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Ľudský mozog – chybná konštrukcia
Viac krát som sa v mojich knihách zmienil o tom, že ľudský mozog je veľmi nekvalitné a chybné
zariadenie…. Mám pocit, že to treba trochu detailnejšie vysvetliť, prečo je ľudský mozog taká „výrobná
chyba“.
Dokázal som v mojich knihách - ale hlavne v knihe „Obroda Slovanov“ som to všetko zosumarizoval a
zjednodušil, aby to pochopil aj priemerný človek - že ak existuje hmota, tak musí existovať aj nehmota a
teda duch. V tejto knihe je to dobre vysvetlené, preto tu sa tým nebudem zaoberať, pretože tieto
internetové články chcem mať krátke a konkrétne.
Opakujem, ak existuje hmota musí existovať aj duch….! Strašné pre materialistov…. Ľutujem vás, ale je
to tak. Okrem hmoty je v tomto vesmíre aj duch.
Ale nemajte strach z náboženstva, materialisti, dokazujem vo všetkých mojich knihách, že všetky
súčasné náboženstvá sú zásadne chybné. Teda to je diplomaticky a taktne povedané… Ja, ak by som to
mal povedať ako priamy Slovák-Sloven, tak všetky náboženstvá sú úmyselne sfalšované a vo svojej
filozofickej podstate sú to Satanistické nezmysly… Ono to teda nie sú nezmysly úplne, pretože Satan
určite existuje, ale Satan je duchovná entita, ktorá falšuje a …. zasa dôkladne analyzované hlavne v
mojich posledných 3 knihách. Ale ani toto nie je téma tohto článku.
Ale ako je to teda s ľudským mozgom? Prečo je úvod článku o hmote a duchu?
Mozog je matéria, teda hmota. Ale v mozgu prebiehajú procesy, pri ktorých sa vytvárajú myšlienky a
myslenie. Ale myšlienky sú nehmotné, teda ich podstata je duchovná… Neverím, že nejaký zadubený
bláznivý materialista sa bude „mlátiť o zem“, že myšlienky majú hmotu?! Určite len blázon by chcel
zvážiť a zistiť hmotnosť myšlienky……
Ale v tejto dobe „duchovného temna“, ako som ja nazval túto dobu „bláznov“, sa môže stať aj to…. A
potom som zvedavý, aká bude hmotnosť a ako zvážia myšlienky …. a aké myšlienky by vážili…. ťažké,
či ľahké? Smejem sa…
No „ortodoxní“ materialisti zažívajú teraz ťažké chvíle pri čítaní týchto viet…. Je možné, že mnohí z
nich tento článok nedočítajú a niekde tu skončia…. ha, ha. Ak skončia a nedočítajú, potom ich
neľutujem.
A čo ten ľudský mozog? Je to hmota. A v tej hmote vznikajú myšlienky, teda nehmota, duch. Ako je
možné, že v hmote vzniká nehmota – teda duch? Predstavme si počítač. Hardvér – vlastný počítať - je
hmota a program je nehmota – teda duch. Je to v podstate to isté.
Teda aj počítačový program je duch…. Je pravda, že tento program je veľmi primitívny duch oproti
duchu človeka, ale je to skutočne duch. Nemá hmotu!! Sú teórie, že anorganické hardvéry majú
obmedzené rýchlosti počítačových výkonov a určitý konečný strop. Ale naopak biologické počítače majú
rádovo a mnoho rádov väčšie potenciálne výkonové kapacity ako anorganické….. Pri chápaní chémie a
biológie je to logické!
Ale však ľudský mozog je len biologický hardvér…! Je to len hmota, ktorá je schopná vytvárať
nehmotu, myšlienku, ducha. Takže poďme a preskúmajme, aká je kvalita tejto hmoty, teda hardvéru!
Rozdiel medzi myslením zvierat a inteligentnej bytosti je len v abstraktnom myslení. Zvieratá, ktoré
majú tiež biologický hardvér, nedokážu myslieť abstraktne, myslia len kauzálne. Hoci je zasa sranda, že
väčšina zvierat má podstatne lepšie kauzálne myslenie ako masa priemerných ľudí (všade však platí
mnou objavený Zákon Hierarchie). Preto nepodceňujte priemerní ľudia zvieratá okolo seba!
