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Ukážka z hlavnej knihy
Táto propagačná ukážka obsahuje len asi 3-4 % textu z hlavnej knihy….. Dole je to v
Obsahu tmavšie vyznačené, z ktorých kapitol je nejaký krátky a čo najjednoduchší „výcuc“….
Teda táto „Ukážka“ je len pre jednoduchých ľudí, ktorí nedokážu čítať dlhšie texty….
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Na záver poviem :

Úvod
V knihe uvádzam, že táto kniha čerpá aj ídei a informácie z predchádzajúcich mojich kníh, ktoré postupne boli
„Demokracia je principiálny omyl“ (skrátene DjePO), „Kresťanská civilizácia je omyl“ (skrátene KCjeO) a „Zásadné
omyla Západu a Vatikánu“ (skrátene ZOZaV).

Bez týchto predchádzajúcich kníh – psychologicko-filozofických analýz a psychologickofilozofického výskumu by som sa nedostal k tejto. Aj keď myšlienky v nich sú mnohé nepresné,
asi/určite aj mylné, literárny štýl žiadny, .... a začal som ich písať pred 15 rokmi..... sú to všetko
čiastočné správy o výsledkoch v mojom psychologicko-filozofickom výskume. Vždy v minulosti
filozofie a psychológie prezentovali „odhodlaní, odvážni, sebavedomí, ale hlave schopní
myslenia“ výsledky svojich výskumov (teda stav v ich myslení) napísaním knihy, ktorá sa potom
šírila komerčne predajom. To isté robím aj ja.....
Asi pred 10 rokmi som niekde počul, že údajne Židia
majú asi takéto porekadlo : „Kto veľa pracuje, nemá čas na to, aby zarábal peniaze.“ Alebo možno v inej variante, už
sa nepamätám : „Kto veľa pracuje, nemá čas na to, aby zbohatol.“ Ja tento židovský výrok modifikujem takto : „Kto
sa zaoberá len prácou, nemá čas na to, aby zmúdrel.“ Alebo : „Kto sa zaoberá len zarábaním peňazí, nemá čas na to,
aby bol šťastný.“ Alebo : „Kto strávi čas len získavaním bohatstva, stratí nielen svoj život, ale aj život svojich
blízkych“. Alebo : „Kto sa zaoberá len materiálnou stránkou života, tak sa nakoniec zákonite materializuje a ostatní
mysliaci a cítiaci ho už nepočúvajú a ani nevnímajú, pretože sa stane pre nich duchovne mŕtvy“.
V hlavnej knihe dokladujem, že som mal v roku 1997 zomrieť pri páde lietadla – a vedel som to dopredu, že to tak
bude – ale asi „oni zo záhrobia“ to zmenili.... Iné vysvetlenie nemám, kto „iný“ mohol zmeniť osud....?! Myslím si, že
mimozemšťania nemajú technológie, ako zmeniť osud. Tieto možnosti majú určite len duchovia zo Záhrobia!.....
Súčasné ľudstvo smeruje k sebazničeniu a tak je to aj dopredu naplánované, že ľudstvo bude zničené
– nenápadne som to dokázal v knihe ZOZaV a hlavné tézy opakujem aj v knihe. Optimizmus je hlúposť. Pozitívne
myslenie je doslova tuposť! Ako sa chcete brániť nepriateľovi, ktorý Vás chce zabiť, ak o ňom budete „pozitívne“
myslieť? Pozitívne mysliaci sú určite „nič nechápajúci“...... Dôkladne vystvetľujem týmto „nevedomým“ ich duševnú
naivnosť v knihe v samostatnej kapitole!
Prvé vydanie knihy DjePO bola kniha zložitých filozofických a psychologických úvah a nikto jej nerozumel.... Preto
som sa rozhodol písať priamo a čo najjednoduchšie. Avšak aj tak nepíšem pre masy, ale pre duchovne vyspelých
ľudí, ktorí ale nemusia mať žiadne „veľké“ vzdelanie! Snažím sa písať krátke vety a používať jednoduché slová.
Píšem svoje knihy takto. Najskôr napíšem prvú verziu. Tú potom čítam a opravujem a doplňujem. Potom to čítam aj
tretí krát a opäť opravujem a doplňujem. Pri treťom čítaní som už zúfalý z toho, aké somariny som tam zasa napísal
a že tomu nikto nebude rozumieť, čo som chcel povedať, okrem mňa samého. Štvrté čítanie a opravovanie je už
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doslova utrpenie. Hovorím sám sebe, prečo píšem neustále zbytočné veci a sa opakujem, ak predsa chcem, aby to
bolo čo najjednoduchšie a najkratšie?! Túto knihu som opravoval 5 krát – asi som skutočne neschopný?!
Pravdepodobne najlepšia kniha, ktorú som v živote čítal, bola „Tak hovoril Zarathustra“ od F. Nietzscheho.
Asi v roku 2010 (už neviem) som robil u nás na dedine v jednej krčme filozofické prednášky. Dedinčania boli totálne
šokovaní, ale chodili.... Okrem iného som v jednej prednáške analyzoval aj vybraté časti z tejto knihy. Za dve hodiny
som dokázal analyzovať len asi 4 alebo 5 strán?! Chápete? Táto kniha je tak geniálna a zložitá, že jej podľa mňa
nikto nerozumie. V knihe je veľa viet a častí, ktoré majú trojnásobné a viac násobne významy! Je možné, že okrem
mňa jej takto rozumie max. 10 ľudí na Slovensku? Geniálna kniha........ a je k ničomu.....!! Nikto jej nerozumie. F.
Nietzsche chcel asi ukázať celému svetu, čo objavil! Ale napísal to tak, že nikto to nepochopil. Obrovská škoda, aj
keď mal pravdu! Preto F. Nietzsche je odstrašujúci príklad, že ani génius nedokáže nič, ak nedokáže hovoriť jazykom
tých, ktorých chce niečo naučiť!!
Touto knihou sa nechcem povyšovať, že som schopnejší než Vy. Aj keď to bude vo viac ako 99,99 % prípadoch
určite pravda, tak aj tak sa cítim len ako obyčajný služobník iných síl!
Dôrazne upozorňujem, táto kniha je filozoficko-psychologické uvažovanie a ja vôbec neviem, či sa
nemýlim. Neverte mi! Ja len rozmýšľam a provokujem všetkých Vás čitateľov, aby ste mysleli. Toto je cieľom mojej
knihy – myslite, ale neverte mi! (Ja sám pochybujem o sebe! Nemýlim sa náhodou?) Lenin povedal : „Učte sa, učte
sa, učte sa!“ Ja hovorím : „Myslite, myslite a vzdelávajte sa a vzdelávajte sa!“ Myslenie provokované vedomosťami
je hlavné – len „kvalita“ vedomia má zmysel a všetko ostatné je po smrti ďalej „neexistujúce“....

Kapitola 1

Základné zákony vo vesmíre
Základné zákony vo vesmíre sú dualita a hierarchia. V západnej civilizácii sú všeobecne známe 3 Heglové
zákony dialektiky vysvetľujúce, ako funguje dualita v našom vesmíre : „Jednota a boj protikladov - Zmena kvantity
na kvalitu - Negácia negácie“.

V mojej knihe DjePO objavujem a doplňujem 4. zákon duality : „Hmota ovplyvňuje dušu a duša
definitívne a konečne mení hmotu bez možnosti návratu k pôvodnému stavu“.
Dualita je, že všetko vo vesmíre má svoj protiklad, alebo svoju kompenzáciu. Heglové 3 zákony
sú zákony protikladu. Môj 4. zákon je zákon kompenzácie. Lepšie vysvetlím kompenzáciu tak, ak si
predstavíte, že máte dve nohy, pravú a ľavú. Ak vás bolí koleno v pravej nohe, tak pri chôdzi prenesiete váhu na ľavú
nohu a ľavá pomáha pravej, kompenzuje jej nedostatok, dopĺňa jej funkciu. Dobrý príklad o dualite v kvalite

kompenzácie je aj Jungová teória o psyché. C.G. Jung hovorí, že psyché je zložená zo 4 funkcií.
Dve hlavné a dve vedľajšie. Hlavné sú myslenie a protiklad cítenie. Vedľajšie sú vnímanie a protiklad
intuícia. Každá dvojica je vzájomne protikladná, ale psyché podľa Junga sa chce „zaokrúhliť“ a chce mať
rovnomerne vyvinutú každú z funkcií. Znížená schopnosť psyché v niektorej z týchto funkcií znamená „chybu“.

Teda úlohou myslenia a vývoja psyché človeka je kompenzačná duálna vyrovnanosť.
Z dôvodu duality, ak existuje hmota, tak protikladom hmoty je nehmota, teda duch. Takže
existencia hmoty je vlastne dôkaz o existencii ducha. Samozrejme argumentácia o hmote
a duálnom protiklade antihmote je nezmysel, pretože spolu s hmotou antihmota neexistujú...!!
Preto je zbytočná hádka západných kresťanských filozofov čo bolo skôr, či hmota, alebo duch
v našom vesmíre. Odpoveď je jednoduchá, od začiatku existencie nášho vesmíru tu bola aj hmota
a aj duch. Preto všetko, čo človek robí vo svojom živote, musí brať do úvahy, že okrem hmoty, tu
je aj duch.
Druhý základný zákon nášho vesmíru je hierarchia. Nie je myslená len hierarchia
materiálna, teda rozdiel medzi ľuďmi v tom, koľko má kto peňazí a majetku, kto je silnejší, vyšší
a iné hierarchické rozdelenia podľa hmoty. Dôležitejšia pre ľudí je hierarchia duchovná. Základná
duchovná hierarchia od najnižšieho po najvyšší stupeň je asi takáto : kameň – rastlina - zviera
(postupne ryba, vták, cicavec, opica) – človek - UFO (na podstatne vyššej duchovnej úrovni ako
človek).
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Tu je duchovná hierarchia jasná každému. Preto ale zo zákona logiky plynie, že duchovná
hierarchia musí byť aj medzi ľuďmi!! A dokonca aj medzi národmi. Preto ľudia a ani národy nie
sú si rovní a ani rovnocenní. Preto je demokracia duchovný aj materialistický nezmysel, pretože
odporuje zákonu o hierarchii. Nie je možné, aby človek s nízkymi schopnosťami a vedomosťami
pri voľbách v demokracii mal rovnaký počet hlasov, ako človek s veľkými životnými
skúsenosťami a schopnosťami.
Žena je duálny protiklad muža. Alebo je to kompenzácia? Ak sú muž aj žena múdri a chápu svoju
rolu, tak je to kompenzácia, v opačnom prípade je to boj. Žena aj muž nemôžu byť bez druhého,
pretože zákon duality požaduje, aby boli spolu. Avšak súčasne zákon o hierarchii hovorí, že
nemôžu byť rovnoprávni. Niekto z nich musí byť duchovne vyšší a druhý nižší. ......Vládnutie je
určené len mužovi, preto treba ženám úplne zakázať volebné právo. Žena si má vybrať za
partnera takého muža, ktorý bude voliť tak, aby so svojim mužom súhlasila aj ona.
Ešte dôležitá vec. Ak tu vládne dualita, tak musí byť aj opak hierarchie. Opak hierarchie je „nehierarchia“. Čo je
nehierarchia? Je to chaos. V prípade, že je nedostatok energie na udržanie hierarchie, nastáva chaos. V prípade
dostatku energie vládne vždy hierarchia. Pretože vo vesmíre neustále klesá množstvo využiteľnej energie, tak
nakoniec sa vesmír zmení na chaos.
Čitateľ pochopí do hĺbky zásadnú dôležitosť tejto kapitoly až po prečítaní celej tejto knihy.

Kapitola 2

Ako sa prejavuje Boh – zdroj energie - v našom vesmíre
Boh je prítomný v našom vesmíre formou sily, alebo energie, ktorej ja hovorím „živá a večná
energia“. Je dosť možné, že daný druh sily (energie) ľudia nikdy nebudú poznať priamo. Budú
schopní dokázať existenciu tejto energie len nepriamo. Ja túto energiu charakterizujem takto:
1. Je večná, nedá sa zničiť, pretože je od Boha.
2. Je to živá energia, bez nej by nebol život ani ľudí, ani zvierat.... ničoho.
3. Je to absolútne neutrálna energia. Táto energia sa nedá ovládať ani citom, ani rozumom. Na
túto energiu sa človek napája len svojim myslením. Ten kto je zlostný, dostane zlosť a depresiu.
Ten, kto je nadšený, dostane šťastie. Človek sa na túto energiu napája len a len svojim
myslením!!!!
Toto má dramatický dopad na všetkých ľudí. Príklad: Ak hovoríte niekomu, že ho máte radi, ale pritom ho
neznášate? Na túto energiu sa napojíte len svojim myslením a teda skutočnými citmi. Ona, tá energia, nevníma vaše
slová „lásky“. Tej energii je to jedno. Ona počúva len vaše myšlienky. Tej energii neujdete nikde a nikdy. To sa
z princípu existencie tejto sily nemôže podariť.
Preto úplne zbytočne dávate darčeky a dobre sa správate k ľuďom okolo seba, ak na nich „seriete“ a myslíte si
opak! Je to zbytočné! Len vaše myšlienky sa napájajú na túto energiu, všetko ostatné zostáva pre túto energiu
absolútne nepovšimnuté. Ale podľa toho spätne dostanete! Dostanete vyúčtovanie – duchovne lepší dostanú
vyúčtovanie rýchlo, obratom a tí „nahlúpli“ veľmi neskoro, že už nevedia, za čo ich „postihlo také nešťastie“ ....
ha,ha..
4. Jej existenciu určite raz jasne a definitívne dokážu, samozrejme, vedci. Podľa mňa, náš vesmír
sa skladá zo 4 častí : Priestoru – Času - Energie materiálnej (prvotný bol tok plazmy, energie, vychladnutím vznikla
hmota) - Energie duchovnej nehmotnej (myšlienka je tiež nehmotná). Túto duchovnú energiu – živú a večnú

energiu - by som mohol nazvať aj vedomie. Vedomie je pre ľudí to, že sú schopní myslenia.
Vedomie – túto energiu - však majú aj zvieratá a všetko, čo existuje v tomto vesmíre! A je rozdiel
len v množstve – kvantite – tejto energie (vedomia-myslenia) u ľudí, zvierat... Aj kameň má maličkú
časť tejto energie a asi v kryštáloch je významne koncentrovaná táto energia.

Teda živá a večná energia – je všade prítomná. Síce v malej koncentrácii, ale všetko v tomto
vesmíre môže čerpať túto energiu, ale kvantitatívne len na ich duchovnej úrovni! Preto duchovne
(myslením) vysoký doslova „nasáva“ túto veľmi zriedenú energiu z celého vesmíru. Ale
4

duchovne nízky (svojim myslením) túto energiu stráca – podľa jeho myslenia - uniká mu
a nedokáže ju udržať! Nízke – materialistické – myslenie znamená stratu tejto energie a teda aj
genetickú degeneráciu hmoty, jeho tela (vysvetlenie v hlavnej knihe). Už A. Schopenhauer pred asi 200
rokmi dokázal, že duchovná úroveň mnohých ľudí môže byť podstatne nižšia než mnohých zvierat! Ako je možné, že
väčšina ľudí môže byť horších než zvieratá?! Pretože majú nižšie „kvantum“ tejto „živej a večnej energie“ než mnohé
„duchovné“ zvieratá.

