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Myśli miesiąca:                                      "Ten jest bogaty, co szybciej okrada rząd niż rząd jego!"
Przysłowie chińskie

  Wspólną cechą wszystkich ważnych rewolucji naukowych jest to,
że zrzucają z piedestału aroganckie przekonanie ludzi,

że zajmują we wszechświecie centralne miejsce.
Stephen Jay Gould

Szanowne koleżanki, koledzy,
pozwalam sobie zasygnalizować, że termin naszych połączonych jubileuszy coraz bliżej. Pierwszy
października tuż, tuż a zarazem termin, kiedy musimy w Hotelu Fridrich uściślić nasze zamówienie,
by zapewnić Wam kawę i inne smakołyki. Proszę więc o zgłaszanie swego uczestnictwa.

05.09.2021 Józef Słowik

Zaproszenie
na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM, które odbędzie się

w piątek 1 października 2021, początek o godzinie 13,00,
hotel Fridrich, Cierlicko

Jubileusz 46-lecia Klubu Medyka,
 oraz 30-lecia Polskiego Towarzystwa Medycznego.

Trochę szczegółów w załączniku i na naszych stronach internetowych.
Prosimy o zgłaszanie swego udziału, bardzo ułatwi to pracę organizatorom.

Serdecznie zapraszamy!!!

http://ptmrc.virt.cz/
http://www.medics.cz/ptmrc
mailto:ptmrc@atlas.cz


Z internetu
2021-04-08
5 z Dziesięciu Sposobów Manipulowania Społeczeństwem 
wg. lingwisty Noama Chomskiego

_ 1. ODWRÓĆ UWAGĘ - Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca
na  odwróceniu  uwagi  publicznej  od  istotnych  spraw  i  zmian  dokonywanych  przez  polityczne
i ekonomiczne elity, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych
informacji.  Strategia  odwrócenia  uwagi  jest  również  niezbędna,  aby  zapobiec  zainteresowaniu
społeczeństwa  podstawową  wiedzą  z  zakresu  nauki,  ekonomii,  psychologii,  neurobiologii
i  cybernetyki.  „Opinia  publiczna  odwrócona  od  realnych  problemów  społecznych,  zniewolona
przez nieważne sprawy. Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie,
wciąż na roli ze zwierzętami.

_ 2. STWÓRZ PROBLEMY, PO CZYM ZAPROPONUJ ROZWIĄZANIE - Ta metoda jest
również nazywana „problem – reakcja – rozwiązanie”. Tworzy problem, „sytuację”, mającą na celu
wywołanie  reakcji  u  odbiorców,  którzy  będą  się  domagali  podjęcia  pewnych  kroków
zapobiegawczych. Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy, lub zaaranżuj krwawe
ataki  tak,  aby społeczeństwo przyjęło  zaostrzenie  norm prawnych i  przepisów za  cenę  własnej
wolności.  Lub:  wykreuj  kryzys  ekonomiczny,  aby  usprawiedliwić  radykalne  cięcia  praw
społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych.

_ 3. STOPNIUJ ZMIANY -  Akceptacja aż do nieakceptowalnego poziomu. Przesuwaj granicę
stopniowo,  krok  po  kroku,  przez  kolejne  lata.  W ten  sposób  przeforsowano  radykalnie  nowe
warunki  społeczno-ekonomiczne  (neoliberalizm)  w  latach  1980.  i  1990.:  minimum  świadczeń,
prywatyzacja,  niepewność jutra,  elastyczność,  masowe bezrobocie,  poziom płac,  brak gwarancji
godnego zarobku – zmiany, które wprowadzone naraz wywołałyby rewolucję.

_ 4. ODWLEKAJ ZMIANY - Kolejny sposób na wywołanie akceptacji niemile widzianej zmiany
to przedstawienie jej  jako „bolesnej konieczności”  i  otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa na
wprowadzenie jej w życie w przyszłości. Łatwiej zaakceptować przyszłe poświęcenie, niż poddać
się mu z miejsca. Do tego społeczeństwo, masy, mają zawsze naiwną tendencję do zakładania, że
„wszystko  będzie  dobrze”  i  że  być  może  uda  się  uniknąć  poświęcenia.  Taka  strategia  daje
społeczeństwu więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także na akceptację tej
zmiany w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas.

_  5.  MÓW  DO  SPOŁECZEŃSTWA JAK  DO  MAŁEGO  DZIECKA -  Większość  treści
skierowanych  do  opinii  publicznej  wykorzystuje  sposób  wysławiania  się,  argumentowania  czy
wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych. Im
bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton. Dlaczego?
„Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 12 lat, to wtedy, z powodu sugestii, osoba ta
prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej
lat”

Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-
marian-banas-duzo-nieprawidlowosci-w-przygotowaniu-
szpitali,nId,5156269#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox


