę do nieomylności. Jednakże znajdują się 
na niej liczne pułapki, które skutecznie dezorientują jego umysł.  
Zastawiają je zimni dranie, a szczególnie państwowi nieudacznicy i zatrudniani przez 
nich przestępcy, od wieków zręcznie posługujący się siłą głupoty oraz brutalną 
przemocą. W wyniku ich rządów zamordowano i pochowano setki milionów ofiar.
Z władczych ust płyną tymczasem hipokrytyczne pochwały dla potęgi i żywotności 
ludzkiej wolności. 

-Na całym globie nie stworzono wszakże ani jednego miejsca pracy dla kogokolwiek 
faktycznie zajmującego się wolnością!

Sądzę, że świadczy to o wyjątkowej bezczelności i ignorancji współczesnych elit, 
korzystających z milionów ekspertów. 

Wolność po prostu nie żyje.                                                                                

Sajgon
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-Nie wyprawiono jej pogrzebu, aby nikt o tym nie wiedział!

Adekwatną, rozsądną odpowiedzią na wszystkie kłamstwa i niecne postępki byłoby 
użycie prawdziwej ciepłej energii intelektualnej na wielką skalę, gdyż nasza Ziemia 
pilnie potrzebuje wspaniałą świadomość, którą można zbudować jedynie w uczciwy i 
pracowity sposób. Niestety obecna cywilizacja zadowala się pozostawaniem w 
kołtuńskim świecie plątaniny najróżniejszych wiar, nie sprawdzalnych lub nie 
badanych pod kątem ich prawdziwości.

Berlin

-Dominuje więc bezwstydny niewolniczy zabobon i ploty!
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W PRL, jako reporter, rozmawiałem z rozsierdzonym rolnikiem, któremu władze 
obiecywały raj na Ziemi, lecz nie były w stanie dostarczyć do pobliskiego sklepu 
nawet gumiaków.

-Łówies i łówies, godały! Łówies to dlo kónia! Powiedział.

Australia

W podobnym duchu polegającym na wierzeniach, czyli obiecując czynienie dobra, 
prezydent Barak Obama, w roli pana życia i śmierci na Ziemi, zaakceptował 
kontynuowanie państwowego bandytyzmu w amerykańskich obozach, w których 
bandyci torturują podejrzanych o bandytyzm.

-Tymczasem, w wyniku szybkiego rozwoju nauki o mózgu, stosowanie tortur ukazuje 
się wyraźnie jako ohydne i bezsensowne przestępstwo aparatu władzy, będące 
zbrodnią przeciwko świadomości, niewyobrażalną dotąd w wystarczającym stopniu! 
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