Kapitola 3

Aký je Diabol-Satan v našom vesmíre
V predchádzajúcej kapitole sa podrobne vysvetľuje, ako funguje Boh v našom vesmíre cez svoju
„živú a večnú“ energiu. Ale, aký je Diabol? Ako funguje a pôsobí v našom vesmíre?
Základný zákon v našom vesmíre je dualita. Tento zákon dokazuje, že ak existuje hmota, tak
musí existovať aj protiklad hmoty a teda duch. Teda existencia hmoty priamo a nevyhnutne
dokazuje existenciu ducha. Je zbytočné sa o tom sporiť. Ak ste presvedčení, že existuje hmota,
musí ako protiklad hmoty existovať aj duch – teda nehmota. Je preto jasné, že od začiatku
existencie nášho vesmíru vedľa seba neustále existovala, aj existuje, hmota a aj duch. Dohady
a hádky medzi materialistami a idealistami, čo bolo skôr, či duch alebo hmota, sú hlúposť. Aj
duch, aj hmota, tu v našom vesmíre boli od začiatku okamžite (vždy) spolu. Ináč by tu
neexistovala ani dualita. Všetky filozofické západné a kresťanské názory za posledných 3000
rokov, ktoré neakceptujú tento fakt, sú preto totálne somariny.
Ak v našom vesmíre platí zákon duality, tak ak existuje Boh, musí existovať aj protipól,
teda Satan. Boh dodal do tohto vesmíru svoju energiú a táto jeho energia je neutrálna. Potom na
základe duality musí byť Satan opačný, musí byť protikladom Boha! Čo je opak Boha v našom
vesmíre? Boh dodal do nášho vesmíru svoju neutrálnu energiu a vesmír žije z nej. Potom Satan,
duálny opak Boha, energiu vysáva a spotrebúva. Opäť zákon duality – Boh energiu dodáva
a Satan ju spotrebúva. Ďalej, energia Boha je neutrálna, tak potom energia Satana musí byť
v našom duálnom vesmíre opačná a teda nie neutrálna! Aká teda? No predsa ako sa píše „Nie
neutrálna“. Aká duchovná energia nie je neutrálna? Aká je opačná energia?........ Opak neutrality
je emócia. Teda energia emócií je energia Satana. A Satan spotrebúva túto energiu. Satan
potrebuje energiu emócií pre svoju existenciu. Satan vysáva túto energiu z ľudí, aj zvierat, aj
všetkého živého, čo túto energiu produkuje.
Napríklad emócie lásky a nenávisti, sú v podstate to isté, aj keď sú tieto emócie úplne
protikladné. Je to preto, pretože energia emócii je energia, ktorú Satan spotrebúva a on nás núti,
aby sme produkovali tejto energie čo najviac. Preto Satan chce, aby boli ľudia čo najviac
emocionálni. Čím vyššie emócie, tým viac energie pre Satana. Je totiž úplne jedno, či ste šťastný,
alebo nešťastný, je to vždy len energia pre Satana. Akékoľvek emócie prežívate, len živíte svojho
Satana v sebe. Funguje to ako kyvadlo. Ak ste teraz šťastný, tak kyvadlo energie sa vychýli
doprava. Produkujete pozitívnu energiu. Čím väčšiu pozitívnu energiu vytvoríte, tým viac sa
zväčšuje nerovnováha medzi protikladmi. Dualita tu nekompromisne funguje a vytvára sa
obrovský energetický tlak deficitu, aby kyvadlo prehuplo na druhú stranu do negativity. A vy sa
určite prehupnete doľava...! Neexistuje žiadna sila v tomto vesmíre, ktorá by dokázala zabrániť
vyrovnávaniu tejto energetickej nerovnováhe medzi pozitívnou a negatívnou energiou. Dualita
v našom vesmíre vždy a večne zabezpečuje vyrovnávanie protikladov a ich kompenzáciu. Je
úplne jedno, ako dlho trvá, dokiaľ dôjde k tejto kompenzácii. Ale určite k nej dôjde. Je však
z energetického hľadiska jasné, že čím dlhšie trvá, kým dôjde ku kompenzácii a čím väčšia
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energetická nerovnováha v energii emócii vznikne, tým búrlivejšia a „emocionálnejšia“ je
kompenzácia!!!!

A duchovne priemerní ľudia teda kmitajú na kyvadle energie emócie z jednej strany do druhej. Sú
len spotrebnými otrokmi tohto systému. Satan pre svoju existenciu potrebuje túto ich energiu emócii. Je to jeho
potrava. On z tejto energie žije. Čím má viac emocionálnej energie, tým je silnejší a naopak.

Na tomto energetickom duálnom kyvadle – sprava doľava a naspäť – medzi pozitívnou
a negatívnou energiou je v strede neutrálny bod. Je to bod Boha. V najnižšom mieste, nie je (tu)
žiadna emocionálna energia, pretože v tomto bode neutrality nie je ani pozitívna a ani negatívna
emócia. Je to bod prechodu. Asi skôr, je to bod, kde Satan nemá žiadny vplyv v tomto vesmíre. Je
to bod neutrality. V tomto bode nie je žiadna emocionálna energia. Je tu koncentrovaná
neutrálna energia! – o ktorej sa píše v predchádzajúcej kapitole.
Kresťanská viera vám hovorí, že ak budete veriť, milovať aj svojich nepriateľov a mať nádej, tak sa dostanete do
neba a budete žiť bohabojný život a budete dobrý a šťastný. Žiaľ, je to presne naopak. ....... Ak ste veriaci kresťan
a silou mocou sa snažíte milovať, tak neustále duchovne emocionálne stúpate po kyvadle na pozitívnej strane. Čím
vyššie sa emocionálne dostanete, tým viac dávate zo svojej energie svojmu Satanovi. Potom sa zákonite (podľa
zákona duality) musíte zhlúpnuť na tomto kyvadle do druhej, teda zápornej strany. Takže v tom momente začnete
nenávidieť. Čím viac ste sa snažil milovať, tým viac budete teraz nenávidieť! Nikto nedokáže toto zmeniť a odolať
tejto zákonitosti duality. Nikto, teda určite ani Ježiš kresťanský, ani Budha.... Určite poznáte mnohí extrémnych
veriacich, ktorí chodia neustále do kostola a čím viac do kostola chodia a úpenlivo sa modlia, tým sú horší a tým viac
nenávidia, ako náhle vyjdú z kostola. Ináč to nemôže byť. Žiaľ, ale preto je kresťanská viera v skutočnosti
vyznávanie Satana!!!! Čím viac vzývate kresťanského Boha, tým viac v skutočnosti podporujete

Satana, vládcu tohto vesmíru!! Viete to?!
Tento duchovný duálny omyl platí na všetky zásadné omyly kresťanstva ( a aj ostatných súčasných
náboženstiev). Napríklad čím viac veríte a snažíte sa veriť, tým viac túto vieru v skutočnosti strácate a preto ako
narkoman musíte zvyšovať svoju snahu po viere a chodiť do kostola (do mešity, synagógy ...) stále viac a viac. Svoje
kyvadlo rozhupávate z jednej strany na druhú stále viac a viac. Dobre živíte svojho Satana v sebe!!
Alebo kresťanské presvedčenie, že všetci ľudia sú si pred Bohom rovní a teda všetci majú mať rovnaké práva. Čím

viac sa snažíte uplatňovať tento princíp všeobecnej rovnoprávnosti, tým viac budete musieť
realizovať praktickú nerovnoprávnosť!! Samozrejme tak skončí aj demokracia ....
Všetko uvedené pôsobí rovnako nielen na ľudí, ale aj na celé národy a rasy. V súčasnosti v západnej Európe
a postupne sa to presadzuje aj v strednej Európe, sa všetci snažia byť tolerantní. Opak tolerantnosti je netolerancia.
Tolerancia je opäť emocionálna energia. Ale hlavne tolerancia popiera hierarchiu a zodpovednosť za svoje činy. Ako
narastá vaša skupinová, masová, národná a štátna tolerancia na jednej strane kyvadla, tak je samozrejme len otázka
času, kedy vám nakoniec bude chýbať energia postupovať ešte vyššie (pretože koniec sa exponenciálne urýchlene
blíži v závislosti od výšky polohy na tomto kyvadle) a určite sa prehupnete na druhú stranu - do netoleratnosti. Je to
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len otázka času, kedy po duchovných emóciách lásky a tolerancie príde opak – nenávisť a vraždenia. Zmena je vždy
exponenciálna a dramatická. Ale ľudský mozog ľudí z poľa A pracuje lineárne a toto nedokáže odhadnúť.... ha,ha vy
chuji. Tupí demokratickí politici a tržní globálni ekonómovia a globálni finančníci nemôžu z

podstaty svojej obmedzenej existencie (mylnosti ich myslenia) vôbec odhadnúť, kedy dôjde
k „prehúpnutiu kyvadla“ na druhú stranu!!!!
Preto kresťanská viera (aj všetky ostatné súčasné nepravdivé náboženstvá) sa musí zrušiť
a zakázať. Neexistuje na tejto planéte v súčasnosti žiadne masové pravdivé náboženstvo. Všetky
majú podstatu pravdivú, ale ostatok a koncovku „zámerne“ sfalšovanú!
Tento vesmír je dielom Satana a nie Boha.

V tomto vesmíre vládnu dvaja hlavní bohovia : Satan a Boh. Satan priamo a Boh nepriamo.
Dôkazom toho je dualita.
Kapitola 4

Kresťanstvo a islam a ich budúcnosť
Kresťanská filozofia, kresťanské náboženstvo, sú žiaľ neprirodzené a ľutujem, ale sú to doslova
proti prírodné ideológie (odporujúce dvom základným zákonom tohto vesmíru : dualite
a hierarchii) v týchto 4 zásadných omyloch :
- Rovnosť všetkých ľudí pred Bohom – Rovnosť nie je možná, pretože to odporuje
základnému zákonu nášho vesmíru. Hierarchia je doslova protiklad rovnosti. Hierarchia je
prirodzenosť. Rovnoprávnosť je neprirodzenosť.
- Slepá viera. To je dobré pre ohlúpenie ľudí, aby sa dali ľahko ovládať. Ten národ, ktorý
sa stane nekriticky veriacim sa sváva nemysliacim. Viera je opak myslenia. Viera potláča
myslenie, teda to, čo je hlavné.
- Odmieta sa reinkarnácia duše človeka. To je veľmi dôležitý omyl, ktorý klame
o reálnom vesmíre a našom stvorení.
- Láska ku všetkým, teda aj k nepriateľom. Toto odporuje dualite. Je to ale aj veľmi
nebezpečná deformácia zdravého rozumu.
A čo islam? ......Kresťanstvo je náboženstvo vyznávajúce pozitívne emócie (všetci chcú byť
pozitívni a milovať aj svojich nepriateľov). Islam je presne opačný. Zasa len dualita! Islam a ich
Korán vyznáva negatívne emócie – základom islamu je nenávisť.
Ak sa na tieto dve náboženstvá pozriem z pohľadu len emocionálnej energie, slúžiacej Satanovi,
skutočne neviem, čo je bližšie k omylu, či kresťanská láska, alebo islamská nenávisť. Preto je
isté, že islam vznikol jednoducho len ako prirodzená vesmírna duálna reakcia na jednostrannosť
a mylnosť kresťanskú. Nič na tom nemení fakt, ako historicky islam vznikol. Musel vzniknúť a je
úplne jedno, ktorý človek a jeho stúpenci to urobili. Bola to energetická duálna nevyhnutnosť
vytvoriť protiklad šialenej kresťanskej lásky – reálnu islamskú nenávisť.
Kresťanstvo zavrhlo hierarchiu, neuznáva hierarchiu ako zásadný duchovný princíp. Pre kresťana
sú si všetci ľudia pred Bohom rovní a Boh ich má všetkých rovnako rád – zásadný omyl.
Islam naopak vyznáva hierarchiu a preto je islam podstatne silnejší ako kresťanstvo. Preto islam
zničí západnú civilizáciu a kresťanstvo.
Kapitola 5

Sen „Tači svetlá“
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V hlavnej knihe sa uvádzajú metódy merania „živej a večnej energie“ u ľudí. Len množstvo tejto
enegie určí: „ktorí ľudia môžu vládnuť a ktorí nesmú byť v pozíciach moci ani na komunálnej
úrovni..........Je to o vzťahu ducha a hmoty....
Kapitola 6

Kastové rozdelenie ľudí na dve základné skupiny
Darwinovej evolučnej teórii veria len ľudia s nízkym vzdelaní
Sú 2 zákony termodynamické. Prvý zákon je o zachovaní energie a hmoty. Nie je možné
vyrobiť ďalšiu energiu a ani hmotu. V našom vesmíre je navždy dané definitívne a konečné
množstvo energie a hmoty. Je kvantitatívne toto dané. .... Druhý termodynamický zákon hovorí,
že chladnutím sa znižuje množstvo energie, ktoré je možné použiť na prácu. Neustále narastá
chaos, dochádza k strate pôvodného poriadku. Tomu fyzici hovoria ako nárast entropie. Ináč
povedané, že všetko smeruje ku konečnému stavu rovnováhy. Koniec sveta. Posledný súd.
Hovoria tomu ako tepelná smrť vesmíru. Podľa tohto zákona musí nastolený poriadok a systém
postupne klesať a znižovať sa jeho kvalita. To platí pre všetko hmotné. Tomuto môže uniknúť len
to, čo nie je hmotné z pohľadu nášho vesmíru. To znamená, že náš vesmír funguje tak, že sa mu
musí cielene dodávať energia, aby nevznikal prirodzeným spádom chaos.
Preto ani nie je možné, aby sa živočíšne druhy na Zemi vyvíjali náhodne, ako hovorí Darwin.
Taktiež nie je možné, aby sa druhy vyvíjali od nižšej kvality k vyššej kvalite. To nie je možné. Ak
sa musí do systému dodávať energia, tak bez „tvoriacej“ energie nemôže dochádzať k opačnému
procesu. Podľa tohto 2. termodynamického zákona je prirodzené len to, že po počiatočnom
stvorení systém stále viac degeneruje a udržiavanie pôvodného je veľmi ťažké a stojí veľa
energie. Tak to v skutočnosti aj na Zemi prebieha. Postupne vymierajú rôzne druhy fauny aj flóry
a znižuje sa diverzita života na Zemi. Je všeobecne známe, že najviac druhov „vzniklo“ v
kambriu. A odrazu, z ničoho nič a boli tu všetky druhy a plne vyvinuté: ulitníky, bezstavovce,
hmyz, ryby, plazy a jaštery, vtáky a aj cicavce. Ako je to možné? Jedine tak, že ich niekto
okamžite „stvoril, vyrobil, oživil...“ Darwinova evolučná teória hovorí, že z počiatočného stavu
sa postupne zvyšuje počet druhov a aj ich rozmanitosť. To nie je možné, to by odporovalo tomuto
druhému termodynamickému zákonu. Toto môžu hovoriť len diletanti a nevzdelanci. Podľa tohto
zákona je jasné, že akýkoľvek energetický systém chladne a teda degeneruje, bez dodávania novej
potrebnej energie.
To znamená, že nie je možná pozitívna evolúcia od nižšej kvality k vyššej kvalite, ale je
možná len negatívna degenerácia a znižovanie počtu druhov. Z toho je teda jasné, že niekto
v histórii našej Zeme niekoľkokrát vedome a zámerne obnovil faunu a aj flóru. Všetky skutočné
dôkazy potvrdzujú, že počet druhov sa znižuje a všetko degeneruje. Môže sa rozvíjať len
myslenie a vedomie človeka, ktoré nie je závislé od hmoty tohto vesmíru a ani hmoty záhrobných
svetov. Všetky základné dôkazy Darwinovej evolučnej teórie sú sfalšované. ...........
Z Druhého termodynamického zákona vyplýva, že slabá duša nedokáže odolávať hmote
a degenerácii a nie je schopná odolávať mozgu – hmote, ktorá láka človeka na ničnerobenie,
klamanie, podvádzanie. Len silná duša dokáže ovládnuť hmotu a ju aj meniť tak, ako táto duša
chce. Ak to platí, tak sloboda pre priemerných a neschopných bude teda asi fundamentálny
omyl?? Potom slobodu môže mať a dokáže s ňou žiť len silná duša, ktorá nepodľahne lákadlu
mozgu – hmote, nepodľahne degenerácii!! Len človek so silnou dušou, ktorý ovláda svoj mozog,
dokáže byť morálny a nepodľahne lákadlu podvodu a nemorálnemu chovaniu sa. Je to stále len to
isté, že demokracia je principiálny omyl ľudstva (kniha DjePO). Dôsledky z toho sú ohromujúce.
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Opakujem : „Slobodu môže mať len silná duša, ktorá nepodlieha lákadlu hmoty“. Slabé duše
slobodu nemôžu mať, pretože okamžite podliehajú svojmu mozgu, svojej duchovnej lenivosti.
Majú málo tej „živej a večnej energie“, ktorá umožňuje život v našom vesmíre. Teda Boh
rozdeľuje túto energiu nerovnomerne! Niekto jej má viac a iný menej. Boh určil, že nie je
rovnosť, ale hierarchia v jeho stvorení – v jeho vesmíre (ktorý vytvoril Satan). Podľa vyššie
uvedeného je tu určitá jasná hranica v množstve tejto energie. Kto jej má toľko, že dokáže
vzdorovať a ovládnuť mozog – hmotu, a kto jej toľko nemá a nedokáže to. Ten, kto toto
nedokáže, je duševne slabý a pod vplyvom svojho mozgu. Ten nemôže mať slobodu vo svojom
rozhodovaní, vo svojom živote. Takýto človek totiž podľa 2. termodynamického zákona, ak má
slobodu, musí nevyhnutne a zákonite degenerovať. Tomuto človeku sa musí pomôcť a musí sa
zrušiť jeho právo na slobodu. Takýto človek nesmie mať slobodu, sloboda pre neho znamená
degeneráciu a nevyhnutný duchovný pokles. Teda sa musí zrušiť demokratický degeneratívny
systém. Preto masy ľudí nesmú mať slobodu. Čím je v ktorom národe väčší počet ľudí s energiou
pod uvedenú hranicu, tým rýchlejšie celý demokratický systém v tomto štáte sa rozloží a celý
národ zdegeneruje.
Ľudia sa hierarchicky delia podľa vyspelosti ducha na dve základné skupiny. Človek
z poľa A a z poľa B (viď graf). Do poľa B sa môže dostať človek len na základe svojej duchovnej
schopnosti. V súčasnosti len málo ľudí sa na Zemi dostane do poľa B. Z mnohých reinkarnácii sa
len málo duší dostane na túto kvalitatívnu úroveň.
Rozdielnosť duchovného stavu ľudí z tých dvoch skupín je jasná z dole uvedeného grafu.

