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Pôvod pravdivých informácií a dezinformácií
Rozmýšľam, ako je možné, že ľudia nevedia odlíšiť pravdu od omylu...?
Pretože to je zákonité! Ja odhadujem, že na Slovensku min. 90 % populácie absolútne nie sú schopní
kritického logického myslenia... Ale napr. v EU alebo aj v Izraeli, nie sú schopní kritického myslenia až
95 % populácie?? Však sa pozrite na to, že v Izraeli sa dalo vakcínovať mRNA vakcínami asi až 95 %
obyvateľov, zatiaľ čo na Slovensku len asi 50 %!
Teda Slováci sú min. 10 krát schopnejší ako židia v Izraeli!! Však matematiku neoklamete :
0,5/(1-0,95) = 10 ... krát!
Prečo sú židia takí tupci a hlupáci? Prečo ľudia Západnej civilizácie sú takí hlupáci?
Oni sú skutočne totálne sprostí!!!!
Tie ich Západné univerzity a vysoké školy im zjavne nepomáhajú......
Ako sa zmenia priemerní ľudia, na totálnych tupcov?
Tak, že priemerným ľuďom dáte priemerných analytikov a priemerných novinárov.... s ich priemernými
názormi... Teda priemerní analytici a priemerní novinári dostanú masívny mediálny priestor na
propagáciu ich priemerných názorov....
Teda čo? Priemer je tuposť a totálna sprostosť!!
Ako hovoril už Iránsky básnik Omar Chajjám. V skutočnosti to bol matematik a astronóm. Žil v
Perzii v 11. storočí. Nemali ho radi, pretože pil víno, čo islam zakazoval, a mal názory, ktoré
nevyhovovali jeho vtedajšiemu islamskému okoliu. Moje asi najobľúbenejšie jeho štvorveršia, ktoré som
uviedol už v mojej prvej knihe „Demokracia je principiálny omyl“ sú:
Keď s hlupákom sa spojíš, neunikneš hane,
preto ti Chajjám radí iné počínanie –
od múdreho si môžeš vziať i jed,
no ani balzam z hlupákovej dlane.
Z hľadania pravej cesty bolí ľudí hlava –
doprava zľava, či doľava sprava?
Mám strach, že ozve sa raz ráno správa:
„Hlupáci? Ani jedna cesta nie je pravá!“
Tí ktorí múdrosť získali a povinní
sa cítili byť sviecami aj pre iných,
nenašli cestu z temnoty a zaspali,
keď dotárali svoje kraviny.
Potrebuješ sa najesť, obliecť, obuť nohy –
Tam ešte odpustené sú ti premrhané vlohy.
Nič iné ani zadarmo však nestojí ti za to,
Aby si menil vzácny život za rárohy.
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Otázky v hlave – mlčanie im odpovedá.
Odpovieš na ne nahlas – je ti beda.
Uprostred davu múdrych hlupákov
Všetko čo pomyslíš si, vysloviť sa nedá.
Kto spokojne chce žiť a nepodliehať tlakom,
ten musí dodržovať jednoduchý zákon:
lepšie je hladovať, než prejedať sa,
lepšie byť sám, než v spolku hocijakom.
Kto na najhlbšie dno sa nedostane – nedosiahne nič.
Kto krvou srdca neumyl si dlane – nedosiahne nič.
Je iba jedno svetlo – plameň, v ktorom zhoríš.
Kto seba nezriekne sa odhodlane – nedosiahne nič.
Keď s jednou kosťou vedia spokojné byť supy,
Nech nezláka ťa k svojmu stolu podliak tupý.
Lepšie žuvať vlastnú suchú kôrku,
Než na brade mať z jeho dobrôt šupy.
Keď nepiješ, prestaň aspoň karhať iných hostí!
Aj tak sú len pokrytectvom všetky tvoje cnosti.
Vyťahuješ sa, že čisté víno odmietaš –
a každý deň pritom robíš kopu špinavostí.
