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As  citações  seguintes  são  de  um  livro  intitulado  O
CONCEITO  CIENTÍFICO pelo  autor  Bertrand  Arthur
William  Russell,  um  filósofo  britânico  de  renome,  um
defensor  da  eugenia  e  do  Governo  Mundial.  Ele  teve
uma influência enorme na ditadura científica que todos
nós  vivemos  hoje.  As  citações  seguintes  descrevem
como  os  governos  usam  a  propaganda,  nas  escolas
públicas,  na  TV  e  nos  filmes,  para  moldar  a  opinião
pública e a opinião para gerir grandes populações para o
benefício da elite.

A manipulação científica do Pensamento público   

"A  ciência  deu-nos,  sucessivamente,  o  poder  sobre  a  natureza  inanimada,  poder
sobre plantas e animais e, finalmente, poder sobre os seres humanos." "É o tipo de
manipulação para idealistas que irá criar a sociedade científica. Para estes homens
hoje, Lenine é o exemplo" e Mao Zendong. "Todo o poder real virá a ser concentrado
nas mãos de quem entende da arte  da manipulação científica.  "A ciência  vai  ser
estudada diligentemente e será rigidamente confinada à classe dirigente. À população
não será permitido saber como as suas convicções foram geradas." Noutras palavras,
não será permitido ao público saber como as crenças e opiniões foram cientificamente
manipuladas pelo governo,  levando-o a pensar de uma determinada maneira.  "Os
homens e mulheres comuns deverão ser dóceis, trabalhadores, pontuais, irreflectidos
e contentes.  destas qualidades, provavelmente o contentamento será considerado o
mais  importante.  A  fim  de  produzi-lo,  devem  usadas  todas  as  pesquisas  na
psicanálise, do behaviourismo (comportamento) e bioquímica."
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Modelando  o  escravo  perfeito  a  contentar-se  com  a  s ua  escravidão  infantil
"passará muito tempo ao ar livre, e a aprendizagem com livros ser-lhe-á restrita ao
absolutamente necessário. Com o temperamento assim modelado, a docilidade será
imposta  com  o  método  de  recruta  militar,  ou  talvez  pelos  métodos  mais  suaves
empregues por Boy Scouts. Todos os meninos e meninas vão aprender desde cedo a
ser cooperativos",  ou seja, a fazer exactamente o que os outros estão fazendo. A
iniciativa será desincentivada e desencorajados nestas crianças, e a insubordinação,
sem  ser  punida,  irá  ser  cientificamente  extraída  deles. A  educação  do  seu
pensamento  será  desviada  para  o  foro  manual,  quando  os  seus  anos  de  escola
chegarem ao fim, aprenderão um ofício. Para o escolher, os peritos irão avaliar as
suas aptidões. Aulas formais, na medida em que elas existam, serão realizadas por
meio de cinema ou rádio, para que um professor possa dar aulas, em simultâneo, a
todas as turmas de um país. A entrega destas lições, é claro, será reconhecida por
uma empresa altamente qualificada, reservada para os membros da classe dirigente".

"É de se esperar que os avanços na Fisiologia e Psicologia dê mais controle aos
governos, sobre a mentalidade individual, mesmo comparando com os actuais países
totalitários.  Fichte  estabeleceu  que  a  educação  deve  visar  a  destruição  do  livre
arbítrio,  de modo a que,  após os alunos saíram da escola,  sejam incapazes, pelo
resto das suas vidas, de pensar ou agir de outra forma senão a que os seus mestres
teriam desejado. Mas, na sua época este era um ideal inatingível:  o que Bertrand
Russell considerava ser o melhor sistema até então produzidos, o de Karl Marx. No
futuro, estas falhas não são passíveis de ocorrer quando exista uma ditadura. A dieta,
injecções e injunções (permite que se reconheça a existência de uma dívida sem
necessidade de um processo judicial ou intervenção de um juiz) irá reunir-se, a partir
de uma idade muito precoce, para produzir o tipo de personalidade e crenças que as
autoridades consideram desejável, e qualquer crítica séria dos poderes irá tornar-se
psicologicamente impossível. Mesmo que todos sejam miseráveis, todos vão acreditar
ser felizes, porque o governo irá dizer-lhes que eles são assim."

"Quanto aos operários, eles serão desencorajados de uma reflexão séria: estarão o
mais confortável possível, e seu horário de trabalho será muito menor do que é hoje,
pois eles não terão medo de serem demitidos ou que a má fortuna surja aos seus
filhos.  Quando  as  horas  de  trabalho  terminam,  serão  fornecidas  diversões,  algo
calculado  para  causar  alegria  saudável,  e  para  evitar  quaisquer  pensamentos  de
descontentamento, o que poderia ser uma nuvem na sua felicidade. "
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Propaganda: A partir da sala de aula para Hollywood
"partindo  da  técnica  publicitária,  parece  que,  na  grande  maioria  da  humanidade,
qualquer proposta ganhará aceitação, se for apresentada de forma a permanecer na
memória. A maioria das coisas que nós acreditamos, acreditamos porque a ouvimos
afirmada algures, tenha sido ou não confirmada, portanto, estamos incapazes de ser
críticos,  mesmo  quando  a  afirmação  é  feita  por  alguém  que  se  beneficiaria  da
aceitação, independentemente de haver ou não qualquer prova. "(ex: como Al Gore
está lucrando da mentira de que controla a temperatura e o CO2 na Terra). "Anúncios
tendem,  portanto,  como  técnica  a  torna-se  perfeitos,  e  cada  vez  menos
argumentativos, e cada vez mais, impressionantes. Enquanto a impacto for grande, o
resultado desejado é alcançado. "

