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Majitelia kapitálu stimulujú proletariát ku kupovaniu stále
väčšieho množstvá a stále drahších výrobkov. K tomu využívajú
pôžičky, ktoré sami poskytujú. Zvrat nastane vo chvíli, keď sa tieto
pôžičky stanú nesplatitelnými. Nesplatené pôžičky nútia banky
požičiavať si u štátnych inštitúcií. Rozhodujúca rola štátu
v pôžičkách súkromným firmám bude prvým znakom nástupu
novej éry – éry komunizmu a to na celom svete.
Karol Marx: Kapitál 1867
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Úvod do Úvodu
Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011
hovorí, že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o
ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej či
fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri
roky.
Preto, ja, Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je
napísané a zobrazené v tejto publikácii je klamstvo. Nič z toho nie je
pravda. Nič netvrdím. Knižka nie je faktografická, ale je to vymyslený
historický
román
s mentálnou
zápletkou
demokratického
antikomunizmu. Záverom, pre istotu, aby to bolo úplne jasné, ešte raz
odvolávam úplne všetko, čo je ďalej napísané v tejto knižke, a ešte aj
všetko, čo by z toho mohlo vyplývať.

Úvod
Po prevratoch v krajinách bývalého socialistického bloku, v rokoch
1989-1990, bola zničená „Východoeurópska socialistická civilizácia“
a krajiny boli kolonizované so všetkých čo k tomu patrí. Motrokári
(moderní otrokari) sa snažia vychovať v bývalých socialistických
krajinách čo najviac Motrokov (moderných otrokov), kde hlavným
pilierom súčasného systému moderného otroctva (Motroctva) sú
bojovníci proti komunistickej totalite (BoPKoTi). Komunistická Čína
kolonizácii odolala a Rusko sa tomu posledných 10-15 rokov vzoprelo
a zdá sa, že je na dobrej ceste stať sa opäť silným suverénnym štátom.
My sa stále potácame v lokálnom kolonizačnom štandarde.
Overiteľné údaje ukazujú, že podstatou súčasných vojen,
zločinnosti, terorizmu a Motroctva je kapitalizmus. Z vývoja
transformácie socializmuskapitalizmus vyplýva, že demokracia nie je
zlučitelná s kapitalizmom. Výsledkom globálnej antikomunistickej
kampane je, že napriek ostrým kritikách súčasného globálneho
kapitalizmu, kritici neberú socializmus, ako lepšiu alternatívu ku
kapitalizmu. Aj týchto tém sa dotýka táto knižka.
Je potrebné pripomenúť, že pri odstraňovaní socializmu, kolonizácií
Slovenska a ničení poľnohospodárstva, priemyslu, finančného sektora,
atď... k tomu významnou mierou negatívne prispela aj cirkev a jej
najbigotnejší predstavitelia. Ich nenávisť ku socializmu, ku komunistom
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a ateistom bola živnou pôdou pre Motrokárov v zahraničí, ktorí v mene
maximálneho zisku použili kresťanských BoPKoTov na našu
kolonizáciu.
O tom všetkom je táto publikácia, ktorá len doplňuje údaje a text,
ktorý je publikovaný v knižke „Socializmus verzus kapitalizmus – po 20
rokoch“.
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47
V knižke sú doplnené alebo nahradené len tie údaje, texty
a obrázky, ktoré som zohnal a mal čas spracovať. Niektoré texty som
pridal z môjho blogu http://blog.pravda.sk/. Ostatné ostáva pôvodné.
Zmenil som aj názov, pretože ďalším štúdium mi stále vychádza, že
počas socializmu na Slovensku sme tu mali komunistický zázrak
v relatívnom porovnaní, čo bolo predtým a potom.
Publikácia ďalej nadväzuje na predchádzajúce publikácie [1-6],
hlavne na knihu „Socializmus verzus kapitalizmus – Hry, sex
a terorizmus“, kde sú prezentované údaje o vývoji našej spoločnosti do
roku 2002. Knižky je možné stiahnuť z
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47
Súčasná brožúra prináša doplnené údaje, väčšinou do roku 2012,
pretože tie sú dostupné z najnovšej Štatistickej ročenky SR 2013
vydanej v roku 2014. S cieľom získať aspoň základné trendy vývoja
v rôznych oblastiach, mnohé štatistické údaje som musel normovať
a niektoré aj aproximovať. Mám názor, že je lepšie mať aspoň
aproximovaný údaj, ako žiadny. Časť údajov som získaval z rôznych
publikovaných zdrojov, kde je možné, že nezachycujú súhrnný stav.
Preto by bolo vhodné, keby moje štatistické výpovede a závery niekto
ďalej profesionálne konfrontoval alebo editoval. Bohužiaľ,
pravdepodobne kvôli silnému ideologickému tlaku a profesionálnej
informačnej totalite sa týmito otázkami profesionálne inštitúcie nebudú
zaoberať.
Zistil som, že je čoraz ťažšie získavať údaje o súčasnom vývoji
Slovenska v porovnaní so socializmom. Na webových stránkach
verejnoprávnych inštitúcií som nenašiel súčasné údaje o počte
bezdomovcov, ľudí, ktorí zomreli na predávkovanie drogami, zamrzli,
spáchali sociálnu samovraždu, boli predaní, stratili sa bez stopy alebo
ich jednoducho našli mŕtvych na ulici alebo v lese. Dokonca niekto
zrušil aj poradnú informačnú službu pre poslancov NR SR, firmu
„Ekonomický informačný systém Slovensko“, ktorá dodávala
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vynikajúce údaje o mnohých parametroch ekonomiky a životnej úrovni
na Slovensku, ktoré boli porovnané s rokom 1989. Česť jej pamiatke.
Zrejme do kolonizačného protokolu Slovenska pribudol ďalší paragraf,
ktorým sa táto služba zrušila.
