
Виждане на един различен свят
Когато някой, на когото е втълпен култа към „авто-

ритета“, накрая се освободи от суеверието, първото нещо,
което се случва е, че той вижда корено различна реалност.
Когато  забележи  последиците  от  суеверието,  наречено
„авторитет“, което е проникнало в почти всеки аспект на
живота на хората, той вижда нещата такива, каквито са в
действителност, а  не  такива,  каквито си ги е  представял
преди това. През повечето време, когато вижда т. нар. „при-
лагане на закона“ в действие, той го разпознава като грубо,
незаконно и неморално злодеяние, използвано за ограбване
и управление на хората, за да служат на волята на полити-
ците.  (Изключение  от  това  е  когато  полицията  използва
сила, за да спре други хора, които действително са виновни
за извършване на актове на агресия – по ирония, точно та-
кива  актове,  каквито  полицията  рутинно  извършва  за
управляващата  класа).  Когато  оздравяващият  етатист  на-
блюдава  различни  политически  ритуали,  било  то  прези-
дентски  избори,  законодателни  дебати  в  Конгреса  или
приемане на нова „наредба“ от местния общински съвет,
той ги вижда такива, каквито са: пиеси от заблуди и халю-
цинации, представяни от хора, на които е втълпен напълно
ирационален  култ.  Всички  дискусии  в  медиите  относно
това каква трябва да бъде „държавната политика“ или кои
„народни представители“ трябва да се изберат, или какви
„закони“ трябва да се издадат, се оказват за някой, който се
е освободил от суеверието, толкова полезни и рационални,
колкото  дискусиите  на  добре  облечени,  привлекателни,
почтено изглеждащи хора, които сериозно дискутират въ-
проса за това как Дядо Коледа трябва да организира след-
ващата Коледа.

За човек, който се е освободил от мита за „авторите-
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та“,  постулатът, върху който се основават  всички полити-
чески дискусии, се разпада, и всяка частица от фразеологи-
ята, която изниква от суеверието, се разпознава като абсо-
лютно  безумна.  Разиндоктринираният  човек  вижда  всяка
предизборна реч, всеки политически аргумент, всяка дис-
кусия  в  новините  за  нещо,  свързано  с  политика,  всяко
излъчване  на  CNN  за  някой  друг  дебат  в  Камарата  на
представителите по някой нов „законопроект“ като проява
на симптоми на дълбоко заблуждение поради сляпо прие-
мане на една безкрайно тъпа култоподобна догма. Всички
избори,  предизборни кампании,  писания до нечий „конг-
ресмен“, подписвания на петиции, изведнъж се оказват не
по-рационални и полезни от това да се молиш на бога на
вулканите да даде своята благословия на племето. Човек,
който  е  разпрограмиран,  вижда  не  само  безплодието  на
всяко „политическо“ действие, но вижда, че такива дейст-
вия, независимо от планираните им цели, всъщност утвър-
ждават суеверието. Точно както молитвите на членовете
на  племе  към бога  на  вулканите  утвърждават идеята,  че
има бог  на  вулканите,  така  молбите  към  политиците  за
помощ утвърждават идеята,  че  има законна управляваща
класа, че нейните заповеди са „закон“ и че подчинението
на такива „закони“ е морална повеля.

Хората, които са се освободили от мита за „автори-
тета“, разпознават като умопобъркани, страдащи от заблу-
ди, смятащи се за богове, онези, към които повечето хора
днес се отнасят с голямо уважение, и които често биват на-
ричани „многоуважаеми“. При ръкуване с „президента“ ра-
зиндоктринираният човек вече не би усещал гордост по-
голяма  от  тази  при  ръкуване  с  всеки  друг  психотичен,
нарцисоиден масов убиец. Той смята хората, които са обле-
чени в черни роби и боравят с дървени чукчета, и които се
наричат „съд“, за луди, каквито са. Разпрограмираният чо-
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век не смята онези, които носят значки и униформи и си
въобразяват, че са нещо различно от обикновени човешки
същества, за благородни воини, сражаващи се за „ред и за-
конност“, а за объркани души, страдащи от нещо малко по-
вече от душевно разтройство.

