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Vrchol tuposti = demokratické voľby
Tento krátky článok píšem len kvôli tomu, aby si mohli prečítať môj názor na demokraciu aj ľudia, ktorí
nečítali žiadne moje knihy!
Chápem, že mnohí nemajú peniaze naviac, aby si mohli len tak ľahko kupovať nejaké knihy, o ktorých
nemajú istotu, že budú spokojní s tým, že vynaložili svoje peniaze za danú knihu.
Iní jednoducho nekupujú knihy a ani ich nečítajú, pretože oni sú schopní prečítať max. 1-2 strany
formátu A4..... a potom už nedokážu udržať svoju pozornosť a koncentráciu a lavírujú od jedného
internetové článku k druhému... Táto „roztrasenosť“ pozornosti sa v tejto dobe „demokratického
duchovného temna“ výrazne rozširuje medzi priemernými ľuďmi, ktorí nemajú silu ducha, ako tí
Slováci, ktorých duša je silnejšia... Nemôžem tu analyzovať rozdiely medzi slabými dušami a silnými, to
je rozsiahla téma rozoberaná hlavne v mojej základnej ideologickej knihe „Obroda Slovanov“.
Preto pre túto skupinu ľudí, ktorí nečítali moje knihy, vysvetlím stručne, prečo je demokracia
„nekonečné“ HOVNO!!!!
Len jednoducho a stručne o tom HOVNE - demokracii :
1. Demokratická vláda, na základe ich volieb, v každom štáte je len na 4-5 rokov a preto absolútne
nie sú schopní riešiť dlhodobé programy na 30 až 50 rokov!!
2. Asi 95 % populácie sú priemerní ľudia teda priemerní voliči. A títo priemerní volia ľudí podľa
princípu „Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá“... Preto priemerným voličom sa páčia
priemerní politici... priemerní ... Práve preto priemerní politici najlepšie ohlúpnu priemerných
voličov!! A tak na vysoké mocenské pozície sa dostávajú vyslovene len priemerní ľudia
a dokonca hlavne podpriemerní, pretože tí podpriemerní nemajú žiadne zábrany klamať a klamať
a tak aj klamú a klamú!! A tí priemerní voliči im to „žerú“... Pretoabsolútne 5 % schopných
nemá žiadnu šancu prehlasovať tých priemerných! Je taký vtip o demokracii : „Demokracia je,
keď 10 hajzeľbáb prehlasuje 9 atómových inžinierov.“.......... Chápete tú nekonečnú tuposť
demokracie??!!
3. Pre USA a Západné a Vatikánskej sionistické skupiny nie je žiadny problém oklamať
priemerných – teda žiaľ doslova hlúpych – voličov!! Priemerní si skutočne myslia, že tieto
„demokratické“ voľby sú spravodlivé?! Pritom ja Vám somárom priemerným na Slovensku
garantuje, že všetky voľby na Slovensku od pádu Mečiara boli sfalšované!! Doslova opakujem,
všetky voľby boli sfalšované!! Aj tá krava sionistická chazarská Čapútová – s krivým nosom
Chazarským - sa dostala za prezidenta len vďaka podvodu a sfalšovaniu volieb ESET-om.
4. Fico by mohol rozprávať, ako USA ambasáda a ESET predtým sfalšovali voľby pre Fica!!.....
Fico je taký istý zradca sionistický, ako aj všetky politické „demokratické“ strany, ktoré sa dostali
k moci od pádu Mečiara! Všetky politické strany sú financované Západnými sionistami!! Asi len okrem
Kotlebu a Harabína sú v súčasnosti aj celá ostatná opozícia... len „kontrolovaná opozícia“... Už pomaly
strácam dôveru aj v Uhríka a ich stranu Republika... Pozrite sa, aké majú názory na Rusko,
Slovanstvo.... socializmus na Slovensku, ako najväčšie dobro pre Slovákov za posledných 1000
rokov?.... Teda sionisti si dopredu vytvárajú rôzne opozičné politické strany, ktoré samozrejme dôkladne
kontrolujú!... A ak vznikne situácia, že treba odstrániť súčasnú sionistickú koalíciu ... nejaká kríza ...
hnev nechápajúcich voličov?..... tak povolajú do vlády v danom “demokratickom“ štáte svoju novú
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sionistickú „kontrolovanú“ opozíciu?!!........ A tak je to dokola!! Nechápete skutočne vy priemerní, ako
ste osprosteli v tejto degeneratívnej sionistickej demokracii?!