V novembri 2014 sme si pripomenuli na Slovensku a vo svete už 25
rokov demokratického antikomunistického orgazmu, počas ktorého sa
opäť prezentovali „zločiny komunizmu“. Avšak, nie tie podstatné. Preto
táto knižka zverejňuje najťažšie „zločiny“ komunistov, ktoré sú pre
BoPKoTov tak deprimujúce, že ich naše demokratické médiá, SME,
PRAVDA, bulvár, televízia TA3, Markíza, JOJ, STV..., „tokšovy“
našich celebrít a odborníkov na totality v rámci slobody slova vôbec
nespomínajú, nieto, že by o nich diskutovali. Tieto „zločiny“ sú tak
ťažké a významné, že jedine kvôli ním bolo oslobodené Slovensko od
„komunistickej totality“. Proste, na Slovensku informačná totalita sa po
roku 1989 musí robiť profesionálne. Média najťažšie zločiny
komunistov nespomenú ešte z dôvodov, že by to mohlo narušiť výchovu
novej generácie BoPKoTov, ktorí teraz a v budúcnosti majú byť použití
nielen proti komunistom a socializmu, ale aj proti Rusku,
Latinskoamerickým krajinám alebo každému, kto by chcel narušiť
súčasný systém Motroctva.
Skrátka, táto knižka je komunistická, a ak vám vadí pravda, alebo
poznanie, alebo ak vás uteší len antikomunistický orgazmus, alebo
fungovanie slovenského Motroka v mentálnom rozsahu – jesť, piť,
kakať cikať, súložiť, tak nestrácajte čas, a hoďte túto knižku do koša
a opäť sa začítajte do SME alebo PRAVDY, bulváru alebo si zapnite
MARKÍZU, JOJku, alebo TA3. Však vy už viete, čo.
Musím sa priznať, že najväčšiu ťažkosť som mal s názvom knižky.
Pri prezeraní grafov vývoja Slovenska za socializmu a súčasného
kapitalizmu, som sa skoro neubránil nazvať knižku „Komunistický
zázrak verzus kapitalistický barbarizmus“, alebo „Komunistický zázrak
verzus kapitalistická degenerácia“, lebo to hovoria fakty. A keď som si
spomenul na každoročné novembrové antikomunistické orgazmy a ich
mediálnych predstaviteľov, tak som chcel nazvať knižku poeticky
„Komunistický zázrak verzus antikomunistický orgazmus“.
Knižka prináša stručné grafické údaje a ešte stručnejší text, pretože
stále platí to, čo je napísané v predchádzajúcej publikácii „Socializmus
verzus kapitalizmus – Hry, sex a terorizmus“.
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
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Súčasná publikácia uvádza údaje, z ktorých vyplýva, že ekonomická
a mentálna kolonizácia Slovenska, degeneračný stupeň a výška
kolonizačnej dávky dosiahli už pravdepodobne optimálny
východoeurópsky štandard. Motrokári ovládajú Slovensko a ich
obyvateľov môžu použiť na čokoľvek, čo budú pokladať za potrebné.
A „všetci“ sme na to hrdí.
A čo socializmus na Slovensku? Je možné, že mnohí občania
Slovenska na to ešte nedozreli?
Karol Ondriaš
V Bratislave
26.01. 2015
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Úvod do problematiky
S odstupom 25 rokov sa dá už posúdiť vývoj na Slovensku počas
socializmu 1948-1989, a porovnať to s vývojom, čo bolo predtým
a potom. Všetky štatistické údaje, ktoré prezentujem potvrdzujú,
neuveriteľný komunistický zázrak (1948-1989) rozvoja Slovenska počas
socializmu vo všetkých oblastiach – v poľnohospodárstve, priemysle,
školstve, vedy, kultúry, humanity a dodržiavaní ľudských práv. Po
prevrate v roku 1989 nastal všeobecný úpadok spoločnosti v mnohých
parametroch. Slovensko sa kolonizovalo a posledných 25 rokov
Motrokári sa snažia vychovať čo najviac slovenských Motrokov a ich
vedúcu silu BoPKoTov, ktorí majú fungovať v mentálnom rozsahu,
obrazne povedané, - jesť, piť, kakať, cikať a súložiť, a okrem toho ešte
nenávideť socializmus, Marxizmus, komunizmus, komunistov a byť
použití proti každému, kto by narúšal súčasný systém Motroctva.
Maximálny zisk a akumulácia kapitálu je hlavný zákon a cieľ
kapitalizmu a ich vedúcich predstaviteľov Motrokárov. Ten istý zákon
a cieľ platí aj u mafie a u každej zločineckej organizácie. Chcú
najlacnejšie a najrýchlejšie zbohatnúť a mať sa lepšie, ako tí druhí, a
naveky. Je im jedno, čo to stojí, len nech to vynáša. Výsledkom tohto
zákona bolo a je mnoho lokálnych vojen, kolonializmus, 1. a 2. Svetová
vojna a desiatky miliónov nevinných obetí. A ak kapitalistická
demokracia-Motroctvo bude pokračovať, čakajú nás ešte ďalšie
strašnejšie vojny.
Výsledkom tohto hlavného zákona kapitalizmu je, že do vedúcich
mocenských funkcií sa štatisticky postupne dostáva čoraz viac
morálnych uchylákov, ktorí zákon maximálneho zisku pokladajú za
prírodný zákon, demokratický a legitímny zákon nášho novoveku, ktorý
chcú teraz využívať globálne. Fakty dokazujú, že za vidinu
maximálneho zisku sú ochotní vyvolať vojny, zdevastovať národy
alebo štáty, ako napríklad v súčasnosti Irak, Afganistan, Líbyu, Sýriu,
Juhosláviu, Ukrajinu, väčšinu krajín Afriky, Latinskej ameriky, alebo
krajiny bývalého socialistického bloku. Skrátka, uznávajú len
zločinecké právo, ktorým nahradili medzinárodné právo. Riadia sa
pravidlom, „čím sa iní budú mať horšie, tým sa my budeme mať lepšie“.
Kapitalistická demokracia im zaručuje, že to môžu robiť beztrestne.
V súčasnosti Motrokári, a ich vedúca sila USA, sa snažia
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„demokraticky“ zariadiť, aby do vedúcich mocenských funkcií (ako
oficiálnych politických lídrov alebo neoficiálnych mocenských lídrov)
sa dostalo čo najviac morálnych uchylákov, a tým zabezpečiť moc
a vládu Motrokárov na večné časy.