Človek sa vyvíja od narodenia a od narodenia sa menia jeho „intelektuálne schopnosti
poznať pravdu“ od najnižších po najvyššie – os X. Človek sa nevyhnutne chová podľa pravdy,
ktorú pozná, nemôže ináč. Ale žiaľ s narastajúcim vekom, aj jeho schopnosťami poznať pravdu
(rozpoznať ju od nepravdy), narastá pravdepodobnosť predčasnej smrti – os Y. Narastá
pravdepodobnosť „náhodnej“ predčasnej smrti. Ale to len po určitú hranicu. Túto hranicu som
nazval „Hranica smrti“, na grafe je označené ako „Hranica“. Život schopného človeka je
vyznačený ako exponenciálna krivka, s vrcholom na tejto Hranici.
Alebo ináč táto „Hranica smrti“ je neutrálny bod, neutrálna hranica, kde je rovnováha síl medzi
dušou človeka a jeho mozgom!!!! Tu nevládne ani mozog, ani duša. Je to veľmi nestabilný bod

9

po celej dĺžke tejto hranice. Je to ako ostrie noža, na tejto hranici sa nikto neudrží, pretože by
smeroval so svojou krivkou okamžite vysoko hore a okamžite by sa preto zvýšila
pravdepodobnosť jeho smrti nekonečne (limitne ku 100%) a teda okamžite by zomrel. Ten, kto sa
dostane skokom cez túto hranicu z časti A do časti B, už sa vezie samospádom, akoby dole
kopcom a rýchle sa zmenšuje pravdepodobnosť náhodnej smrti, aj keď sa intelektuálne
schopnosti poznať pravdu ešte zväčšujú len pomaly. Je veľmi dôležité si všimnúť, že je to krivka.
Na ľavej stane grafu, plocha A je určená pre ľudí priemerných, ktorí žijú svoj život materiálne
(bez vedomostí o ich existencii) a sú ich masy, sú všade okolo. Ich duša je slabá a nedokáže ovládnuť chúťky
svojho mozgu. Na pravej strane je plocha B, ktorá určuje ľudí, ktorých duša už ovláda mozog a je
teda silnejšia než mozog. Krivka 1 znázorňuje, ako to prebieha u človeka s vysokou vrodenou
karmou a teda s vysokou už vstupnou energiou „Tači svetiel“. Krivka 2 znázorňuje, ako to
prebieha u človeka s nízkou karmou. Tento človek „Krivky 2“ len veľmi ťažko dokáže prekročiť
túto hranicu a preto sa zvyčajne v strachu spustí po krivke dole a naspäť. Najdôležitejšie je, aké
sú schopnosti odolávať dlhodobo „duševnému utrpeniu“ tohto človeka „Krivky 2“. Ten, kto je
„samorast“ a má silnú ruku, aj keď mal nižšiu štartovaciu pozíciu, toto môže dokázať.... Poloha
Hranice smrti je pre každého človeka iná. Človek s horšie fungujúcim mozgom má túto hranicu
akoby posunutú v smere šípky vľavo „L“. Človek s dobre fungujúcim mozgom, ktorý by dokázal
ľahko oklamať iných ľudí, má túto hranicu posunutú výrazne šípkou v pravo „P“. Je znova jasné,
že nie sme si rovní. Človek, ktorý má dobre fungujúci mozog a teda sa asi dostal aj
k nadpriemernému vzdelaniu, má preto menšiu pravdepodobnosť dostať sa do poľa B, ako
človek, ktorý je akoby trochu hlúpy a má teda „asi“ aj nižšie vzdelanie. Je vám dúfam jasné,
prečo to tak funguje?! Je to „božsky geniálne“.
Ten, kto sa raz dostane cez túto hranicu smrti do poľa B, už sa nikdy nedostane vo svojom
súčasnom (ani budúcom) živote do poľa A. Cieľom v živote je dostať sa po ose X čo naďalej. Ale
máme tu pred sebou skoro neprekročiteľnú horu - „Hranicu smrti“.
Hranica smrti symbolizuje vyslobodenie z duševnej smrti, aj keď existujete ako telo a duša. Aj
tak ste pred touto hranicou odsúdený na „duchovnú“ smrť. Indická filozofia tvrdí, že duša človeka je
večná a trvale sa reinkarnuje.... Nie! Nie je to reálne a ani to nemá logický zmysel. Ani náš vesmír tu nebude
večne a nebol tu večne ani pred nami. Vznikol údajne pred 13-14 miliardami rokov. Má teda
začiatok a bude mať aj koniec. Tá ľudská duša, ktorá neprekoná „Hranicu smrti“ bude s koncom
vesmíru zničená a nebude večná!! Ten, kto sa neučí, kto nedosiahne potrebné vzdelanie a výkon a nepostupuje
dostatočne rýchlo dopredu, NEDOSTANE ďalšiu možnosť!! Zostane v záhrobí a záhrobné vysoké
bytosti dajú možnosť iným. Ináč to nemôže byť.... Tieto duše nemajú žiadnu slobodu
rozhodovania a ani nie sú si vzájomne rovnocenné, nemajú v žiadnom prípade rovnaké práva!!,
ha, ha.... Tam, „za smrťou“, nie je žiadna demokracia! Tvrdím, že vysoké záhrobné bytosti, ktoré riadia
toto Božie stvorenie sa rozhodujú, koho poslať zo „záhrobia“ na Zem, dať mu možnosť...., podľa potenciálu, podľa
diferencií a podľa rýchlosti sa učenia konkrétnej duše, podľa originality talentu konkrétnej duše, podľa ..........

Kapitola 7

Demokracia je duchovná degenerácia a principiálny omyl
Demokracia vychádza z týchto základných ideologických hodnôt :
- Rovnoprávnosť a rovnosť ľudí na Zemi
- Právo všetkých ľudí na slobodné prejavovanie svojich názorov a propagovanie týchto
názorov
Žiaľ, je to absolútny omyl. Všetci si musíte uvedomiť, že je veľký rozdiel v chápaní priemerných ľudí a ľudí
s veľkým talentom. Všimnite si, že tu nepíšem o majetkoch, ale o duchovnej úrovni. Demokracia týmito svojimi
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Ale omyly demokracie sú
kolosálnych rozmerov. Demokracia neakceptuje dva základné zákony existencie celého nášho
vesmíru – dualitu a hierarchiu!!!! Dualita je, že všetko má svoj protiklad alebo kompenzáciu.
Demokracia však neuznáva duálne vzájomné pôsobenie na seba napr. aj duchovných elít
a duchovného priemeru. V demokracii vládne len duchovný priemer (skôr podpriemer) a nízke
materialistické a zločinecké pudy. V demokracii neexistuje hierarchia (všetci majú rovnaké práva,
rovnaký jeden hlas vo voľbách ...). To znamená, že demokracia ide hlavou proti múru, ide proti prírode
a tomuto vesmíru. Demokrati si chcú rozbiť hlavu o múr a určite si ju aj rozbijú!!
Schopní ľudia sú podstatne cennejší, ako neschopní! Výnimočne schopní sú šťastím pre danú
komunitu, región, štát ... A „kvalitatívny“ rozdiel pre spoločnosť medzi duchovne osvietenými
a tými ostatnými priemernými je doslova „nekonečný“. Demokracia sa musí odstrániť čo najskôr
a musí sa zaviesť „duchovne hierarchický“ systém štátneho zriadenia. Demokracia spôsobuje
všeobecnú duchovno-genetickú degeneráciu ľudí, ktorí uverili tejto šialenej ideológii!!
................... Starý grécky filozof Sokrates vraj povedal o demokracii toto : „Demokratické
zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku
bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva
mužov a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť
obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu,
pretože zločinci od prírody tiahnu po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže
najhoršia monarchia alebo oligarchia.“
Jeden čitateľ mojich kníh mi poslal túto charakteristiku demokracie : „Demokracia je,
keď 10 upratovačiek prehlasuje 9 atómových inžinierov“. Ha, ha...... To je doslova dokonalá
základnými princípmi, na ktorých je postavené všetko, je totálne mylná ideológia.

charakteristika hlúposti a zločineckého zamerania demokracie. Upratovačka je žena, ktorá samozrejme nemôže
konkurovať svojimi duševnými schopnosťami a vedomosťami atómovým inžinierom. Chápete vy hlúpi

demokrati, že napr. „neprispôsobiví“ Cigáni a neskôr aj islamisti, vás demokraticky prehlasujú
a budete v totálnej riti??!! Vôbec nedokážete ani len tušiť skazu, ktorá k nám prichádza z
degenerovaného Západu!!
Základné zákony nášho vesmíru sú dualita a hierarchia. Hlavné mylné - opačné princípy
týchto zákonov - sú demokracia a kresťanstvo. Omyl demokracie spočíva v tom, že
rovnoprávnosť a rovnocennosť ľudí odporuje základnému zákonu tohto vesmíru „Zákonu
hierarchie“. Ľudia nie sú si rovní, nie sú rovnocenní a preto ani :
- Nemôžu mať rovnaké práva.
- Nemôže mať ich hlas pri voľbách do parlamentu, obecného zastupiteľstva .....rovnakú
cenu.
- Tí, ktorí sú hlúpi, nemôžu mať právo slobodne hlásať „somariny“, pretože potom
priemernej väčšine vsugerujú omyly.
Preto sú demokratické voľby, kde každý volič disponuje jedným rovnocenným hlasom, smrtiaci omyl. Najistejší
systém od Cézara je „rozdeľuj a panuj“. Preto svetoví (globálni) vládnuci bankári a finančníci podporujú kriminalitu,
drogy, demokraciu, emancipáciu žien, .... všeobecnú slobodu a rovnoprávnosť (aj pred Bohom) ..... presne podľa
toho, ako to popisujem v mojich knihách. Vedia, že takto určite postavia všetkých proti všetkým!

Tam, kde vládne demokracia, teda nie je hierarchia, tam sa masovo presadzuje korupcia. Pretože
demokracia hovorí, však ste všetci rovnoprávni, a teda všetci máte právo byť aj zlodejmi, ako tí
hore. Demokratický princíp rovnosti doslova motivuje všetkých ku kriminalite a zločinnosti. Demokracia propaguje
individualizmus a teda, že každý je zodpovedný sám za seba. Teda demokracia zásadným spôsobom podporuje
kumuláciu moci a majetkov u indivíduí – jedincov. Demokracia je individualizmus a demokracia hovorí,

že nie je žiadny problém, ak jeden má 100 miliárd a všetci ostatní nemajú nič .... Demokracia nás
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naisto vedie ku kolapsu!! ...... Demokracia je zločinecký systém. V demokracii sa na pozície moci
dostanú vždy len zločinci a slabosi slúžiaci „hierarchicky vyšším“ zločincom!
Na záver ešte k demokratickým voľbám. 6.10.2018 som v Bratislave na obchvate videl veľký bilbord : Usmiata asi
50 ročná žena a text : „12 rokov sobášim ľudí v Petržalke.“ Vzhľadom na veľkosť bilbordu odhadujem, že to bola
kandidátka v komunálnych voľbách v Petržalke za starostu. Tak to, že ona sobáši ľudí, je jej dobrá kvalifikácia na
vykonávanie mocenskej funkcie z pozície starostu v Petržalke? Chápete, aká je to tuposť? Ona sobáši ľudí. Však
hovorí jasne, že nič iné nevie! Ale ona má to sebavedomie vykonávať funkciu pozície moci? Kto je za ňou? Pre koho
bude bábka? Komu bude slúžiť „ako prostitútka“? Ale pre hlúpe „ženské sliepky“ je toto asi veľmi dobrá odbornosť,
že sobáši ľudí... a dokonca už 12 rokov ich sobáši.... Somári demokratickí!

Kapitola 8

Demokratická emancipácia žien je omyl - Žena slúži, muž vládne.
Žena nevie vychovávať deti. Chápem, že tento názor je pre „nevediacich a nechápajúcich“
šokujúci. Ale je to tak!! Zákon o hierarchii nekompromisne určuje, že muž je duchovne
nadradený žene. Preto žena má slúžiť a muž vládnuť a vychovávať!! Všetci - ženy aj muži, ktorí
sú nešťastní, ich nešťastie im spôsobili hlavne ich matky. A žiaľ čiastočne aj otcovia, ktorí
„svojou silou“ nepacifikovali svoje ženy, aby muži presadili svoje duchovné mužské hodnoty.
Mužské hodnoty sú určujúce a ženské sú podriadené! Ale hlavne emancipované a kresťanské
matky sú zodpovedné za neschopnosť ich synov bojovať o svoj život (teda vychovali synov
k slabosti a ženskej pasivite). Matky sú zodpovedné aj za lenivosť a zlobu ich dcér (neschopných
mať muža a udržať si rodinu i muža). Matky učili svoje dcéry, že ona „matka“ je pre jej dcéru
dôležitejšia, než je muž... ha, ha. Chápete, aké hlúpe sú tieto kresťanské demokratické matky?!
Takže, ak chcete vy muži mať dobrý vzťah so svojimi deťmi, tak musíte „bojovať“ s tými svojimi
ženskými „sliepkami“. Múdry muž sa dištancuje životom aj myslením od týchto „duševných
sliepok ženských“ pred svojimi deťmi, ináč na dôchodku budete šialení z toho, čo vyvádzajú vaše
hlúpe deti – čo ich naučila ich „slepačia“ matka! Väčšina aktívnych mužov toto absolútne
nedocenili a tak sa môžu pripravovať na rozvod ....... a možno aj stratu duševného kontaktu so
svojimi deťmi...... Skrátka, nikdy nečítali žiadne moje knihy...... ha, ha a nevzdelávali sa! A tak
teda „osud“ im to spočíta(l)....?
Niekde som čítal na internete, že „západní úžasní“ psychológovia prekvapene zistili, že deti,
ktoré po rozvode boli od detského veku vo výchove u matiek, boli podstatne menej schopné
v dospelosti, ako deti, ktoré mal na výchovu otec. A to bolo jedno či to bola dcéra, alebo syn. Ale
rozdiel nebol malý, rozdiel bol dramatický asi taký, že skoro všetky deti vychovávané len matkou
boli v dospelosti nejak duševne „postihnuté“ a naopak deti vychovávané len otcami vykazovali
výrazné nadpriemerné schopnosti od priemerných ľudí (to asi bude potom najlepšie všetkým matkám
okamžite odoberať deti a nechávať ich na výchovu len otcom, ha,ha? – no ale o čom potom je súčasná feministická
demokratická degenerácia?).

