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Z pełnej wersji zamieszczonego poniżej artykułu przesłanego
do redakcji kwartalnika „Cywilizacja” w druku „z braku miejsca” usunięto

fragmenty zaznaczone czerwonym kolorem i zamieniono

zaproponowany tytułowy neologizm „bernaysm” na „bernaysizm”. Nie

skorzystano również z zaproponowanego motto dla tej edycji

poświęconej manipulacjom medialnym, ani z uwag o tzw „chińskim

syndromie”. Ale i tak zachowało się sporo „niepoprawności po.”
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Badając związki pomiędzy mediami a polityką warto zacząć od zastanowienia się nad

kwestią dlaczego coś oszukane, sfałszowane jest dziś często określane słowem "doctored" ?

Dawnych szalbierzy - zazwyczaj wędrownych, bo szybko tracili reputację, więc musieli

często zmieniać miejsce pobytu ażeby uniknąć ostracyzmu i kary - zastąpiły dzisiaj osoby

z tytułami naukowymi. Współcześni mistrzowie i nauczyciele sztuki kłamania nie muszą się

wstydzić ani kryć, czy uciekać, bo często są wręcz wysoko opłacanymi autorytetami i pełnią

rolę opiniotwórczą. Uznawany za wybitnego eksperta w swojej dziedzinie szef propagandy

nazistowskiej III Rzeszy dr Joseph Göbbels wiedzę jak manipulować jednostką i masami dla

wdrażania w życie polityki Hitlera czerpał m.in. z książki pt. "Propaganda" z 1928 roku [1].

Autorem tej książki jest kolejna wpływowa postać z intelektualnych

sfer Wiednia, prawnuk naczelnego rabina Hamburga, siostrzeniec

doktora Zygmunta Freuda, dr Edward Louis Bernays (1891-1995),

naturalizowany Amerykanin, twórca Public Relations, który wielkimi

osiągnięciami na polu podstępnej dezinformacji walnie przyczynił się

do pozbawienia człowieka kontroli nad sobą, a w efekcie - do obecnego

Edward Bernays
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wielopłaszczyznowego kryzysu oraz nadciągającego cywilizacyjnego przesilenia. Larry Tye

w książce o Bernaysie [2] użył określenia "ojciec przekrętów", gdyż oficjalna nazwa PR jest

tylko kamuflażem. W filmie ”How Propaganda Became Known As "Public Relations"”

Bernays wyjaśnił: Gdy wróciłem do USA miałem przekonanie, że jeżeli można użyć

propagandy w czasie wojny, to można jej także użyć w czasie pokoju. Ale słowo

"propaganda" byłoby niewłaściwe ponieważ Niemcy go używali, dlatego to co zrobiłem,

to były poszukiwania jakichś innych słów. I tak znaleźliśmy słowa "public relations". [3]

Edward Bernays jest jednym ze współautorów pandemii ignorancji, pionierem w badaniach

psychologii tłumu, w przerabianiu opinii społecznej i agresywnej reklamie, autorem metod

wybielania wpadek oraz kompromitowania przeciwników, pomysłodawcą taktyki zamachu

w Gwatemali i wielu następnych przewrotów. To jeden z twórców masowego konformizmu

political correctness, promotor uzależnień od używek i realizator idei emancypacji kobiet

- jego żona Doris wbrew tradycji ostentacyjnie

została przy rodowym nazwisku Fleischman.

Public Relations jest formą socjotechniki czyli

bogatym kunsztem wprowadzania jednostek,

grup ludzi oraz całych społeczeństw w błąd, i to

w taki sposób ażeby - jak zalecał Bernays - o ile to możliwe nie można było tych działań

dostrzec. Ta biocybernetyczna technika robienia "prawdy" z kłamstw służy do praktycznych

zastosowań wiedzy z psycho-neurologii o słabościach ludzkiej natury. Oparte na tych

technikach media stanowią dziś okrutną broń - Weapons of Mass Distraction - zatem

zasadne jest ujęcie tej tematyki w analizie związków pomiędzy mediami i polityką, bo

inaczej byłaby ona niepełna, a końcowe wnioski ułomne.

Bernays na początku kariery wylansował wizerunki wyzwolonych kobiet

ostentacyjnie palących papierosy na paradzie w Nowym Jorku w 1929 roku

[4, 5]. Złamanie tabu doprowadziło do rozkwitu emancypacji, ale także do

upowszechnienia nałogu i nowotworów. Z jego szkoły są słynne fotosy z

papierosem Humphreya Bogarta i kowboja Marlboro. Obaj zmarli na raka.

PR nie ogranicza się do oddziaływań pasywnych. Badania wyewoluowały w kierunku

neuro-science oraz mind-control [6, 7] - teoretycznej wiedzy i praktycznych technik

dla pożądanego dla sfer władzy kształtowania opinii publicznej, skutecznego sterowania

wyborami i zachowaniami jednostek oraz grup konsumentów np. dla wygenerowania

popytu na określone towary czy usługi [8, 9, 10]. Skuteczność podświadomych oraz

świadomych oddziaływań można zwiększyć poprzez przeorientowanie w samo-percepcji

PR to "prawda" misternie tkana z kłamstw
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chęci na potrzebę [11], poprzez erozję charakterów, korumpowanie, uzależnienia [12],

rozbudzanie emocji, zadłużanie, podwójną moralność, skłócanie, sprzeczne wiadomości,

zagubienie, skrytą promocję aspołecznych postaw oraz szkodliwych trendów [13].

