
VIRS MUĻĶU ZEMES SAULE NENORIET… 
 
 
Cilvēces degradācijas metodes. 
 
1. Uzmanības novēršana. 
 
Sociālās kontroles bāzes mehānisms: novērst sabiedrības uzmanību no elites mahinācijām politikā, 
likumdošanā un ekonomikā ar nenozīmīgas informācijas plūdiem. Stratēģija vērsta uz to, lai cilvēki 
neapgūtu svarīgas zināšanas par psiholoģiju, neirobioloģiju, kibernētiku utt. Aukstā kara pavēle :" 
Nepārtraukti novērsiet pilsoņu uzmanību no sociālajām problēmām, turot visus nenozīmīgu jautājumu gūstā. 
Sabiedrībai nepārtraukti jābūt tik aizņemtai, lai tā nepaspētu domāt: "no ganībām šos tieši uz kūti". 
 
2. Radīt problēmas. Piedāvāt risinājumus. 
 
Šī apstulbināšanas metodes saucas " problēma-reakcija- risinājums". Tiek izveidota situācija, kurai jāizsauc 
sabiedrībā noteikta reaģēšana, lai ļaudis paši alktu pēc risinājuma. Piemēram izsaukt teroristu darbošanos, lai 
tauta pati pieprasītu savu brīvību ierobežojošus likumus. Vai iniciēt ekonomisko krīzi, lai izdzīvošanas ,savu 
tiesību un valsts mehānisma demontāžu ierobežojumus tauta uztvertu kā neizbēgamus. 
 
3. Pakāpeniskuma stratēģija grimšanā. 
 
Lai valstī ieviestu tautai kaitīgus lēmumus, tie jāiedzīvina pakāpeniski. Ar tādu paņēmienu 1980-1990 gados 
tika ieviests neoliberālisms : valsts lomas ierobežošana, privatizācija, nedrošība, šūpošana, masveida 
bezdarbs, atalgojuma samazināšana līdz pilnīgai izdzīvot nespējai. To visu izdarot ar pilsoņiem strauji, 
iestātos tautas revolūcija- atbrīve. 
 
4. Atlikšanas stratēģija. 
 
Tautai kaitīgu lēmumu pieņemšana it kā aiz cita lēmuma neiespējamību, "uz kaut kad nākotni". Kaut ko 
upurēt nākotnē ļaudīm ir mazāk sāpīgi, nekā tūlīt pat. Pirmkārt tūlīt pat nekas slikts nenotika, otrkārt ļaudīm 
ir tieksme lolot naivas cerības, ka "viss nākotnē pats no sevis mainīsies uz labu un nekas nebūs jāupurē". Tas 
viņiem palīdz pierast pie domas, ka izmaiņas būs un tās pazemīgi pieņemt. 
 
5. Spēlēšanās ar tautu. 
 
Vai pievērsāt uzmanību, ka visas reklāmas izmanto bērniem domātu valodu, intonāciju, simbolus utt. It kā 
skatītājs būtu prātā atpalicis vai mazs bērns. Jo smagāk tu gribi apmānīt, jo infantilākam tonim jābūt. Aukstā 
kara pavēle :" Ja tu vērsies it kā pie 12 gadīga un jaunāka, tad ir cerība, ka pēc uztveres likuma, cilvēks 
atbildēs no šī paša bērnišķīgā vecuma nekritiskuma un naivuma. 
 
6. Daudz emociju- maz saprāta. 
 
Emociju uzkurināšanas izmantošana bloķē racionālās analizēšanas un kritiskas izvērtēšanas spēju, kā arī 
atplēš durvis uz zemapziņu, kurā tad var sagrūst svešas domas, vēlmes, bailes, uzspiešanu, svešas uzvedības 
modeļus un tml. 
 
7. Turēt ļaudis nejēdzībā un viduvējīgumā. 
 
Lai radītu atkarīgu sabiedrību, kura nespēj izprast sociālās kontroles un apspiešanas tehnoloģijas. Aukstā 
kara pavēle :" Izglītības sistēmai priekš zemākajiem sociālajiem slāņiem ir jābūt pēc iespējai nabadzīgākai 
un viduvējākai, lai bezdibenis starp augstākajiem un zemākajiem slāņiem viņiem būtu nepārvarams. 
 
8. Pastāvīgi spiest masas aizrauties ar viduvējībām, lai visi būtu truli, lēti un neaudzināti. 
 



9.Vainas apziņas palielināšana. 
 
Uzspiest uzskatu, ka ļaudis paši vainojami savās nelaimēs un neveiksmēs, aiz sava intelekta, spējīguma , 
čakluma trūkuma. Pēc šīs metodes apstrādes katrs indivīds jūtas bezpalīdzīgs varas sistēmas priekšā un 
nodarbojas pats ar sevis graušanu. Tas viņus noved pie depresīva stāvokļa, kas savukārt efektīvi aptur 
cilvēka spēju darboties. Bez darbības nebūs atbrīves! 
 
10. Zināt par cilvēkiem vairāk, nekā viņi paši zina par sevi. 
 
Sociālo parazītu virsotnēm pieder zināšanas par cilvēka būtību, ar kuru palīdzību viņi viegli manipulē ar 
katru. Tas radījis milzīgu plaisu starp viņiem un cilvēkiem. Cilvēkiem šādu zināšanu nav pašiem par sevi, 
tāpēc ar viņiem viegli manipulēt un viņi neprot aizstāvēties. Sistēma viņus vada nesalīdzināmi veiksmīgāk, 
nekā viņi paši sevi. 


