A MANIPULAÇÃO PELA MENTIRA.
Em 1918, o Vereinigung zur Bekämpfung des Bolschewismus (Associação Para Luta Contra
o Bolchevismo), publicou, na Alemanha, um cartaz com os seguintes dizeres:
"Mulheres alemãs!
Sabem a ameaça que o bolchevismo representa para vocês?
O bolchevismo quer a socialização das mulheres.
1. O direito de propriedade sobre as mulheres entre 17 e os 32 anos é suprimido.
2. Todas as mulheres são propriedade do povo.
3. Os primeiros proprietários conservam o direito sobre suas mulheres.
4. Todo homem que quiser utilizar um especimen da propriedade do povo necessita de uma
permissão do comitê dos trabalhadores.
5. Nenhum homem tem o direito de utilizar-se de uma mulher mais do que três vezes por
semana e mais de que três horas.
6. Todo homem tem o dever de denunciar as mulheres que resistirem a ele.
7. Todo homem que não pertença à classe trabalhadora tem de pagar 100 rublos por mês pelo
direito de utilizar essa propriedade do povo."
E digo eu: Os conceitos "fascista" ou "capitalista" não são insultuosos. São expressões
semânticas que designam os adeptos ou os operadores do fascismo ou do capitalismo, quando
se ocupam de dirigir e influenciar as massas. Regime autoritário, sistema de partido único,
distorção dos fatos, mentira utilizada como meio, em busca do fim, à cata da síntese que
engloba poder, dominação e lucro.
Nessa linha, Joseph Goebbels, Ministro da Propaganda de Hitler, ideólogo da estratégia de
manipulação das massas, com armas da desinformação, alardeava sempre: - "uma mentira
repetida mil vezes torna-se verdade."
Ele também dizia: - "Esse homem é perigoso. Acredita no que diz."
O fantasma do fascismo não ronda Pindorama., Seus adeptos buscam a tomada do Estado,
manipulam segmento da superestrutura social - a chamada grande mídia - que, com vigorosa
eficiência, desinforma, confunde e aliena a população.

