Jak bez př ístupu veř ejnosti vyrobit veř ejný souhlas:
Metodický návod
Listopad 2000
Magazín PC WORLD (str. 28)
„ Chcete sledovat své zaměstnance?
Pokud jiždelší dobu sníte o tom, jak budete sledovat své zaměstnance… má te nyní možnost.
Eurotel a Paegas př edstavily službu, která zjištění SIM karty umožní…
Pomocí mobilního telefonu můžete odeslat SMS na hledaný mobil. Během okamžiku se vá m
vrá tí odpověď , ježbude obsahovat všechny potř ebné údaje k zobrazení polohy (vašeho zaměstnance) na mapě počítače. S minimá lními ná klady. Je pouze nutné zakoupit speciá lní kartu SIM a software pro databá zi osob, jejížpolohu pomocí jejich vlastního mobilu hledá te… “
„Miluji Velkého bratra.“
„Miluji Velkého bratra.“
„Miluji Velkého bratra.“…

BLESK.cz

Filmové
ho př edstavitele Krista
plameny. Utrpení se

mu ale

...trefil blesk. Z uší mu stoupal kouř a v oč ích mu zazá řily
vyplatilo! Papež Jan Pavel II. mu osobně požehnal při soukromé audienci!!

Pojistí pojišťovny hlavu Mela Gibsona, nebo bude mít, díky doporuč ení Veliká na všech Veliká nů,
podobně jako Já sir Arafat, v patá ch nič ivý raketový, č i jiný bleskový ú tok?
20. 4. 2004

Prokletí Mela Gibsona
Magazín 2000 11/2004 60 SK/ 34 Kč

Nebi se zř ejmě nelíbil polemický film Umuč eníKrista...

Nebi se zř ejmě nelí
bil polemický film UmučeníKrista, který př ipravil a rež í
roval proslulý herec
Mel Gibson. Po protestech ž idovské komunity proti způ sobu, jaký m je ve filmu zobrazován hebrejský
lid, vznikly během natá čení filmu problémy.
Př edstavitel Ježíše Krista Jim Claviezel byl (za trest? p. z.) dvakrá t zasažen bleskem.
Jednou na jihu Itá lie, kde jej př ed vá žnějším zraněním zachrá nil deštník.
K druhému napadení došlo nedaleko Ř íma.
Společně s Jim Claviezelem byl zasažen i pomocný režisér. Oba prý vyvá zli pouze s lehkými
popá leninami.

„ Nebesů m“se pořá d ně co nelíbí...
Mel Gibson se tedy nepropadl (jak ná s sugestivně přesvědč ovali pohrobci Rudého prá va) do smrdutého pekla plného středověkých děsivě ohnivých plamenů, č i ohnivé propasti č asu. Potrestá n měl
být, mimo Mela Gibsona, i hříšný filmový představitel hlavního protagonisty Nového zá kona Jim
Claviezel. Trest z nedůtklivých „Nebes“přišel vzá pětí!
Jim Claviezel ohromen padl k zemi jako zasažen „bleskem“.
Kupodivu dvakrá t!
Na dvou zcela různých (č asově i prostorově) dostateč ně od sebe vzdá lených místech Itá lie, aniž by
se kdo jen slůvkem zmínil o bližších okolnostech!
Navozený dojem zá važnosti, jakoby nikým nevyřč eného hněvu nebes, má vyznít nejen v neprospěch Mela Gibsona, ale i onoho viditelně nežá doucího filmu.
Oč ividně to však nebyla nebesa, ba ani Rudé prá vo, komu se „ polemicky kontroverzní film“
nelíbil. Posuzujeme-li povelové běsnění některých noviná řů, střídmě honorovaných ve stínu podpisová ní nesplnitelných smluv, ú č elových disproporcí, neveselých almužen předem žebrající umělé nezaměstnanosti.
A uvá žíme-li, v souvislosti s ná hradním bleskosvodem, mezi ná mi odborníky nazývaným též Jim
Claviezel, i možnou podstatu této nadobyč ej neobvyklé kampaně, pak se nabízí sice nepohá dková , o