Ale kvôli schopnosti abstraktného myslenia je ľudský mozog o triedu lepší ako zvierací! Ale žiaľ,
tento ľudský biologický hardvér je asi najprimitívnejšie zariadenie na úrovni schopnosti abstraktného
myslenia…….Prečo? Pretože ľudský mozog dokáže myslieť a chápať len lineárne. Ale pritom všetko v
prírode, v tomto vesmíre a určite aj v iných vesmíroch… prebieha exponenciálne!
Tento hardvér biologický – ľudský mozog – sa preto javí ako pokazený, poškodený… !! Doslova tvrdím,
že taký šmejdový biologický počítač, ako je ľudský mozog, to je najprimitívnejšia „mašina“, ktorá je ešte
schopná abstraktného myslenia, aká bola vyprodukovaná v tomto vesmíre.
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Teda, ľudský mozog dokáže myslieť len lineárne… primitívne lineárne! Aj keď sa budete snažiť
programovať tento ľudský hardvér exponenciálnymi vzťahmi, tak tento pokazený „stroj“ to nedokáže
akceptovať. Pritom v celom vesmíre, všetko na tejto planéte ….. prebieha po exponenciálnych krivkách.
Nič neprebieha, nič sa nedeje, lineárne. Čo za nepodarok je ten náš ľudský mozog?! Kto vytvoril, alebo
zámerne zmrzačil, tento ľudský mozog?
Aby ste si predstavili nejaký exponenciálny prirodzený dej na Zemi, alebo v ľudskej spoločnosti, dajme
si nejaké príklady:
1. Ekonómovia stále predpovedajú „budúcnosť“. Ale nikdy, skutočne nikdy, sa netrafia ani do toho, čo
bude za rok, alebo dokonca za mesiac! Ako je to možné, že sú takí „duchovne a intelektuálne
impotentní“? Pretože deje a zmeny v ekonomike prebiehajú po exponenciále a tí „geniálni nositelia
Nobelových cien“ majú len primitívny mozog schopný myslieť len lineárne. Krízy sa závratne zrýchľujú
– nepochopiteľne… konjuktúry sa zrýchlene spomaľujú a …. atď.
Všelijaké tieto „hlavy pomazané“ sú v skutočnosti takí hlúpi, že až strach…
2. Muž sa poháda so svojou ženou. Každý z nich si niečo myslí a niečo plánuje, čo urobí pri ďalšej
hádke… Ale emócie obidvoch sa zvyšujú tak rýchlo, že ani jeden z nich to neočakával… a ani jeden z
nich nechce byť porazený…. Nastane uragán zrýchlených emócii a potom exponenciálne spomalenie…
ani jeden z nich nechápe, čo sa deje?! Prečo to nie sú schopní ovládať?! Však mali plán, čo urobia a
všetko je ináč…?!
Obidvaja majú svoje primitívne mozgy, ktoré nedokážu predvídať exponenciálne, ale len chybne
lineárne.
Chápete? Všetko je ináč, nič nie je tak, ako všetci očakávali …. aj pre „geniálnych nobelových“
ekonómov a aj pre obyčajných manželov.