Osłabianiu społeczeństw służy trend de-regulacji czyli usuwanie ograniczeń i standardów

bezpieczeństwa, wypracowanych poprzez żmudne procesy badań, weryfikacji, legislacji,

optymalizacji oraz edukacji. Redukowana jest skuteczność instytucji kontroli, wymiaru

sprawiedliwości i ścigania przestępstw, a dbałość o sprawcę bywa wyższa niż o ofiarę.

Pieniądze nie znikają, ale bywają konfiskowane tym, którzy dorobek życia powierzają

giełdom, gdy jednocześnie zachowane są pozory, że wszystko funkcjonuje poprawnie.

Tolerowane są szkodliwe dla środowiska technologie, niezdrowa żywność, leki o groźnych

skutkach ubocznych i skryte lansowanie patogennego stylu życia np. "dopalacze", muzyka

heavy metal i techno. Promowanie postaw konsumpcyjnych prowadzi do nad-konsumpcji

i wywołuje iluzje, stresy, dychotomię pazerności, poczucie winy oraz strach przed śmiercią.

PR-bioinżynieria to również obrona przez atak, przekierowywanie uwagi, wykorzystywanie

ludzkiej skłonności do konformizmu [14]. Szanowanie uczuć mniejszości to deptanie uczuć

większości, a nietolerancyjne obwinianie o... brak tolerancji stwarza podziały i erozję zasad.

Wzorując się na pracach speców PR prof. Noam Chomsky opisał 10 sposobów manipulacji

społeczeństwem przez elity władzy [15] : 1) odwróć uwagę; 2) stwórz problemy, po czym

zaproponuj rozwiązanie; 3) stopniuj zmiany; 4) odwlekaj zmiany; 5) mów do społeczeństwa

jak do małego dziecka; 6) skup się na emocjach, nie na refleksji; 7) utrzymaj społeczeństwo

w ignorancji i przeciętności; 8) utwierdź społeczeństwo w przekonaniu, że dobrze jest być

przeciętnym; 9) zamień bunt na poczucie winy; 10) poznaj ludzi lepiej niż oni sami siebie.

Wpływ potężnego przemysłu PR na losy

świata jest dominujący poprzez szerokie

przełożenia na sferę polityki. Sprytnymi

manipulacjami wciągnięto Amerykanów

do udziału w obu wojnach światowych

(zatopienie statku Lusitania w 1915 roku

oraz zlekceważenie przygotowań Japończyków do ataku na Pearl Harbour w 1941 roku),

a naród niemiecki przygotowano do ludobójstwa podczas II w.ś. Dla realizacji imperialnych

planów USA użyto zamachów i/lub sfingowanych ataków (m.in. Zatoka Tonkińska 1964,

World Trade Center i Pentagon 9/11 2001) oraz wyrafinowanej obróbki medialnej przez

czynniki opiniotwórcze: polityków, dziennikarzy i tzw. celebrytów. A także speców od PR.
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Do klasyki PR przeszedł przewrót w Gwatemali zrealizowany w 1954 roku wg wskazówek

Bernaysa: podano fałszywe wiadomości o sukcesach (standard PR !) oddziałów wysłanych

przeciwko prezydentowi kraju Jacobo Guzmanowi, nazwanemu oszczerczo (standard PR !)

"komunistą" i wnet demokratycznie wybrane władze upadły. Ustanowiony tą metodą system

korupcji i wyzysku zapewnia do dziś Amerykanom tanie banany, Gwatemalczykom biedę

genetycznie dziedziczoną, a zyskami koncern Chiquita (dawniej United Fruit Company)

dzieli się z politykami finansując ich komitety i partie. To jest podział ról i zysków typowy

dla neokolonializmu w sterowanych "demokracjach" republik bananowych, i gdzie się da.

Henry Kissinger, sekretarz stanu w ekipie prezydenta USA Richarda Nixona, w roku 1973

wyznał przedstawicielom mediów przed obaleniem przez CIA demokratycznie wybranego

prezydenta Chile Salvadore Allende: Nie widzę dlaczego mielibyśmy stać i patrzyć się,

jak kraj ulega komunizmowi przez nieodpowiedzialność jego obywateli. Te sprawy są zbyt

ważne dla chilijskich wyborców, aby je im pozostawić do decydowania. Mimo forsowania

tego zamachu stanu Kissinger dzięki skutecznym zabiegom PR dostał pokojową nagrodę

Nobla jeszcze w tymże 1973 roku, i to pomimo wspierania w 1969 roku zakamuflowanych

bo nielegalnych bombardowań Kambodży, w wyniku których zabito setki tysięcy cywilów.

Prezydent USA Barack Obama podczas wizyty w Kairze w dniu 4.06.2009 roku przyznał

że: w okresie zimnej wojny Stany Zjednoczone odegrały rolę w obaleniu demokratycznie

wybranego rządu w Iranie. Ale ta lista jest niestety znacznie dłuższa: 1949 Syria, 1949

Grecja, 1952 Kuba, 1953 Iran, 1953 Gujana Brytyjska, 1954 Gwatemala, 1955 Wietnam,

1957 Haiti, 1958 i 1959 i 1960 Laos, 1960 Korea Południowa, 1960 Ekwador, 1963

Wietnam, 1963 Dominikana, 1963 Honduras, 1963 Gwatemala, 1963 Ekwador, 1964

Brazylia, 1964 Boliwia, 1965 Zair, 1966 Ghana, 1967 Grecja, 1970 Kambodża, 1970

Boliwia, 1972 Salwador, 1973 Chile, 1975 Australia, 1979 Korea Południowa, 1980 Liberia,

1982 Czad, 1983 Grenada, 1987 Fidżi, 202001, Irak 2003, Libia 2011... W planach jest

jeszcze Iran, Pakistan, Syria, Jemen, Wenezuela, Korea Północna... Nowy Porządek Świata?

