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Něco o práci tajných služeb 5
Několik hlavních poznávacích znaků, jak pracují konfidenti státních složek, tajných služeb
a tajných služeb politických mafií na alternativních vlasteneckých skupinách?

Infiltrace mezi vlattenec é t upiny
Zakládání nových a nových skupin a hnutí stejnými lidmi

- založí a vedou za pomoci nadšenců vlastní vlasteneckou skupinu, s cílem nabrat popularitu a
stáhnou  na  sebe  část  pro-národně smýšlejících  lidí,  zejména  před  volbami,  kompletně ji
zmapují a vedou jí po slepé koleji,  bez jasného cíle,  povětšinou plánují sice populární,  ale
nicméně impotentní demonstrace  a  akce.  Svými  aktivitami  v  podstatě působí obráceným
efektem, místo aby vlastenecká iniciativa vzrůstala, slábne a rozměňujeme se a to jak uvnitř
takové skupiny,  tak  negují spolupráci  s  dalšími  skupinami.  Posléze  vlasteneckou  skupinu
rozhádají a opustí, aby založili novou. (Rozmělňování vlastenecké alternativy)

Infiltrace již existujících skupin a hnutí

- infiltrují již založené vlastenecké skupiny,  snaží se vloudit  do přízně, posléze do vedoucího
týmu, nabízejí zdroje financování, různé potřebné kontakty,  zdroje informací o konkurenci,
nebo např.  výrobu reklamních materiálů a  jsou velmi  aktivní.  Posléze se tímto způsobem
dostávají k hlavnímu slovu a do vedení. Pokud ne, snaží se podbízet různých způsobem, aby
byli  v  nejbližším  stínu  vedení.  Svou  činnost  zaměřují na  zpravodajskou  činnost,  nebo  na
skrytou negaci dobrých záměrů a zavádění záměrů, které jsou impotentní, s výmluvou, že za
to mohou blbí občané, nikoliv oni, atd.

Infiltrace a útoky uvnitř hnutí

- vloudí se do hnutí ve větší skupině jako spící budoucí provokatéři. Velmi záhy začnou nejprve
nenápadně,  postupně otevřeně prosazovat  oportunismus,  revizionismus  a  protestovat
kverulantstvím  proti  jednotlivým  krokům  vedení.  Toto  provádějí jednotlivě,  když je  jeden
provokatér odhalen, probudí se druhý a pokračuje. Pokud je vyloučen druhý, probudí se třetí.
Tím brání pozitivnímu vývoji v hnutí odebíráním času na věčné hádky a dohady, kdy se hnutí
potom nevěnuje svému program a  činnosti,  ale  řešení vnitřních hádek, což velkou skupinu
členů odradí a přivede k pasivitě.
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Infiltrace a provokace na poaadí

- Zde provádí provokatéři záškodnickou činnost s využitím klasického lidského zvyku, že se lidí
baví hodně v soukromých zprávách. Na veřejném prostoru se vyjadřují na oko příznivě, ale na
pozadí v soukromých zprávách jednak zavádí témata a zpochybňování, když se druhý účastník
nechá nachytat,  screenují tyto zprávy a přeposílají je konkurentovi,  nebo naočkují jednoho
člověka proti druhému i za cenu probírání obyčejných lidských drbů. To vede opět ke ztrátě
času na pozitivní věci, zdržuje to a vyvolává to hádky uvnitř i vně vlastenecké skupiny. Jediné
obrana proti tomu je, vše projednávat veřejně, protože tam vyplave podstata na povrch. Buď
je provokatér ihned odhalen nebo musí být zticha, aby se neprozradil.

Zastrašování

- Probíhá na základě běžného psychologického faktoru. Normální běžní lidí nemají rádi hádky,
dohadování nebo témata, která nikam nevedou. Pokud se jednou nebo dvakrát projevíte, že s
vedením skupin nesouhlasíte, jste uráženi, napadáni, verbálně dehonestováni vůdci takových
skupin  nebo jejich  blízkým okolím,  takže raději  mlčíte.  Pokud se ozvete  silněji,  stanete  se
terčem  útoku  konfidentů,  převrací faktů,  významů,  logiky  a  veřejně šikanováni,  až uhnete
konfidentům z cesty, protože to oni se staví do pozice těch pravdomluvných a vás do role toho
špatného. Funguje to dokonale, než dotyční konfidenti narazí na odpor tak  účinný,  že je to
odhalí a znehodnotí jejich divadelní hru a plány konfidentury.

Všechny metody jsou dobře známé z učebnic STB, boje s vnitřním nepřítelem. Nápadná téměř
shoda s mechanismy STB a Chartou 77 a dnešní alternativou je přímo ukázková. Kdo má oči vidí.
Zvláště, když jsou konfidenti ve vedeních rozšířeni konfidenti s řad kriminálních živlů, hrajících si
na napravené vlastence, kteří prozřeli.  Jsou totiž bez morálního kreditu, ačkoliv se jím ohánějí,
schopni a ochotni udělat vše, co policejní nebo politické mafie nebo vlastní zájmy chtějí.

- Které ”ksichty” se stále opakují v snad už ve 151 alternativní skupině?
- Kteří “protagonisté už vymýšlejí 151 pokus o impotentní akce akcí, bez programu, bez cíle,

které budou tutovka? 
- Kteří aktivisté stále tvrdí, že za všechno mohou ti druzí, jen oni ne? 
- Kteří aktivisté s  plnou hubou vlastenectví chtějí do toho jako,  že Parlamentu,  buď osobně

nebo někoho dosadit? 
- Pro koho “nahoře” vlastně tito bezpáteřní konfidenti vlastně pracují?
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