Predstavme si ako to funguje…. Prírodný a prirodzený dej je exponenciálna krivka. Ale myslenie je
ľudské, je to ten primitivizmus, teda lineárna funkcia, teda priamka. Takže, ak vznikne nejaký problém,
vec…. ktorú chce riešiť ľudský mozog, tak vznikne akoby v danom čase spoločný bod na krivke chodu
daného deja a myslenia daného mozgu…. Viem, že sa tu už dostávam do zložitostí, ktorým ľudia bez
stredného matematického vzdelania asi nebudú rozumieť. Ale však aj na základných školách sa učí
dotyčnica ku kružnici… Ale neviem to jasnejšie vysvetliť, ako matematicky. Predstavte si žiaci
ukončenej základnej školy – máte kružnicu a na nej bod, kde je dotyčnica ku kružnici a táto dotyčnica je
priamka. Dotyčnica sa stretne s kružnicou len v jednom bode a potom a aj predtým sa od kružnice rýchlo
vzďaľuje – rýchlosť vzďaľovania je závislá od priemeru kružnice…
Toto isté prebieha pri akejkoľvek exponenciálnej krivke reálnych životných, ekonomických, prírodných,
vesmírnych procesov….. V súčasnom okamžiku – teda teraz - pochopenia problému je to bod
dotyčnice… Ale potom sa myslenie človek, ľudstva … rýchlo vzďaľuje krivke reality….!! Čas je
základná funkcia toho, ako rýchlo sa vzďaľuje ľudské chápanie toho, čo sa v skutočnosti deje…..!!!!
Preto je ľudský mozog veľmi „primitívne zariadenie“! Neverte mu! Klame vás. Je to chyba v
konštrukcii! Alebo možno je to úmyselne chybne vyprojektované zariadenie… Ja neviem, aká
neschopná entita „vyprodukovala“ takú zásadnú vesmírnu chybu?! Myslím si, že to bol asi skôr zámer.
Kto teda ovláda toto ľudstvo s týmto zásadne chybným hardvérom!?
Len stručne pre materialistov - Darwinovej teórii o vývine druhov veria len nevzdelanci a je jasne
dokázané, že všetky dôkazy Darwinovej teórie boli sfalšované a sú ďalej falšované!! Tento celosvetový
podvod Západnej civilizácie o Darwinovej teórii tiež stručne analyzujem v mojich knihách.
Preto, vy múdri muži, nerozčuľujte sa, že ste hlúpi… Aj ja som taký istý hlupák, ako ste aj vy…… Sme
si Slováci, Sloveni tak trochu rovní, že náš mozog všetkých je poškodený, chybný. Ale aj tak sme
„duchovne“, teda nehmotne, hierarchicky duchovne nadradení nad tými s horšími hardvérmi a hlavne s
chybnejšími softvérami – teda programami, myslením…. ideológiou ….
Čitatelia mojej poslednej knihy vedia, že „Len myslenie je život“ - táto Kapitola 31 je
zavŕšením môjho všetkého predchádzajúceho výskumu!….. a pritom je to tak jednoduché?, až
nechápem, že nikto na to asi doteraz neprišiel a aj mne to trvalo celý život.
Budhizmus, hinduizmus, zoroastrizmus, kresťanstvo, islam…. iné súčasné náboženstvá, aj napr. čínska
filozofia konfuciánizmus, ktorá nie je náboženstvo……
Všetko sú to žiaľ omyly!! Tak hovorím
ľudstvu celej tejto planéty…. Spamätajte sa z vášho neopodstatneného „lineárneho sebavedomia“ ……,
ste hlúpi
www.obrodaslovanov.sk
info@obrodaslovanov.sk

Bankové spojenie :
VUB bank a.s., č. ú. :
SK3002000000003890554755

IČO : 50628496
www.obrodaslovanov.sk

Len myslenie je život a všetky súčasné náboženstvá a politické ideológie sú Satanizmus a smrť! Preto
duchovné Satanistické sily sa snažia znižovať nároky na vzdelanie, školstvo a myslenie!
Len myslenie je jediný proces, ktorý dokáže geneticky zmeniť hmotu mozgu človeka tak, že začne
myslieť exponenciálne! …. Ak sa to začne realizovať masovo a náročne, tak po nejakom čase začnú
nevyhnutne vznikať „genetické anomálie“ schopné exponenciálneho myslenia.
Je to proces zániku človeka a vzniku „nadčloveka“ ako písal nemecko-slovanský (geneticky bol určite
Slovan, doslova Sloven) filozof a psychológ F. Nietzsche v jeho geniálnej knihe „Tak hovoril
Zarathustra“. A ktorú som ja veľakrát spomínal v mojich knihách.

Dňa 31.5.2020
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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