to však pravděpodobnější zá kulisní varianta. Usilovně signalizová na mohutným č eřením stá tně regulované hladiny nálad.
V souvislosti s bleskovým ú tokem rozzlobených nebes bude nyní řeč o méně zná mých nepřírodních prostředcích podobajících se „ú derům blesku“ jen velmi vzdá leně. Jakkoliv jsem již spatřil na
vlastní oč i i jiné zapeklitosti, ohnivé hady z nebes bezesporu patří mezi špič ku pověstného ledovce,
jež soutěží o hrdý titul „vzorná trezorová zá ležitost“i v mých aktech X.
Některé zbraň ové systémy se totiž, od zcela jisté doby (a kupodivu stá le ještě v éře parních lokomotiv), ve skuteč nosti dotýkají temných nebes.
For Eyes only!
Top Secret!
Místní folklor nebo novodobá abrakadabra?
Zaklínadla nepozvané frakce č ernokněžníků!
Přestože se film Mela Gibsona velmi ú zkostlivě „drží“Evangelií Nového zá kona, vlna nač asované
nepřízně, přichá zející jakoby ze zdá nlivě imaginá rního směru, transportuje vše do absolutní blízkosti
vizí, jejichž obsah i forma by nepotěšily ani jednoho z nejposlednějších optimistů.
Dokonce ani protektorá tního ministra, pá na všech dvou tanků.
Když kakofonický souzvuk obřích pozounů a mocných trub v téměř disharmonickém akordu ná znakově zazněl nejen ve stěžejním okamžiku filmu, ale přísahá m, že i mnohem dříve.
Z č ista jasna.
Na rozdíl od filmu vždy plně ve své mohutnosti a síle.
Ze zcela modré oblohy.
Na níž by investigativní noviná ři, jsou-li ještě vůbec nějací, nespatřili zhola nic.
Dokonce ani ten nejmenší z nejmenších oblá č ků.

A co nato ř íká ateistický a neopohanský tisk?

Strážci autorský ch práv
http://Lidovky.htm
Slovenští biskupové: Nezkopíruješ!
KOŠICE/BRATISLAVA 18. května 2004 Př edseda Konference biskupů Slovenska František Tondra vyzval věř í
cí
a kněž í
, aby se nepodí
leli na ší
ř enípirátský ch kopiífilmu Mela Gibsona UmučeníKrista na videokazetách či
DVD - tedy aby se nezúčastňovali veř ejný ch promí
tání
.

UmučeníKrista - kritikům filmu vadí krev i latina
Víra utopená v proudech krve...
BLESK.cz

Bůh se zlobí: Gibsonův film zabíjí i v kině
Dalšímrtvý v hledišti!
Kontroverzní film amerického herce a producenta Mela Gibsona (48) Utrpení Krista, který míří i do
č eských kin, č elí dalšímu skandálu. První obětí výjimeč ně naturalistického zobrazení Ježíšova utrpení byla
Američ anka Peggy Law Scott (+50), která zemřela na selhá ní srdce minulý měsíc.

Ž e by byl tento film prokletý ?!!!
Při promítá ní snímku v Brazílii při něm zemřel presbyteriá nský kněz. Jde v pořadí už o druhé ú mrtí. Zdá se...
Ž e by byl tento film prokletý ? Gibsonovi se vyč ítá antisemitské ladění snímku, ale on se brání: film mi
již vydě lal př es sedm miliard korun!

A Gibson chce znovu provokovat . Rozhodl se natoč it další film - navíc s podobnou tematikou…

Zjevení S. Jana Theologa
kap. 13/ verš 11
Potom jsem viděl jinou šelmu vystupují
cíze země, a měla dva rohy
podobné Beránkový m, ale mluvila jako drak.
kap. 13/ verš 13
A činídivy veliké , tak ž e i ohni rozkazuje
sstupovati s nebe na zem př ed obličejem lidský m.

BLESK.cz

Filmové
ho př edstavitele Krista

...trefil blesk. Z uší mu stoupal kouř a v oč ích mu zazář ily plameny. Utrpení se mu ale vyplatilo! Papež Jan Pavel II. mu osobně požehnal při soukromé audienci...

