
 

 

Přírodní zákony jsou totalitní 
Ing. et BcA. Milan Kohout, vysokoškolský pedagog, performer 

 

Pier Paolo Pasolini: 

"I consider consumerism to be a worse form of fascism than the classic variety." 

(interview to L'Espresso magazine) 

Český básník Jiří Haussmann počátek minulého století:  

"Krad starý Mates, krad jako straka, krad u bohatce, krad i u žebráka. Potom, nerozmýšleje se 
dvakrát dal do pokladny vše, co kdy nakrad a nápis zhotovil si na to: Soukromé vlasnictví je 
svato!" 

 

Nedostatkem banánů vyprovokovaná sametová revoluce skončila jako prohraná. Přesto si 
ale dnes a denně nalháváme, že jsme se osvobodili a že náš život je řízen jakousi společenskou 
dohodou honosně nazývanou demokracie.  

Přitom je zřejmé, že takzvaná demokracie je jen obyčejnou děvkou prodávající své tělo 
obalené blyštivými cetkami připomínajícími skutečné demokratické principy, ale které jsou jen 
mámením nastraženým bezohledným a nedemokratickým kapitalismem podkuřovaným 
náboženskými organizacemi. 

Vzpomínám si na rozhovor s tehdejším ministrem zahraničí Bohuslavem Chňoupkem vysílaný 
na CNN v prvních dnech zpackané sametové revoluce. Krásná studentská revolucionářka se ho 
vítězoslavně ptala, co si myslí o jejich sametové revoluci. Chňoupek na to odpověděl: „Milá 
dívenko, to, co nazýváte revolucí, je jen návrat ke kapitalismu.“ 

Ano, byl to jen návrat k „západní“ sobecké a imperialistické civilizaci stojící na třech 
základních „hodnotách“, a to lhaní, kradení a podvádění. 

A snahy řady předchozích generací levicových filosofů, umělců a obyčejných aktivistů o 
vybojování lepší, na humanistických, solidárních hodnotách postavené společnosti uklouzly na 
prachsprostých banánových šlupkách a zlámaly si vaz.  

Proto je trestuhodné, že našim mladým studentům pořád omíláme, že mají již svobodu a 
můžou plně rozprostřít svá křídla a plachtit do vysněných konzumních životů. Je to zločin o to 
větší, protože se jejich mozky vylíhly až po revoluci a my starší již víme, že opice, která se narodí 
v kleci, si myslí, že je její klec symbol svobody.  

Zvláště když jsou ty dnešní klece sice individualisticky uzounké, ale mají velmi vysoké stropy, 
na kterých jsou až u nebe zavěšené trsy lákavých banánů. Zatímco jimi nepoznaná, ale námi 
zažitá klec, se kterou je dnešní kapitálem najatí ministři propagandy straší, měla sice nízký strop, 
ale byla nekonečně horizontálně duševně rozlehlá.   

Dnes chápaná svoboda je život na úkor jiných provázený devastací přírody.  

Je to svoboda nenažraného sobectví hýčkaného kapitalismem.  

Je to svoboda parazitismu na všech lidských hodnotách.  



 

 

Je to svoboda postavená na nekonečném ekonomickém růstu na konečně veliké planetě.  

Je to svoboda posílající přírodu do prdele.  

Ale příroda je totalitní systém, ať chceme, či nechceme.  

A příroda je postavena na principu udržitelné totality přírodních zákonů.   

Jako jeden z příkladů neudržitelnosti našeho západního politicko-ekonomického systému, 
který je v přímém rozporu se zdravým přírodním rozumem, byla idea plánované životnosti 
neboli „Planned Obsolescence“ navržená americkým teoretikem z New Yorku Bernardem 
Londonem už v roce 1933. Ve svém spisu „Nová prosperita“ navrhl ukončení krize zavedením 
plánované životnosti jako státního zákona. Klíčem měla být produkce výrobků, které by měly jen 
určitou a co nejkratší životnost a po vypršení této doby by se odevzdávaly vládě a ta by je 
systematický ničila.  

odkaz 1 

Zde se vylíhl největší idiotismus kapitalismu, který nastartoval sebedestruktivní výrobní 
proces postavený na nekonečném růstu, ve kterém se zmítáme až dodnes.  