V mojich knihách, hlavne v knihe „Obroda Slovanov“ podrobne analyzujem, prečo je demokracia
„vesmírny nezmysel“... Nikde v tomto vesmíre u duševne normálnych civilizácií nemôže existovať taká
deviácia, ako je demokracia!! Opakujem, demokracia je doslova duševná choroba!!! Alebo skutočne vy
demokrati sa cítite rovnocenní s „neprispôsobivými“ Cigánmi, ktorí „serú“, kde sa im naskytne, nemajú
žiadne vzdelanie, alkoholizmus obmedzuje len ich príjem .... však sa pozrite na východnom Slovensku
na ich Cigánske kolónie... Preto India má kastový systém a týmto ich Cigánom hovoria
„nedotknuteľní“... S tými sa nesmú krížiť a rozmnožovať žiadne vyššie kasty!! ... A India má
samozrejme pravdu! India sere na celú demokraciu!
A asi najdôležitejší súčasný dôkaz totálnej neschopnosti a ekonomickej neefektívnosti demokracie je
„totalitná“ Čína!! Čína už asi 30-40 rokov má rast HDP cca 10 % každý rok!! A čo ten deviantsky – už
homosexuálny – demokratický Západ?... Priemerný rast HDP Západnej demokratickej civilizácie za
posledných asi 30-40 rokov bol max. 1-3 %!!.... Samozrejme, ak do toho nepočítajú príjmy za
prostitútky a drogy....? Chápete? Opäť len odkazujem na dôkazy uvedené v mojich knihách, že
demokracia je doslova degeneratívny systém štátneho zriadenia! Teda, že v demokracii degeneruje
najskôr myslenie, ale potom okamžite aj hmota a teda mozgy týchto demokraticky - teda degeneratívne mysliacich ľudí!!
Dokázal som jasne a nezvratne, aká je závislosť medzi Hmotou a Duchom, teda medzi mozgom
a myslením!!! Akonáhle človek začne myslieť demokraticky, teda degeneratívne, tak okamžite mu začne
degenerovať jeho mozog!! ... Dokázal som jasne, že degenerácia vždy postupuje primárne od
degenerácie myslenia a až následne nastupuje degenerácia mozgov týchto „duchovne pomýlených
ľudí!... Teda degenerácia myslenia vytvorí degeneráciu mozgu!! Preto akonáhle novej generácii – teda
našim deťom – ich myslenie sa stane degenerujúce, tak následne zdegeneruje okamžite aj ich mozog...
Potom už my rodičia s tými degenmi, našimi deťmi, už nič neurobíme!! ... My rodičia sa musíme
sústrediť na naše deti!!........ Všetko ostatné v tejto dobe „demokratického temna duchovného“ je
absolútne vedľajšie!! .... Pochopte rodičia...!!
Žiaľ, ale v súčasnosti na Slovensku veľa deti rodičov, presvedčených demokratov, sú vo väčšine už tak
mozgovo zdegenerované, že už skutočne nie sú schopné logického pravdivého myslenia!!
Preto zákonite duchovne aj mozgovo zdegenerované deti rodičov demokratov, nakoniec budú
obviňovať za všetko zlo svojich rodičov. A v podstate majú tieto ich deti, zdegenerovaná
„demokratická“ generácia, pravdu!!!..... Skutočne za všetko zlé pre ich deti im spôsobili ich rodičia, že
boli hlúpi ako bedňa gitu... Takí totálni somári ste vy .....súčasní „demokraticky“ mysliaci rodičia!!! .
Strašné, čo týchto „demokratov rodičov“ čaká pred ich smrťou... Ako sa budú blížiť k smrti...
Ako bude ochabovať ich mozog, aj telo... Ako nakoniec nebudú schopní rozhodovať o svojej smrti... Ich
„demokratické“ deti sa na nich vyserú!..... Nezaplatia mi ani ich pohreb!!... Oni budú „demokrati“, ale
ich rodičia budú „zaostalí“....
S pozdravom
Pavol Peter
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