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virů virů vir lidské vědomí postupně mutuje. Charakte-
ristické projevy působení virů virů vir prostředků edků edk ma-
sové informace: emocionální nestabilita, sklony 
k afektovaným reakcím, poruchy spánku, rozho-
zený systém obranné aktivity.

Zářným příkladem psychické nákazy přes 
televizi je cíleně ukazovaná degradace modelů 
chování s cílem jejich kopírování. Neustálené 
vědomí pubescentů pubescentů pubescent je zvláště náchylné k virůvirůvir m 
sebevražd, které páchají jejich idoly a filmové 
hrdinové. Poté, co v Německu televize uvedla 
šestidílný seriál Smrt žáka, v němž devatenác-
tiletý mladík spáchá sebevraždu tak, že skočí 
pod vlak, během sedmdesáti dnů po skončení 
seriálu byl zaregistrován častějějě ší výskyt sebevra-
žedných pokusů, páchaných stejným způsobem 
jako ve zmíněném seriálu. A kolik výrostků rostků rostk si 
navyklo na drogy? Tím, že napodobovali viry in-
fikované vědomí rockových interpretůch interpretůch interpret ! Nahléd-
neme-li do budoucna, není obtížné si představit 
dobu, kdy virů dobu, kdy virů dobu, kdy vir bude tolik, že bude možné hovořit 
o terorismu proti vědomí.

Je nezbytná vnitřvnitřvnit nřnř í, mentální kontrola infor-
mace, která se na nás valí z televize, novin, knih 
a internetu. Pod vlivem virů a internetu. Pod vlivem virů a internetu. Pod vlivem vir se snižuje představa, 
povědomí o vlastní ceně lidského života; na vědo-
mí, jež není připravené přijímat destruktivní infor-
maci, se valí za dlouhá léta existence masového 
průprůpr myslu nashromážděný ný n veškerý kerý ker ničivý arsenál. 
Při mentální kontrole je odpovědí na tento útok 

virů virů vir prostřprostřprost edků edků edk masové informace spuštění me-
chanismus sebereflexe a vědomí se přestává podřpodřpod i-
zovat povelům psychickým psychickým psychick ch parazitůch parazitůch parazit .

Reklamní viry

Reklama je sama o sobě verbální nábojnice, ábojnice, á
která je naplněná virovou výbušninou tím, že plní 
přesnou sociální objednávku – pomoc v prodeji 
určitého typu zboží či služeb. Speciálně vybra-
ná reklamní oslovení se snaží během co nejkratší 
doby co nejsilněji zapěji zapě ůsobit na vědomí respon-
denta. Reklamní viry si pohrávají se slabostí lid-
ské psychiky, a nenápadnápadná ě a postupně formují 
a ovlivňují vědomí. Člověk pak, aniž by si toho 
všiml, začíná opakovat reklamní slogany, citovat 
nesmyslné chytlavé, žertovné, veselé fráze, zdo-
bí či vyšperkovává si jimi svou mluvu, a co je 
nejhorší, začíná těmito frázemi myslet a automa-
ticky kontroluje, zda ta či ona nová událost odpo-
vídá reklamnímu sloganu. Ideje, které jsou virůjsou virůjsou vir m 
cizí, se ihned odhazují. Reklama není nic jiného 
než informační vir, který vir, který vir, kter parazituje na biosféřparazituje na biosféřparazituje na biosf e 
planety a způsobuje jí neodvolatelné škody.

NáNáN kaza určitčitč ýitýit m typem viru. Současní vědci 
zkoumají teorii šíření idejí. Jedna z nejúčinněj-ěj-ě
ších metod, jak rychle nakazit co největší množ-
ství, je realizace destruktivních ustanovení pro-
střednictvím reklamy. Působení virů virů vir vědomí je 
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založené na kopírování nakažených informačních 
vzorkůvzorkůvzork , jejich implantace do lidský, jejich implantace do lidský, jejich implantace do lidsk ch myslí a pa-
razitování na nich. Následně se infikuje veškerý kerý ker
organismus, mění se i model chování a v nepo-
slední řadě se díky reklamě vyvíjejíjejí í nové formy 
mentální infekce.

Technika současné reklamy se zakládá na prá-
ci nikoliv s logickýlogickýlogick m myšlením, ale s předsta-
vivostí. Zadaný systém obrazů se staví do řady 
jako na přehlídce, a ten pak proniká do vědomí 
stovek tisíc lidí. Tento systém je vymodelován 
takovým způsobem, že jako kdyby přeskakoval 
přes překážku, bariéru logické analýzy a pocho-
pení, promyšlení. Virová informace, která je ulo-
žena v reklamní zprávě se zhmotňuje ve vědomí 
diváka či posluchače. Jakmile se na stejný film 
či video dívá současně milion lidí, jejich vědomí 
souzní a vzniká speciální druh mentálního pole, 
které potlačuje individualitu. Mimořádně nebez-
pečné je sledování v televizi turnaje světových 
fotbalových nebo hokejových šampionátůtůt , kdy 
energie pozornosti stovek tisíců fanoušků ků k vytváří 
monstrózní pole, které ničí psychickou imunitu 
a protivirovou obranu.

Reklamní viry pracují společně s myšlenkový-
mi viry a vytvářejí vlastní asociační řetězce. Vně 
těchto řetězců je člověk zcela ztracen, nejistý 
a naprosto mimo. Viry vnucující se reklamy pra-
cují na vytvoření systému symbolickýmu symbolickýmu symbolick ch znalostí, 
ve vědomí se rodí zvrácené, poškozené asociační 

řetězce, které narušují myšlenkové procesy, jež 
potlačují zdravý selský selský selsk rozum, vkus, vnucují cíle, 
hodnoty a motivy.