Každý ví, že dnešní výrobky jsou většinou neuvěřitelné ksindly, které spotřebovávají naše 
zdroje surovin a energií, jako by byly nekonečné. Ale v přírodě nerostou stromům nepotřebné 
větvě, které by sloužily jen jako náhražky větví. Příroda takové nesmysly totalitně vypuzuje ze 
své společenské domluvy.  

Umělé větve našeho ekonomicko-politického systému jsou ověšeny vánočními ozdobami 
tvořenými z chuchvalců uměle vytvořených peněz, které nemají přírodní obdobu a jsou jen iluzí 
podporující naší představu o svobodě. 

Dnes se dostáváme do extáze kapitalistického systému, který dokonce navrhuje zastavit 
probíhající katastrofu našeho životního prostředí pomocí přidělování cen na různé živé 
organismy, včetně zvířat, a následném obchodování s těmito nově vynalezenými komoditami na 
burze. Ve Spojených státech rostou tyto „přírodní banky“ jako houby po atomovém dešti. 
Kapitalismus chce vydělávat i na kořenech svého zániku. 

Respekt k principu soukromého vlastnictví došel až tak daleko, že v USA jedno procento 
obyvatel vlastní 40 procent celospolečenského bohatství, 80 procent obyvatel má jen 7 procent 
bohatství a o zbytek se dělí 19 procent obyvatel.    

Dostáváme se do zahnívajícího stadia, o kterém se nesnilo ani Karlu Marxovi.  

Odkaz: 2 

Na festivalu Malamut v Ostravě jsem dělal performanci, při níž jsem se pokusil otevřít 
bankovní podnikatelský účet, na který bych uložil přírodní komoditu, a to dva kýble s ostravským 
uhlím. Když jsem prošel všemi kroky k ustanovení účtu a byl jsem dotázán, kolik bude první 
vklad, odpověděl jsem, že dva kýble s uhlím, a postavil jsem je před vyděšenou úřednici na stůl. 
Ta okamžitě zavolala ředitelku celé banky, která hned zamkla vchodové dveře a zavolala policii. 
Po jejím příjezdu mi policie zabavila dokumentaci performance, jako by chtěla zabránit šíření 
nákazy zdravého rozumu, a vyrazila mě z banky.  

Jasný důkaz naprosto konformního myšlení obyvatel západní civilizace, kteří se nedokáží 
dostat ze svých myšlenkových klecí ovládajících jejich životy. 



 

 

Ale svoboda je poznaná nutnost, jak říkali marxisté a příroda nám tuto nutnost 
secsakramentsky připomene.   

Svoboda přece musí být postavena na solidaritě mezi člověkem a přírodou, jinak člověk 
zahyne a přírodu smrtelně zraní. A že je solidarita s přírodou nám daným instinktem, si každý 
může ověřit, když pozoruje růst svého dítěte, které se neustále chce o své jídlo dělit. 
Samozřejmě až do věku, kdy okouká naše západní civilizací kultivované sobectví a nenažranost a 
začne si jídlo hamižnit jen pro sebe… 

Jak hluboce zapomněla naše západní civilizace istinktivní lidské hodnoty, si člověk uvědomí 
při studiu záznamů o dnes již námi vyvražděných přírodních národech.  

Jeden z krásných příkladů je i zkušenost českého cestovatele Friče, který studoval ještě námi 
nezničené kmeny Jižní Ameriky (již název této části zeměkoule je odporně imperialistický) a 
dokonce jednoho zástupce přivezl až do Prahy. Čerwuiš byl z kmene Čamakoko z dnešní 
Paraguaie a naprosto nechápal existenci chudoby vedle bohatství. V řeči jeho kmene také nebylo 
slovo pravda, a to proto, že každý říkal pravdu a nikdo nelhal, takže jazykový vynález naší 
kultury, tak zdařile pomáhající vykořisťování člověka člověkem, vlastně nepotřebovali.  

Významy slov naší řeči se kapitalismem už dokonale vyprázdnily a neznamenají, co by měly v 
přírodních kontextech znamenat. A jelikož slovy myslíme, tak se vyprázdnilo zákonitě i naše 
myšlení, a proto je většina z nás jen shluk oslů v rukách zazobaných lidských sviní.  

Odkaz 3 

Indiáni Čerwuišova kmene také nepřipisovali pohromy bohům, ale lidské špatnosti.  

A to mě přivádí k další myšlence o páteři naší individualismem a kapitalismem diktované 
společnosti, čímž je křesťanské náboženství.  