Některé z blesků, které jsem měl kdy možnost spatřit, zejména v dobá ch minulého (20. století),
kdy byly paraelně s těmito jevy odzkoušeny některé zbraň ové systémy SDI (Obranná iniciativa Spojených stá tů proti nezná mému nepříteli přichá zejícímu pravděpodobně z kosmu, zahrnutá v programu
Space Shutle), lze snadno označ it za ohnivé hady. Sestupující z nebes, aby překvapily svými podivnými tvary a snad i substancí!
Hovořím nyní o těch, jež při doteku se zemí nehluč ně vybuchují ve tvaru temně oranžových koulí
o průměru asi 15 až 20 metrů. Přič emž střed plamenné koule může být o pozná ní světlejší, než ohranič ený tmavě oranžový okraj.
Plamenná koule se více než vteřinu před neslyšitelnou explozí dotýká Země pouze ú zkým (cca
jeden až dva metry dlouhým) „praseč ím ocá skem“. Přič emž na opač né straně můžeme v té chvíli stá le
ještě vidět z nebe vystupující, č i vyšlehá vající pruh. Ohnivý pruh!
Vše v podobě světelného výboje nikterak podobného blesku, jež přichá zí z nebes pod malým
ú hlem. Energetický zdroj podivného jevu se v tomtéž okamžiku prá vě nachá zí nízko nad obzorem.
Někde poblíž jedné z telekomunikač ních družic.
Ze směru, odkud po jisté prodlevě může být slyšen, napneme-li dostateč ně sluch, velmi tlumený a
pro blesk necharakteristický „výbuch“. Podoben velmi vzdá lenému zvukovému efektu, jež vzniká při
překoná ní rychlosti zvuku.
V tentýž okamžik světelný efekt mizí a na zelené louce zůstá vá temnější kruh. O průměru asi 30
metrů. Během necelé půl minuty se tentýž jev opakuje ještě jednou. Tentokrá te se „boží“aparatura
„strefuje“ o nějakých pá r metrů opodá l. A protože se č as nachýlil a stmívá ní pokroč ilo natolik, že
jsme mohli pozorovat i ty nejmenší světelné detaily, nelze jinak než potvrdit zá sadní odlišnosti od
„přirozeného“blesku. Spíše lze poč ítat s pravděpodobným pokusem mimozemské, č i chcete-li nebeské, artilerie zasá hnout opakovaně stejný kousek hříšné louky.
Nikterak se však nezdá lo, že by se nebesa hně vala. A už vůbec nikoli proto, že je louka stá le ještě
zelená .
Chutě propá trat sporné místo jsem si, pod dojmem efektů a snad použitých technologií, na celé
roky nechal zajít. Nehodlal jsem se vystavovat jako snadný cíl nezná mého individua - výzkumníka,
jenž kdesi na nebesích, vybaven skvělými kamerovými systémy netušené jakosti, pověřen svými vychytralými generá ly, má za povinnost ocejchovat (na pozdně komunistických žebrá cích?) přesnost
citlivého zaměřovacího mechanismu své téměř zá novní zbraně. Byl by to i zbyteč ný hazard, neboť vše
připomínalo (pokud neuvažujeme starověké indicie) již dříve inzerovaný družicový zbraň ový systém.
O jehož přesnosti (po zralé ú vaze i dokonalé uká zce), nemělo cenu pochybovat.
Nikdy předtím a (prozatím) nikdy poté jsem podobný efekt již nespatřil.
Připomíná m ještě, že nešlo o přírodní jev.
Nebyl to ani blesk „z č istého nebe“.
A už vůbec pseudovědci tak oblíbený kulový blesk. Skvěle použitelný dnes, jako vč era! K radosti
novodobých nomenklaturních propagandistů.
Když říšný ministr genocidy a spřá telené propagandy si kdesi opodá l zamyšleně poklapká vá kopytem své děsivé Rythm & Blues o Říši zla...
Spíše zaskoč en, než udiven možným humanitá rním bombardová ním spřá telené Jugoslá vie...