Reklamní kampaně, podobně jako zlí šama-
ni, kteří z celého lidstva udělali doslova zombie. 
V reklamních šotech je přítomen skrytý rytmus, 
který čkterý čkter lověka stále více ovlivňuje. Působí-li re-
klama dlouhodobě, je do člověka vysílán mohut-
ný náboj destruktivnáboj destruktivná í a negativní energie, který energie, který energie, kter
poškozuje vnitřní orgány a imunitní systém. Z to-
hoto hlediska jsou zvláště nebezpečné strašlivé 
reklamní show, podobné francouzské Noci rekla-
možroutžroutž ů, které rozkládají obranný obal člověka. 
Dochází ke katastrofáke katastrofáke katastrof lním změnám v energetic-
ko-informačních parametrech prostředí, v němž 
člověk žije.

Způsob boje a prevence. Zcela a bez výjimek ýjimek ý
přestaňte sledovat veškerou reklamu. Dávejte 
bedlivý pozor, aby děti neposlouchali a nedívali 
se na žádnou reklamu, protože jsou naprosto bez-
branné vůči hypnotickému působení reklamy.

Trefně zvolená primitivní politická hesla, 
slogany, melodie, zobrazení – všechno jsou to 
prostředky a způsoby, jak dopravit viry k nejšir-
ší veřejnosti. Zde je velmi důejnosti. Zde je velmi důejnosti. Zde je velmi d ležité nereagovat 
na neustále přihazovanou návnadu. Viry jsou 
nečinné a některé jejich formy dokonce umíra-
jí, pokud nedostávají potřebnou výživu v podobě 
kopírování, opakování.
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Čistě biologický biologický biologick vývoj viru je určován výbě-
rem dědičných rysů recipienta. Matrice dědič-
nosti se předává za pomoci speciálního kódu, 
založeného na genetické úrovni. Reklamní viry 
do tohoto kódu pronikají, začleňují se do buněč-
ného genomu a jsou schopny určitým způsobem 
působit na dědičnost. Vir se začleňuje do buněč-
ného jádra a zadává svůj program do genetickůj program do geneticků ého 
aparátu. Teorie šíření informačních vzorců studuje 
vzájemnájemná é působení, regeneraci, znovuvytvoření 
a rozvoj virů a rozvoj virů a rozvoj vir vědomí. V tomto smyslu má mnoho 
společného s genetikou, která se zabývá stejnou 
problematikou, jenom se to týká genů. Soudobí 
vědci bijí na poplach: roste pokolení, které už teď 
považuje reklamu za součást svého života, a chy-
bí-li jí reklamový doping, cítí se mnohem hůř.

Evoluční psychologie zkoumá mechanismy 
normalizace protékání mentálních procesů. 
Správně a zdravě fungující vědomí podporuje 
schopnost lidského pokolení přežít a obnovit se.

Vliv psychickýVliv psychickýVliv psychick ch virů ch virů ch vir na politické, národní, 
ekonomické, mravní a další problémy je obrov-
ský ský sk a opravdu není zanedbatelný. Proč se viry 
chtějějě í regenerovat? Tato touha svědčí o žízni 
po životě, o tom, že jsou v podstatě živé orga-
nismy. Všechny viry jsou vzájemnájemná ě propojeny, 
neustále se přizpůsobují podmínkám prostředí, 
jež je obklopuje, a mutují. Lze hovořit o civilizaci 
virůvirůvir , kde obyčejné, biologické viry jsou zhmot-
něné viry, které mají mnohem jemnějějě ší energetic-

kou podstatu. Vezměme si například infekci AIDS 
– je to projev mentálních poruch na fyzické bázi. 
Ne náhodou vir HIV (Human Immunodeficiency hodou vir HIV (Human Immunodeficiency hodou vir HIV (
Virus – vir selhání lidské lidské lidsk imunity) napadá narko-
many, prostitutky, lidi s jinou sexuální orientací. 
V současnosti je vědcům známo více než pět set 
nemocí – chřipkou počínaje a vzteklinou konče 
– všechny v té či oné míře vyvolávají viry. Vir, 
který který kter byl použit k nákaze fyzického těla, se zde 
mísí se specifickýse specifickýse specifick m typem vědomí a morálky, jež 
jsou vlastní infikovanému člověku, jedinci. Jak-
mile počet psychickýet psychickýet psychick ch virů ch virů ch vir překročí kritický kritický kritick
bod, přecházejí do virů do virů do vir biologickýbiologickýbiologick ch a mění se 
na biologické viry.

Virologie vědomí není jen strategie a taktika 
zjištění, zaměření psychickýpsychickýpsychick ch virů ch virů ch vir a boj s ni-
mi. Navíc je to i praktická filozofie, která urču-
je mravní a etické principy chování, které vede 
ke šťastnému a plnohodnotnému životu. Polární 
struktura virů struktura virů struktura vir se začala studovat relativně nedáv-
no. Průno. Průno. Pr zkumníci a vědci v růrůr zných zemích po-
stupují stále dál ve studiu civilizace virůl ve studiu civilizace virůl ve studiu civilizace vir , jež se 
projevuje nepřátelsky vůči té lidské.

Naneštěstí se jednou překonaná virová one-
mocnění mohou vrátit znovu jako ozvěna i po ně-
kolika letech. Ba co víc, výsledek nemoci se může 
projevit dokonce ne u samotného infikovaného, 
ale u jeho potomkůale u jeho potomkůale u jeho potomk . Náchylnost k virové infekci 
je kvůli nedostatečné hodnotě, kvalitě, nedokona-
losti, poškození imunitních mechanismů vědomí. 