Hloubku zhoubnosti tohoto Západem uměle vykonstruovaného náboženství jsem si jasně 
uvědomil během mé 27leté zkušenosti ze života ve Spojených státech.  

Křesťanský bůh Ježíš byl až do svých Kristových let člověkem a pak byl, jak nám bajka vypráví, 
zabit, ale vzápětí odlétl kamsi do „nebe“, kde si dřepl vedle svého boha-otce a ještě jakési 
substance nazývající se duchem božím.  

To dává jeho křesťanským následovníkům licenci se cítit jako polobozi. Vždyť jeden z nás byl 
bohem, říkají. Proto se tito náboženští šílenci nestarají o naše životní prostředí na zeměkouli, 
neboť jim jejich idiotské náboženství říká, že jsou tady jen na návštěvě a skutečný život začnou 
žít až po smrti ve větrech neznámé vůně ducha svatého.  

Příkladem této nebezpečné náboženské ideologie je i případ zpovědníka několika 
amerických prezidentů Billa Grahama, který vždy prohlašoval, že jeho domovem je nebe a tímto 
světem jen chvilku putuje. (My home is in Heaven. I’m just traveling through this world.) 

odkaz 4 

Víra křesťanů, že zde jen chvíli putují, je ospravedlňuje k bezbřehému hamižnění a 
plundrování našich pozemských zdrojů. Vše je přece pozemské,je jen pozemské a dočasné.  

Ostatně stačí se podívat do historie naší západní civilizace a tato náboženská filosofie nám to 
více než zřejmě dokazuje. Koncentraci bohatství vyrabovaného ze zbytku světa lze dokázat na 
dochovaných odporných katedrálách, chrámech svatých, hradech a zámcích. Jejich přítomnost 
na každém kroku v evropských městech v nás vytváří pocit nadřazenosti nad „zaostalými ze 
zbytku světa“. To, co nazýváme svým vyprázdněným jazykem jako námi vybudovanými 



 

 

kulturními perlami, je ve skutečnosti v jazyce Čerwuišově jen nakradeným majetkem z kolonií a 
zotročených a vykořisťovaných národů daleko za hranicemi naší skvostné a sebestředné západní 
civilizace.  

Není divu, že se blíží doba splátek těchto zločinů a přicházející uprchlíci z námi vyvolaných 
válek a námi způsobeném rozšiřování neobyvatelných území díky globálnímu oteplování je toho 
znakem. Miliony se nevyhnutelně dají na pochod a žádní pološílení nacionalisté a fašisté je 
nezastaví. Totalitní přírodní zákony jsou nekompromisní.  

Když je někde v udržitelném přírodním systému něčeho příliš mnoho, zase to vědecky a 
racionálně zákonitě někde chybí a začne proces přelévání. Ale vědecké a racionální názory v 
Ježíše věřící slyšet odmítají.  

Když jsem přišel před lety do Bostonu a začal jsem studovat historii Nové Anglie, otevřely se 
mi úplně nové obzory v chápání náboženství jako jednoho z největších zel v dějinách lidstva. Je 
úplně neuvěřitelné, jaké strašné zločiny páchali ti „láskyplní a dobří“ křesťané na místním 
původním obyvatelstvu, arogantně jimi nazývaném Indiáni. Brožurka na vládnutí nazývaná Bible 
jim k tomu poskytovala ospravedlňující návody, takže za poměrně krátkou dobu vyvraždili na 
dvacet milionů původních obyvatel, neboť je jako „nekřesťany“ nepovažovali za lidi. Unikli jim 
jen ti, kteří se nuceně obrátili na víru Ježíše Krista a ohnuli se pod jejich nábožensky 
imperialistickým heslem „Konvertuj nebo zemři“. 

A co mě po této zkušenosti děsí, že se zase ta odporná kniha Bible začíná brát jako zdroj naší 
pravdy. Když krátce před útokem na suverénní Irák, útokem, který byl ospravedlňován 
vylhanými důvody (jak je nám lež stále ku pomoci), vystoupil americký prezident George Bush 
před národem v televizi, v ruce držel Bibli a pravil, že je to jeho manuál na vládnutí. V té chvíli 
mě mrazilo v zádech, neboť západní civilizace dala do rukou obrovskou moc náboženskému 
křestanskému šílenci ze sekty „New Born Christians“.  