Noblista w dziedzinie literatury Harold Pinter, jeden z wielu odważnych i uczciwych Żydów

z polskimi korzeniami (jak prof. Szlomo Sand z Tel Aviv, autor książki "When and How the

Jewish People Was Invented?" [17]) w wykładzie noblowskim: "Sztuka, Prawda i Polityka"

poddał druzgocącej analizie imperialną politykę USA i napiętnował podboje neokolonialne

przez podstęp i zbrodnie [18]. Kulisy tej polityki opisał John Perkins w książce "Wyznania

ekonomicznego grandziarza" [19], a jej zasady również przedstawiono w skrótowej formie

animowanej [20]. Wg podobnego scenariusza w roku 2011 dokonano napadu na Libię [21].
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W przeszłości było wielu genialnych intrygantów, wirtuozów podstępu, machiavellich…

Lecz Bernays i pozostali specjaliści od manipulacji przyczynili się do dużych kłopotów

życiowych całych społeczeństw, w tym również tych, którzy świadomie lub instynktownie

opierając się technikom brainwash nie ulegają naciskom w celu wpojenia konformizmu oraz

poprawności politycznej. Pijarowcy działają raczej z zachowaniem dyskrecji, bo materia jest

wybuchowa, a upowszechnienie procedur oraz ich skutków grozi erozją skuteczności.

Niemcy i Austriacy mają doprawdy wielki dorobek intelektualny,

niestety też w eugenice m.in. przez filozofię Űbermensch Hegla.

Ale jest to twórczość niebezpieczna i np. Fryderyk Nietzsche po

ogłoszeniu jakoby "Bóg umarł!" - zapadł na umyśle i zmarł w

wieku 56 lat. W 1850 roku niemiecki psychiatra C.T. Groddeck

uzyskał stopień doktora za dysertację "Demokratyczna zaraza -

nowa forma choroby psychicznej" [22]. Inny niemiecki psychiatra

Adolf Hoppe dodał do listy dysfunkcji umysłowych "polityczną i

reformatorską chorobę psychiczną", co posłużyło do wrzucania

dysydentów do kategorii oponentów polityki militarnej III Rzeszy. Wiodący obecnie w tych

sprawach psychiatrzy amerykańscy powracają do definicji nowej "choroby" umysłowej,

której objawami miałoby być kontestowanie informacji podawanych w mediach ! [23]

Niewolnictwo jest stare jak ludzkość, ale dopiero po upowszechnieniu

się gazet, radia, kina oraz tv możliwe stało się wykorzystanie mediów

do ogłupiania społeczeństw na masową skalę i z dużą skutecznością.

Techniki tzw. "prania mózgu" wsparła nowa wiedza z psychologii,

psychiatrii i neurofizjologii. A teraz ogłupiani jesteśmy też parciem na

psychikę poprzez wszechobecną reklamę, bilbordy, telefonię i internet.

Jest charakterystyczne, że PR, manipulacje propagandowe oraz reklama wykorzystują

ułomności ludzkiej natury oraz emocje: głównie strach, egoizm, chciwość, pożądania,

waśnie religijne, a także uprzedzenia rasowe oraz na tle seksu, rozmaite kompleksy, obsesje

i uzależnienia np. naturalną skłonność od kolekcjonerstwa. Na tej skłonności bazują seriale,

które są bardzo ważnym czynnikiem uzależniania konsumentów od przekazu medialnego,

kreowania narzucanych stereotypów społecznych, kształtowania preferencji politycznych

oraz docierania do podświadomości w celach reklamowych. Wystarczy ażeby ulubiony

bohater/bohaterka serialu wypowiedział/a nawet nie swoją opinię na jakiś kontrowersyjny

temat, a podatni widzowie dopasują swe własne poglądy do nie swoich słów swojego idola.

Rosie the Riveter - ikona PR

popchnęła Amerykanki

do fabryk podczas II w.ś.
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Oddziałując na nasze słabości bernaysm przyczynił się do kryzysu poszanowania wartości,

wykreowania materialistycznych postaw, zaniku szczerości i empatii, do rozpadu więzi

społecznych, rozpadu małżeństw oraz więzi rodzinnych, a także do zaniku patriotyzmu.

Tego typu destrukcyjne oddziaływania prowadzą do utraty tożsamości, a u osób o mniejszej

odporności psychicznej coraz częściej wywołują zaburzenia emocjonalne i zagubienie.

Czy bez pijarowskiego przygotowania udałaby się globalizacja, "bańki" na rynkach

nieruchomości, czy piramidki inwestycyjne, albo rabunek "inwestorów" poprzez giełdę ?

Część środków finansowych zarobionych metodami PR [24] służy do finansowania badań

oraz kolejnych przedsięwzięć PR, wciąż napędzając tę destrukcyjną społecznie spiralę.

Bernays był też pomysłodawcą futurologicznych aranżacji na wielką skalę, był prekursorem

tzw. "theme parks" rozwiniętych potem w Disneylands, Jurassic Parks, Aqua Parks itp.

Pomógł stworzyć nowe poziomy iluzji przez wykorzystanie ludzkich potrzeb fantazjowania

i spekulowania nt. naszej przeszłości i przyszłości. Na gruncie tych potrzeb wykreowano

fascynacje „obcymi”, UFO, kosmosem, a następnie żeby je zaspokoić "zrealizowano" także

"podróże ludzi na Księżyc". Nagłośnione "lądowania Apollo" wzmocniły status super-

potęgi USA, choć te "sukcesy" zdaniem wielu ekspertów faktycznie są fikcją [25, 26, 27].

Bernaysm [28, 29, 30] to ważny klucz dla zrozumienia do czego służy postmodernizm,

co się właściwie dzisiaj na świecie dzieje, i w jaki sposób prowadzona jest ukryta batalia

o pozbawienie człowieka samokontroli i wolności. Ludzie religijni są mocniejsi zdrowotnie

i duchowo, zatem by ich osłabić należy wiarę zniszczyć. Do realizacji tych planów pomocne

są m.in. parki jurajskie już od wczesnej młodości podcinające

podstawy kreacjonizmu i zasady religii monoteistycznych poprzez

upowszechnianie dyskusyjnej od strony naukowej teorii ewolucji

Darwina. Różne tricki opracowane przez Bernaysa stosuje się dziś

nagminnie w filmach w celu programowania umysłów - także już

u dzieci, w czym pionierem było studio Walta Disneya. [31, 32]

Bardzo skutecznym sposobem manipulowania są ośrodki badania opinii publicznej, a także

rankingi np. zaufania społecznego, oraz instytucje ratingowe, których subiektywne wyroki

mogą pogrążyć firmy i całe państwa. Bernays wylansował też celebrytów - jako namiastki

prawdziwych autorytetów idole i "autorytety na każdy temat" zazwyczaj są tylko aktorami,

modelkami, piosenkarzami, sportowcami i/lub zawodowymi skandalistami. Na zapytanie

Davida Lettermana: Doktorze Bernays na czym właściwie polega koncept Public Relations ?

Bernays wytłumaczył: Ludzie będą mi bardziej wierzyć jeśli mówisz do mnie "doktor". [33]
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Działając na podświadomość pijarowcy świadomość zamieniają

ludziom na nieświadomość

i zaszczepiają przekonanie naiwnym, iż wiedzą niemal

wszystko, a pucybut też może zostać milionerem. Wykreowany

kult bogactwa skutecznie ograniczał wpływy lewicowe w USA.

Autor powieści "Grona gniewu" John Steinbeck: Socjalizm

nigdy nie zapuścił korzeni

w Ameryce, ponieważ biedacy postrzegają się nie jako

eksploatowany proletariat, lecz jako milionerzy czasowo w

kłopotach. Ta opinia była zasadna aż prysł mit "American Dream" wykreowany też z

udziałem Bernaysa. A wraz z upadkiem tego mitu biedaków przybywa. W roku 2011 liczba

korzystających z pomocy federalnej w postaci bonów żywieniowych SNAP (Supplemental

Nutrition Assistance Program) wynosi ponad 45 milionów obywateli !

Wstępem do narastającego faszyzmu w USA był maccarthyzm na przełomie lat 50/60-ych

XX wieku. Pod pretekstem patriotycznych haseł agencje wywiadowcze oraz sterowane

ręcznie media polowały na przeciwników "nowego porządku" jako na faktycznych lub

urojonych zwolenników komunizmu. Ta akcja miała związek z wytworzeniem biernych

postaw konformistycznych w masowej skali, opartych na tzw. poprawności politycznej,

która polega na takim wytresowaniu człowieka, aby w obawie o byt i bezpieczeństwo swoje

i swojej rodziny - sam spełniał rolę dozorcy oraz cenzora. Kiedy w dobrej wierze ktoś przez

ukazanie stosowanych technik manipulacji stara się innym pomóc wyciągnąć się z matni

poznawczej - jest zazwyczaj traktowany jak wróg, głupiec, "ciemnogród", wyznawca "teorii

spiskowych," albo umysłowo chory, itp. Dzieje się tak nawet w rodzinach i pośród

przyjaciół. A zatem czyż PR nie jest szatańsko genialnym wynalazkiem ? Jakże skuteczne są

te proste chwyty! Dlaczego za "polepszenie" świadomości u homo sapiens doktor Bernays

nie dostał nagrody "Nobla z ekonomii", albo kolejnej kontrowersyjnie pokojowej ?

Niestety, przedstawiony opis to zaledwie zarys możliwości technik PR… Wzmocnić

skuteczność propagandy i uzależniać ludzi jeszcze skuteczniej można psując im zdrowie

przez nadmiar chemii np. w medycynie [34], szczepionki [35], szkodliwe procedury m.in. w

diagnostyce i terapiach nowotworowych, przez aspartam, konserwanty i "ulepszacze" w

produkcji żywności i napojów, przez Round-up i GMO, lansując biopaliwa szkodliwe dla

wielu silników i wypierające produkowanie żywności, forsując fluorowanie wody pitnej i

past do zębów pomimo ich dużej szkodliwości [36, 37],  zwiększając intensywność smogu

elektromagnetycznego przez rozwój telefonii komórkowej oraz łączy bezprzewodowych,
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stosując opryski lotnicze (chemtrails) związkami aluminium, baru i innych toksyn, oraz

systemy HAARP do mind-control i modyfikacji pogody [38], itd.

Dzisiaj licencjonowani kontestatorzy, jak Noami Klein, David Icke, czy Noam Chomsky,

ujawniają, nawołują, oburzają się, podburzają, protestują, ostrzegają, a Alex Jones nawet

pokrzykuje "Inside Job!" Ale nie dotykają ani sedna problemów, ani nie wskazują imiennie

winnych, nie "łączą punktów" jak to się mówi. Owszem, wskazują grupy, partie, korporacje,

organizacje itp - lecz anonimowo, bez konkretów, a w efekcie bez skutku. Lecz by nie tracić

wiarygodności u wyznawców robią małe postępy. Np. profesor Chomsky po 9 latach uznał

inwazję na Afganistan za zbrodnię wobec braku dowodów na atak Al Kaidy na WTC ! [39]

Jeśli po upływie dekady nie ustalono winnych, czy jednak nie był to spisek własnych służb ?

Pewnie po następnych 9 latach ogłosi się odkrywczo - i nieco samokrytycznie, że to również

nie była robota Husseina. A po kolejnych 9 latach, że nawet to nie Kaddafi… A zatem kto ?

A, to zobaczymy za następne 9 lat… Bo gra na zwłokę jest jedną z głównych strategii PR.

Fabuła "Doktryny Szoku" Noami Klein o bananowaniu republik [40], filmu o globalizacji

w kierunku NWO (New World Order), opiera się na badaniach zdolnych i ambitnych ludzi:

psychologów, psychiatrów, ekonomisty dr Miltona Friedmana oraz jego naśladowców tzw.

"Chicago Boys", a także polityków - osób pracujących na rzecz środowisk syjonistycznych.

Ale dr Noami Klein nie wspomina o tym fakcie ani słowem. Czy ten brak uściślenia może

wynikać z wrodzonej skromności autorki ? Ponadto umiejętność nie wyciągania zbyt daleko

idących wniosków to dzisiaj też jest rodzaj talentu. A zatem widocznie zadaniem czarującej

Noami jest wentylować nadmiar ciśnienia globalnie i ogólnie, a nie lokalnie i konkretnie.

Wentyluje nieźle jeśli protest podczas ceremonii udekorowania Noblem Miltona Friedmana,

który przyczynił się do masakry milionów ludzi w sensie ekonomicznym i/lub biologicznym

- skomentowano słowami: Mogło być gorzej! Klein kończy swoje dzieło wzniosłym apelem:

…Musimy pamiętać o tym, że jeśli chcemy odpowiedzi na kryzys, dzięki którym świat będzie

lepszy, zdrowszy i sprawiedliwszy, pełen pokoju - musimy iść i sprawić by musieli to zrobić !

Ale kto komu co i kiedy - tego autorka już nie precyzuje. Nie musi, bo odpowiednikami

kapturów zakładanych na głowy więźniom na stadionie w Santiago przed ich eksterminacją

- dziś są telewizje i gazety. W zalewie migotań i kakafonii dochodzi często do przekroczenia

zakresu percepcji (zjawisko fizjologiczne użyte przez Klein jako leitmotif Doktryny Szoku),

i w efekcie - do deprywacji sensoryczno-poznawczej. A na umysł tak rozklekotany łatwo

oddziaływać deformująco przekazami typu: wojna jest pokojem, zdrowie jest chorobą.

Co kiedyś było fantazją Orwella, dziś jest już w mediach i stopniowo rozpowszechnia się w

realnym otoczeniu m.in. dlatego, bo licencjonowani "kontestatorzy" wentylują ogólnikowo,
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bez wskazywania winnych, zwykle ukrywających się za ochroną z zaporami, immunitetami

profesorskimi, parlamentarnymi, dyplomatycznymi lub noblowskimi. I aby im włos z głowy

nie spadł, biznesy się kręciły, wojny radośnie wybuchały i kryzysy dobrze szalały - czuwają

zarówno PR-press-tytutki medialne, jak i ich kontrolowana przeciwwaga udająca ANTY.

Banksterzy rozdęli swe produkty bankowe z pomocą polityków

i perfekcji w PR. Najgroźniejsze są monstrualne derywaty, ale

i bańki kart kredytowych i kredytów hipotecznych zostały nadęte

za przyzwoleniem szefa Fed Alana Greenspana [41]. Depozyty

złota w Fort Knox zniknęły, a Chinom wciśnięto tony wolframu

w pozłacanych sztabach. Główni podejrzani to Sir Alan, Robert

Rubin i Larry Summers [42]. W 1999 r. TIME promował to trio

jako "zobowiązani aby ocalić świat" ażeby przez doprowadzenie

do anulowania Glass-Steagall Act z 1933 roku drogą de-regulacji

bankom inwestycyjnym przywrócić możliwość spekulowania.

Teraz kolejna ekipa eugeników z pomocą ONZ i WHO realizuje wielokierunkowo program

depopulacji. W oparciu o wątpliwe teorie antropomorficznego ocieplenia globalnego oraz

wyczerpywania się surowców - pomimo że przecież pokłady deep oil są bogate i jest postęp

w zimnej fuzji jądrowej - ludzkość ma być w najbliższych latach zredukowana przez kastę

"nadludzi" z obecnych 7 miliardów do ok. ½ mld i ludność Polski z 38 do 15 milionów. [43]

W poszukiwaniu inspiracji badawczych, zrozumienia sensu życia, poznania świata i istoty

szczęścia odwiedziłem m.in. Chiny, Japonię, Wietnam, Nepal oraz przy-frontowy Peshawar.