P.S.
Poblí
ž inkriminované ho mí
sta si v těch časech vybudoval své (snad) př echodné sí
dlo neznámý
bezdomovec, jenž se pak v oněch mí
stech neukázal plný ch 6 let.
Aniž kdy jindy.
Zmizel tenkrát, jako když do vrabců stř elí
.
A tmavé kruhy?
Zů staly na dlouhý čas tak tmavý mi, ž e se jim i pý r vyhý bal. Tam, kde dnes roste odlišný pý r i jiná
květena.
I když potvrzuji, ž e vedra a slunečníž ár roku 2003 mnohé z toho již „ př epsaly“ k nepoznání
.

Není tomu až tak dá vno (1994/98), jsem se osmělil napsat ú vahu na ožehavé sci-fi téma Létající
Oko VB (Velkého Bratra). Vývoj udá lostí však pokroč il (v roce 2004) již natolik, že mnohé z toho, co
jsem kdysi sepsal s lehkostí pitomce, si dnes nedovolím šeptat ani poblíž svého vlastního ucha.
Nicméně okolnostmi donucen, se k tomuto neuvěřitelnému tématu vracím opět. Avšak nyní riskuji
již jen se vší obezřetností a dostateč ně vyspělým strašpytelstvím!
Proč tedy raději nemlč ím?
Sá m ani nevím proč !
Snad abych si sá m pro sebe připomněl některé č erstvé obludnosti zavá děného systému věcí, jež z
ná s souběžně a jakoby mimochodem vyrobí nežá doucí cizince v naší vlastní rodné zemi.

Létající oko:

Toto prokletívyjde na širokost
všízemě...
Toto jest oko její
prohlé dají
cívšecku zemi.

Relativně nedávno (1996) měl prezident národní
ho stř ediska pro strategické informace, jaký si
Roy Goodson př i slyšenípř ed vý borem Kongresu Spojený ch států prohlásit, ž e je bezpodmí
nečně
nutné př edcházet teroristický m operací
m (psáno 1997/98). Je nutné je likvidovat dř í
ve, než začnou
jednat teroristé . Je nutné použ í
t nejen otevř ený boj, ale i skryté mož nosti.
To by bylo v poř ádku, pokud slovo terorista neztratísvů j obsah a nebude slouž it systé mu k potlačovánízákladní
ch lidský ch práv tak, jak je dnes doposud vní
máme.
Jiný pán, tentokráte bý valý agent zpravodajské služ by CIA, rozšiř uje teroristické skupiny i o nekontrolovatelné nábož enské sekty.
Právě ty prý př edstavujínebý valou hrozbu.
To samo o sobě je sice př ekvapují
cínázor, nicmé ně v souvislosti s nekompromisní likvidací
novodobý ch mesiášů typu David Koresh nic, co bychom již nepoznali.
K potí
ráníterorismu a nábož enský ch sekt bude použ ito i takový ch prostř edků , jež jsou hodny
označenísci-fi.
Aviation Week and Space Technology uvaž uje na svý ch stránkách (15. května 1995) o mož nosti
Pentagonu umí
stit na oběž né dráze kolem našíplanety speciálníradar. Takový , který umož nínavigaci
druž icový ch zbranína principu vysokoenergetický ch mikrovln.
Elektronické zbraně pak vzápětí
, s jistý m dostatečný m př edstihem a velkou účinností
, zasáhnou v
neprospěch než ádoucí
ho jedince, ale i k ž alu zmí
něný ch nestátotvorný ch a rozkladný ch band.
Opomeneme-li fakt, ž e jedna skupina pozemšťanů stále ještě očekává př í
chod své ho skutečné ho
Mesiáše a existuje tak reálné nebezpečí
, ž e i on mů ž e bý t opět „ ukř iž ován“ - pak nezbý vá nic jiné ho,
než vyjádř it údiv.
Jakou technologiíbude mož no rozeznat hř í
šné nábož enské sekty a jejich jednotlivé členy od bohabojný ch občanů , ale i od neškodný ch a ví
taný ch ateistů , či pohanů ?
Hř í
šní
ci a teroristé musíbý t nalezeni okamž itě, aťse nalé zajíkdekoliv na té to planetě. Čí
m však
budou zločinecké bandy a nábož enštíkací
ř i povinně vybaveni, aby Lé tají
cívelké oko, či Lé tají
cívelké
ucho splnilo své dů lež ité státotvorné poslání
?
Bude to integrovaný počí
tačový komplex spolupracují
cís nadacípro registraci občanů , jenž nahradíProzř etelnost sakumprásk? Obranný systé m rozhodují
cío bytía nebytíjedince svý m originální
m flexibilní
m počí
tačový m softwarem?
Nenípochyb, ž e v tomto procesu bude plně využ ita specialita mediální
ch moderátorů (moderátor ten jenž zpomaluje dopad) - vž dy pomáhat bestii na nohy.
Bude to tentokráte osvětová činnost, jež nám konečně umož nírozeznávat kací
ř e a rozkladné elementy, či eliminace informacíautocenzurou v potř ebné m politické m nadhledu?
Pak již bude pro mocenský systé m hračkou zasadit konečný a zdrcují
cíúder tak, aby byla spokojena celá demokraticky občanská společnost právní
ho státu kráčejí
cí
ho neochvějně vpř ed. Kriminálníbandy nábož enský ch odpadlí
ků budou strategicky obklí
čeny
v prostoru s př edem určený mi souř adnicemi a druž icové zbraně pak krátký m procesem očistínevinnost od hř í
chu. Parádnívize, není
-liž pravda?
Blíže nezná mý Velký bratr si zř ejmě spletl století a vystavuje si, díky naší netečnosti a neinformovanosti, vlastnoruční pověř ení k potírá ní kacíř ů.
Abychom dobř e spali, př ipomí
nám fakt, ž e mimozemská technologie vsazený ch čipů , či označení
dlouhodobě sledované ho jedince radioaktivní
m kódem, nenízase tak velký m problé mem.

