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A) Diagnosis
Morbus Primus: Iktus (mozková mrtvice), v důsledku čehož apoplexie centra a paralýza končetin.
Neboli etatismus. Centrum (stát) je zahlcen společenskými úkoly, které dělat nemá (omezuje tím
svobodu lidí), v důsledku čehož je nezvládá. Je-li někde nějaký společenský problém, lidé volají:
„Státe, řeš jej!“ Stát jej však řešit neumí. Lidé, místo aby řešili své problémy aktivně a iniciativně
sami, zůstávají stát paralyzováni, jakoby uhranutí. Jen apaticky a nečinně vyčkávají na zahlcené
a neefektivní centrum – stát.
Morbus Secundus: Imonodeficience, neboli oslabení organismu v důsledku poruchy imunitního
systému. Tj. mravní a hodnotový relativismus. Ztráta schopnosti rozlišovat dobro od zla, projevující
se snahou omlouvat zločince, vrahy a teroristy a vinit z jejich zločinů jejich oběti (vždyť oni jsou
produktem naší společnosti a jejích zlých sociálních poměrů nebo pokryteckých norem; jsou reakcí
na náš kulturní imperialismus a aroganci moci…).

Morbus Tertius: Virus s krásným dívčím jménem Ebola. Neboli radikální feminismus v podání Gender
Studies. Přímý útok na lidskou přirozenost, na rozdílnost, leč komplementaritu, mužů a žen, jejich
přirozené role. Snaha čelním útokem narušit a rozvolnit tkáň organismu a provést jeho neo-totalitní
rekonstrukci. Formou indoktrinace, jak dětí, tak i dospělých; vymýcení z jejich mozků jakéhokoli
povědomí o normálnosti a přirozenosti. Naopak, vsugerování představy, že nic není normální
a přirozené, nýbrž vše je nekonečně elastické a tvárné a každý si má, dokonce musí, konstruovat své
pohlaví, gender (ať už je to cokoli) a i sexuální orientaci, neboť jinak… Big Sister Is Watching You!

Morbus Quartus: Sterilita, ne však impotence či frigidita. Jinými slovy, demografický propad. Lidé,
kteří vyznávají svobodymilovné hodnoty, mají v průměru málo dětí (v České republice 1,2 dítěte na
ženu), a tedy se sami – a své hodnoty – z lidské populace eliminují. Aby se jakákoli populace pouze
zachovávala (tj. ani nerostla, ani nevymírala), potřebuje v průměru 2,1 dítěte na ženu. To nemá
žádná evropská země – s výjimkou Albánie. Výsledek: svobodymilovní vymírají, ale ti, kdo zastávají
extrémně antiliberální politické a společenské hodnoty (např. že Šaríja je vrcholem světové
jurisprudence), mají dětí dost. Komu – a jakým hodnotám – tedy patří budoucnost?

B) Therapia
Morbus Primus: Zredukovat rozsah státu, snížit daně, seškrtat státní výdaje, především ty sociální;
celkově decentralizovat jak rozhodování, tak i sociální péči.

Morbus Secundus: Brát viníky plně na odpovědnost za jejich jednání, zvýšit jim tresty za zločiny,
proto postavit více věznic, poslat do ulic více policajtů a do zahraničí – do problémových oblastí světa
– vyslat více vojáků. A speciálních komand.

Morbus Tertius: Plně postačí držet se našeho zdravého selského rozumu, který nám říká: „hm,
tvrdíte sice, že muž a žena jsou identičtí a vzájemně zaměnitelní, ale ať už říkáte co říkáte, z mužské
bradavky mléko stejně nikdy nepoteče…“ Jinými slovy, dámy z Gender Studies galantně a něžně
poslat někam…

Morbus Quartus: Vzhledem k tomu, že impotence ani frigidita problémem nejsou, nejedná se
o sterilitu organickou, nýbrž jen o umělou, vyvolanou umělou antikoncepcí. Takže stačí děti jen chtít.
To však předpokládá uvědomit si, že děti nejsou jen břemenem a finančním nákladem, ale i zdrojem
nesčetných radostí a nových dimenzí ve smyslu vlastního života. „A, ehm, co s těmi prášky proti
otěhotnění?“ – ptáte se. Nuže, zde je odpověď: „Spláchněte je…"