Tieto básne sú vynikajúce myšlienky a informácie?, prečo sú priemerní ľudia sprostí!! Ale pozor, tu
nemám na mysli dosiahnuté školské vzdelanie. Toto vzdelanie je úzko orientované na pracovnú
špecializáciu a je už dávno dokonale dokázané, že priemerní ľudia, ktorí získali vysokoškolské
vzdelanie, a dokonca akademické – to už je obrovský problém – sa stali totálne sprostými... Ak máte len
priemerného „ducha“ tak vyššie vzdelanie s Vás urobí tupca!! Špeciálne je to vidieť u žien... Poznal som
viac žien.... dokiaľ mali len stredoškolské vzdelanie, tak boli príjemné a dokonca sa zdali múdre?... Ale
ako náhle tieto ženy získali vysokoškolské a v demokracii už tomu hovoria, univerzitné vzdelanie, tak sa
z nich stali totálne hlúpe kravy a ženské sliepky... Teda emancipované kravy a duševne choré
feministky!!
Takže priemerní ľudia sú tí, ktorí majú priemernú „dušu“ teda je to duchovne priemerná reinkarnácia
a táto duša je schopná len priemernej kvantity akumulácie „ducha“... Podrobne o „duchu“ v mojich
knihách a článkoch.
Takže prečo priemerný ľudia veria dezinformáciám? Prečo priemerní ľudia ľahko uveria propagandám,
ako za Hitlera a teraz za demokracie?..... Pretože nemajú na to genetické a ani duchovné schopnosti
poznať pravdu!
Ďalej tento zločinecký demokratický mafiánsky systém úmyselne zamestnáva len priemerných
analytikov, priemerných novinárov, priemerných politických špecialistov.... A propagujú priemerné
náboženstvá!
Ako poznáte, kto je priemerný? Teda kto je hlúpy?
Povedzme si opačne... kto je schopný a teda nie je priemerný? Kto je výrazne „nadpriemerný“?
Výrazne nadpriemerní ľudia – teda výrazne schopní – sa vyznačujú týmito vlastnosťami :
- Pracovali v tajných službách a už tam nepracujú a teda si môžu „pustiť hubu na špacír“...
a hlavne, niektorí z nich majú morálku... a svedomie!! V tajných službách každého štátu sa
koncentrujú skutočne pravdivé informácie, pretože žiadny štát nemôže dlhodobo existovať na
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princípe klamstiev a omylov! Ja osobne som poznal niekoľko „schopných policajtov“, aj keď 9095 % sú debili a duchovný odpad!!
Nemajú strach myslieť ináč, proti všetkých súčasným náboženstvám a aj materialistickým
ideológiám a hlavne nemajú strach ani o svojich „proti systémových“ názoroch aj hovoriť
a písať.....!! Pretože ten, kto myslí správne, ale má strach?... Tak jeho strach ho totálne paralyzuje
a jeho myšlienky sú úplne bezcenné!!! Máte strach? Tak sa liečte.... Tí, ktorí prežili celý svoj
život v strachu... sa nikdy nemôžu dostať „do neba“... To píšem pre vystrašených Biblických
kresťanov, ako ich ojebali s celou tou Satanskou Bibliou!! Mor ho!! Celá Biblia je totálny
podvod a klamstvo... Prečítajte si moju knihu „Kresťanská civilizácia je omyl“.... Vy nevzdelaní
a „jednoduchí“ Slovenskí kresťania! Navrhujem založiť novú pravdivú kresťanskú cirkev
Slovenov, znárodniť všetky majetky Vatikánu na území Slovenska a poskytnúť ich tejto
Slovenskej kresťanskej cirkvi! Mor ho!