Ale przedtem też dom Edwarda Bernaysa w Bostonie, goszcząc u jego córki - dr socjologii

Doris B. Held, wdzięcznej za przekonanie jej dorosłego syna, że koszule, majtki i skarpetki

może uprać i bez pralki, czego nie wiedział. Gdy w 1987 roku szedłem po tych schodach [44

>1:45] dr Bernays mając 96 lat był już w domu opieki a dożył 103. Wtedy nie miałem o nim

Podwójne rodzinne powiązania Zygmunta Freuda z Edwardem Bernaysem [45, 46, 47]:

                 v ---------------------- rodzeństwo ---------------------------------------- v
                                           v -- rodzeństwo -- v --------------- v

Sigmund Freud & Martha Bernays     Minna Bernays    Ely Bernays & Anna Freud
                                                                                                                v
                                                              Doris Fleischman & Edward Bernays
                                                                                         v   v
                                                                    Anne Bernays  Doris Bernays & Richard Held
                                                                                                                   v   v
                                                                                                    Julia Held   Andrew Held

 v   v   v   v   v   v
Mathilda
    Olivier
        Sophie
        Jean-Martin
               Ernst
                   Anna

Zobowiązani zbawcy świata

Rubin Greenspan Summers

TIME 15 Feb 1999
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głębszej wiedzy, a uwagę kierowałem na powinowactwo z Freudem jego wnuka - Andrew,

z którym mieszkałem na stypendium w Szwecji, i na zrealizowaniu wizyty w Massachusetts

Institute of Technology (MIT), gdzie pracował jego ojciec - prof. psychologii Richard Held.

Zamiast oglądać fotosy autora wyrafinowanych przekrętów dla zysku wolałbym go zapytać

o satysfakcję z udziału w globalnym zamęcie [48, 49] i atrofii klasy średniej przez złamanie

talmudycznej zasady dla społecznego spokoju tj. max. 5-krotnego zróżnicowania zarobków.

I co sądzi o ostrzeżeniu Carla Junga, że największym zagrożeniem dla człowieka jest on sam.

Można oszukiwać niektórych ludzi przez cały czas,

oraz wszystkich ludzi przez pewien czas, ale nie można

oszukiwać wszystkich ludzi cały czas - to pamiętne słowa

największego prezydenta Ameryki Abrahama Lincolna

(1809-65), które przyczyniły się do jego zamordowania.

Ale utrata życia może uczynić człowieka nieśmiertelnym.

Co dają ludzkości naukowcy stosujący podstępy i kłamstwa na wzór dr Bernaysa i kolegów?

Oszustwa mają smutny kres, czego doświadcza medialny car Rupert Murdoch. Rozwojowy

skandal w jego koncernie News Corp ukazuje przestępcze powiązania mediów z politykami,

policją, finansjerą, medycyną, nauką. Czy to nie takie oszustwa wciągają nas w najgorszy w

historii kapitalizmu kryzys, tyranię banków, konfrontację z Chinami i III wojnę światową ?
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biogram autora         Maciej Pokora  dr biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

zainteresowania: badania rozmaitych aspektów percepcji i hipokinezji tj. patogennego
deficytu ruchu

Ważniejsze staże naukowo-badawcze:
♦ studia: Mechanika Precyzyjna/Optyka, PW Warszawa + indywidualne studia Szkoła

Filmowa Łódź.
♦ Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, Warszawa, 25

lat, adiunkt.
♦ Stołeczne Centrum Rehabilitacji STOCER im. M. Weissa, Konstancin, 8 lat, kierownik

pracowni.
♦ Permobil AB, R&D systemy transportu dla niepełnosprawnych, Timrå, Szwecja, 4 lata,

designer.
♦ Abu Dhabi Rehabilitation Hospital Project, Zjednoczone Emiraty Arab., 2 lata, konsultant

biomed.
♦ Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, antypiracki projekt kodowania VHS

AntiCopyProcess.

Ważniejsze publikacje:
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♦ Pokora M. (2007) The LETOR orthosis. w monografii: Report of ISPO-USAID-WHO
Consensus Conference on Appropriate Lower Limb Orthotics for Developing Countries,
Hanoi 2006. 273-80.
www.who.int/disabilities/technology/Orthotics%20Consensus%20conference%20report.p
df
♦ Pokora M. (2005) Patogenny deficyt motoryczny snu i koncepcja prewencji

oddziaływaniami harmonicznymi. Bio-Algorithms and Med-Systems, Kraków, 1 1 89-98.
http://www.bams.cm-uj.krakow.pl/bams_pdf/89-98_pokora.pdf
♦ Pokora M. (2008) Błędnik - szósty zmysł. W sferze percepcji nieświadomej. Academia, 4

8-11, Warszawa, http://www.academia.pan.pl/pdf/cykle_str.%2008-11_pokora.pdf

Ważniejsze stypendia:
♦ Szkocja 2004: 2-tygodniowy grant przyznany w konkursie przez The Royal Society,

Londyn,
jako „thinker” wg rekomendacji prof. N. Jacobsa, w National Centre for Training and
Education
in Prosthetics and Orthotics (afiliacja przy WHO), University of Strathclyde, Glasgow.
♦ Niemcy 2008 - miesięczne stypendium w ramach "MCA-Marie Curie Actions", EU-

sponsored fellowship, Institut für Automatisierungstechnik, University of Bremen,
BrainRobot, GaitTrainer.
♦ USA 2002 - 2-miesięczny staż w Southern Illinois University, School of Medicine, Springfield IL: seminarium State-of-the-Science in

Prosthetics & Orthotics, Rehabilitation Institute of Chicago IL; wykład w University of Texas, Medical Branch,

School of Allied Health Sciences, Galveston TX.

♦ Tajwan 2002 - 2-tygodniowy staż finansowany przez National Science Council; host: Chung Yuan

Christian University, Chung-Li; 8 wykładów na 4 uniwersytetach w Taipei i Tainan.

Propozycja dla Redakcji kwartalnika "CYWILIZACJA"

Może na motto do "Media a polityka" najwłaściwsza byłaby wypowiedź Johna Swintona ?

John Swinton (1830-1901) znany dziennikarz, ekonomista i mówca, redaktor naczelny
The New York Times (1860-70) oraz redaktor w The New York Sun (1875-97) na bankiecie
wydanym na jego cześć - prawdopodobnie w 1880 roku - miał wypowiedzieć te słowa:

"Na tym etapie historii świata, w Ameryce, nie ma takiej rzeczy, jak niezależna prasa.
Wy to wiecie i ja to wiem. Nikt spośród was nie ma odwagi, żeby pisać wasze szczere opinie,
a jeśli zrobiłbyś to, to wiesz od razu, że to nigdy nie ukazałoby się w druku. Płacą mi
tygodniowo za trzymanie moich szczerych opinii poza gazetą, z którą jestem związany.
Inni z was są podobnie wynagrodzeni za podobne rzeczy, a ktoś z was, kto byłby głupi
żeby pisać szczere opinie, byłby na ulicy szukając innej pracy. Jeśli dopuściłbym moje
szczere opinie do ukazania się w wydaniu mojej gazety, straciłbym zawód zanim upłynie
dwadzieścia cztery godziny. Zadaniem dziennikarza jest niszczyć prawdę, wręcz kłamać,
wypaczać; szkalować, łasić się u stóp Mammona i sprzedać swój kraj i swoją rasę
za codzienny chleb. Wy o tym wiecie i ja to wiem, więc co to za głupota wznoszenie toastów
za niezależną prasę? Jesteśmy narzędziami i wasalami dla zakulisowych bogaczy. Jesteśmy
skaczącymi pajacami, oni pociągają za sznurki, a my tańczymy. Nasze talenty, nasze
możliwości i nasze życie są własnością innych. Jesteśmy intelektualnymi prostytutkami".

(Source: Labor's Untold Story, by Richard O. Boyer and Herbert M. Morais,
published by United Electrical, Radio & Machine Workers of America, NY, 1955/1979.)

na podstawie: http://www.constitution.org/pub/swinton_press.htm
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John Swinton (12.12.1830-15.12.1901) was a notable journalist, economist, and orator, the chief
editorial writer at The New York Times from 1860 to 1870 and an editorial writer for The New York
Sun from 1875 to 1897.

The remarks were apparently made by Swinton, then the preeminent New York journalist, probably
one night in 1880. Swinton was the guest of honour at a banquet given him by the leaders of his
craft. Someone who knew neither the press nor Swinton offered a toast to the independent press.
Swinton outraged his colleagues by replying:

“There is no such thing, at this date of the world's history, in America, as an independent press.
You know it and I know it.

There is not one of you who dares to write your honest opinions, and if you did, you know
beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinion
out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things,
and any of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the streets
looking for another job. If I allowed my honest opinions to appear in one issue of my paper,
before twenty-four hours my occupation would be gone.

The business of the journalists is to destroy the truth, to lie outright, to pervert, to vilify, to fawn
at the feet of mammon, and to sell his country and his race for his daily bread. You know it
and I know it, and what folly is this toasting an independent press?

We are the tools and vassals of rich men behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull
the strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other
men. We are intellectual prostitutes.”

Powyższy cytat jest w internecie powszechnie mylnie datowany na rok 1953 - zapewne
celowo, aby można było drwić z tych, którzy przytoczą te słowa - pozornie fałszywe
jeśli miałyby zostać wypowiedziane przez osobę 52 lata po swoim zgonie!

Przy tej okazji ponownie potwierdziła się nierzetelność wikipedii, bo pominięto tam*
kwestię datowania, a z cytatu usunięto istotne zdanie: „We are the tools and vassals of rich
men behind the scenes.” Czyli jest jasne, że autorzy wikipedii starają się ukryć tych, którzy
manipulują dziennikarzami. W wikipedii nie podano daty tej wypowiedzi Johna Swintona,
ani nie wyjaśniono zastawionej pułapki w postaci sfałszowanego datowania aby ten cytat
uczynić irracjonalnym. *) http://en.wikipedia.org/wiki/John_Swinton_(journalist)

To jest doskonała ilustracja jak w praktyce działa bernaysm. Jeśli już nie możesz czegoś
kompromitującego całkiem wyeliminować z publicznego obiegu, to usuń chociaż najgorszy
fragment - czego i tak pewnie nie zauważą, a dla pewności do tak spreparowanej informacji
dodaj głupkom jakiś ewidentnie fałszywy element, ażeby całość wyglądała na fałszerstwo.
Nie dementuj, i nie potwierdzaj, ale spokojnie "rżnij głupa" i udawaj, że nic się nie stało!
W wypowiedziach słownych ośmieszaj tych, którzy się nabrali na fałszywy element.
 