Kapitalistický systém je založený na neobmedzene veľkom
finančnom súkromnom kapitále, ktorý majiteľom zabezpečuje veľkú
moc a akumulovať ďalší kapitál. V súčasnosti ~1% obyvateľov sveta
vlastní ~50% svetového majetku a ich podiel na svetovom majetku sa
ďalej zvyšuje. Naproti tomu 70% najchudobnejších sveta, ktorí majú
čistý majetok menej ako 10 000 USD, vlastnia menej ako 2,9%
bohatstva sveta. Je to Motroctvo-Neofeudalizmus v modernej
kapitalistickej podobe, kde Motrokári si upevňujú svoje pozície
a Motroci sú čoraz viac bezmocnejší.
Najväčším a jediným nepriateľom Motrokárov je Marxizmus
(socializmus a komunisti), pretože hlása všeľudové vlastníctvo
výrobných prostriedkov a tým aj kapitálu. Vedia, že Marxizmus je
jediná alternatíva, ktorá, keď im zoberie majetok, odstráni ich od moci.
Aby sa tak nestalo, Motrokári vlastnia a platia si veľa inštitúcii,
kazateľov, politikov, globálne médiá, ktoré dlhodobo šíria filozofiu
„vedeckého antikomunizmu“ a vychovávajú ďalšie a ďalšie generácie
BoPKotov. Ako dokazujú denne masmédiá, antikomunistická
propaganda sa opiera hlavne o globálne, profesionálne generované
klamstvá, emócie a zavádzajúce informácie s cieľom vychovať
šťastného, vytunelovaného a morálne úchylného BoPKoTa. Títo noví
bojovníci, BoPKoTi, ako pevný pilier svetových a slovenských
Motrokov, majú ochraňovať mocných a ich majetok, majú nenávidieť
Marxizmus, socializmus, komunistov, a v prípade potreby ich ísť aj
s nadšením zabíjať.
Napríklad na Slovensku väčšina súčasnej generácie mladšej ako
40-45 rokov je už odchovaná výlučne na antikomunistickej propagande.
Preto cieľom knižky je aj ukázať, ako sa vyrábajú slovenskí BoPKoTi.
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V neposlednom rade, cieľom knižky je aj zistiť, či vzdelanie,
ekonomiku, kultúru, kvalitu života, dodržiavania ľudských práv, atď.,
dokázali BoPKoTi na Slovensku po roku 1989 zhoršiť (alebo zlepšiť?)
účinnejšie v porovnaní, keď u nás pôsobili:
Attila,
Kagan Bajan,
Batuchán,
Čierny mor,
Sulejman II.,
Bethlen,
Napoleon,
Hitler,
Stalin,
Všetci menovaní nás v minulosti vždy od niečoho oslobodili, a
predpokladám, že aj oni na výročie oslobodenia vykonávali rituálne
orgazmy.
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1. Poľnohospodárstvo
„Zločin“ komunistov na Slovensku v poľnohospodárstve je
ukázaný na Obrázku 01. Tento zločin komunistov je obzvlášť
významný, lebo sa jedná o potravinovú bezpečnosť Slovenska. Zločin
vidieť z vývoja hrubej domácej produkcie (HDP) v poľnohospodárstve
v stálych cenách za socializmu a vývoj po roku 1989, počas vlády
BoBKoTov. Z obrázku vidieť nárast produkcie za socializmu a úpadok
za kapitalizmu. Zničenie nášho poľnohospodárstva bol praktický
výsledok vedecky pripravených krokov Motrokárov, zväčša z Európskej
únie, pri kolonizácii Slovenska. V roku 2012 produkcia
v poľnohospodárstve v stálych cenách bola už len 50% roku 1989. To je
za predpokladu, keby produkcia v poľnohospodárstve po roku 1989
nestúpala. Produkcia v poľnohospodárstve po roku 1989, namiesto toho,
aby išla 23 rokov dopredu, tak sa vrátila 55 rokov späť. Z vedeckého
skúmania Obrázku 01 jasne vidieť komunistický zázrak počas
socializmu 1948-1989 a úpadok až degeneráciu, keď sa chytili vlády
BoPKoTi.
Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický
zázrak v poľnohospodárstve by pokračoval až do roku 2012, ako je
extrapolované na Obrázku 02. V roku 2012 reálna produkcia
v poľnohospodárstve v stálych cenách by bola už len 39%
extrapolovaného roku 2012. Z tohto sa dá zhruba vypočítať strata
v poľnohospodárstve od roku 1989 do 2012. Vychádza to na 47,5 mld.
Eur v stálych cenách roku 2000. BoPKoTi by mohli porozmýšľať, čo
všetko by sa za to dalo kúpiť, postaviť, alebo kde tieto peniaze
investovať. Napríklad z tejto sumy by sme mohli vyplácať dôchodky po
dobu 77 rokov.
„Zločin“ komunistov v počte dobytka na Slovensku je ukázaný
na Obrázku 03. Na obrázku je ukázaný počet hovädzieho dobytka na
Slovensku za kapitalizmu pred rokom 1948, počas socializmu
a súčasného kapitalizmu. Počet dobytka stúpal počas socializmu
a radikálne klesol a klesá počas súčasného kapitalistického zázraku.
V roku 2012 počet hovädzieho dobytka bol už len 29% počtu v roku
1989. Predpokladám, že toto percento by bolo ešte nižšie, keby sme
extrapolovali pokračovanie komunistického zázraku až do roku 2012.
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Predpokladám, že zdecimovanie počtu dobytka na Slovensku pripravili
kapitalistickí odborníci riadiaci sa jediným základným zákonom
kapitalizmu – zabezpečenie maximálneho zisku. Oni už dávno pred
prevratom 1989, vybrali správnych BoPKoTov, ktorí zabezpečenie im
maximálneho ziska razantne vykonali s profesionalitou im vlastnou.
Dokázali zdecimovať počty dobytka účinnejšie, ako počas druhej
svetovej vojny Nemci, Červená armáda, slovenskí a ruskí partizáni
dohromady. Možno teraz máme menej hovädzieho dobytka na
obyvateľa, ako za čias Márie Terézie. Vrátili sme sa späť o 100 rokov,
alebo priamo do feudalizmu. Takto bol oslobodený od komunistickéj
totality slovenský hovädzí dobytok, len škoda, že 20 miliónov
hovädzieho dobytka si slobody a demokracie neužilo.
„Zločin“ komunistov v počte ošípaných na Slovensku je ukázaný
na Obrázku 04. Počet ošípaných stúpal počas komunistického zázrakusocializmu a radikálne klesol a klesá počas súčasného kapitalistického
barbarizmu. V roku 2012 počet ošípaných bol už len 23% počtu v roku
1989. BoPKoTi môžu byť právom hrdí, že zdecimovali stavy dobytka
až na úroveň kapitalizmu, ktorý sme to mali pred rokom 1948. Aké sú
straty v počte ošípaných v eurách, za predpokladu, že ich počet by
nestúpal po roku 1989? Z obrázku sa dá vypočítať, že 27,4 miliónov
ošípaných si demokracie a ich oslobodenie od komunistickej totality
neužilo.
Podobne ako v prípade ošípaných to platí aj v prípade oviec, ako
je ukázané na Obrázku 05. Z obrázku sa dá vypočítať, že v roku 2012
sme mali len 66% počtu oviec v porovnaní s rokom 1989 a že 5,3
milióna oviec si demokracie a ich oslobodenie od komunistickej totality
neužilo. Treba ale pochváliť BoPKoTov, že posledné roky sa im darí
zvyšovať stavy oviec a treba len dúfať, že to pôjde aj tak ďalej a za
niekoľko rokov alebo desaťročí dobehnú a aj predbehnú zločinných
komunistov.
„Zločin“ komunistov v produkcii a spotrebe mäsa na Slovensku,
je súčasťou potravinovej bezpečnosti Slovenska. Preto ho naše médiá
nesmú prezradiť. Aj im to aj trochu uznávam, pretože myslieť na
potravinovú bezpečnosť Slovenska počas novembrových osláv
antikomunistického orgazmu, by mohlo pokaziť akékoľvek jeho
vyvrcholenie. Z Obrázku 06 vidieť „nehorázny zločin komunizmu“,
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keď produkcia mäsa na Slovensky stúpala až do roku 1990 a po prevrate
začala závratným demokratickým tempom klesať. Produkcia mäsa na
Slovensku v roku 2012 dosiahla len 17% socializmu a stále klesá.
Predpokladám, že takýmto závratným tempom klesala produkcia mäsa
na Slovensku naposledy počas hynutia dinosaurov.
V produkcii mäsa počas kapitalistického zázraku sme sa vrátili viac
ako 50 rokov dozadu. Je možné, že na jedného obyvateľa, dnešná
produkcia mäsa už môže byť na úrovni prvých Slovanov, ktorí na
našom území začali poľnohospodáriť pred mnohými storočiami.
Keď extrapolujeme vývoj produkcie mäsa až do roku 2007, dajú
sa odhadnúť straty v produkcii za obdobie 1990-2007 (Obrázok 07).
Strata je 5,9 miliardy kg živej váhy do roku 2007. Koľko je to do roku
2012? Nech to vypočítajú BoPKoTi.
Klasickým príkladom „zločinu komunistov“, opakovaným asi
miliónkrát od prevratu 1989 bol nedostatok mäsa za socializmu.
Týmto príkladom vychovávajú klasickí BoPKoTi novú generáciu
slovenských ale aj svetových BoPKoTov. Týmto zločinom sa často
začínalo štandardne tunelovať na Slobodnej Európe alebo Hlasu
Ameriky. Doteraz o tom vedia krásne básniť nielen BoPKoTi, ale už aj
mierne premytí počas veľkých a malých antikomunistických orgazmov.
Tento zločin je ukázaný na Obrázku 8. Spotreba mäsa stúpala počas
komunistického zázraku a klesá počas kapitalistického barbarizmu,
v roku 2012 dosiahla len 61% socializmu. Samozrejme, tuná je potrebné
pochváliť BoPKoTov, že sa starajú o naše zdravie a konečne časť
obyvateľov nabehla na zdravú bezmäsitú stravu. I keď treba dodať, že
BoPKoTi to dosiahli modernejšími metódami, ktoré sa ešte v Západnej
Európe nepoužívajú.
Bol nedostatok mäsa za socializmu? Samozrejme, že bol v 50-tich
alebo v 60-tich rokoch socializmu. Dôvodom bolo, že ľudia počas
komunistického zázraku začali zarábať peniaze a mali ich viac, ako bolo
v predajniach mäsa. Čo sa ale nová generácia BoPKoTov nesmie pýtať,
sú otázky. Aká bola a ako sa zvyšovala výroba a spotreba mäsa na
obyvateľa za kapitalizmu, napríklad v rokoch 1900-1948? Bola táto
spotreba za kapitalizmu väčšia ako za socializmu? Inými slovami,
mohol si bežní obyvateľ Slovenska za kapitalizmu dovoliť kúpiť viac
a častejšie mäso, ako za socializmu?
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K spotrebe mäsa počas socializmu ma viažu dve príhody z USA,
z roku 1988, keď som tam bol na študijnom pobyte. Za čas som tam žil
v spoločnosti, nazvem to Nort-Haven-komúny, kde bol poradovník, kto
bude kedy variť večeru pre ostatných. Pamätám si, že ja som vždy varil
večeru s mäsom. Až sa ma všetci začali vypytovať, že či ja doma
v Československu jedávam každý deň mäso. Viem, že som im
odpovedal, že v našej rodine sme jedáva každý deň mäso, možno okrem
piatku, keď bol pôst. Neviem, či mi uverili.
Druhá príhoda je spojená z dokumentárnym filmom v TV v USA.
Bolo to približne v roku 1988 alebo na jar 1989. Bol to dokumentárny
film o nedostatku potravín v socialistickom Československu. Pamätám
si ako kamera počas komentára stále zaberala frontu asi 15-30, väčšinou
mladých ľudí, ktorý stáli v rade pri stene. Dlhý televízny šot bol
ukončený pomalým otáčaním kamery od ľudí stojacích vo fronte na
ulicu. Až vtedy som zistil, že ľudia stáli vo fronte na Václavkom
námestí v Prahe, a ako som si prečítal zo záberu kamery na „obchod“,
čakali na žemľu alebo párky, pretože nápis nad okienkom do ulice bol
„rýchle občerstvení“.