Kapitola 13

Západný humanizmus a ľudské práva
Aby ste pochopili, prečo je Západný humanizmus totálna hlúposť a dokonca duševná choroba
celej Západnej civilizácie a aj tých naivných, ktorí sa nechali ohlúpnuť týmito nezmyslami,
urobím vám aj analýzu základného dokument OSN o ľudských právach. Tento dokument bol
prijatý OSN v roku 1948 na návrh a nátlak vtedajších Západných demokratických štátov...........
Zákony tohto vesmíru, Božie zákony, sú dualita a hierarchia. Dualita teda hovorí, že ak
má niekto nejaké práva, tak opak právam sú povinnosti a teda musí mať aj povinnosti. Preto, ak
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si človek neplní žiadne svoje povinnosti, nemôže mať ani žiadne práva!!!! Aké majú zvieratá
v ľudskej spoločnosti práva a povinnosti? Práva žiadne a povinnosti žiadne. Preto ak sa nebude požadovať po
človeku plniť ľudské povinnosti, tak nesmie mať ani žiadne ľudské práva a teda sa s ním môže zachádzať ako so
zvieraťom.....!! Zdá sa vám to nehumánne? Dokonca sadistické, zvieracie, neľudské, Satanské, diabolské, ... duševne
choré? V kapitole „Cena človeka“ analyzujem, že ak dlhodobo bude cena väčšiny ľudstva stratová, teda títo ľudia
spotrebujú viac, ako vytvoria, tak zákonite a nevyhnutne vznikne svetová vojna, ktorá vyvraždí väčšinu tejto
populácie a donúti ostatných, aby ich život bol ziskový...! Navrhujem tieto ľudské povinnosti, ktoré
nedokážu vedome plniť zvieratá : ....... Ľudia, ktorí nie sú schopní plniť svoje ľudské povinnosti nielenže
nesmú mať žiadne ľudské práva, ale ani sa nesmú rozmnožovať. Týmto ľuďom - zvieratám - sa musí zamedziť ich
nekontrolované rozmnožovanie a teda premnoženie. ...........
Pretože som jasne dokázal, že ľudské práva aj humanizmus sú hlúposti, tak aj celá OSN, ktorá stojí na týchto
hlúpostiach, je tiež hlúposť. Preto my Slovania musíme vystúpiť z tejto organizácia bláznov a neuznávať ich
rozhodovanie o nás. Preto my Slovania vytvorme konkurenčnú organizáciu, ktorá bude

fungovať na našich slovanských hodnotách!
Kapitola 20

Ekonomika Západu – jednoduchá analýza
V histórii bola vždy tržná ekonomika. Nielen na Veľkonočných ostrovoch, ale aj v starom
Egypte, v Číne, v Rímskej ríši, v starom Grécku, starej Indii, aj v stredoveku v Európe. Nebola
úplne slobodná, to je pravda. Ale bola to tržná ekonomika. A všimol som si jeden zaujímavý fakt.
Akonáhle na trón v minulosti v nejakom štáte (ríši) nastúpil nejaký „osvietený“ panovník, uvoľnil
ekonomiku a dal jej viac slobody, nato v krátkom čase došlo k výraznej ekonomickej prosperite
a krátky čas sa všetci tešili.... Ale nikdy to netrvalo dlho. Vždy toto krátke obdobie ekonomickej
prosperity skončilo všeobecným povstaním chudobných a okradnutých. Prečo to tak skončilo?
A prečo vždy?!
Dochádzalo a aj v súčasnosti dochádza, vždy k tomu istému. Pri uvoľnení neslobody
v ekonomike, teda zvýšení slobody danej tržnej ekonomiky, v krátkom čase sa presadili schopní
ľudia. Presadili sa schopné skupiny ľudí, najčastejšie schopné rodiny a klany. Presadili sa však
len skupiny, ktoré mali dostatočný počiatočný kapitál, a zvyčajne ani neboli najschopnejší, ale
hlavne nemali morálku, boli to „myslením“ zločinci. Tieto skupiny vo veľmi krátkom čase
ovládali významnú časť ekonomiky štátu. A s postupujúcim časom sa ekonomika zmenila zo
slobodnej tržnej na mocenskú oligarchickú tržnú ekonomiku, kde mocné ekonomické subjekty sa
dohodli medzi sebou a maximalizovali svoj zisk tak, že maximálne okrádali ostatných!!!! Vždy to
tak skončilo. Posledný diel tejto krásnej tržnej rozprávky končil tak, že panovník vyvraždil týchto
zlodejských tržných magnátov, alebo vzniklo povstanie chudobných, alebo povstanie okrajových
častí ríše proti panovníkovi, ktorý sklamal. Sklamal preto, pretože nedokázal ochrániť ľudí od
zvieracej sily a zvieracieho živočíšneho inštinktu tržnej ekonomiky!! Tržnej ekonomike ak dáte
slobodu, tak sa správa ako zviera. Však ekonomika je len zvieracia a teda hmotná časť človeka.
Jedná časť duálneho princípu.... čítajte hlavnú knihu!
Tak to skončí aj so súčasnou západnou demokratickou slobodnou tržnou ekonomikou.
Ako som vyššie uviedol, je dôležité vedieť, že v slobodnej tržnej ekonomike sa nepresadia tí
najschopnejší, ale tí, ktorí okrem väčšej schopnosti majú dostatočný počiatočný kapitál a hlavne
nemajú morálku – sú to myslením zločinci. ....... Preto v slobodnej tržnej ekonomike nevládnu
najschopnejší, ale najbohatší, najmocnejší a žiaľ skoro isto duchovne len najnižší. Tržná
ekonomika nemá v sebe nič duchovného. V tržnej ekonomike sa prejavuje len jedna časť človeka
– človek zviera. Preto „schopní“ manažéri v slobodnej tržnej ekonomike sú zvyčajne len
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duchovne „zvieratá“ a ich skutočným životným cieľom je len zisk a majú len tieto nízke zvieracie
inštinkty-pudy. Títo ľudia majú vysoko vyvinutý zmysel pre kauzalitu, ale sú to v podstate duchovne primitívni
ľudia. Čím je tržná ekonomika slobodnejšia, tým skoršie nasleduje druhá ekonomická etapa a to neľútostný boj
o moc. Tieto skupiny zabijú a zavraždia kohokoľvek, pretože nedokážu nič iné, len hromadiť a hromadiť a doslova
bezcieľne hromadiť. Je to ich jediný životný cieľ. Takto v slobodnej tržnej ekonomike vládnu nakoniec výhradne len
zločinci. Preto každá viac slobodne tržne sa vyvíjajúca ekonomika smeruje k pohrome. Nakoniec
to určite skončí revolúciou, alebo rozpadom štátu, alebo inou vzburou. ..... Globalizácia slúži len na
okrádanie chudobných štátov, ktoré na štartovacej čiare boli výrazne znevýhodnené výškou počiatočného kapitálu
a pracovnými schopnosťami ich ľudí. Preto globalizácia trvalo prevádza bohatstvo od chudobných štátov k bohatým
štátom............

Všeobecne sa oslavuje vlastníctvo majetku, ako jediný správny prístup v ekonomike.
Vlastníctvo majetku je v súčasnosti v západnom demokratickom svete nenapadnuteľné
a posvätnejšie ako najsvätejší Boh! Nielen pravicoví, ale aj ľavicoví politici, aj všetci
ekonómovia - všetkých prúdov, aj všetky náboženstvá – skrátka všetci - nespochybňujú
vlastníctvo majetku ako základ ekonomiky a existencie človeka. A ja vám to spochybním .......!
vy chuji materialistickí!
Za posledných 50 rokov, ako narástlo množstvo bohatstva v rukách menšieho počtu ľudí, sa výrazne zväčšili
celosvetové problémy nielen so životným prostredím, ale so všetkým. Však títo mocní majú už všetku

moc
v rukách, tak problémy môžu riešiť! Nie, oni ich nedokážu riešiť, naopak, oni problémy
vytvárajú! Tak sú neschopní......! Jasne vidíme, že problémy narastajú s koncentráciou majetku
a moci u čoraz menšieho počtu „Satanských“ ľudí. Títo ľudia nevedie riešiť problémy, pretože
tiež ich to ani nezaujíma! ...........
Ekonomika nie je len počítanie hodnôt a nadhodnôt a zisku a straty ........ Ekonomika je
ľudská činnosť .........
Dňa 8.6.2018 bol na internete na www.hlavnespravy.sk článok od ruského ekonóma „Univerzity kryjú konečnosť
kapitalizmu, učia študentov defektnú vedu“. Hlavne sa mi páčilo : „ ... Napríklad skúma sa výroba, pritom sa ale
nerieši otázka, odkiaľ sa vezmú spotrebitelia.“ Ja k tomu dodám, a neskúma sa, ako sa zabezpečí výroba pre
obrovský počet spotrebiteľov – napr. na Zemi bude žiť 50 miliárd ľudí?, ha, ha. Sú tí ekonómovia ale hlupáci, no
nie? K článku bol aj tento komentár pod menom Janas : V čem spočívá konkrétně chyba kapitalistického systému?
Podle mého mínění zejména:
1/ v prvku neustále rostoucí DLUHOVOSTI, kterou nedokáže stíhat výroba až to vede k "zacyklení" ekonomického
systému
2/ v prvku ekonomické ŽIVELNOSTI, který vede k neustálému koloběhu bankrotů a k plýtvání zdrojů (x navzájem si
konkurujících firem zahlcuje trh zbožím a službami stejného charakteru - vzniká nepotřebná NADPRODUKCE.
3/ v prvku OMEZENÉHO MNOŽSTVÍ PLANETÁRNÍCH ZDROJŮ při neustálém plýtvavém růstu výroby a uměle
vybuzeného konzumu . Růst dluhů vyžaduje soustavný růst konzumu, což je dlouhodobě neudržitelné vzhledem k
exponenciálnímu charakteru růstu dluhů a k cyklickému vývoji kapitalistické ekonomiky se střídavými periodami
stagnace a poklesů. (Dluh se časem vždy utrhne výrobě a spotřebe, nabaluje se a roste "do nebe"). Člověk je ve
vztahu k planetě i k ostatní biosfére i k neživým zdrojům jako parazitující metastáze v organismu
4/ v prvku OMEZENÉHO a v dluhové ekonomice klesajícího MNOŽSTVÍ SPOTŘEBITELŮ. (Množství spotřebitelů
je uměle udržováno jejich zadlužováním. Bez zadlužování by neustále narůstala diference mezi klesajícím počtem
koupěschopných zákazníků - poptávajících zboží a služby.
5/ v prvku NARŮSTAJÍCÍ MAJETKOVÉ DIFERENCE MEZI OLIGARCHIÍ, která si postupně přivlastňuje veškeré
zdroje, státy, planetu a zbytkem populace (tzv. MAJETKOVÁ NESOUMĚŘITELNOST)

Kapitola 25

Genetika Moslimov
20.2.2018 som dostal mail od jedného z čitateľov mojich kníh. Bol to stiahnutý článok z internetu rovnomenného
názvu od Svobodnenoviny.eu. Bez mojich komentárov som len preložil tento článok z češtiny do slovenčiny
a citujem jeho hlavné časti.
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Zverejnené 24.2.2017, 5 Komentáre. Dr. Nicolai Sennels je dánsky psychológ, ktorý robil rozsiahle výskumy na málo
známy problém v moslimskom svete.
Katastrofálne výsledky moslimskej príbuzenskej plemenitby priniesli manželstvá medzi blízkymi sesternicami
a bratrancami. Táto prax, ktorá bola zakázaná v židovsko-kresťanskej tradícii už od dôb Mojžiša, avšak schválená
Mohamedom, prebieha v moslimskom svete už 50 generácii (1400 rokov). Prax príbuzenskej plemenitby sa nikdy
nestratí v moslimskom svete, pretože Mohamed je konečný príklad a jediná autorita vo všetkých záležitostiach
života, vrátane manželstva.
Masívny inbreeding (pokolenie narodené z rodičov príbuzných) v moslimskej kultúre mohol ľahko spôsobiť prakticky
nevratné poškodenie moslimského genofondu, vrátane rozsiahlych škôd na ich inteligencii, duševnom a telesnom
zdraví. Podľa Sennelsa, takmer polovica všetkých moslimov na svete sú inbrední. (Inbred znamená krížení medzi
príbuznými jedincami). V Pakistane sa blíži k 70 %. V Anglicku, viac ako polovica pakistanských prisťahovalcov si
nesie tento problém. V Dánsku je počet inbrendných Pakistancov asi 40 %. Čísla sú zničujúce v ďalších
moslimských krajinách : 67 % v Saudskej Arábii, 64 % v Jordánsku a Kuvajte, 63 % v Sudáne, 60 % v Iraku. A 54 %
v Spojených Arabských Emirátoch a v Katare. Podľa BBC je odôvodnené, že u britskej pakistanskej rodiny je viac
ako 13x vyššia pravdepodobnosť, že deti majú recesívne genetické poruchy. Aj keď Pakistanci majú 3 % podiel
narodených detí vo Veľkej Británii, 33 % z nich má genetické vrodené vady.
Riziko toho, čo sa nazýva autosomatické recesívne poruchy (ako je cystická fibróza a špirálna muskulárna atrofia) je
u Pákistancov 18-krát vyššia. .... Znížená intelektuálna kapacita je ďalší zničujúci dôsledok moslimských
príbuzenských manželstiev. Podľa Dr. Sennelsa výskum ukazuje, že deti z príbuzenských manželstiev strácajú 10-16
bodov i ich IQ a že aj sociálne schopnosti sa u nich vyvíjajú podstatne pomalšie. Riziko vzniku IQ nižšieho ako 70
(hranica normality/debility), oficiálne vymedzenie, aby dieťa bolo hodnotené ako „retardované-oneskorené“, sa
zvýši o udivujúcich 400 % u detí z týchto manželstiev. Podobné účinky boli pozorované u Faraonských dynastií
v starovekom Egypte a u britskej kráľovskej rodiny, kde inbreeding bol normou po dlhšie časové obdobie. (pozn.
BMK : a čo Habsburgovia a ich rodová melancholia a šialenstvo?)..... Dr. Sennels hovorí, že „schopnosť používať
a produkovať znalosti a abstraktné myslenie je skrátka v islamskom svete nižšie.“ Poukazuje aj na to, že arabský
svet prekladá len 330 kníh každý rok, asi 20 % toho, čo prekladá len Grécko. Za posledných 1200 rokov islamu bolo
len 100 000 kníh preložených do arabčiny, to je približne toľko, koľko Španielsko produkuje za jeden rok. Sedem
z desiatich Turkov (70%) údajne nikdy nečítali nijakú knihu. Dr. Sennels upozorňuje na problémy moslimov, ktorí sa
snažia uspieť na Západe. „Nižšie IQ, spolu s náboženstvom, ktoré nepripúšťa kritické myslenie, vytvára takmer
neprekonateľné prekážky pre mnoho moslimov a obmedzuje ich úspech v našej pokročilej spoločnosti.“ Len 9
moslimov v histórii získalo Nobelovu cenu. Päť z nich získali „Nobelovu cenu mieru“. ......
Štúdia ukázala (v Dánsku), že 64 % detí školského veku s arabskými rodičmi sú stále negramotní aj po 10 rokoch
strávených v dánskom vzdelávacom systéme. ........ Čím bližšie je krv rodičov príbuzná, tým vyššie je riziko
schizofrénie, taktiež hrozí klinické šialenstvo. Viac ako 40 % pacientov na oddelení pre klinicky šialených zločincov
v Dánsku sú imigranti. Dr. Senels uzatvára : „Nie je pochybností o tom, že medzi moslimami masívne šírená tradícia
úzkych príbuzenských manželstiev poškodila ich genofond. Vzhľadom k tomu, že moslimská náboženská viera
zakazuje manželstvá s nemoslimami a tým bráni pridávanie čerstvého genetického materiálu do ich populácie,
genetické škody na ich genofonde sú obrovské. Ich Prorok pred 1400 rokmi zaviedol túto škodlivú tradíciu,
s nepriamymi aj priamymi spoločenskými a ľudskými dôsledkami. .... Dr. Sennels poukazuje, že prvou a najväčšou
obeťou islamu sú moslimovia sami. Jednoducho, kresťanský súcit s moslimami, zdravý sedliacky rozum a túžba
chrániť západnú civilizáciu pred drancovaním islamom diktuje rozhodný odpor proti šíreniu tejto temnej
a nebezpečnej ideológie, ktorá nie je len náboženstvom.

Len som presne citoval a preložil....
Kapitola 27

Archeologické nálezy „neľudských“ rás
Pre priemerného človeka, neveriaceho v ducha - Boha, Satana, záhrobie, zlých duchov, druhé svety .... - je moja
kniha bláznovstvo. Samozrejme, že títo „jednoduchí“ materialisti neveria ani v existenciu dávnych civilizácii na
Zemi (v pred Potopnom období), ktoré boli zničené a ani v Mimozemšťanov. Samozrejme, že aj všetci „veriaci“ v
rôzne súčasné mylné náboženstvá budú tiež totálne šokovaní z reality tu na tejto planéte. Pre týchto „jednoduchých a
nevzdelaných“ v tejto kapitole uvádzam niektoré archeologické nálezy, ktoré som našiel na internete a ktoré asi
nejakou náhodou ušli pozornosti satanistickej globálnej moci, ktorá všetky tieto artefakty horlivo pre seba
zhromažďuje, ale súčasne vyvíja maximálne úsilie, aby tieto informácie boli zatajené a ich otroci- nevzdelaní ľudia o tom nič nevedeli. To, čo je na internete v súčasnosti voľne dostupné, je len smiešny zlomok toho, aké má táto
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satanistická mocenská mafia nazhromaždené informácie o dávnych civilizáciách a rasách na Zemi. Pre mňa je
zaujímavá lebka a múmia s tretím okom. Tiež sú zaujímavé tie predĺžené lebky. Pochádzajú z archeologických
vykopávok v púšti Paracas pri pobreží, na juhu Peru. Hovorí sa im Paracaské lebky. Bolo ich vykopaných asi 300.
Mozgová časť je cca o 50 % väčšia ako u človeka. Genetické výskumy preukázali jasne, že mitochondriálna DNA
(mtDNA) vykazuje mutácie, ktoré nie sú známe u žiadneho človeka, primáta ....., ani iného zvieraťa na tejto planéte.
Sú tak biologicky odlišní, že by sa s ľuďmi nemohli krížiť.
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Toto nie sú „fantázie filmové“...... retardované hlúposti Západné,.... ale skutočné archeologické vykopávky.
Toto sú archeologické dôkazy o tom, že na tejto planéte žili iné civilizácie, ktoré boli zničené..... Neveríte ani
reálnym archeologickým vykopávkam? A ste schopní sa vzdelávať?

