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Демокрацията е в опасност! Изправени сме пред ордите на увредени индивиди и
професионалисти, които няма да се спрат пред нищо в борбата си срещу нашите светли
идеали. Остротата на този проблем бе демонстрирана в атаката им на световния символ
на демокрацията – Капитолия! Така че злодеите са сред нас. В САЩ! Това са милионите,
които гласуваха за Тръмп.

Но те направиха фатална грешка. Смъкнаха маските си от зверските си лица и сега не
може да има никакво съмнение какво сме длъжни да направим ние. Така че, демократи,
на борба! На безмилостна борба ви призовава Щабът на падналите ангели-богоборци.
Разкривайте навсякъде, където ги намерите, тези архаични консерватори! Дори и във
вашето семейство. Те са навсякъде. Но нашата надежда са децата с вече изградени
нови морални устои, благодарение на правилното обучение още в детските градини, за
равенството на половите и прочие джендаризми. Следващият окоп на фронтовата
линия са социалните мрежи, където вече бдят воините на високия демократичен морал,
оказали се победители в не една битка за тържеството на суперморалните джендърски
принципи. Дерзайте! Събудиха се най-сетне от неправилния летаргичен сън
мениджърите на FATMA (Facebook, Apple, Twitter, Microsoft and Amazon), приспани от
старите принципи на демодираната демокрация. И те вече не се колебаят макар да
заявиха с прискърбно неудоволствие, че временно се налага да нарушат дори
Конституцията на САЩ! Те решително се разправиха с атавистичната морална
епидемия, обхванала и най-високите политически и държавни институции, включително
президентството. Тръмп показа от ясно по-ясно, докъде е стигнала тази морална
инфекция. Но свърши се с летаргичния сън. Всички либерални и неолиберални воини са
вече събудени и мотивирани. Събуждането беше болезнено, но абсолютно необходимо.
И от този момент едва ли някому би се присънила подвеждащата думичка милост. За
тази цел се налага временно да се обвинят някои прославени демократични ценности.
Не че ги е имало, но това „свобода на словото“ и „свобода на сформиране на групи в
социалните мрежи и извън тях“, без да са под окото на надежден и неотменим
високоморален контрол, някак звучи демократично. Налага се да се вземат строги мерки
и по линия на работодателите, за по-внимателен подбор на всички кандидати, само след
като предварително и моментално, бъдат уволнени всички морално увредени
тръмписти! Те могат на новоосвободените работни места, да назначават нови, здрави
демократи, подкрепящи принципите на ЛГБТ обществата, с напредничавите идеи на
бъдещето за свободата на пола и еднополовото съжителство.
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Либерали, бдете! Моралният проблем в своята същност е интернационален и
всеобхватен. Той заплашва световната демокрация и днес тя е в опасност! Опитът е
показал най-убедително, че морално увредени личности се сформират най-вече в т.нар.
национални държави, позволяващи си регулярно, да нарушават свещените джендърски
принципи, поради някакви си там национално-исторически причини. Бъдете
най-активни! На първо място, пренапишете наново историята им, и изгорете всички
стари учебници от програмата на националните държави. Особено внимание обърнете
на тези, за началното училище, където във все още девствените детски либерални
души, има опасност да плъзне заразата на националната самоличност, а това би било
ужасно. Този проблем враговете на прогреса правилно определят като стратегически.
Ако днес не победим, няма да можем след някое и друго поколение, да възстановим
свободата на словото и свободата на сдруженията, на вече свободни от всякакви
морални предразсъдъци личности първа категория! Особени надежди имаме и за
осъществяването на морално-цифрово-имунологичния контрол, със следващата стъпка
– издаване на електронно-морален сертификат, който ще осъществи и светлия идеал за
световна демокрация, гарантирана чрез най-демократичния електронно-фотонен
чип-контрол. Навярно се питате кой ще осъществява този контрол? Не се безпокойте.
Ама никак. Има кой. И ако искате да знаете, винаги е имало. Без малко Тръмп и
тръмпистите с гласовете на някакви си 75 милиона избиратели, да провалят
десетилетните ни усилия. Не сполучиха, не пресушиха Вашинктонското блато. И за нас
остава само да дорисуваме демократичното бъдеще. Непосредствена бариера към него
в настоящия момент са все още споменатите милиони подръжници на Тръмп в САЩ и по
целия свят. Нищо че някои дори не са чували за него, но винаги са живели с традицията
на семейството, на нацията и на държавността. Но вие дерзайте! Изтръгвайте от корен
всеки библейски атавизъм! Всяка сянка на морал и традиции! Вие сте войниците на
бъдещето! Идентифицирайте ги по един най-елементарен критерии. Те си позволяват
да не мислят като вас. Това ви дава високата отговорност на новия демократичен морал,
да ги изолирате по технология, която отдавна е разработена! Да сте чували за Джордж
Оруел? Да, така и си мислехме! Той беше надежден прорицател, но той вече е архаика
- един древен, елементарен и милозлив лаик!... (на това място листът от този секретен
документ на Щаба на падналите ангели-богоборци, е откъснат.)
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