 

Odkaz 5 

Ve své stále probíhající performanci jsem podal v Česku žalobu na vydavatele Biblí a použil 
jsem k tomu místní zákon o podněcování násilí proti určité skupině obyvatel a další zákony. 
Státní zástupce mně odepsal, že jsem zřejmě zešílel, neboť je prý Bible základem naší západní 
civilizace. Což je naše další oblíbená lež. 

odkaz 6 

Je až skandální, že se podařilo proponentům tohoto náboženství natolik překroutit historii.  

Křesťanství uneslo základy naší původní, na rozumu postavené, kultury. 

Křesťanství je jednou z největších tragédií naší doby.  

 

Je to totalita, ovšem uměle lidmi vykonstruovaná. 

 

Naše kultura je postavena na základech antické civilizace, která sekularizovala přístup k vědě 
a vzdělání a byla velmi tolerantní k pestrosti náboženství. Tím se racionálně napojovala na 
statisíce let našeho vývoje v kmenových uspořádáních, jejichž obyvatelé se tak snadno nedali 



 

 

propagandisticky ovládnout, protože viděli svět převážně lidskýma očima a nikoliv na základě 
institucí nadiktovaných báchorek.  

Již v předkřesťanských antických dobách hlásal Aristarchus, že země obíhá kolem slunce, a to 
1800 let před Koperníkem. Eratosthenes dokázal 1700 let před Kolumbem, že země je kulatá, 
Euklid sepsal základy geometrie, Archimedes základy matematiky a přírodních zákonů, 
Herophylus označil mozek za centrum řízení našich tělesných orgánů, Diogenes ze Synopé založil 
základy performančního aktivistického politického umění. Platón, Aristoteles a hlavně Sokrates 
základy filosofie etického jednání, atd. Mezi vědci té doby byly i ženy jako matematička Hypatia, 
zavražděná křestanskými hordami v roce 415. Zřizovala na tu dobu obrovské veřejné knihovny. 
Tu v Serapeu u Alexandrie vypálili v roce 391 pod vedením jakéhosi biskupa Theopfilia fanatičtí 
křesťané. 

Až mezi 12. a 13. stoletím se podařilo skupině překladatelů v multikulturním a 
multináboženském španělském městě Toledo propašovat do zabedněné křesťanské kultury část 
antických vědomostí z řeckých a arabských originálů. Za znalost těchto zdrojů ještě později 
fanatičtí křesťané upalovali statisíce lidí. 

Na předchozí téma jsem dělal na festivalu v Brně performanci, ve které jsem žádal místní 
obyvatele, aby podepsali petici za zboření kostelů v centru města. Kostely jsou tam situovány do 
tvaru škrtící oprátky, která nenechá centrum města svobodně urbanisticky dýchat. Obcházel 
jsem postupně všechny tyto kostely a vždy jsem na zeď stavby pověsil velký nápis „Určeno k 
demolici“. Poté jsem před kostel umístil petiční list, na který se kolemjdoucí mohli podepsat.  

Je zajímavé, že když někdo takovouto symbolickou intervencí rozruší až do morku kostí 
zažranou křesťanskou ideologii, tak se vztekají i všichni zdejší ateisté.  

Jaké to však pokrytectví, když naše západní civilizace boří dnes a denně bombami svatyně 
jiných národů, majících až do morku kostí zažraná zase jejich, rovněž uměle vytvořená a neméně 
nebezpečná, náboženství. 

 

 odkaz 7 

Jak ale z našeho sebezáhubného západokulturního konformismu vybřednouti.  

Dle mého názoru nám nezbývá než se vrátit k přírodní totalitě, neboť naše, v perspektivě 
vývoje lidstva, krátkodobé úlety už jsou naprosto neúnosné.  

Proto je každého přežívací povinností rozrušovat nesmyslně vytvořené kánony západní 
křesťanstvím diktované kultury a jejího spoluparazitujícího kapitalistického systému.  

Samozřejmě je nutné pravdivě analyzovat naši historii a současnost.  

Bývalý pokus o socialismus byl dle mého názoru systém, který měl ve své definici a praxi 
daleko účinnější prostředky k radikálnímu řešení dnešní krizové situace udržitelnosti většiny 
života na planetě. Měl daleko výhodnější pozici hlavně v boji proti globálnímu oteplování, které 
přináší již dnes ekologické katastrofy po celém světě. Světě, který nezná hranic plotů mezi 
„soukromými“ vlastníky zeměkoule.  

