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"Nad społeczeństwem dominować
będzie elita... która dla osiągnięcia
swoich politycznych celów nie
będzie wzbraniać się przed
stosowaniem najnowocześniejszych
technik kształtowania publicznych
zachowań i utrzymywania
społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i
inwigilacją

- Zbigniew Brzeziński
w książce "Between Two Ages" 1970 r.

"Jeśli chcesz wiedzieć jaka
będzie przyszłość, wyobraź
sobie but depczący ludzką
twarz, wiecznie!"

- George Orwell
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www.GlosUlicy.pl

12



NOSZ
KXRWA
MAC

Polscy urzędnicy na Sycylii.Uczą się jak walczyć z bezrobociem
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opracował: BladyMamut

*o 100% więcej, niż w telewizorze.
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AgataCZ
www.Niepoprawni.pl
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krzysztofjaw.blogspot.com
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www.literat.ug.edu.pl
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1. Niszczcie wszystko, co w kraju wroga
najlepsze i zabierajcie surowce/owoce pracy.

3. Ośmieszajcie jego boga/bogów, wiarę i szargajcie
tradycję i obrzędy, umniejszajcie znaczenie świąt
państwowych.

4. Wszczynajcie kłótnie i siejcie niezgodę w
narodzie.

2. Pomniejszajcie autorytet sprawujących
władzę, wmieszajcie ich w ciemne interesy i
sprowadźcie na nich hańbę i odrazę
społeczeństwa.
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5. Buntujcie młodych przeciw
starym i starych przeciw młodym.

6. Utrudniajcie działalność władz i
urzędów.

7. Miejcie wszędzie swych
szpiegów, agentów i zręcznych
agitatorów.

8. Nie odrzucajcie współpracy
najgorszych kreatur. Wynoście ich na
piedestały i okrzyknijcie zbawcami
narodu.
9. Nie szczędźcie:

10. Osłabiajcie, gdzie tylko możliwe
rozwój sił zbrojnych przeciwnika.
Podkopujcie moralność, etykę,
dyscyplinę, siłę, godność, honor, hart
ducha i ciała poprzez:

opracował: BladyMamut/ketraB 36



"Kłamstwo powtarzanetysiąc razy, staje sięprawdą."
- J. Goebbels
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Gadający Grzyb
www.Niepoprawni.pl
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Dariusz Ratajczak
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