Разбира се, онези, които са се отърсили от суеверие-
то, наречено „авторитет“, все още могат да се боят от ще-
тите, които мегаломаните и техните наемници – войници и
полицаи – са способни да нанесат, но вече по никакъв на-
чин не смятат действията на наемниците за законни, рацио-
нални  или  морални.  Хората,  които  са  се  освободили  от
мита,  започват  да  смятат,  че  онези,  чиито  действия  са
повлияни от своите „служебни“ значки, са опасни колкото
и хората, надрусани с PCP (халюциноген), и то по една и
съща причина: защото те халюцинират реалност, която не
съществува,  и това ги кара  да  действат насилствено,  без
задръжките на рационалния мисловен процес. Онези, кои-
то са се освободили от суеверието, наречено „авторитет“,
когато се изправят пред „полицейски служител“, могат все
пак да действат така, както биха действали, ако се изправят
пред бясно куче: да говорят кротко, да се държат смирено и
да не правят резки движения.  Но това не е  от уважение
нито към „служителя на закона“,  нито към бясното куче;
това е заради страха от опасността, предизвикана от мозък,
който не функционира правилно, защото е инфектиран от
разрушителна болест, била тя бяс или вяра в „авторитета“.

Когато вярващите в „авторитета“ извършват актове
на  агресия,  въобразявайки  си,  че  такива актове  са  спра-
ведливи, защото се наричат „закон“, техните жертви имат
няколко избора. Когато един „данъчен“ служител или поли-
цейски служител, или някакъв друг служител, изпълняващ
волята  на  политиците,  се  опита  да  ограби,  тормози,  ко-
мандва или напада онези, които са се освободили от мита
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за „авторитета“, обектите на „законната“ агресия или могат
да съдействат за онова, което те знаят, че е несправедливо,
или могат да се опитат по някакъв начин да се изплъзнат
или скрият от „законните“ агресори, или могат да окажат
съпротива на агресорите със  сила.  Жалко,  че последната
опция изобщо е необходима, защото, въпреки че използва-
нето на сила за самозащита е морално оправдано (дори и
когато е „незаконно“), тъжно е, че един добър човек изоб-
що  би  трябвало  да  използва  насилие  срещу  друг  добър
човек,  просто  защото  последният  има  възприятие  за
правилно и неправилно, което е изкривено и изопачено от
едно  ирационално  суеверие.  Дори  главорезите  на  най-
бруталните режими в историята са мислели, че изпълняват
своя дълг, поради вярата си в мита за „авторитета“; те до
известна степен са мислели, че техните действия са бла-
городни и справедливи, иначе не биха ги извършвали. Та-
кава безумна лоялност към „авторитета“ често оставя на
набелязаните жертви само два избора: да се покорят на ти-
ранията или да убият заблудените „служители на закона“.
Далеч  по-добре  за  всички  би  било,  ако,  преди  да  стане
необходимо оказването на съпротива със сила, държавните
наемници бъдат разпрограмирани от техните заблуди, така
че да се избегне необходимостта да бъдат плашени, нараня-
вани или дори убивани, за да бъдат спрени да не извършват
злини.

(Лична бележка на автора: Най-хубавото нещо, кое-
то можете да направите за някой, който е бил подмамен да
действа като пионка на потисническата машина, наречена
„Власт“, е да направите всичко възможно да го убедите да
преосмисли своята лоялност към мита за „авторитета“. Ако
всичко останало не успее, дайте му екземпляр от тази кни-
га. Колкото и неудобства да ви причинява това, вие може
би правите огромна услуга на неговите потенциални бъде-
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щи жертви, а дори може би правите огромна услуга и на
самия служител, като премахвате нуждата някой от негови-
те набелязани бъдещи жертви да го осакати или убие).

276