Drobnou ilustrací je boj proti bolševníku v západních Čechách, o kterém jsem četl nedávno 
v lokálním deníku. Totiž dobrovolníci, kteří chtěli vystartovat s mačetami a začít celoplošně 
vysekávat tento parazitující plevel, narazili na velký problém. Museli si nejdříve vyřídit povolení 
od stovek „soukromých vlastníků“ pozemků, což celospolečenskou akci totálně zkomplikovalo. 



 

 

Tak je tomu ale i u nadnárodně vlastněného „soukromého majetku“. Jak donutit soukromé 
vlastníky výrobních prostředků, aby se vzdali své slepé touhy po ziscích? Pak samozřejmě zbývá 
jen taktika přímé občanské akce, sice dle současných privatizovaných zákonů nezákonné, ale dle 
logických sebezáchovných zákonů naprosto zákonné. Nazval bych to „celospolečenský boj proti 
kapitalistickému bolševníku“. Na to by samozřejmě místní přitroublý Santa Claus prohlásil, že se 
jedná o „ekologický terorismus“.  

V našem kulturním prostoru je nutný odklon od křesťanství, neboť člověk není vymyšleným 
bohem, ale je součástí přírody. 

Tím neříkám, že jiná náboženství znásilňující lidské mozky v jiných částech světa nejsou 
neméně nebezpečná a zhoubná pro budoucí vývoj lidstva a životního prostředí. Islám se svoji 
fanatičností blíží křesťanství, buddhismus Dálného východu je jen zdánlivě mírumilovný a jakési 
šílenství postavené na boží vyvolenosti judaismu není třeba komentovat. 

Inspirací pro vybudování nového systému můžou být různé formy ateistického anarchismu.   

Je potřeba zase sekularizovat řízení společnosti a vyžadovat, že nekompetentní lidé věřící v 
nějaké bohy by měli být považováni za psychicky nedůvěryhodné. Ostatně jsem při žádosti o 
zbrojní pas také musel projít psychologickými testy. 

Musíme se vrátit ke kolektivisticky, participačně a co nejlokálněji vlastněným výrobním 
prostředkům, neb je totalitní zákony přírody žádají k vyvlastnění. 

Musíme se naučit minimalizaci našich potřeb a drasticky snížit spotřebu energií.  

Můžeme se učit od posledních skanzenů kolektivistických společností, jako je Severní Korea, 
Kuba, Eritrea, Kerala. Proto musíme začít tyto poslední skanzeny chránit před vyhubením žravým 
a do celého světa ze Západu rozšířeným kapitalismem.  

Musíme přestat děsit a vydírat naše mladé lidi studující na školách mnou nazvaným 
„zastydlým antikomunismem“, neboť není férové je účelově strašit pololžemi a polopravdami 
popisujícími období před jejich narozením. 

 

Už i v jádru nejzuřivějšího kapitalismu, jakým jsou Spojené státy, se začínají ukazovat první 
vlaštovky nového myšlení.  

Senátor z levicového města Burlington ve státě Vermont Bernie Sanders právě rozjíždí svoji 
kandidaturu na prezidenta a přitahuje statisíce příznivců na svoje předvolební projevy. Navrhuje 
pro Spojené státy nějaký model demokratického socialismu, který krásně rezonuje se 
socialismem s lidskou tváří, který se rozpracovával v Československu šedesátých let.  

V této době je také při nazývání našeho západního průseru potřeba používat sprostá, a tím 
pádem výstižná slova. Sprosté slovo pochází z prosté mluvy, čili z prostředí zdravého 
instinktivního selského rozumu, zděděného z milionů let našeho vývoje na Zemi. A proto je 
nutné říci, že jsme dnes v pěkné prdeli.  

Nemůžeš chtít, aby se ti na poli urodilo víc, než do něj dáš svých a svého dobytka hoven.  

Také se musíme nechat inspirovat filosofií středověké literární postavy Dona Quijota, který 
říkal, že je potřeba se vrhat do bitev, o kterých víme, že jsou předem prohrané.  

Na závěr mi dovolte vzpomenout moji performanci, při níž jsem čistil nebe nad Bostonem od 
skleníkových plynů. Vyrobil jsem si dvě dlouhatánské bambusové tyče, na jednu jsem přidělal 



 

 

koště a na druhou pytel na odpadky a za pomocí svého přítele Milana, jsem celé odpolene 
zametal skleníkové plyny nad radnicí.  

 

Připadalo mně, že nebe alespoň na chvilku zazářilo.  