Wniosek: 
Społeczeństwo w demokratycznym kraju powinno być o stosowanych technikach
manipulacji systematycznie i konsekwentnie edukowane przy pomocy analizy tego typu
spektakularnych przykładów - pomimo spotykanych zazwyczaj prób rozmywania takich
akcji uświadamiania komentarzami, że to nieważne, nieistotne, szukanie dziury w całym,
przyczepianie się do szczegółów, robienie afery ze zwykłej pomyłki, a dalej - że to teorie
spiskowe, nawet antysemityzm, rasizm, a więc brak tolerancji, ksenofibia, homofobia, czyli
mohery, zaściankowość, średniowiecze, ciemnogród, druga Białoruś, trzecia Albania itp...

I kolejny przykład:
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http://monitorpolski.wordpress.com/2011/11/27/fukushima-sytuacja-27-listopada-2011r/

Możliwy „chiński syndrom” – projektant reaktora nr. 3 ostrzega przed wielką eksplozją

• China syndrome inevitable says architect of Fukushima Reactor No. 3

• “Huge steam explosions” if nuclear fuel hits water…

Ta informacja ukazała się 19 listopada na blogu Fukushima Diary.
Uehara Haruo, były rektor Uniwersytetu Saga, który był
projektantem reaktora nr 3, oświadczył, że tłumaczenia TEPCO,
firmy zarządzającej elektrownią, odnośnie tego co się dzieje,
nie mają sensu. Uważa on, że nastąpi tzw. „chiński syndrom”
czyli wtopienie się stopionego paliwa nuklearnego w ziemię,
a następnie opadanie w głąb. Po 8 miesiącach musiało już nastąpić

przetopienie obudowy reaktora. Takie paliwo musi napotkać wkrótce żyłę wodną, i po odpowiednio
długim okresie nagrzewania, nastąpi eksplozja hydro-wulkaniczna. Spowoduje ona bardzo poważne
skażenie gleby oraz oceanu na dużej powierzchni.

Podobnego zdania jest radiobiolog dr Ian Fairlie, były sekretarz naukowy rządu brytyjskiego
oraz doradca naukowy Parlamentu Europejskiego. Już w lipcu w programie [TV] dr Caldicott uznała,
że paliwo musi się przetopić przez dolne obudowy, a ponieważ pod elektrownią nie brakuje
pokładów wody gruntowej, to musi nastąpić zetknięcie z nią, co spowoduje natychmiastowe
uwolnienie się dużej ilości pary i jej eksplozja.

„Chiński Syndrom” był tematem filmu katastroficznego z 1979 roku o tym samym tytule
(zob. trailer: http://www.youtube.com/watch?v=6PJ-BzXAN1c)

A dlaczego mamy tzw. „chiński syndrom” ?

Chciałbym zwrócić uwagę na ten kolejny sprytny pijarowski trick – jak swoje zaniedbania i błędy
przerzucić na przeciwnika po to, ażeby ciemny lud kojarzył właśnie z nim to co negatywne.

Takim działaniem przenosi się w świadomości społecznej własne winy i ich skutki na kogoś innego,
kogo w ten sposób ustawia się w złym świetle w ramach długofalowych przygotowań do ataku
wprost. Tego typu pijarowskich zagrywek jest bardzo wiele.

W tym konkretnym przypadku na bazie własnych awarii nuklearnych propagandyści amerykańscy
przy pomocy dowcipu oraz atrakcyjnie podanej inscenizacji filmowej z pomieszaniem faktów z
fantastyką – wykreowali pojęcie „chiński syndrom”, chociaż Chińczycy nie mieli nic wspólnego z
doprowadzeniem do serii pomniejszych awarii, które poprzedziły katastrofę w reaktorach Three Miles
Island w 1979 roku.

Na podobnej chutzpie oparta jest kampania dyfamacji Polski i Polaków rzekomymi pomyłkami
nt. „polskich obozów koncentracyjnych”. Warto przypomnieć, że tradycyjna żydowska haggadah
jest sztuką opowiadania bez dbałości o fakty, ale z wielką dbałością o cel takiego opowiadania.

Oto co podają nam na ten temat w wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ski_syndrom

„Termin chiński syndrom wywodzi się z żargonu techników jądrowych. Określa sytuację, w której w
wyniku awarii systemów chłodzenia reaktora dochodzi do przegrzania rdzenia reaktora, a nadmiar
ciepła powoduje roztopienie betonowego fundamentu reaktora. Istnieje wtedy możliwość, że reaktor
zagłębi się we wnętrzu Ziemi. Żartowano, że w ten sposób reaktor przejdzie przez środek Ziemi aż
do Chin (co jest fizycznie niemożliwe).

Jak dotąd nie doszło do roztopienia betonowego fundamentu reaktora, lecz jest ono hipotetycznie
możliwe. Do podobnej awarii jaką opisano w filmie Jamesa Bridgesa pt. Chiński syndrom, doszło
wiosną 1979 roku w elektrowni jądrowej Three Miles Island, zaledwie w 12 dni po premierze filmu.
Dzięki filmowi termin chiński syndrom upowszechnił się w społeczeństwie.”