Ďalší významný „zločin“ komunistov vidieť na Obrázku 09
o produkcii mlieka na Slovensku. Produkcia mlieka stúpala počas
komunistického zázraku a rapídne poklesla počas kapitalistického
barbarizmu. V roku 2012 bola už len 47% v porovnaní zo socializmom.
To je za predpokladu, keby produkcia mlieka po roku 1989 nestúpala.
Produkcia mlieka po roku 1989, namiesto toho, aby išla 23 rokov
dopredu, tak sa vrátila viac ako polstoročie dozadu. Pravdepodobne aj
v tomto prípade naši BoPKoTi pracovali a stále pracujú profesionálne.
Straty za roky 1990-2012 sú 19,8 miliárd litrov, čo vychádza 2,6 litra
mlieka na obyvateľa planéty.
Podobný trend ako produkcia mlieka má aj spotreba mlieka
a mliečnych výrobkov na obyvateľa, ako vidieť na Obrázku 10. Za
socializmu spotreba rapídne stúpala a za kapitalizmu ešte rapídnejšie
klesala. Aj v tomto parametri sme sa možno vrátili do dôb Márie
Terézie alebo možno aj do doby príchodu Cyrila a Metóda na územie
Slovenska.
„Zločin“ komunistov v produkcii vajec na Slovensku je ukázaný
na Obrázku 11. Z obrázku vidieť, že produkcia počas socializmu stále
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stúpala, a keby nedošlo v roku 1989 k prevratu a demokratickému
ničeniu produkcie vajec, tak dnes by sme vajcami mohli kŕmiť aj
Číňanov. V roku 2012 produkcia vajec bola len 63% produkcie z roku
1989. Keby produkcia vajec po roku 1989 ostala na rovnakej úrovni tak
strata je 14 miliardy vajec.
Ďalší vzorový príklad „zločinu“ komunistov je ukázaný na
Obrázku 12, kde je zobrazený rozvoj vinohradníctva na Slovensku
počas komunistického zázraku a jeho úpadok keď to začali riadiť
BoPKoTi. BoPKoTi dokázali zničiť plochu vinohradov až na úroveň,
ktorú sme mali 1948. Z toho je jasné, že BoPKoti k návratu ku
kapitalizmu to mysleli ozaj dôsledne.
Štatistické ročenky SR podávajú ešte mnoho ďalších dôkazov o
„zločinoch“ komunistov. Ja som pre zaujímavosť vybral len pár
parametrov. Záujemcovia o ďalšie parametre si môžu prezrieť
Štatistické ročenky SR.
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1.1. Komunistické poľnohospodárstvo a BoPKoTi
Obrázky 01-12 jasne potvrdzujú komunistický zázrak
v poľnohospodárstve a úpadok až jeho zničenie BoPKoTmi. Je potrebné
pripomenúť, že pri odstránení socializmu, kolonizácií Slovenska
a ničení poľnohospodárstva významnou mierou negatívne prispela
cirkev a jej najbigotnejší predstavitelia.
Dôležitým faktom je, že 50% zničenie nášho poľnohospodárstva
nastalo ihneď ako sa zákony demokracie voľného trhu dostali do praxe.
Uvedené výsledky v poľnohospodárstve jednoznačne dokazujú
nezlúčitelnosť demokracie a kapitalizmu, z čoho vyplýva neuveriteľná
ničivá sila demokracie, ktorá sa dá využiť na všeličo možné, a keď je to
potrebné aj na ničenie ekonomiky, a ako bude uvedené ďalej aj na
ničenie vzdelania, vedy, kultúry...
Z obrázkov
predpokladám,
že
BoPKoTi
ničili
naše
poľnohospodárstvo účinnejšie, ako keď u nás mali moc: Attila, Kagan
Bajan, Batuchán, Čierny mor, Sulejman II., Bethlen, Napoleon, Hitler,
Stalin.
Musím sa priznať, keby som sa denne nepresviedčal na vlastné oči
a uši, nikdy by som si nepomyslel, že „demokratické médiá“ dokážu tak
vytunelovať, premyť a „degenerovať“ mozgy väčšiny občanov.
„Demokratické verejnoprávne a súkromné média“ v tomto smere
fungujú absolutne totalitne a profesionálne. BoPKoti majú tak
vytunelovaní mozog, že Obrázky 01-12 ich vôbec neoslovia, nič z nich
nepochopia. Osobne, vedecky obdivujem médiá, ktoré dokážu vychovať
súčasného BoPKoTa, ktorý, pozerajúc na Obrázky 01-12, dôjde
k presvedčeniu, že komunisti boli neschopný, socializmus krachoval
a všetko sa zlepšili keď nás od zločinného komunizmu oslobodili
BoPKoTi. Je to krásny učebnicový príklad, keď vytunelovaný mozog
BopKoTa prevláda nad faktami a je pripravený urobiť všetko, čo mu
súčasní Motrokári nakážu.
Čo hovoria na vývoj slovenského komunistického-kapitalistického
poľnohospodárstva a jeho zničení BoPKoTmi, médiá? Nič. Všetky
verejnoprávne a súkromné médiá v rámci profesionálnej informačnej
totality slobody slova a demokracie majú zakázané prezentovať
čokoľvek, čo by socializmus a komunistov ukázalo v pozitívnom svetle
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a BoPKotov ako bandu ničiteľov. Je to súčasť našej mediálnej
degenerácie. Predsa ich cieľom v tejto oblasti je vychovávať
slovenských BoPKoTov, a ako mám možnosť poznať, aj ich vychovali.
Paradoxom je, že namiesto toho, aby sme sa komunistickým
poľnohospodárstvom chválili, tak ho zatracujeme a BoPKoti to
pravidelne okydávajú. Takto BoPKoTi robia všetko možné, aby nás
ostatní v zahraničí pokladali za hlúpy, neschopný a „menejcenný“ národ
alebo občanov.
Čo hovoria na vývoj poľnohospodárstva BoPKoTi?
- Väčšina nič, lebo o nej vďaka slobode slova a degeneračnom štandarde
médií nevedia. So svojimi vytunelovanými mozgami dokola
opakujú, ako bolo za komunistov zle, ako sme boli zaostali a ako
konečne po odstránení komunistov od moci, atď...