Velmi jednoduchá procedura, kterou inkriminované individuum neníschopné vů bec zaregistrovat
a již lze naopak velmi dobř e monitorovat „ orwellovskými“ druž icovými systé my „ Velké ho bratra“, s
konečnou platnostírozhodne o tom, kdo je proradný nábož enský sektář či nehodný terorista.
Nebo poslušný otrok?
Jistě rozhodne i o tom, co je již terorismus a co ještě povolené nábož enství
.
Dnes již je mnoho samozvaný ch mesiášů - Davidovců - moudř ejší
ch o poznatek, ž e bý t Mesiášem
nenísnadné povolání
.
Ani nikdy nebylo.
Nicmé ně by nás měl zamrazit fakt, ž e náčelní
ků m vadíspí
še muž i hlásají
cílásku a porozuměnínež
vrahové a zloději.
Jejich laskavá starost, abychom nebyli náhodou „ utlučeni láskou“, by mohla bý t za jiný ch okolnostíaž dojemná.
Zachariáš
Kap. 5./ verš 3.
Toto prokletívyjde na širokost
všízemě...
Kap. 5./ verš 6.
I ř ekl jsem: Co jest? Který ž
odpověděl: Toto jest efi vycházejí
cí
.
Řekl také : Toto jest oko její
prohlé dají
cívšecku zemi.
Pravý zá kon je založený na spravedlnosti a obecném dobru. Nespravedlivé zá kony „ si nezaslouží být nazývá ny zá kony o nic více nežpravidla, která odsouhlasí banda loupežníků“ .
Cicero
Ano ř í
kají
, ž e film o Kristovi je kontroverzní
. Souhlasí
m, ž e vše kolem Krista je kontroverzní
. Proto jej také ukř iž ovali.
Jim Claviezel (př edstavitel Krista)