 

odkaz 8  

  

Milan Kohout  

11. 2015 
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Bernard London 1933 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/London_%281932%29_Ending
_the_depression_through_planned_obsolescence.pdf 

 

http://www.decrescita.com/news/obsolescenza/ 

 

2 

http://naturalcapitalwealth.com/home/natural-capital-credits 

http://go-balance.com/natural-capital-credits/ 

Michael I. Norton is the Harold M. Brierley Professor of Business Administration at the 
Harvard Business School 

http://harvardmagazine.com/2011/11/what-we-know-about-wealth 

 

3 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alberto_Vojt%C4%9Bch_Fri%C4%8D 

 

4 

http://billygraham.org/story/billy-graham-pastor-to-presidents-2/ 

 

5 

viz záznam v dokumentu “Americké století “ 

Oliver Stone  

The Untold History of the United States 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/London_%281932%29_Ending_the_depression_through_planned_obsolescence.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/London_%281932%29_Ending_the_depression_through_planned_obsolescence.pdf
http://www.decrescita.com/news/obsolescenza/
http://naturalcapitalwealth.com/home/natural-capital-credits
http://go-balance.com/natural-capital-credits/
http://harvardmagazine.com/2011/11/what-we-know-about-wealth
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alberto_Vojt%C4%9Bch_Fri%C4%8D
http://billygraham.org/story/billy-graham-pastor-to-presidents-2/


 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Stone's_Untold_History_of_the_United_States 

část desátá 

10-Bush & Obama-Age of Terror 

 

6. 

Předmětem oznámení je podezření z protiprávního jednání výše uvedených v souvislosti jak 
slovem, tak písmem dle ustanovení vedených v Bibli jako písemnému produktu používanému k  
šíření ideí a myšlenek. Jsem toho názoru, že tato činnost je v rozporu s právním řádem ČR, a to 
zejména těch skutečností postihovaných trestním zákonem, jsou v rozporu s Ústavou ČR a 
Listinou základních práv a svobod člověka. Trestnost spatřuji zejména v šíření tezí, které jsou 
škodlivé stejně tak jako postižitelné literatury pravicového – nacistického nebo extrémně 
levicového směru. 

Svá tvrzení mohu dokázat odkazem na uvedenou Bibli a články s ní spojené a šířené 
jmenovanými institucemi, a to zejména možného naplněním spáchání trestného činu 
pokračujícího ve formě přímé jako i spolupachatelství a podílnictví. Jedná se zejména o 
skutečnosti nasvědčující porušení těchto chráněných zájmů občanů a uvedených v tr. zákoně 
zvláštní části jako podněcování pod § 352 násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, § 353 
nebezpečné vyhrožování, § 355 hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, § 356 
podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, k navádění 
dle § 400 genocidium ve spojení s § 405, § 401 útok proti lidskosti, § 402 apartheid a 
diskriminace skupiny lidí. § 403 založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení 
práv a svobod člověka. 

K výše uvedenému se domnívám a zdůrazňuji, že protizákonné jednání je možno spatřovat 
na šíření a propagaci Bible, kde se mimo jiné vybízí 

- k fanatickému pronásledování jinak smýšlejících osob 

- k zabíjení lidí pracujících v neděli 

- k vraždění všech, kteří nenásledují víru v jediného boha „Hospodina“ a chtějí věřit v jiné 
bohy 

- k nesnášenlivosti mezi národy, etnickými a náboženskými skupinami 

- k lynčování lidí, kteří vyznávají jinou víru 

- k potrestání neposlušných dětí smrtí, čili k vybízení a vytváření fanatických sekt 

- k nerespektování základních humanistických principů, ke kterým jsme zavázáni 
Všeobecnou deklarací lidských práv 

- k vraždění za manželskou nevěru 

- k homofobii a nesnášenlivosti vůči gayům, lesbičkám 

- k sebezohavování – usekávání rukou a vypichování očí 

- k gendrové nesnášenlivosti, znerovnoprávnění žen 

- k porušování Genevské smlouvy o zajatcích 

- k podpoře otrokářství a nelegálnímu obchodu s  lidmi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Stone's_Untold_History_of_the_United_States


 

 

- k cílenému vraždění dětí a civilistů ve válečných konfliktech. 
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https://www.youtube.com/watch?v=yPqzm-QPlA0 
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https://www.youtube.com/watch?v=tIAFUWEYZOc 
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