Kapitola 28

Všeobecná vojna proti Slovanom
V Európe boli a zatiaľ aj sú, dve civilizácie : slovanská a západná. Západná civilizácia vznikla
v starej Rímskej ríši a potom v celej západnej Európe. Slovanská civilizácia sa vyvíjala na ostatnom území
Európy a v severnej Ázii. ..... Pod pojmom týchto dvoch rozdielnych civilizácii myslím hlavne zásadne rozdielne
životné aj filozofické hodnoty, myslenie ľudí a teda ich životný štýl. Západ a Slovania zásadne rozdielne

rozmýšľali a aj rozmýšľajú a teda žili a stále rozdielne aj žijú.
Západ vyznáva : majetok, individualizmus, moc nad ostatnými, formálne právo neviazané
na skutočnú spravodlivosť, dedičnosť majetkov, majetkové postavenia v mocenskej hierarchii.
Pôvodní predkresťanskí Slovania (teda hlavne Rusi a Árijci zo Sibíri) vyznávali
duchovnosť, kolektivizmus a spoluprácu s ostatnými a ich pôvodné právo bolo priamo
viazané na reálnu spravodlivosť a pravdu, dediči nemali právo na mocenské postavenie,
pretože moc získavali len tí najschopnejší bez ohľadu na ich rodičov a majetky. A tu je
každému jasný zásadný rozdiel medzi pôvodnou slovanskou civilizáciu a západnou civilizáciou.
Preto v tejto knihe, ak kdekoľvek hovorím o Slovanoch, tak tým myslím pôvodné
predkresťanské hodnoty slovanské (Ruské a Árijské) a nie súčasné slovanské štáty a ich
západne židovsko-kresťanské pomýlené názory!!!! Zopakujem : Oddeľujem v súčasnej Európe
hodnoty pôvodné slovanské a následne degenerované západné..................
Ak chcem aj v súčasnosti niekomu vysvetliť, aký je zásadný a duchovne skoro nekonečný rozdiel medzi Západom
a Slovanmi, tak hovorím tento príklad. Predstavte si, že je futbalový zápas v Anglicku, alebo Holandsku, alebo
Francúzsku .... (je to jedno, kde na Západe). A na zápas príde divák, ktorý nie je fanúšikom ani domácich a ani hostí
a ani nemá žiadny iný „citový vzťah“ k niektorému z mužstiev. Tak tento divák (duchovne aj geneticky neSlovan)
fandí – drží prsty – vždy silnejšiemu! Ale ak takýto zápas futbalový, hokejový, iný bude na Slovensku, tak každý
citovo neutrálny divák - Slovák - bude fandiť tomu slabšiemu!! Takto každý okamžite pochopíte, čo je to Západ a čo
my Slovania. Západ je individualistický, myslí len na seba. My Slovania sme kolektivistickí a myslíme na iných.

Západ slabých ničí a hovorí im, pomôžte si sami. My Slovania slabým pomáhame a naivne mylne
dúfame, že oni si to budú vážiť, že sme im pomohli. Nie!!!!, duchovne nízki (teda individualisti)
si to nebudú vážiť, NEDOKÁŽU TO !!
Ja Západu neverím nič!!!! Hlavné informácie pre nevzdelancov..... :
Staroveká Sparta v starom Grécku bola slovanská vojenská posádka (základňa) na Peloponéze. Je
dokázané, že Sparťania určite vyznávali „slovenského“ vlasatého duálneho boha Šiva/Živa. Naši
predkovia, ktorí žili na Slovensku na území bývalého Uhorska už min. 3000 rokov pred Kristom,
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vyznávali tohto duálneho boha Šiva/Živa, a muži si splietali vlasy do vrkočov ako ženy. (Je
pravdepodobné, že táto predstava o dualite a hierarchii prišla do Indie s nájazdom Rusov a Árijcov zo Sibíri asi 2500
rokov p. n.l., kde v Indii vytvorili toto náboženstvo.) Aj armáda Slováka-Uhra a Macedónca Alexandra

Veľkého používala rovnakú vojnovú stratégiu a výzbroj – veľký štít a dlhé kopije – ako Sparťania
s ich slávnou falangou. To je tiež jasný dôkaz, že Macedónci aj Alexander Veľký boli tí istí
Slovania-Uhry a nie Gréci. ........
Západ je strachom vydesený zo Slovanov, pretože Západ cíti ako zviera, že je na podstatne nižšej duchovnej aj
genetickej úrovni, ako my Slovania!! Je všeobecne známe, že starí antickí Gréci boli zločinci, klamali a nič, žiadnu
dohodu nedodržali....živili sa zbojníctvom už vtedy a asi sa doteraz nič nezmenilo! Trójania boli Slovania
a zločineckí Gréci – západné myslenie – ich napadli a vyvraždili..... Už vtedy si mali všetci Slovania uvedomiť, čo za
lúzu a duchovný odpad je ten skurvený Západ...... Nechápem, ako mohli EU úradníci „neveriť“ gréckej historickej
genetickej zločinnosti? Však ak by tí „EU-debili“ mali aspoň priemerné vedomosti Slovanské, tak by nikdy týmto
zločincom z Grécka nič nepožičali!! Alebo to bol asi zámer....? Teda, tá vláda na Slovensku, ktorá sa zaviaže
finančne za Grékov a iných zločinecky mysliacich, musí byť osobne hmotne zodpovedná za svoje „naivnosti“ a
záväzky voči týmto „zahraničným chuligánom“.
Prvý veľký „zdokumentovaný“ stret medzi západnou a slovanskou civilizáciou bol za Rímskej ríše. (Predtým bola
prvá veľká „svetová“ vojna medzi Slovanmi a Západom v zabudnutej Chetitskej ríši. Chetiti v Malej Ázii,

Minójci – na Kréte, aj Trójania boli Slovania. Slovania bojovali proti semitom Grékom, Egyptu a
Sýrii). Slovania sú biela rasa a semiti sú „šedá rasa“. Tu došlo už na zásadné rozpory. Tu sa už
jasne ukázali všetky rozdiely a rozpory medzi týmito civilizáciami. Západná civilizácia od Egyptu
a Rímskej ríše až doteraz bez zmeny vyznáva : individualizmus – sebectvo - formálny právny systém, ktorý
slúži vládcom proti otrokom a poddaným – dedičnosť moci aj majetkov – klamstvo a podvod ako spôsob života a
myslenia – náboženstvo pre poddaný ľud, ako systém ovládania a moci, využívaný dedičnými vládcami –
monogamia, ako duševne vyčerpávajúci vzťah muža a ženy - športové zápasy ako zábava otrokov a ordinácia
všeobecnej tuposti - peniaze a majetok sú hlavný motív akejkoľvek činnosti a rozhodovania – materializmus
a neviera v existenciu Boha a ducha. ..........
Tento druhý nepriateľský a vojenský stret medzi Západom a Slovanmi (teda historicky medzi
Rímskou - egyptsko židovskou - ríšou a Slovanmi na území bývalého Uhorska – doslova skoro Slovákmi) skončil

zničením Rímskej ríše. Uhry zničili Rímsku ríšu a nikdy nebolo žiadne sťahovanie národov – to
je podvod Západu a Vatikánu.Viac v ďalšej kapitole.
Slovanský duch je nadradený západnému duchu, pretože západný duch – ich myslenie - vedie k samozničeniu
seba samého, aj všetkých ostatných, ktorí uveria všetkým tým ich hlúpostiam a nezmyslom.

Kapitola 29

Sfalšované dejiny Slovanov a Slovákov Západom a Vatikánom
Západu ja neverím nič. Som si absolútne istý – dám na to svoju hlavu - že Vatikán a Západ
zámerne sfalšovali naše dejiny. Doporučujem v súčasnosti týchto dvoch slovenských autorov a ich knihy :
1.
2.

Cyril A. Hromník, knihy „Sloveni, Slováci, kde sú naše korene“, „Sloveni a Slovenky“, „František List“.
Oskár Cvengrosch, kniha „Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek“ a „Tajné dejiny Slovenov
a Uhorska“, podnadpis „Uhry boli Slovania“.
A potom určite knihu „BYSTVOR“ od ruského autora Svetozár!! Ale v Rusku bude asi veľa autorov, ktorí odhaľujú
„Západné zámerné“ falšovania dejín Slovanov.
Píšem len heslovite z týchto kníh, s ktorými súhlasím, aby „nevzdelaní“ Slováci a Česi zistili, ako boli oklamaní!

Rímska ríša bola zničená slovanskými národmi, kniežatstvami z územia bývalého Uhorska.
Markomani, Kvádi, Vandali, Otrogóti, Vizigóti, Huni, Frankovia, Nemci, Góti...... všetci boli
Slovania, ktorí žili na tomto území dávno pred vznikom Rímskej ríše. Toto územie starého Uhorska
bolo územie Slovenska, Maďarska, Moravy, severného Poľska, Halíča (ukrajinské Karpaty, Ľvov), Rumunsko
(Rumunské Karpaty, Vojvodiny (sever Srbska), sever Chorvátska, severné a východné Rakúsko. Nikdy

neexistovalo žiadne údajné sťahovanie národov po páde Rímskej ríše. Podvod! Rímska ríša
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dlhodobo škodila Slovanom. Keď Rím vyvraždil Slovanských Trákov na území súčasného
Rumunska, tak sa naši „slovenskí“ predkovia konečne postupne dohodli na koordinovanom
postupe a hlavne skutočne pochopili, že Rím je ich smrteľný nepriateľ a Rím musia zničiť. A tak
to aj urobili.....! ......
Viete, že železo bolo na Slovensku známe už 1600 až 1450 pred n.l.? (Rukoväť dýky z Gánoviec
a železná obruč na mise z Veľkej Lomnice.) Takže, ak sa všade píše, že železo vynašli Chetiti 1000
rokov pred n.l., tak niečo tu nesedí. (Hoci Chetiti boli určite Slovania pôvodom zo strednej Európy, alebo z
Ruska! Tak tvrdím.) ..........
Staré Macedónsko boli Slovania a Alexander Veľký bol Slovan. Ešte v roku 1700 n.l. v Solúni
(dnešné grécke Thesallonike) všetci rozprávali slovanským jazykom. (Mimochodom súčasný
macedónsky jazyk je slovenčine podstatne podobnejší ako poľština... Choďte Slováci do
Macedónska a za niekoľko dní budete rozumieť 50 % z ich jazyka). Ešte pred 1. svetovou vojnou bola
Solúň mesto v Bulharskom štáte a všetci rozprávali v tomto meste, aj širokom okolí, slovanským jazykom. Takže
Gréci, aj Západ samozrejme, o Alexandrovi Veľkom klamú!! My Slováci máme veľmi blízky
a doslova priamy historický vzťah s Macedónskom a Alexandrom Veľkým a aj so Spartou
v starom Grécku! Sparta v starovekom Grécku boli Slovania (doslovne si myslím Slováci), ktorí
prenikli na Peloponéz z územia starého Uhorska. Preštudujte si historické údaje, ako sa odlišovali
Sparťania od ostatných Grékov a ako ostatní Gréci „údajne“ nechápali, prečo sa Sparťania tak
venovali svojmu vonkajšiemu vzhľadu a svojim dlhým vlasom. Sparťania boli vyznávači
vlasatého boha Šiva/Živa, ako aj Slováci. Takže 300 udatných Slovanov (doslova Slovákov)
zachránilo Grécko pred Perskou armádou ....... a určite nie Gréci!! Gréci boli slabosi a mnohí
homosexuáli! Gréci boli už v tej dobe klamári a podvodníci. Gréci sa v tomto nezmenili ani do súčasnosti – vykradli
a zneužili EU dotácie a teraz chcú, aby sme my Slováci platili na ich dôchodky?? Však sú to stále rovnakí klamári
ako už aj 1000 rokov pred n.l., keď napadali Tróju? Trója bolo slovanské mesto – mierumilovné. Avšak

starí Gréci boli myslením aj životom zločinci a lúpežníci – a zločinci a klamári sú neustále aj
teraz – a preto napadli Tróju pre koriť!! Starí Gréci boli najnedôveryhodnejší národ vo vtedy
známom svete. ......... Etruskovia boli Slovania - boli poctiví a spravodliví. Ale Latinovia?, Rímania, boli zločinci
a duchovný odpad. A z Rímskej ríše a gréckej zločineckej spoločnosti vytvorili západnú
civilizáciu!! Teda Hovno. Bežme od tejto civilizácie „hovna“ okamžite a čo najďalej a nepustime
žiadnych týchto duchovných retardov zo Západu na Slovensko!!
Geneticky je dokázané, že maďarský národ geneticky neexistuje. Jednoducho akokoľvek sa všetci genetici
od r. 1998 do 2018 snažili objaviť maďarský gén, nenašli ho. Naopak, maďarské obyvateľstvo je geneticky veľmi
podobné slovenskému obyvateľstvu. Tak ako je to s Maďarmi? V 18. storočí, keď Turci prehrali a odchádzali
z Uhorska, tak sa dohodli so židovskými obchodníkmi v Uhorsku na ďalšej spolupráci. Údajne Židia chcú vždy
s každým spolupracovať a mať zisk.... A tak títo židovskí obchodníci ďalej hovorili medzi sebou v obchodných
veciach nejakým takýmto tureckým nárečím. Vtedy sa Židia a Vatikán rozhodli rozdeliť Uhrov a tak cieľavedomo
postupne z turečtiny vytvorili maďarčinu. Na konci 18.stročia vytvoril nejaký Slovák z Košíc umelo asi 10 000 slov
zo slovenčiny, pretože novo vzniknutá umelá maďarčina bola vtedy veľmi chudobným jazykom a preto je
v maďarčine toľko veľmi podobných slov slovenčine. Potom na začiatku 19. storočia nastúpila silná maďarizácia
riadená z Vatikánu a podporovaná Západom. Takto rozdelili ten istý Uhorský (slovanský víťazný protirímsky) národ
na dve časti. ....
Vo všetkých historických záznamoch sa až do 18. storočia hovorí len o Uhroch a Uhorsku. Nikde nie o Maďaroch
a Maďarsku....... Prečo sú Slovania - Uhry takí hlúpi?!

Za starých čias v strednej Európe to boli všetko Uhry. A uhorskí Slovania sa rozdeľovali
spontánne na Horniakov a Dolniakov. Uhry neboli Maďari, ale Slovania (Slováci) na tomto
území. Opakujem, je to geneticky definitívne dokázané!! Maďarský národ geneticky neexistuje.
Franz Liszt nebol Maďar, ale Slovák (vlastným menom František List), ktorý sa narodil v Bratislave
a do konca svojho života rozprával len slovensky a vôbec ani slovo maďarsky.
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Maďarský básnik Sándor Petofi, vlastným menom Alexander Petrovič, bol tiež Slovák ako repa. Po osudovej bitke
nezahynul, ale zajali ho ruskí kozáci. Keď sa zajatec ocitol v slovanskom prostredí na Sibíri.... Zvlášť upozorním
na Rumunov. Citujem od talentovaného, nezávislého slovenského historika Oskára Cvengrosha z Prešova : „ Na
termín Rumun som zatiaľ nenarazil ani ako etnikum Uhorska. Všade sa spomínajú Valasi, pričom je pravdou, že
nikomu nie je jasné, kto ti Valasi vlastne boli. Je zjavné, že Valasi boli slovenské etnikum (nie slovanské) vzhľadom
na ich jazykovú výbavu. Štúr zaviedol spisovnú slovenčinu podľa nárečí z oblasti, ktoré boli a sú osídlené prevažne
Valaským obyvateľstvom. Toponymické názvy Valaska, ako aj Sedmohradska sú toho dostatočným dôkazom...
Do 20. storočia "Rumuni" v Uhorsku o rumunčine s najväčšou pravdepodobnosťou ani len nechyrovali. Používali
ešte zo zotrvačnosti v úradnom styku latinčinu, pretože "maďarčina" im, tak ako nám, vôbec "nevoňala". Samotná
Rumunčina má údajne blízko k francúzštine, lenže francúzština je vidiecka latinčina, a práve latinčina je ten
spoločný základ, na základe ktorého panuje presvedčenie o spoločnom pôvode francúzštiny a rumunčiny ... To sú
ďalšie tragikomické uzávery modernej lingvistiky.
Detailne som sa Rumunskom a Rumunmi nezaoberal, je tu priestor pre seriózny výskum a som presvedčený, že
každý, kto sa do toho zavŕta v hrubých rysoch potvrdí nasledovné:
- Rumuni nie sú "románsky" národ, z etnického a genetického hľadiska sú zmesou slovanských a slovenských
kmeňov
- historickí Dáci, od ktorých odvíjajú Rumuni svoj pôvod nikdy neboli národom, jednalo sa o slobodné slovanské
kniežatstvá - vojvodstvá
- Rumunsko je novodobý názov pre zjednotené Valasko, Moldavsko a "v 20 storočí urvanú časť
Uhorska"
- uhorskí Rumuni, zvaní Valasi, do 1. pol. 20 storočia nevedeli po rumunsky ani zaťať, tzv. Valasi boli slovensky
hovoriace etnikum“
Chápete, aký podvod na nás hrá Západ a Vatikán?! Rumuni sú tiež naši slovenskí (uhorskí) bratia! Vedia Rumuni, že
sú Slovania – teda v ich prípade skoro určite Slováci? Určite teraz nie..... Aj Rumuni sa musia naučiť naspäť jazyk
svojich predkov Slovanských – doslovne hovorme Slovenských, pretože toto je pravda!
Tatársky vpád do Uhorska nikdy neexistoval. Tatári, teda Mongoli, v Uhorsku nikdy neboli, čo definitívne
dokázali genetické výskumy. Boli tu Tartari. Tartaria bola slovanská ríša, rozkladajúca sa na území súčasnej Ukrajiny
a Ruska, na východ za Karpatmi. V tom období začal Vatikán systematické cirkevné súdne procesy proti uhorskýmslovanským šľachticom a zemanom. Súdne procesy končili odsúdením, potom popravou obžalovaných
a skonfiškovaním ich majetkov. Aj takto sa Vatikánska cirkev samozrejme dopracovala k súčasným majetkom.... ha,
ha. Toto sa v tom čase začalo diať masovo. Preto uhorská (slovenská) šľachta pozvala svojich bratov Slovanov,
Tartarov, aby im pomohli. Prišli, vyhrali bitku proti Rímu – porazili križiacku Vatikánsku armádu v roku 1242, niečo
dohodli v prospech svojich bratov Slovanov (v Trogiri a Vatikán tají čo!) a odišli.