- Tá skupina BoPKoTov, ktorá a poľnohospodárstve niečo vie, je
presvedčená, že za úpadok poľnohospodárstva sú zodpovední
komunisti, lebo sú tam stále aj po roku 1989. Je to fráza, ktorá sa
používa aj v iných prípadoch pri tunelovaní a premývaní mozgov
BoPKoTov.
- Najmúdrejší BoPKoTi argumentujú, že poľnohospodárstvo je
primitívne odvetvie ekonomiky s malou pridanou hodnotou a nie je
veľmi dôležité. Vraj je potrebné rozvíjať priemysel,
nanotechnológie, genetiku, atď..., a poľnohospodárke výrobky je
výhodnejšie lacno dovážať zo zahraničia.
Pretože ma zaujímalo, či to je pravda, pozrel som si obrázky, aký názor
majú na to v technicky najvyspelejšej krajine - USA a v komunistickej
Číne, kde sa nedostali k moci BoPKoTi. Z Obrázku 13 a Obrázku 14
vidieť, že produkcia mäsa od roku 1980 až do 2007 stúpala
a konzumácia sa menila málo. Je možné, že v USA odborníci na
poľnohospodárstvo sú hlúpi, a zaoberajú sa produkciou
v poľnohospodárstve, s primitívnym odvetvím ekonomiky s malou
pridanou hodnotou. Ako to je v komunistickej Číne? Z Obrázku 15
a Obrázku 16 vidieť, že produkcia, a konzumácia všetkých druhov
mäsa od roku 1981 až do 1996 stúpala. Predpokladám, že to bude tým,
že sa tam k moci nedostali BoPKoTi.
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Obrázok 13. Produkcia rôznych druhov mäsa v USA od 1980 do
2007. http://www.thepoultrysite.com/articles/527/
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Obrázok 14. Konzumácia rôznych druhov mäsa v USA od 1980 do
2007. http://www.thepoultrysite.com/articles/527/
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Obrázok 15. Produkcia rôznych druhov mäsa v komunistickej Číne
1985-1996.
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Obrázok 16. Konzumácia mäsa v komunistickej Číne 1980-2013.
http://www.ers.usda.gov/amber-waves/2014-april/china-in-the-nextdecade-rising-meat-demand-and-growing-imports-offeed.aspx#.VMNdWUeG9Ok
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1.2. Kvízová otázka pre BoPKoTov:
Dokázali BoPKoTi profesionálnejšie a razantnejšie zničiť naše
poľnohospodárstvo v porovnaní, keď nás v minulosti oslobodil:
Attila?
Kagan Bajan?
Batuchán?
Čierny mor?
Sulejman II.?
Bethlen?
Napoleon?
Hitler?
Stalin?
Alebo, keby na Slovensku po roku 1989 vládlo stádo šimpanzov?
Odpoveď je jasná, ja ju neprezradím.

1.3. Kvízová otázka pre počítač:
Pretože ma zaujímalo, prečo došlo k 50% zničeniu socialistického
poľnohospodárstva, dal som túto otázku počítaču, ktorý bol vybavený
hypotetickým programom vyhodnocovania katastrof na našej planéte
posledných 2000 rokov. Počítač chvíľu skúmal Obrázky 01-12 a potom
uviedol odpoveď:
1.) „V roku 1989 vypukla 3. Svetová vojna a Slovensko stratilo 2
milióna obyvateľov.“
Keď som zavrhol túto odpoveď, počítač odpovedal druhou
alternatívou.
2.) „V roku 1989 vypukla na Slovensku pandémia moru a zomrelo tam
2 milióny obyvateľov.“
Keď som zavrhol aj túto odpoveď, počítač odpovedal treťou
alternatívou.
3.) „V roku 1989 Slovensko z vonku napadla veľká banda barbarovlúpežníkov,
ktorí,
v rámci
konkurencie,
zničili
50%
poľnohospodárstva.“
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Keď som čiastočne zavrhol aj túto odpoveď, počítač odpovedal
ďalšou, alternatívou:
4.) „V roku 1989 sa na Slovensku dostala k moci banda barbarovničiteľov-BoBKoTov, ktorá, v rámci mentálneho vyžitia,
systematicky zničili 50% poľnohospodárstva.“
Keď som predbežne prijal túto alternatívu, tak som poznamenal, že
mne sa zdá, ako keby na Slovensku po prevrate 1989 začalo
vládnuť stádo šimpanzov.
5.) Počítač odpovedať ihneď. „Nie je to pravda. Keby na Slovensku po
prevrate 1989 vládlo stádo šimpanzov, tak výkonnosť
poľnohospodárstva by zotrvačnosťou stále mierne stúpala, možno
neskoršie by sa rast zastavil. Ale v žiadnom prípade by nedošlo
k jeho 50% zničeniu. Je potrebné si uvedomiť, že šimpanzy
nevedia písať a čítať, takže by nemohli prijať mnoho zákonov za
účelom zničenia poľnohospodárstva a nevedeli by podpísať
kolonizačné zmluvy s Motrokármi, ako to urobili BoPKoTi“.
Keď som predbežne prijal túto alternatívu, spýtal som sa ho, aby
menovite dodal zoznam barbarov-ničiteľov-BoPKoTov.
6.) Počítač mi odpovedal, aby som si prečítal noviny a pozrel televízne
archívy z prvých rokov od prevratu 17.11.1989, všetci sú tam
menovite, mnohí až doteraz. Tvrdé jadro tvoria stále BoPKoTi.

1.4. BoPKoTovské poľnohospodárstvo – záver
Po odstránení komunistov od moci, po prevrate v roku 1989,
BoPKoTi postavili na Slovensku veľa pomníkov našej degenerácie
(musím uznať, že v tom sú ozaj dobrí). Jedným z nich je aj zničenie
poľnohospodárstva, čo nemá v našich dejinách obdobu. Ale to ich ešte
neuspokojilo, chceli sa vyžiť v ďalších a ďalších antikomunistických
orgazmoch. Preto k zničeniu poľnohospodárstva, ako čerešničku na
torte, pridali novelu Trestného zákona SR (§422d) s účinnosťou od
1.9.2011 z ktorého vyplýva, že komunistická a fašistická ideológia
a prax sú rovnaké a rovnako zločinné. Z novely zákona ďalej vyplýva,
že
ak
niekto
povie
pravdu
o komunistickom
zázraku
v poľnohospodárstve potrestá sa uväznením na šesť mesiacov až tri
roky. Z novely zákona ďalej vyplýva, že namiesto toho, aby sme boli na
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komunistický zázrak hrdý, musíme to považovať za zločin komunizmu,
a komunistov, ktorí to riadili, za zločincov porovnateľných s fašistami.