Pozná mky pod čarou:
Mel Gibson, hlavní režiser
Producent filmu Steve McEveety
kameraman Calebov Deschanel.
Jim Claviezel př edstavitel Krista.
Maia Morgensternová Rumunka židovského původu, jako Ježíšova matka Marie!
Italka Monica Bellucciová hraje Má ří Magdalénu.
Ital Luca Lionello Jidá š Iškariotský.
Italka Rosalinda Celentanová zastupuje Satana...
Ital Mattia Sbragia představitel velekněze Kaifá še
bulharský herec Christo Naumov Š opov jako pontský Pilá t

realizač ní team:
Italský štá b
maskéři a kadeřníci - Keith VanderLaan a Greg Cannom
scénografie: a výtvarník Francesco Frigeri a architekt Carlo Gervasi.
ná vrhá řkostýmů Maurizio Milenotti navrhoval v souladu s Caravaggiovými obrazy
ateliéry Cinecittá Řím (na př. celý Jeruzalém byla dekorace)
natoč eno podle evangelií sv Matouše, Mareke, Luká še a Jana.
utrpení, bolest, odpuštění a spá sa

Jak dobře zaútočit naučenou nevě domostí?
Passions\Novinky - Ateistický FFFILM.htm:
...„ Nechci poloignorantský m způ sobem popisovat film“, tvrdí „sympatický“ recenzent s komunistickými
vlohami, aby kupodivu v rozporu s předchozím tvrzením vzá pětí okamžitě pokrač oval v plá novitém monologu,
jež má me považovat za velmi demokratický dialog!
...Př edpokládám, ž e jste mou myšlenku pochopili.
Kristus je zajat a odveden nejdř í
ve př ed nějaké vyšňoř ené lidi, kteř ího evidentně nemajírádi (jsou to Zlí
Židé!), pak př ed nějaké ho plešatého Ř ímana, který je velmi sympatický , snaž íse Jež í
še zachránit př ed hněvem
Zlý ch Židů a chová se zdaleka nejrozumněji ze všech postav filmu (Pilát)!
A pak v podstatě až do konce filmu nastává maso.
Jež í
š je zbičován dvěma sadistickými Ř ímany.
Nejdř í
ve pruty, pak něčí
m dů myslnější
m a nepř í
jemnější
m. V tuto chví
li začne bý t kaž dé mu jasné , proč se o
UMUČENÍ KRISTA tolik mluví- to bičováníje totiž znázorněno poměrně realisticky a na jeho konci vypadá
Ježíš ze všech stran jako krvavý hamburger a dláž děníkolem něj je rudé krví
...

Vá žený pane recenzente. My všichni víme, že všichni víme!
A jestliže nikoli, pak má te, jako vždy pravdu jen vy!
Pak ná s není skuteč ně žá dná škoda!
Bič ová ní je totiž bohužel vždy realistické.
Pokud nikoli, pak to není bič ová ní!

Obě ť pak skuteč ně může vypadat (a to ze všech stran), jako krvavý hamburger, nebo
jak ř íká Č T1 jako „ dvouletý civilista, který neuposlechl varovný ch vý stř elů“ a byl po
zastř eleníještě ně kolikrát př eválcován dostateč ně motivovaný m obrně ný m pásovcem.
Neboť z dvouletý mi teroristy se nevyjednává!
Umuč eníKrista si vybralo dalšíobě ť !
Brazilský pastor dostal srdeč nízáchvat...

23.03.2004 15:22 - Film Umuč ení Krista si vyžá dal další oběť - tentokrá t z řad "povolaných". Při
sledová ní kritizovaného i chvá leného snímku Mela Gibsona zemřel 43letý brazilský pastor José Geraldo Soares. Člen presbytariá nské církve dostal v kině srdeč ní zá chvat.

Pašije rozhádaly manžele!
Manželský pá r z americké Georgie, který navštívil film Pašije - Umuč ení Krista v režii Mela Gibsona, se
kvůli kontroverzním scéná m pohá dal. Há dka vyú stila v ná silnosti. Informaci přinesl zpravodajský server Ananova.

Umučení Krista snad v Č esku nikoho nezabije...

Nejskandálně jší film poslední doby, Umuč ení Krista režisé
ra a producenta Mela
Gibsona, se nezadržitelně blížído č eský ch kin... Jeho ná vštěva stá la už tři divá ky život a ostatní
již dohromady (celých) 300 miliónů dolarů za vstupné.
A rezumé domorodých cenzorů? Opě t nevě ř ím

svý m vlastním oč ím!