Majetky súčasnej rímskej cirkvi, Vatikánu, na tomto území, patrili nám Slovanom vždy. Treba
rímskemu Vatikánu odobrať všetky naše slovenské majetky. ...............
Ešte citujem, čo mi prišlo internetom od jedného z čitateľov mojich predchádzajúcich kníh: Veľmi zaujímavé je
významné postavenie Slovákov - Slovenov (Sloven, Slovenka, Slovensko) ako národa, pretože podľa najnovších
štúdií patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec. Genetický výskum doc. Feráka priniesol pre nás zaujímavé
výsledky. Sme totiž rekordérmi etnickej autenticity. Pomaly 85% Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v
strednej Európe a na našom území už pred 8000 rokmi. Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska, vždy sme pod
Tatrami žili. Patríme medzi najstaršie etnikum v Európe. ........ Ďalší fakt, ktorý nie je celkom známy širokej
verejnosti, je dominantné postavenie slovenského jazyka ku ostatným slovanským národom. V tejto súvislosti
spomenieme prácu amerického vedca a lingvistu prof. Pricea, ktorý považoval slovenčinu za kľúč ku všetkým
„slovanským jazykom" a za médium na dorozumenie sa s ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all
Slavonic Languages, SHF, Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9. s.). Profesor J.Price túto myšlienku
vyslovil na kongrese Slavistov vo Varšave. Poľská delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého
slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina. Okrem českej skupiny všetky slovanské delegácie
odhlasovali poľský návrh: Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky".
(Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23. marca 1989). Ku vyššie uvedeným odborným
vedeckým prácam, ktoré pojednávajú o Slovákoch ako o najstaršom slovanskom národe, môžeme uviesť aj historický
prameň ruského stredovekého kronikára a letopisca Nestora (1056 - 1114). Rehoľný mních kyjevského kláštora vo
svojej práci Povesti dávnych liet obdobne tvrdí, že Slováci (Sloveni) sú pôvodným a teda najstarším slovanským
národom...
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Všetci si musíte prečítať knihu : „Všetko bolo inak. Veľké Slovanské dobytie Sveta.
Apokalypsa po roku 1000“, autor Marián KAPOLKA. Som šťasný, že sa mi šťastnou
náhodou dostala do ruky táto vynikajúca kniha. Stručne len hlavné z tejto knihy : Ruský
akademik Anatolij Fomenko aj s jeho veľkým vedeckým tímom štatisticky a matematicky
dokázal, že celá história tejto planéty je sfalšovaná. Najstaršie dochované originálne doklady,
písomnosti sú z roku 962 tohto letopočtu, a všetky ostatné sú opisy, opisy odpisov .... žiadny
originál .... a teda falzifikáty.....! Akademik Fomenko s kolegami jasne vedecky dokazuje, že sa
nekonal žiadny starovek, ani antika......... všetko je to falzifikát a podvod!! Západ vytvoril túto
falošnú históriu (a zničenie pravdivých dokladov a kníh) v čase hlavne od 16. do 18. storočia
a globálna falzifikácia sa ukončila na začiatku 19. storočia.... Za všetkým stál hlavne Vatikán!
Chápete?........ o aký kolosálny podvod Západu proti Slovanom sa tu jedná?! Hlavná sila rozvoja
civilizácie pred asi 500 rokmi v Európe, Ázii, Amerike, boli Slovania. Všetko a všetci, čo tvrdia
niečo iné, je omyl a podvod!! Tu nemám priestor sa touto knihou dôkladne zaoberať, ale ja
pánovi Kapolkovi v tomto verím viac, ako môjmu otcovi a bratovi..... Pretože historické dôkazy a
argumenty p. Kapolku dokonale zapadajú do mojich psychologicko-filozogických výskumov
o Západnej civilizácie a Slovanskej civilizácii! Všetci Slováci si musia prečítať túto knihu (ktorí
toho budú schopní) a táto kniha musí byť zavedená ako povinné čitanie pre našu všetku
stredoškolskú a vysokoľkolskú mládež!
Chápete?, ako tie svine západné aj s ich Vatikánom nás oklamali a následne okradli .......??
Kapitola 31

Obroda Slovanstva – Len myslenie je život
Súčasná ľudská DNK, genetika, je nejakých spôsobom vážne poškodená. Ľudská ekonomika,
psychológia, náboženstvá.... systém moci ..... sú duševne choré hlúposti!! Na základe reality, je
jasné, že ľudia sú geneticky poškodený druh.... Súčasní ľudia sú „šialenci“ podľa C.G. Junga
a blázni podľa Hemingwayia..... Komplexné šialenstvo ľudstva je neodšriepiteľné....
Mimozemšťania to jasne vedia....... Preto odmietajú akékoľvek kontakty a takými „bláznami“ ako
je súčasné ľudstvo. Je to jasné a nikto nedokáže opak, že súčasní ľudia (väčšina, masy) sú blázni.
A ja som objavil metódu, ako toto genetické poškodenie opraviť!!!! Samozrejme, že žiadne
morálne vesmírne civilizácie nepustia týchto súčasných „pozemských bláznov“ z tejto planéty.
Zanikneme tu všetci spolu, pretože sme všetci geneticky aj duchovne šialenci? Tak hovoril nielen
C. G. Jung, ale aj F. Nietzsche.
Objavil som metódu, ako zmeniť genetiku, teda opraviť genetické chyby v DNK človeka!
Je to posledná príležitosť na záchranu vás a aj vašich blízkych.
Podstata je v myslení. Duch a hmota sú duálne zviazané medzi sebou. Dôkladne dokazujem aj
v tejto knihe, ako duch môže zmeniť hmotu. Myslenie je nehmotné. Myšlienky nemajú žiadnu
hmotu.... Ale myslenie – ako duálny protiklad hmoty – má okamžitý a priamy vplyv na hmotu!!!!
Ako človek myslí, tak sa mení jeho hmota... jeho mozog ....a myslenie... Nechápem, prečo na
tento jednoduchý a doslova promitívny princíp existencie tohto vesmíru neprišli už dávno „všetci
tí západní humanisti a myslitelia“. Asi boli tupí.... teda chuji! Takže ako sa dá zmeniť genetika
človeka? Len myslenie, ako duálny opak hmoty a existencie tohto vesmíru, to dokáže..
Myslite...... V kľude, bez zlosti a násilia na svoje uvažovanie!! Jediná vaša šanca vyliečiť sa zo
súčasnej „komplexnej ľudskej duševnej choroby“ je myslenie. Musíme zabiť v sebe človeka
(šialenca a blázna) a stať sa nadčlovekom, ako predpovedal F. Nietzsche.
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.............. Opäť k podstate. Len ten, kto myslí a myslí, teda sa učí celý život, má šancu sa
duchovne zachrániť z toho marazmu, odpadu a hnusu, ktorý zachvátil celé ľudstvo. Myslenie
mení hmotu, teda aj telo človeka, myslenie mení štruktúry mozgu...... Teda len myslenie. Obsah
myslenia a teda aj kvalita myslenia je závislé aj od jazyka a teda pojmových inštrumentov, ktoré
má mozog daného „živočícha“ k dispozícii. Ak má mysliaci subjekt k dispozícii na to isté nie jeden, ale 10
pojmov, ktoré sú síce skoro rovnaké, ale pritom jemne duchovne aj významovo odlišné, tak samozrejme takýto
mozog dokáže myslieť podstatne zložitejšie a komplexnejšie! V slovenčine máte na zdrobneninu otec, takéto výrazy :
Otecko, ocinko, ocuško, ocilienko, oci, otuš, ocko, ocišinko, tatinko, tatuško, tati, tatulienko, tata, tatko, tato, ....
foter, .... Angličtina má údajne len 2 výrazy... Ja to neviem, povedala mi to slovenská angličtinárka. Chápete, aká

je angličtina primitívny jazyk?! A nielen angličtina, ale aj nemčina, francúzština..... všetky
západné jazyky sú primitívne v porovnaní so slovanskými jazykmi. Ak človek hovorí len
jednoduchým jazykom, tak aj jeho mozog sa logicky tiež zjednodušuje, než keby ten istý
mozog pracoval so zložitým jazykom!! Nie je možné ináč. Som presvedčený, že západné jazyky vznikli
z prvotného slovanského „prajazyka“ a pri vzniku došlo k výraznému zjednodušeniu prapôvodného vzorového
jazyka. Následne vývojom dochádzalo najskôr len jemne a pomaly k ďalším zjednodušovaniam tohto
zjednodušeného jazyka. Toto zjednodušovanie pôvodného zložitého jazyka sa však vývojovo zrýchľovalo kvôli
mylnému mysleniu (mylnému náboženstvu)! Je jasné, že aj toto všetko prebiehalo exponenciálne a nie

lineárne. A tak nakoniec západné jazyky sa stali veľmi jednoduché a teda aj ich myslenie a duch
sa stal masovo len veľmi jednoduchý. Západný mozog, asi hlavne kvôli ich zaostalým jazykom,
nakoniec zdegeneroval.
Kapitola 33

Nové štátne zriadenie
Roku 2015 som vydal knihu ZOZaV, kde som prvý-krát zverejnil túto moju teóriu o nutnosti nadvlády ducha nad
hmotou – teória o vytvorení Rady starších – teda duchovne nadradených. Táto teória je tak zásadná, že som musel
nad ňou premýšľať viac ako 2 roky, kým som dospel v roku 2015 k presvedčeniu, že je to tak a „nastal čas“, aby som
ju zverejnil... Ale pre súčasných „demokratických“ ľudí (90-99 % populácie) je to žiaľ pre nich z dôvodu
neschopnosti myslenia bláznovstvo!? Uplynuli ďalšie 3 roky a pri vydaní tejto knihy som dospel k presvedčeniu, že
sa nemýlim!! A preto v roku 2019 v tejto knihe opakujem túto ZÁSADNÚ kapitolu z knihy ZOZaV. Túto moju
teóriu z knihy ZOZaV o „jedinom pravdivom systéme moci v štáte“ zverejňujem skoro bez zmien opäť. Som
presvedčený, že hlavné je, kto sa dostane k moci. Zločinci, alebo spravodliví?! Dokázal som, že demokracia je

degeneratívny systém štátneho zriadenia, v ktorom sa vždy dostanú k moci zločinci. Demokracia
je ideálny systém štátneho zriadenia na koristenie a vyčíňanie bezkoncepčnosti moci
zločineckých skupín. Demokratický systém je vláda súčasnosti a nedokáže z podstaty vzniku
moci a obmedzenej doby trvania danej moci myslieť, ani konať, koncepčne a s dlhodobou
perspektívou..... desiatky rokov a viac! Demokracia je jednoducho najhorší systém štátneho
zriadenia, ktorý tu na Zemi zatiaľ bol! V súčasnosti už mnohí začínajú chápať problémy
demokracie, ale bez pochopenia filozofickej podstaty tohto omylu, obracajú sa mylne naspäť
k monarchii.
Demokracia dokonale umožňuje, aby schopný a bezcharakterný zločinec sa ľahko dostal na
pozície moci. V demokracii sa nedá zabrániť, aby zločinci neovládli pozície moci! To
u monarchií, zvyčajne boli rôznorodé, podľa schopností vládcu, to nebolo pre zločincov také
jednoduché. V monarchiách vládli dlhodobo rodiny a klany, ktoré však z dôvodu obmedzenia
duchovnej konkurencie na pozíciách moci, preto postupne všetky vždy degenerovali. Avšak ja
chcem dosiahnuť to, aby sa k moci VŽDY dostali najschopnejší a najcharakternejší jedinci bez
ohľadu na ich pôvod, rodinu, predkov, zdedený majetok ....
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Aby sa k moci dostali VŽDY najschopnejší a najcharakternejší ľudia, navrhujem takúto novú
architektúru štátneho zriadenia :
- Rada starších – určujúca moc – je za všetko zodpovedná – rozhoduje koncepčne
- Prezident, predseda vlády a ministerstvá – výkonná moc
- Parlament – zákonodarná moc
- Štátne a súkromné súdy – súdna moc
Teda štátna moc bude zložená zo 4 elementov. Na vrchole moci bude „Rada starších“. Táto rada
bude principiálne rozhodovať o všetkom podstatnom. V „Rade starších“ budú len muži!! Všetko
v hlavnej knihe.

Kapitola 35

Nová ekonomika a priemysel
Dospel som k veľmi depresívnemu poznaniu - ľudstvo je dopredu naprogramované na
sebazničenie sa na tejto planéte. Vysvetlím.....
Kapitola 41

Nové Slovanské zdravotníctvo a genetika
Kresťanskí demokratickí lekári „Západu“ liečia a za liečenie si berú peniaze. Princíp je taký, že
keď človek ochorie, ide k lekárovi a ten mu dá lieky a on sa lieči. Za takúto prácu lekára pacient
zaplatí. Myslíte si, že je to tak správne? Žiaľ určite omyl....!! Lekár na prvom mieste sa má starať
o zdravého, aby nebol chorý a až potom má liečiť! Ten lekár, ktorý je zlý lekár, má veľa chorých
a preto ich musí liečiť. Ten lekár, ktorý je dobrý, má všetkých zdravých, alebo len málo chorých!
Súčasný schizofrenický západný kapitalistický systém zdravotníctva preto programovo vyrába
chorých. Lekári sú totiž platení za to, koľko chorých liečia a teda koľko liekov predpíšu, koľko
ľudí rozrežú na operačných stoloch .......... Lekári sú doslova motivovaní, aby si vyrábali
chorých. A tak to skutočne aj veselo robia, ha, ha?! Vy chumaji demokratickí a tržne sa
chovajúci!
Duševne choré je zdravotníctvo vo všetkých kresťanských demokratických štátoch, ktoré
organizujú zdravotníctvo ako slobodnú tržnú ekonomiku. Teda drancovanie za každú cenu, aj
zdravie a životy občanov. Toto zdravotníctvo programovo ničí ľudí. Načo je nám náš
„POKROK“, dokonca demokratický a vedecko-technická revolúcia, keď sme dopredu určení na
„rezanie a pitvanie“ našimi lekármi?!
Východisko z tohto podvodu je len jedno. Zabudnúť na slobodnú tržnú ekonomiku tam, kde to je
proti zdravému sedliackemu rozumu. Zdravotníctvo sa nemôže riadiť tržnými princípmi. Moje
návrhy na reorganizáciu „duševne chorého“ zdravotníctva od základov uvádzam ďalej.
Štát musí vytvoriť preventívny systém, ktorý bude nútiť obyvateľov k zdravému spôsobu života.
Najdôležitejšie kritérium, ktoré môže človek ovplyvniť, je zdravá a striedma strava a bez
obžerstva. Nezdravé „chemické otraviny“ potraviny sa zaťažia zdravotníckou daňou a to podľa
toho, ako škodia zdraviu človeka. Peniaze utŕžené z tejto dane pôjdu do zdravotníctva. Čím bude
potrebné viac peňazí, tým viac sa zdvihne daňová sadzba z nezdravej stravy, a to pomerne podľa
škodlivosti jednotlivých potravín. Tiež, čím budú ľudia tučnejší a ich fyzický výkon bude nižší,
tým sa zvýšia dane na ich fyzický stav! Môj stručný návrh zdravotníckych daní pre Slovensko v roku 201í sú
tieto:



Mliečne kravské výrobky – 50 % daň
Mozgy zvierat – 500 % daň
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Hovädzie mäso – 50 % daň
Akékoľvek výrobky konzervované a chemicky upravované a farbené a pod. – 100 % daň.
Potraviny, kde je umelé sladidlo Astratam – 500 % daň, alebo min. taká, aby bol o 200 % drahší ako
cukor.
 Hospodárske zvieratá chované na mäso, ktorým sa do potravy dávajú antibiotiká a rastové hormóny –
plus 150 % daň (to sú teraz asi všetky?).
 Hospodárske zvieratá chované na mäso, ktoré sa kŕmia krmivom, ktoré nie je ich prirodzené žrádlo, ale
je umelého charakteru, napr. sliepky sa kŕmia rybou múčkou, alebo kostnou múčkou (zo zdochlín?) a
pod. – 100 % daň (to sú teraz asi všetky).
 Geneticky modifikované potraviny nie prirodzeného charakteru – 500 % daň.
 Farbené limonády – 100 %
 Pivo vyrábané chemickou EU metódou – 100 %
 Repný cukor – 50 %
 Ovocie a zelenina, ktoré sú dovážané na Slovensko zo zahraničia a sú zberané z polí ešte nezrelé a/alebo
prípadne aj chemicky konzervované po dobu dopravy a skladovania. Toto ovocie a zelenina je silne
karcinogénne a všeobecne toxické pre človeka. Preto daň 200 %.
Ďalej, aké potraviny sú zdravé až liečivé : .... Mal som pred časom skúsenosť so svojim škrečkom. Dávali
sme mu vždy jabĺčko zo záhrady rodičov. Raz sme mu ale dali jablko kúpené v Tesco. Nežral to vôbec. Preto sme mu
vedľa toho jablka z TESCO dali to zo záhrady od rodičov. To zo záhrady zožral celé a to z hypermarketu zasa len
očuchával a to bolo všetko. Vyskúšal som to niekoľkokrát. Vždy bezpečne spoznal jablko z TESCO. Čo za svinstvá
sú v tých potravinách (otravinách) z hypermarketov?? Keď som to povedal jednému kamarátovi, tak porozprával, že
má podobnú skúsenosť so svojou mačkou, ktorá nežerie tiež niektoré potraviny z hypermarketov. Takže

majiteľom domácich zvierat doporučujem, ak chcete niečo jesť, najskôr to nechajte vašej mačke,
alebo psovi. Ak to oni nežerú, tak to „nežerte“ ani vy!! A takto nám hlupákom Slovákom v televíznej
reklame Západ hovorí, aké to ich chemické mlieko a jogurty a ..... sú zdravé?? Konzervačná látka funguje tak, že
zabíja mikroorganizmy a teda zaistí, aby tieto mikroorganizmy sa nemohli rozmnožovať. Teda konzervačná látka je
toxická pre mikroorganizmy, zabíja ich. Je preto jasné, že konzervačná látka musí byť toxická aj pre človeka!!
Chápete? Za socializmu vydržal jogurt asi 5 dní. Teraz má záručnú dobu 6 mesiacov?! Chápete, aké je to toxické
svinstvo a vy to dávate vašim deťom? Ste totálni somári. Pozrite sa na vaše deti, aké sú už zdravotne poškodené
a už im ani nefunguje mozog, ako nám starým? V Západnom svete, teda už aj na Slovensku, sa začali rodiť
degenerované deti – hlúpe a hlavne kvôli stravovaniu majú poškodené zdravie a teda aj genetiku!!
Lekári nesmú mať platy podľa počtu pacientov, ale fixný, podľa kvalifikácie, odpracovaných hodín a výška prémií
bude od počtu chorých oproti zdravým. Čím viac chorých, tým menšie prémie. Lekári musia mať záujem na zdraví
svojich pacientov.....!!

Kapitola 42
Na začiatku – návrhy pre Slovensko – ako vzor pre ostatných Slovanov
Väznice - Polícia na Slovensku - Trest smrti

Školstvo
Viete, že od socializmu (1989) klesla úroveň technických vysokých škôl na Slovensku v priemere asi o 30 až 40 %?
Sú to v mnohých prípadoch teraz len také lepšie stredné školy! Ako je možné, že socializmus produkoval podstatne
vyššiu kvalitu technického, aj všeobecného vzdelania, ako súčasný demokratický systém?! Alebo socializmus bol
lepší systém ako demokracia? Ja som si tým istý, že socializmus na Slovensku bol lepší ako demokracia na
Slovensku.......Ale napr. aj úroveň štátnych a mnohých súkromných škôl vo Veľkej Británii je podstatne nižšia,
ako na Slovensku!!!! Chápete?, aká degenerácia vzdelávania prišla k nám zo Západu?!
My Slováci, sme mali na Slovensku (asi od r. 1970 do 1990) špičkové školstvo a nemá význam, aby sme preberali
nejaké retardované západné vzory. Naše bývalé československé školstvo bolo špičkovej úrovne a len dúfajme, že
dosiahneme raz tú technickú vzdelanostnú úroveň, ktorá tu bola za socializmu.

A zásadne dôležité nakoniec. Citujem z videa od ruského vedca a pedagóga V.F.
Bazarnyjho „O oddelenom vzdelávaní“:
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„Prečítal som deťom v zmiešanej triede rozprávku, kde boli chlapci aj dievčatá spolu. Ale
chlapci si zapamätali jedno a dievčatá úplne iné. Dievčatá oslovuje jedno a chlapcov úplne iné.
A začal som sa zamýšľať nad tým, ako pracovať s triedou, ako zaujať deti. To čo zaujíma
dievčatá, nezaujíma chlapcov. To čo zaujíma chlapcov, nezaujíma dievčatá. Za týchto podmienok
sa učiteľ nachádza v móde výuky orientovanej na vzbudenie záujmu, v móde nátlaku, nútenia ....
dračej hlavy. Poslušnosť, disciplína a trestanie. A to je všetko. A to sú základy tejto školy. Učiteľ
nemôže zaujať v zmiešanej triede, kde sú chlapci aj dievčatá. To je zákon. Nemusí sa vám to
páčiť. Mnohým sufražetkám – feministkám sa to nepáči. Mnohým ľuďom a mamičkám sa to
nepáči. Ale to je zákon. Dievčatá zaujímajú určité obrazy, význami, city. Chlapcov úplne iné.
Takzvané archetypy. A teraz dám otázku všetkým riaditeľom základných škôl, ktorí 1. septembra
posudzujú škloskú zrelosť a dávajú chlapcov a dievčatá do jednej triedy podľa veku, keď dievčatá
sú o 2 roky vývojovo dopredu. Duchovne aj geneticky. Taká je príroda. Chlaci zaostávajú o 2
roky. .... Žena učiteľka zameriava emócie, témy, informácie na dievčatá. Dostáva od dievčat
spätnú reakciu a chlapci zostávajú mimo. A chlapcov nezaujíma to, čo zaujíma dievčatá. Hlavný
dnešný problém v pedagogike – na prvom mieste sú to chlapci. A ďalšia otázka : Chlapci
potrebujú 4x až 6x viac pohybu ako dievčatá. A opäť na základe čoho? Chlapci a dievčatá sú
psychologicky nekompatibilní. Pred týmito jednoduchými vecami sa zatvárajú oči a uši
a samoľúbo sa to ignoruje. Urobili sme experiment v jednej základnej škole. Zašli sme do triedy
a poslali všetkých chlapcov preč a pýsali sme sa ako sa cítia v triede bez chlapcov. Potom sme to
isté urobili naopak a pýtali sme sa chlapcov, ako sa teraz cítia bez dievčat v triede. Tak toto je
treba zapísať. Ako chlapci hovoria, ako ich dievčatá potláčajú. Tak 15 bodov sme
zaznamenali, to je snáď lepšie nepublikovať. Proste urážky dievčat. Proste chlapci to vnímajú
ako na nich páchané násilie. Potlačená vôľa, sloboda. Po chlapcoch sa chce, aby boli ako
dievčatá – prispôsobiví, poslušní, chce sa po nich, aby boli ako dievčatá. Tu dochádza k zlomu
v začiatku muža. Som proti oddelenej výučbe, keď niekde na západe sa v jednej škole učia
chlapci a v druhej dievčatá. Na Západe je oddelené vzdelávanie pre elitu, aby boli vychované
osobnosti, ktoré potom môžu pásť ostatné ľudské stádo.... Všetky prestižné univerzity majú
oddelené vzdelávanie. Osobnosť vychováte len pri oddelenej výučbe. My sme to ale urobili
jednoduchšie, máme paralelné triedy. A akonáhle sme triedy rozdelili, uvideli sme zázrak. Deti
prestali byť tak nemocné, chlapci aj dievčatá. Chlapci začali rozkvitať, začali sa otvárať, neboli
potlačení, zovretí, nikto sa im nesmeje pri tabuli. Pretože chlapci dievčatám nestačia, pretože
dievčatá sú viac vyspelé, zrelé. Mám už 10 alebo 12 absolventských ročníkov – nevyskytujú sa
rozvody. Pred rozdelením výučby, bolo chlapcov s vynikajúcim prospechom okolo 3 % - a po
rozdelení tried sa počet premiantov zvýšil 8x až 10x. V oddelených triedach môže učiť muž aj
žena, ideálne je to 50 na 50. Žiadna segregácia. Chlapcom len muži a dievčatám len ženy, to by
nebolo správne. Overovali sme to, sledovali sme to. V Rusku je teraz asi 700 škôl, kde je
oddelené vyučovanie. Je to málo. Väčšinou nie sú odporcovia učitelia, ale rodičia, ktorí majú
dievčatá. To je nejaký nevedomý hlbinný pocit – oni si myslia, že dievča vládne. Svet je naopak.
A to je už od narodenia. Dievča prichádza na svet s 2 ženskými chromozómami a chlapec
s jedným mužským a druhým ženským – napol chlapec a napol dievča. X a Y. A tak chlapcom je
predurčené prekonať v sebe ženský začiatok. Neistotu, strach, nekľud atď. Prekonať to v sebe. Ak
sa to chlapcovi nepodarí v sebe prekonať, tak na celý život zostane žene podobným mužom.
Súčasné „západné“ školstvo ničí mužov, produkuje duševne choré feministky a títo zničení systémom sa
potom nenávidia a bojujú proti sebe. Muž a žena vyprodukovaná Západným školstvo sú bez psychických defektov
len výnimočne. Ja si myslím tiež, že zmiešané vzdelávanie chlacov a dievčat v jednej triede významne stimuluje
homosexuálny vývoj psychiky dieťaťa. Treba urobiť seriózny výskum na Slovensku, na Západe to už nie je možné.
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Pretože na Západe chcú islam a súčasne podporujú aj homosexualitu, TGBT agendu, pritom sa však tieto dve veci
zásadne vylučujú – islam je podstatne nenávistnejší k homosexuálom a lesbičkám, ako kresťanstvo ........ Je jasné,
Západ je duševne chorý, však tí blázni vôbec nevedia, čo chcú.

Ochrana spoločnosti proti západnej feminizácii
Západ nám na Slovensku zaviedol „právny poriadok“, ktorý nekriticky výrazne zvýhodnil ženu a zásadne
znevýhodnil muža v manželstve. Zákon o hierarchii dokazuje, že je to omyl. Navrhujem zaviesť zákonný princíp, že
pri rozvodoch bude mužom celkovo prideľované toľko detí, ako ženám. Teda u každého sudcu sa bude sledovať,
koľko detí pridelil na výchovu u rozvedených manželstiev ženám a koľko mužom. Za 1 rok sa toto musí približne
rovnať. Teda 50 % ženám a 50 % mužom. Muži určite nie sú horší ako ženy a preto treba tak aj prakticky realizovať
rozvody. (Dokonca islam tvrdí, že muži sú lepší ako ženy a preto muži majú biele oblečenie a ženy čierne.)
...... Je inde (aj v knihe) jasne dokazované, že muži vedia vychovať deti podstatne lepšie než ženy! Prečo tieto
informácie nie sú verejnosti prístupné? .................
Homosexualita – Médiá: televízia, rozhlas, noviny, internet - Hazardné hry

Prevencia proti islamu, podpora rodenia detí u domáceho obyvateľstva
Multikultúrna spoločnosť definitívne zlyháva. Vždy bolo jasné, že je to totálny nezmysel. Islam totiž nie je iná
kultúra, ale iný svetonázor. Preto zákonite musí dochádzať k rozdeleniu obyvateľstva a potom aj štátu na dva
systémy. Pre Slovensko navrhujem toto : Nepovoliť stavbu žiadnej mešity. Nedať občianstvo žiadnej osobe, ktorá
vyznáva islam. V prípade, že osoba vyznávajúca islam uzavrie manželstvo s kresťanom, dostane len dlhodobý pobyt.
Ako to dopadne s islamom na Západe, bude zrejmé za 10 - 30 rokov. Ja tvrdím, že v štátoch západnej EU budú
občianske vojny. Píše sa, že ľudstvo je na našej planéte premnožené a treba znížiť počet ľudí na Zemi. Tak ale potom
nechápem, prečo úradníci v Bruseli chcú zvyšovať počty ľudí v EU z Afriky... Ale teda dobre. Chcete dramaticky
zvýšiť pôrodnosť slovenských kresťanských žien? Aby Slovensko malo plno nových detí? Jednoduchá vec!! Urobte
to tak, ako to robili na Slovensku za socializmu. Výrazne daňovo zvýhodnite rodičov - rodiny, ktorí majú deti.
Navrhujem takto : ...... Ak sa uzákoní na Slovensku tento plán, tak do 2-3 rokov sa začne rodiť minimálne 2 krát viac
detí, ako teraz. Všetci budú chcieť mať deti a platiť štátu nižšie dane! Tak načo sú nám tu teda Afričania a Araby?
Nech si znížia pôrodnosť v Afrike, ak majú veľa detí!, ako to urobili aj v Číne. ..................
Zahraniční Slováci - Verejné zákazky - Slovenská ekonomika a ochrana proti podvodom - Štátna správa Založiť Slovenskú štátnu banku - Dane zahraničných firiem

Ochrana detí a podpora rodín s deťmi
Je nepochopiteľné, že demokratické štáty sa úpenlivo starajú o práva zvierat a týranie zvierat, ale vôbec ich
nezaujíma, že deti nezodpovedných rodičov sú týrané tým, že nemajú adekvátne možnosti vzdelávania a celkového
rozvoja ich osobnosti. Ja sa nečudujem, že v západnej EU má byť po roku 2020 asi 30 % populácie duševne
narušených... Demokracia je duševná choroba! Západ je hovno!!