Paradoxne, ľudia, ktorí aktívne bojovali za odstránenie socializmu
a komunistov od moci a po roku 1989 zničili socialistické
poľnohospodárstvo boli vyznamenávaní a rôzne odmeňovaní. BoPKoTi
k tomu prijali aj Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z.,
ktorý ustanovuje podmienky priznania postavenia účastníka
protikomunistického odboja a pôsobnosť Ústavu pamäti národa na
úseku starostlivosti o účastníkov protikomunistického odboja. Zákon
hovorí, že pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor
občanov proti komunistickému režimu prejavený či prejavovaný
organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17.
novembra 1989.
Paragraf §422d Trestného zákona SR a Zákon o
protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., sú len malou ukážkou,
ako funguje súčasný profesionálny totalitný systém, ako základ výchovy
BoPKoTov a Motroctva. Je potrebné si uvedomiť, že zákaz
prezentovania komunistického zázraku automaticky znamená, zákaz
prezentovania, ako BoPKoTi razantne zničili naše poľnohospodárstvo.

1.5. Ku vyššie uvedeným paragrafom pár dôležitých otázok aj
s odpoveďami:
1.) No povedzte, nevyplýva z týchto zákonov jednoznačne, že sme
degenerovaní, patriaci medzi menejcennú rasu? Odpoveď jednoznačne áno. Alebo, že by to boli len BoPKoTi? Odpoveď je tak
jasná, že ju ani neuvádzam.
2.) Môžeme s týmto degeneračným stupňom dosiahnuť niečo viac, ako
len byť hrdí, slovenskí, dlhodobí Motroci? Odpoveď - v žiadnom
prípade nič viac nedosiahneme.
3.) Musia byť majitelia alebo mnohí pracovníci v mienkotvorných
médiách morálne chorý? Odpoveď je tak jasná, že ju ani neuvádzam.

Komunisti vs BoPKoTi [38]

2. Stavebníctvo, priemysel a HDP
„Zločin“ komunistov v stavebníctve. Stavebná produkcia na
Slovensku v stálych cenách od roku 1948 až do 2012 je zobrazená na
Obrázku 17. Produkcia bola nízka do roku 1948, ale za socializmu, do
roku 1989, sa zvýšila na 2041%, a po transformácii na kapitalizmus sa
dramaticky znížila. Stavebná produkcia v roku 2012 dosahovala len
49% produkcie v roku 1989.
Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický
zázrak v stavebníctve by pokračoval až do roku 2007, ako je
extrapolované na Obrázku 18. Z tohto sa dá zhruba vypočítať strata
v stavebníctve, napríklad, od roku 1989 do 2007. Vychádza to na 2615
mld. Sk (87 mld. Eur) v stálych cenách roku 2000. BoPKoTi by mohli
porozmýšľať, čo všetko by sa za to dalo kúpiť, postaviť, alebo kde tieto
peniaze investovať. Napríklad, keď v roku 2000 stál 3-izbový byt 2
milióny Sk, potom straty v stavebníctve sa rovnajú cene 1,3 milióna
bytov.
„Zločin“ komunistov vo výstavbe bytov. Počet odovzdaných
bytov sa zvyšoval počas socializmu a dramaticky sa znížil po prijatí
zákonov kapitalizmu (Obrázok 19). Počet odovzdaných bytov v roku
2012 dosahoval iba 46% počtu odovzdaných bytov v roku 1989 a je
porovnateľný s počtom, ktorý sme dosiahli počas socializmu už v roku
1950, t.j. vrátili sme sa o 62 rokov späť. Veľkým „zločinom“
komunistov bolo, že dávali byty mladým rodinám skoro zadarmo aj
z mladomanželskou pôžičku 30000 Kčs, čo pri zohľadnení inflácie sa
rovná zhruba dnešných 300 000 Sk. Súčasní demokrati toto všetko
nahradili 3 miliónovými bytmi, na ktoré si vybrané mladé rodiny môžu
požičať, podpíšu pôžičku na 30 rokov – t.j. podpíšu 30 ročné
nevoľníctvo, kde budú splácať byt zhruba polovicou platu.
Zdá sa, že my väčšina ešte dlho budeme bývať v králikárňach,
ktoré postavili „zločinní“ komunisti počas komunistického zázraku
budovania Slovenska a dali nám ich skoro zadarmo.
„Zločin“ komunistov v priemysle. Úvodom poznamenávam, že
v dôsledku menenia parametrov hodnotenie priemyselnej produkcie
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a HDP posledných 25 rokov, údaje na grafoch priemyselnej produkcie
a HDP sú najlepším priblížením, ktoré som získal a normoval zo
Štatistických ročeniek SR. Mojou neschopnosťou alebo nejakou
záhadou som v Štatistickej ročenke SR 2013 nemohol nájsť vývoj
priemyselnej produkcie na Slovensku v stálych cenách posledných 2530 rokov. Preto na Obrázku 20 sú prepočítané a nanormované hodnoty.
Čo keby si BoPKoTi dali prestávku v okydávaní socializmu
a komunistov a našli presné uvedené údaje. Verím, že BopKoTi nie sú
vytunelovaní a ľahko aj oni zistia rast priemyselnej produkcie Slovenska
za posledných 50-100 rokov? A keď už to budú mať, tak už ľahko
vypočítajú, koľko po roku 1989 vyprodukovali slovenskí Motroci
a koľko na nás zarobili Motrokári.