"Esta consideração leva-nos, naturalmente, ao tema da educação, que é o segundo
grande  método  de  propaganda  pública.  A  educação  tem  duas  finalidades  muito
diferentes,  por  um  lado,  visa  o  desenvolvimento  do  indivíduo  e  dando-lhe
conhecimentos úteis; por outro lado, visa a produção de cidadãos convenientes para o
Estado ou a Igreja que os educa. Até certo ponto, estas duas finalidades coincidem na
prática: é conveniente ao Estado que os cidadãos devam ser capazes de ler, e que
devam possuir alguma habilidade técnica, em virtude da qual serão capazes de fazer
trabalho produtivo,  é conveniente que devam possuir  um carácter moral  suficiente
para abster-se de crimes mal sucedidos, e inteligência suficiente para serem capazes
de dirigir as suas próprias vidas. Mas quando passamos para além destas exigências
elementares, os interesses do indivíduo pode estar, muitas vezes, em conflito com os
do Estado ou da Igreja. Este é especialmente o caso em relação à credulidade. Para
aqueles que controlam a publicidade, a credulidade é uma vantagem, enquanto que
para  o  indivíduo  o  poder  de  fazer  juízos  críticos  lhe  é  mais  benéfico,
consequentemente, o Estado não procura incutir hábitos científicos na mente, excepto
numa pequena minoria  de especialistas,  que serão bem pagos e,  portanto,  como
regra, defensores do status quo (estado de coisas). Entre aqueles que não são bem
pagos, a credulidade é mais vantajosa para o Estado e, por conseguinte,  na escola,
as  crianças  serão incentivadas a  seguir  o  que lhes  é  dito  e  são  punidas  se  não
acreditarem  (descrença).  Desta  forma,  um  reflexo  condicionado  é  estabelecido,
levando  à  crença  na  autoridade  dos  idosos  mais  importantes."  "No  conjunto,  na
educação, a lealdade ao Estado e a hostilidade aos seus inimigos é o que é mais
enfatizado."
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Ensino uniformização através Hollywood e da televis ão
"invenções e técnicas modernas têm sido uma influência poderosa na promoção da
uniformização de opinião, tornando as pessoas menos individuais do que costumava
ser. [...] Mas, no mundo moderno, há três grandes fontes de uniformização, além da
educação, temos a imprensa, o cinema e a rádio." (ex:  os suportes de media dos
candidatos às eleições dizem-nos para votar num ou noutro candidato, qualquer outro
seria um "voto desperdiçado".)

"Talvez  o  mais  importante  de  todos  os  agentes  modernos  de  propaganda  seja  o
cinema. No que diz respeito ao cinema, há razões técnicas para que os projectos
sejam de  grande  escala  e  uniformizantes.  Os  custos  de  uma  boa  produção  são
colossais, a menos que sejam exibidos em toda parte."  "Aquilo das ideias que os
jovens têm, na grande maioria dos países civilizados, deriva das ideias de amor, de
honra,  de fazer dinheiro,  e da imagem transmitida nos filmes de Hollywood, como
sendo bom para eles. Duvido que todas as escolas e igrejas, combinados, tivessem
tanta influência como o cinema sobre as opiniões dos jovens em relação a assuntos
tão íntimos quanto o amor, o casamento e o dinheiro. Os produtores de Hollywood
são como alto-sacerdotes de uma nova religião."

O despovoamento é a chave para o Governo Mundial
"Há três maneiras de controlar uma sociedade em relação à população. A primeira, o
de controle de natalidade, a segunda, o infanticídio (aborto, vacinas, doenças, etc) e
guerras destrutivas e a terceira, uma sociedade científica mundial que não pode ser
estável sem um governo mundial. . . sem que. . . um poder ou um grupo de poderes
saiam vitoriosos para estabelecer um governo único do mundo com o monopólio da
força armada, é evidente que o nível de civilização deve continuar a declinar até ao
insuportável.".

Em  conclusão,  um  dos  maiores  exemplos  da  manipulação  científica  da  nossa
sociedade é a discussão do aquecimento global; a elite inundou os seus meios de
propaganda  com  a  ideia  de  que  os  seres  humanos  são  ruins  para  o  ambiente,
tentando  implantar  isso  na  psique  humana,  e  tal  irá  torná-los  ainda  mais  ricos  e
dominantes. A ideia de que o CO2, elemento essencial à vida, é um gás tóxico que
deve ser regulamentado por um Governo Mundial.  A elite global tem tentado fazer
com que todos aceitem a proposição de que os seres humanos são maus e que toda
a actividade humana deve ser regulada para o bem do planeta. Este é apenas um,
dos muitos exemplos, da manipulação científica da opinião do público e das crenças.
As crianças têm sido duramente atingidas com a propaganda, não só na TV como nos
filmes e nas salas de aula. Tal como Bertrand escreveu, as escolas públicas são um
laboratório para moldar o escravo perfeito, eles estão convertendo as mentes jovens a
aceitar a Nova Ordem Mundial, uma religião sobre a regulação e a destruição da vida
humana na Terra.
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