„V tomto filmu lze pozorovat jistésadomasochisticképrvky...“
Tolik citát. DobréSadoMaso? Pak doporuč uji snímeč ky z bombardování Jugoslávie, č i Iráku.

Ježíš má ozbrojenou ochranku
LOS ANGELES - Desítky mužů střeží v těchto dnech hollywoodskou hvězdu Mela Gibsona a jeho hereckého kolegu Jamese Caviezela.

BLESK.cz
Šokujícíodhalení z Gibsonova brutálního filmu

Ježíše Krista hraje robot!

Gibsonův kontroverzní film "Utrpení Krista" se postaral o nové pozdvižení.

V kinohitu (!?!), který lá me veškeré rekordy sledovanosti totiž.. (Považte!!!) ...v nejbrutá lnějších
scéná ch hraje Krista robot! Z jeho ú trob stříká napodobenina krve při scéná ch, které stá ly již jednu divač ku
život.
Při sledová ní (zbyteč ně krvavého) filmu o Kristovi zemř el Pastor...
Umuč ení Krista budí (nebezpeč né) emoce i v Česku. Nebývale zvýšená distribuce jeho pirá tských
kopií. (???)
BLESK.cz

Filmové
ho př edstavitele Krista
...trefil blesk. Z uší mu stoupal kouř a v oč ích mu zazá řily plameny. Utrpení
Jan Pavel II. mu osobně požehnal při soukromé audienci.

se mu ale vyplatilo. Papež

100 + 1 Internetové strá nky
zahranič ní zajímavost

UtrpeníKrista

Jeden z nejkrutějších filmů v historii kinematografie. Vyvolal bouři mezi kritiky i protesty židovských aktivistů. Kasovní trhá k, který jen za první den promítá ní vydělal kolem dvaceti milionů dolarů.
Scény bič ová ní, krve, přitlouká ní na kříž a agónie jsou tak realistické, že při premiéře filmu v Kansasu zemř ela
jedna divačka. Nevěřím opět svým vlastním oč ím:
V USA je film přístupný až od sedmnácti let. (?!)
BBCCzech.com
Aktualizová no: pá tek 09. dubna
2004, 09:00 SEČ

Film Umuč ení Krista se vyznač uje jen násilím
Je to film skuteč ně extrémně ná silný, nepřiná ší prakticky žá dné pouč ení...
Je to film, který nezapře, že ho natá č el Mel Gibson - tedy č lověk, který pravděpodobně vůbec (nic!)neví... cítí
potřebu říci i to, že byl (Kristus) - beze vší nadsá zky - vynálezcem židle.

Násilí v Gibsonově filmu navíc jde v mnoha ohledech proti duchu doby,
není nijak zcivilizovanénebo zlehč ované- naopak!
Ježíš podle Gibsona Film „Umuč ení Krista“pobuřuje židovské kruhy!
Blesk.

cz

Bůh se zlobí: Gibsonův film zabíjíi v kině
Dalšímrtvý v hledišti!
Kontroverzní film amerického herce a producenta Mela Gibsona (48) Utrpení Krista, který míří i
do č eských kin, č elí dalšímu skandálu. První obětí výjimeč ně naturalistického zobrazení Ježíšova utrpení
byla Američ anka Peggy Law Scott (+50), která zemřela na selhá ní srdce minulý měsíc.

Ž e by byl tento film prokletý ?!!!
Při promítá ní snímku v Brazílii při něm zemřel presbyteriá nský kněz. Jde v pořadí už o druhé ú mrtí. Zdá se...
Ž e by byl tento film prokletý ? Gibsonovi se vyč ítá antisemitské ladění snímku, ale on se brání: „ Film
mi již vydě lal př es sedm miliard korun!!!!

A Gibson chce znovu provokovat. Rozhodl se natoč it další film - navíc s podobnou tematikou … .

Film jsem shlédl ve zdraví a ř ekl bych, že tak nějak to určitě bylo. Kruté, surové a
zejména cynické. Podobně cynické, jako ř ízená kampaň mediá lních žoldá ků určená pouze
tématickým okruhem na povrch vyplývajících zá jmů!
O to krutějšía surovější!
S pozdravem Zdeně k Patrick Šmitmajer