Vzdelávajú sa po celý život nielen po pracovnej stránke, ale s vekom po 40 rokov hlavne aj po
stránke všeobecných vedomostí, ako sú filozofia, psychológia, dejiny, zdravie, biológia, príroda,
zemepis, vesmír,.... a o tom s kamarátmi diskutujú... A teda hľadajú si takých kamarátov,
s ktorými je možné o tom diskutovať!!... Pretože s priemerným človekom nie je možné
o takýchto veciach diskutovať... S takýmto človekom sa môžete rozprávať o čomkoľvek... môže
komunikovať! Tu je treba však vážne upozorniť na určitú malú skupinu ľudí – mužov aj žien –
že síce sa takto nevzdelávajú, pretože celý život ťažko manuálne pracujú, ale napriek tomu že sa
vôbec nevzdelávajú majú výnimočný „duchovný“ inštinkt pre pravdu... Sú to vysoké
reinkarnácie a oni pravdu jednoducho poznajú... a nemusia nič študovať a čítať... Však sa hovorí,
že „čím viac čítate, tým ste sprostejší“ ... Teda jasné, to planí za podmienky, že čítate nepravdivé
informácie a ste duchovne len priemerný človek.

Priemerní ľudia a s ich priemernými názormi sú charakteristickí týmito znakmi :
- Ukazujú svoje diplomy a akademické tituly... – sú platení týmto zločineckým demokratickým
systémom - a tým sa vystatujú... Tvrdím, že 99 % „humanitných vzdelancov“ sú totálni tupci.
A ďalej tvrdím, že asi až 90 % „prírodno-vedných a technických“ jednostranných vzdelancov sú
tiež somári. Zistíte to, ak im dáte otázku mimo ich profesionálne „ohraničenie“.......
Jednostrannosť – bez chápania tohto vesmíru a Ducha – je znak hlúposti!! Ako môžete brať
vážne takých vedcov a technikov, ktorí nechápu, ako funguje ľudská psyché podľa teórie
geniálneho Švajčiarskeho psychiatra C. G. Junga?? Tým myslím nielen tých „duchovných
krípľov“ na Univerzitách rôznych typov, ale aj tupcov na Akadémii vied SR!
- Prakticky všetci súčasní novinári a pracovníci vo verejnoprávnych televíziách, ako RTVS, TA3,
JOJ, Markíza.... a tých zločineckých západných TV programoch ... sú tupci! U emancipovaných
žien a zvlášť feministkách je potrebné sa osobitne zastaviť... Ženy sú podľa mojej teórie druhého
základného zákona tohto vesmíru „Hierarchia“ duchovne podriadené mužom!! Preto
„demokratická emancipácia žien“ a dokonca ich duševne chorý „feminizmus“, sú znakmi
priemernosti a dokonca hlbokej duchovnej „podpriemernosti“ a duchovnej degenerácie!
- Všetci súčasní „demokratickí“ politickí a aj ekonomickí analytici sú poznačení „mozgovou
zástavou“ ... Oni skutočne veria tejto najprimitívnejšej „slobodnej tržnej ekonomike“...?? Táto
tržná ekonomika je ekonomika „zvierat“...!! Pretože aj zvieratá sa chovajú podľa toho, ako
savana uschne a potom slony vykapú... A tak tí chuji - demokrati slobodne tržne mysliaci - ako
sa zmení klíma, tak vykapú, ako tie slony v Afrike... Podrobne v mojej knihe „Slobodná tržná
ekonomika je KATASTROFA“.
- Priemerní ľudia nechápu, že tento zločinecký „demokratický“ systém Západu zahájil ďalší
holokaust nielen proti židom a Slovanov, ale aj proti celej ostatnej bielej rase. A tak títo strachom
„duchovne znetvorení“ už nie sú schopní hovoriť svojmu okoliu pravdu? ... Majú strach!!....
Vôbec ich nepočúvajte čo hovoria, pretože kvôli svojmu strachu klamú... a klamú! Je to skutočne
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tak!! Oni sa tak strašne boja o svoje životy ... o svoje deti a rodiny..., že títo slabosi a hovná
a tento duchovný ľudský odpad...., musí byť odstránený z mocenských pozícií.
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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