Bezdomovci, ochrana proti exekútorskej mafii
Ten štát a politické zriadenie, ktorý ničí svojich obyvateľov tak, že na území tohto štátu sú bezdomovci, tak takýto
svinský skurvený systém treba okamžite zlikvidovať. Ten národ, ktorý podporuje takýto zločinecký štátny systém,
v ktorom sú bezdomovci, je zdegenerovaný národ! Všimol som si, že viac ako 90 % bezdomovcov na Slovensku sú
muži?! Jasne – demokratická emancipácia žien! Som presvedčený, že u všetkých mužov, ktorí sa stali bezdomovci,
za to môžu z 90 % ženy – či už matky týchto mužov, alebo následne ďalšie ženy v živote týchto mužov. Ale hlavne
štát je zodpovedný za to, že umožňuje „legálne“ okrádať tých, ktorí nemajú tú „morálku“ a schopnosti brániť sa proti
sviňam, ktorí im to spôsobili. To je nie zvierací systém, pretože zvieratá poznajú mieru, toto je systém „dementný“,
ovládaný najhoršími zločincami, ktorí by v „božskom“ systéme boli popravení a ich majetky zabavené! Jasné, že títo
zničení bezdomovci, sú určení systémom na rýchlu smrť. Ak niekto mňa chce „zabiť“, tak logicky sa budem brániť.
Teda mám ja zabiť tých, ktorí chcú moju smrť? Majú bezdomovci zabíjať „slušných“ ľudí? Je morálne „Oko za
oko“, teda „Smrť za smrť“?
Zločinecký demokratický systém samozrejme vyprodukoval zločincov, ktorí sa združujú v rôznych „spolkoch“
a kamarátskych vzťahoch, za účelom maximalizácie ich ziskov. Je to logické, pretože to isté robia aj banky
a všetok finančný kapitál. Je jasné, že výsledkom toho bude nakoniec totálne „spálenište“ a chaos. Preto navrhujem,
čo najskôr opraviť vzniknuté škody na Slovensku zo zavedenia „západných skurvených“ hodnôt takto :
1. Schváliť zákonom a potom to zaviesť aj do ústavy, presný zoznam majetku a jeho tržnej ceny, o ktorý
nemôže prísť žiadny občan Slovenska a žiadna exekúcia tento mejetok nemôže občanovy odobrať. Len
stručne : Minimálna plocha bytu na 1 trvale bývajúceho 15 m2 - minimálna úžitková plocha rodinného domu na 1
bývajúceho 25 m2 - minimálny ďalší úžitkový pozemok k rodinnému domu 100 m2 na jedného trvale bývajúceho základné zariadenie obydlia ako nábytok, elektrospotrebiče, počítač a pod. v „tržnej“ hodnote v danom čase vo výške
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3000 EUR na jedného trvale bývajúceho, osobné auto pre rodinu (alebo samostatne žijúceho) v tržnej hodnote 3000
EUR, oblečenie a obuv na jednu osobu v „tržnej“ hodnote 3000 EUR .... peniaze na účte, ako rezerva pre jednú
osobu vo výške 3 min. platov a pod. ..... Jasné, že banky, exekútori a rôzni úžerníci budú besniť, až im pena bude
padať z papulí, ha, ha. Nepôjdu tým sviňam peniaze od chudákov zo Slovenska na Západ!
2. Na základe vyššie uvedených minimálnych kritérii, požadujem okamžite zahájiť odškodňovanie a štátne
„ospravedlnenie“ sa všetkým bezdomovcom, ktorých tento skurvený systém štátnej moci okradol a zničil. Teda len
tým bezdomovcom, ktorí mali bývanie, pracovali, mali rodinu a .... ale systém ich najskôr duševne zničil a potom aj
okradol. Tým nemyslím tých, ktorí nikdy nepracovali a len využívali tento zločinecký demokratický systém. Je to
jedna banda – nízki zločinci a vysokí zločinci – rovnaké myslenie.
Štátne firmy - Organizácia pre spoluprácu západných Slovanov - Rada starých otcov

Utajená ekologická katastrofa na Slovensku
V skutočnosti treba povedať, že táto všeobecne a dôkladne utajená obrovská ekologická katastrofa nie je len na
Slovensku, ale v celej EU. O čo teda ide? Určite si šoféri dobre pamätajú, ako ešte pred nedávnom boli na
benzínových staniciach všade študentky, ktoré v lete všetkým čistili predné sklá aut od nalepeného lietajúceho
hmyzu. Hmyzu bolo toľko, že na ceste zo Žiliny do Bratislavy som sa na spiatočnej ceste musel zastaviť na
„benzínke“ a očistiť si predné sklo, pretože som už cez to množstvo nalepeného hmyzu nevidel!
V roku 2010 sa však všetko dramaticky zmenilo. Hmyz sa stratil. Ale stratil sa z roka na rok okamžite a vtedy úplne.
V tom roku stáli študentky, brigádničky ako každý rok na benzínových staniciach a doslova nemali čo robiť.
V auguste už brigádničky neboli na žiadnej benzínovej pumpe – a nakoniec načo? Keď predné sklá áut boli
„čisté“? Všetci si to museli všimnúť a nikto nič nepovedal! Nikde žiadna informácia, všetci mlčia. Len v roku 2016
sa na začiatku júla objavilo viac hmyzu na mojom prednom skle, ale to trvalo len asi 2 týždne a potom – zasa čisté
predné sklo. Demokratickí politici neriešia – naopak zatajujú – túto obrovskú ekologickú katastrofu?! Vyhubenie
lietajúceho hmyzu je veľká ekologická katastrofa, ktorá tu na Slovensku ešte nikdy nebola. ......
Po 6-8 rokoch, v roku 2018, je stále pokles lietajúceho hmyzu o viac ako 90 % oproti pôvodnému stavu! Je jasné, že
demokratické somárske ekologické organizácie sú absolútne nefunkčné, ako aj iné neadresné a nezodpovedajúce
organizácie za akékoľvek ich činnosti. Ten, kto nezodpovedá finančne a trestne za svoje činy, nesmie mať žiadne
práva a právomoci!! A čo robí Ministerstvo životného prostredia? Hovno!
Umieranie prírody okolo nás znamená, že už skoro začnú umierať naše deti!! Demokracia nám zo západu síce
priniesla viac peňazí, ako sme mali za socializmu z východu, ale naše deti z tej chémie (aj v potravinách) zomrú asi
skôr, než my rodičia. Tak, ako sme zabili hmyz, tak samozrejme zabíjame aj naše deti! Jednoznačne na
Slovensku vznikla táto ekologická katastrofa až potom, ako Slovensko vstúpilo do EU. Teda túto ekologickú
katastrofu na Slovensku spôsobila EU. Je úplne vedľajšie či v spolupráci so slovenskými prostitútkami Západu, alebo
bez nich. Zavedením zákonov a legislatívy EU na Slovensku nám EU spôsobila na Slovensku tieto obrovské
ekologické škody a poškodenie zdravia a genetiky obyvateľstva. Tak si myslím. Jednoznačne treba žalovať EU za
tieto škody a vymáhať finančné kompenzácie! EU úradníci a celá táto „západná“ organizácia-zberba, ktorá nechce
zodpovedať za nič, ale chce určovať všetko – musí platiť!!!! A ak EU nebude platiť škody, ktoré spôsobí??, tak treba
EU zrušiť!!
Potraviny - Nový slovanský prechodný volebný systém - Právo a súdy - Dôchodkový systém - Zabezpečenie
Slovenska proti Západu

Kapitola 43

Rozvoj genetiky, nové Uhorsko, premena Nemcov na Slovanov
........„Maďari sú naši bratia slovenskí.“ My sme boli „Horniaci“ a oni „Dolniaci“ - Uhry. Slováci aj Maďari sme
Uhry - Slovania!! Je to nezvratne geneticky dokázané už aspoň 15 rokov! Maďarčina je umelo vytvorený jazyk
z tureckého nárečia židovskými obchodníkmi, keď bolo Turecko vytlačené z Uhorska. Toto rozdelenie Uhorského
národa slovanského bolo organizované Vatikánom a Západom. Oni sú hlavní nepriatelia Uhrov – teda Slovákov aj
Maďarov!!
Súčasný maďarský (umelý) národ, naši slovenskí bratia Uhry trpia za svojich predkov! Nie je možné ináč ak oni
Maďari, naši Uhorskí slovanskí bratia stratili duchovný kontakt s nami! Je to asi zrejmé žiaľ aj z počtu samovrážd.
Údajne najviac samovrážd na Svete v 20. storočí na počet obyvateľov bolo v Maďarsku. Strata jazyka a duchovného
kontaktu s predkami zákonite vyústilo v celoživotný smútok súčasného Maďarského národa, našich bratov Dolniakov
Uhrov. Naši uhorskí bratia, keď stratili spojenie so svojimi predkami, tak u nich vznikli veľmi žalostné
a melancholické „ľudové“ piesne. Počúvali ste maďarské ľudové piesne? Veľmi smutné........ A prečo sú smutní, keď
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majú také dobré prírodné a klimatické podmienky pre život?.... Len preto, že stratili „svoje korene slovenské“. Táto
strata spojenia s predkami je ich večný bôľ a žiaľ........!!
Keď som v Maďarsku a hovorím s Maďarom trochu dlhšie, či už zle rusky alebo anglicky ...., vidím mu v očiach, že
je rád, že sa so mnou „Slovákom“ stretol.... Vidím na ňom, že je Uhor-Slovák, aj keď nešťastným osudom teraz
rozpráva maďarsky .... Zo 100 Maďarov minimálne 95 je duchovne vnútorne šťastných, keď sa dlhšie rozprávajú so
mnou Slovákom – taká je moja skúsenosť za posledných 10-15 rokov, ako chodím do Maďarska.
Otvorene prehlasujem, že mám Maďarov rád! Maďari sú duševne a duchovne výrazne „slovanskí“! V Maďarsku
majú fantastický guláš, halásle ... a biely chlieb. Ale som šokovaný, ako sú Maďari medzi sebou zlí. Slovák to
nepochopí, čo Maďari zlé robia sami medzi sebou. Zločinnosť v Maďarsku a ich „zlá myseľ“ je nepredstaviteľná pre
Slovákov. Trochu to vidíme na južnom Slovensku, ale v Maďarsku je to násobne horšie. Maďar Maďarovi neverí nič.
Ale ja už viem, že Maďari sú v hĺbke duše dobrí ľudia – sú Uhry...! Je to len nešťastné obdobie....... boli oklamaní!!
Všetci ich oklamali – Vatikán, Západ, Židia .... Je to vesmírna duálna reakcia – podvod za podvod. My Slováci
musíme pomôcť našim Maďarom – Uhrom. Musíme našich bratov „vyrvať“ z pazúrov západného Satana. Hovorme
im otvorene, že pravda je taká, že oni sú Uhry-Slováci. Je jasné, že toto budú zásadne až agresívne odmietať..... je to
bežná reakcia oklamaných! Nebudú nám Slovákom-Uhrom na začiatku veriť!! Ale nepoľavme, pretože my Slováci
máme pravdu! My Uhry – Slováci musíme chápať strašný duševný bôľ našich bratov Maďarov-Slovákov. My Uhry
sme boli najviac ničení Vatikánom a Západom. Oni - južní Uhry-Dolniaci -boli podstatne viac vraždení Turkami
a islamom ako my Slováci-Horniaci. My všetci Slováci musíme chápať strašné duševné rozpoloženie každého
človeka v Maďarsku – južnom Uhorsku. A aj celého národa Maďarov – dolniakov Uhrov........ Boli oklamaní ....A
ďalej im klamú... Nemajú budúcnosť...... Nie!! Majú budúcnosť! My spolu Maďari aj teda Uhry, máme budúcnoč, ale
musíme sa spojiť!Som hlboko duševne presvedčený, že my Uhry sa musíme opäť spojiť, aby sme dokázali spoločne
prežiť. Maďari nie sú ani Ugrofíni, ani Turci, ani žiadny turkický národ (ako som čítal novú verziu klamstva
„imperiálnych“ protiUhorských kruhov „Západu a Vatikánu“ na internete v septembri 2018). Maďari sú Uhry – teda
Slováci. Preto Maďari sa musia čo najskôr opäť naučiť hovoriť po slovensky. Keď sa Maďari naučia slovensky, tak
sa potom určite obnoví spoločný historický štát Uhorsko. Navrhujem, že hlavné mesto bude novo vybudované
v oblasti súčasného Lučenca na Slovensku, alebo v Maďarsku! Slovenčina je akési „esperanto“ pre Slovanov?
Slovenčina je najzrozumiteľnejší a najbližší jazyk pre všetky ostatné slovanské jazyky! Chápete? Slovenčina
a Slovenský (pôvodne Uhorský) národ, ak sa vrátime k odkazu našich predkresťanských predkov, sme asi duchovní
aj genetickí najbližší potomkovia našich predkov v strednej Európe!!
Po 2. svetovej vojne sa posunuli hranice Poľska na Východ (na úkor Nemecka) a asi 30 % súčasného Poľska sa stali
obyvatelia bývalého Nemecka. A títo Nemci sa všetci naučili poľsky za 5 až 10 rokov... Preto, ak sa v Maďarsku
uzákoní slovenčina - jazyk predkov - ako druhý paralelný jazyk, tak naši bratia Uhry Dolniaci v Maďarsku sa naučia
po slovensky najneskôr do 10-15 rokov!!
Pán Orbán je skutočný Uhorský hrdina, ktorého filozofia a život pripomína dávne Uhorské slovanské kniežatstvá,
ktoré rozvrátili a zničili „svetovú západnú“ Rímsku ríšu v 5. storočí n.l. Žiadne sťahovanie národov nikdy
neexistovalo – všetko západné a vatikánske podvody.
Musíme však vedieť my Uhry, že aj rumunčina je umelý jazyk ....vytvorený z latinčiny. Aj Rumuni sú naši slovenskí
bratia. Rumunskí Valasi, ktorí prišli v 15. až 17. storočí z Rumunska na stredné Slovensko, boli Slovania. Z jazyka
Valachov z Rumunska – na strednom Slovensku 19. storočia – vznikla spisovná slovenčina...... Štúr.... Chápete, ako
nás Vatikán a Západ podviedol a oklamal? Ešte na začiatku 18. storočia všetci Rumuni rozprávali „slovensky“!!
Preto aj Rumuni sa musia opäť naučiť jazyk svojich predkov a teda aj Rumuni budú s nami v spoločnom štáte
„Uhorsko“.

Na záver poviem :
..............Táto kniha nemôže byť dokonalá, pretože v našom vesmíre nie je nič dokonalé, ako som dokázal v mojich
knihách. Preto sa nerozčuľujte, že v mnohých veciach podľa Vás nemám pravdu. To nie je dôležité. Dôležité je,
že rozmýšľate a nemáte strach. A preberajte svoje nové myšlienky navodené touto knihou aj s kamarátmi,
spolupracovníkmi a „bez strachu“. Nebojte sa, aj keď viem, že mnohí máte strach. Zdvihnite hlavu a povzbudzujte sa
medzi sebou, ktorí ste čítali moje knihy „nepoznajúce strach“. .....

My Slovania sa musíme definitívne odvrátiť od Západu a kresťanstva a vrátiť sa k našej
predkresťanskej slovanskej (aj sibírskej Árijskej) duchovnosti a múdrosti! .......
Sú dve slovanské civilizácie : Ruská východná a Uhorská západná. Na základe genetických
výskumov je v poslednom čase jasné, že populácia genetických Uhrov haploskupina R1a od
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Bavorska, bývalého NDR, až po Rumunsko je viac ako 90 miliónov obyvateľov. Nikto nevie, že
v nemeckom Bavorsku, alébo bývalej NDR je viac ako 60 % degeneticky Slovanov!! Viete
o tom, že Poliaci sú geneticky rovnakí ako Rusi? Tak možno trochu začnete chápať, prečo
karpatskí Ukrajinci (ktorí sú geneticky Uhri, ako Slováci) sa neznášajú s Poliakmi, ktorí sú
genetickY Rusi. Hoci je to nezmysel, pretože sú obidvaja Slovania, ale je tu genetický rizdiel
a ten sa prejavuje okamžite v myslení – toto je dokonale dokázané, ako to všetko funguje v knihe
a hkavne v kap. 31.
Údajne prebiehajú nepriaznivé klimatické zmeny.........Život na tejto planéte vytvorili, určujú ho,
regulujú, alebo aj zničia mimozemšťania. Ich technológie sú také, že zvýšia výkon Slnka, alebo
ho znížia, ako sa rozhodnú.... A to nie sú bohovia!
Všetko v tejto knihe sú názory a úvahy. Ja vôbec neviem, či sa nemýlim. U vážnych
ľudských problémov ako rasy, náboženstvá, sex, polygamia-monogamia, zločinnosť tržnej
ekonomiky, degenerácia ľudstva...... nie je v súčasnosti možné realizovať objektívny vedecký
výskum. Ľudstvo je tak duševne choré, že reagujú všetci agresívne a bezmyšlienkovite. Súčasné
ľudstvo sú „mutanti“ a blázni, ako napísala nejaká austrálska spisovateľka, už som zabudol jej meno aj názov knihy
(KCjeO). Ale nemýlim sa? Aj keď som si teraz istý, že píšem pravdu, aj tak v hĺbke svojej duše pochybujem
a neverím ani sám sebe. Čo ak sa mýlim a je to všetko ináč?! Ak niekde v knihe píšem sebavedomo, že je to tak
a onak...... tak je to len moje okamžité presvedčenie, ale ja sám tomu môjmu presvedčeniu neverím!! Neustále
pochybujem, či sa nemýlim. Nikto nesmie brať moje tu písané názory, že je to tak – hoci ja som si istý?! Berte moje
názory len ako „duchovnú provokáciu“ pre tých, ktorí boli schopní prečítať túto knihu, aby ich to motivovalo ku
kritike a teda k mysleniu. (Všetky moje knihy sú filozoficko-psychologické štúdie, teda len nejasná a možno mylná
teória pre premýšľanie. Však čo je zmyslom života človeka? .......... Na Slovensku sa hovorí : „Viac hláv,

viac rozumu.“ Geniálne ..... Dúfam, že aj touto knihou (a všetkými mojimi predchádzajúcimi
knihami) vyprovokujem „viac hláv“ k mysleniu a aktivite v týchto časoch duchovného temna. Je
teda možné, že „viac schopných hláv“, ako som bol len ja sám (so sebou) pri písaní mojich úvah,
dospeje k výsledku, že som sa v mnohých veciach zmýlil. To nie je pre mňa žiadny
problém. ............Problém je „nemyslieť, nebyť ochotný/schopný myslenia“ a hlavne strach tých
mysliacich z prejavovania svojich schopností pred ostatnými ľuďmi. Čoho sa bojíte? Nebojte
sa.... Nič sa vám nestane, pretože „oni“ sú vystrašení podstatne viac!
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