Priemyselná produkcia Slovenska od roku 1936 do 2012 v stálych
cenách 1995 je na Obrázku 20. Z obrázka vidieť, že produkcia bola
veľmi nízka do roku 1948 a dramaticky rástla počas komunistického
zázraku do roku 1989 (zvýšila sa na 3 286%). Po zavedení kapitalizmu
produkcia klesla, v roku 2004 produkcia dosiahla úroveň roku 1989,
neskoršie stúpala. Pretože BoPKoTi po roku 1989 vymenili všeľudové
vlastníctvo priemyselných podnikov za kolonizačné vlastníctvo,
stúpanie priemyselnej produkcie po roku 1989 už nie je v súlade
s čistým príjmom na člena domácnosti, platmi, dôchodkami, sociálnym
zabezpečením alebo podporou školstva, zdravotníctva alebo vedy.
Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický
zázrak v priemysle by pokračoval až do roku 2007, ako je extrapolované
na Obrázku 21. Z extrapolácie sa dá zhruba vypočítať strata
v priemysle od roku 1989 do 2007. Vychádza to na 6291 mld. Sk
v stálych cenách roku 1995. BopKoTi by mohli vypočítať, koľko rokov
by sme nemuseli platiť dane, alebo mať dovolenku, keby sme mali tieto
peniaze, keby nedošlo k prevratu v roku 1989. Napríklad, keď v roku
1995 stál 3-izbový byt 1 milión Sk, potom straty v priemysle sa rovnajú
cene 6,29 milióna bytov. To znamená, že každý občan SR by dostal 3izbový byt zadarmo a ešte by nám ostalo 800000 bytov, z ktorých by sa
mohli urobiť rekreačné strediská pre deti. Opravujem, keby nedošlo
k prevratu v roku 1989, 3-izbový byt by stál možno 0,2 milióna Sk,
takže každý občan by mal zadarmo 5 bytov. Alebo za tieto peniaze by sa
dalo postaviť metro v dĺžke 6291 km (pri predpoklade nákladov 1 mld.
Sk na km v cenách roku 1995). To znamená, že celé Slovensko by bolo
prepletené metrom, pričom okrajové stanice by boli v Paríži, v Londýne,
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v Ríme, Kyjeve alebo v Aténach. Ja si myslím, že toto pochopí aj dobre
ukovaný z následne zakalený BoPKoT, pokiaľ mu ako tak funguje
mozog.
„Zločin“ komunistov v hrubom domácom produkte. Bohužiaľ,
v Štatistickej ročenke SR 2013 som nebol schopný nájsť údaje rastu
HDP v stálych cenách za posledných 10-25 rokov, aby som doplnil,
poprípade poopravil Obrázok 22. Dúfam, že to nie je tajné. Lebo, keby
som to vedel, tak by som dal do korelácie rast HDP v stálych cenách
s rastom dôchodkov, platmi, sociálnym zabezpečením a pod. Čo keby si
BoPKoTi dali prestávku v okydávaní socializmu a komunistov a našli
uvedené údaje. Ako som už uviedol, verím, že BopKoTi vedia viac ako
len jesť, piť, kakať, cikať, súložiť, okydávať socializmus a komunistov,
a ľahko zistia alebo vypočítajú rast HDP Slovenska za posledných 50100 rokov? A hneď by mohli vypočítať, aj koľko po roku 1989
vyprodukovali slovenskí Motroci, koľko na nás zarábajú Motrokári
ročne, ako to koreluje s rastom dôchodkov, platmi, sociálnym
zabezpečením a pod.
Rast HDP Slovenska od roku 1948 až 2007 v stálych cenách je
prezentovaný na Obrázku 22. HDP bol do roku 1948 nízky a
dramaticky stúpal počas komunistického zázraku. Po roku 1989 klesol a
neskoršie začal opäť prudko stúpať. HDP v stálych cenách bol v roku
2007 už o 50-70% vyšší, ako v roku 1989. Koľko to je v roku 2014?
„Zločin“ komunistov vo výrobe chladničiek, traktorov, dreva ....
Na Obrázkoch 23, 24 a 25 je ukázaná produkcia chladničiek, traktorov,
dreva a výrobkov z dreva počas komunistického zázraku v porovnaní
s barbarizmom, ktorý nastal po prevrate 1989. Je to len pár príkladov
mnohých podnikov, ktoré boli vybudované počas komunistického
zázraku 1948-1989 a zničené v rámci kolonizačného protokolu
Slovenska po prevrate roku 1989 [6]. Pre zaujímavosť, v Prílohe 1. na
konci knižky, uvádzam zoznam týchto podnikov [z knihy 6]. Väčšina
podnikov bola po prevrate 1989 zničená alebo predaná skoro zadarmo
kolonizátorom. Myslím si, že BoPKoTi by mi mohli poslať osud
podnikov, ktoré poznajú z okolia, vybudovaných počas komunistického
zázraku, a ktoré, keď sa dostali k moci, zničili.
Na ďalších obrázkoch pridávam ešte pár komunistických zázrakov
(Obrázky 26-32), aby BoPKoTi mali čo okydávať, a sem tam dostať aj
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antikomunistický orgazmus. Na obrázkoch je zobrazený len
komunistický zázrak počas socializmu, a prosím BoPKoTov, aby tam
dokreslili kapitalistický zázrak, vývoj po roku 1989, keď sa dostali
k absolútnej moci, lebo to sú ich výsledky.
Neverím, že BoPKoTi okrem okydávania socializmu a komunistov,
ničenia všetkého, čo komunisti vybudovali, a okrem ešte piť, jesť,
kakať, cikať a súložiť nič iné nevedia, a verím, že hodnoty
kapitalistického zázraku po roku 1989 do obrázkov ľahko dokreslia. Ak
nie, tak ozaj žijú len v mentálnom rozsahu piť, jesť, kakať, cikať
a súložiť a ešte vedia okydávania socializmu a komunistov. Nakoniec
poznamenávam, aby si BoPKoTi nemýlili napríklad výrobu televízorov
počas komunistického zázraku na Slovensku so súčasnou výrobou
televízorov, kde slovenskí Motroci pracujú na Slovensku v továrňach
Motrokárov len ako lacná pracovná sila.
Z mnohých pomníkov našej degenerácie po roku 1989 som
v tejto oblasti vybral rozvoj energetického priemyslu na Slovensku v %
(Obrázok 28). Počas komunistického zázraku od roku 1948 do 1989
energetický priemysel vzrástol na 4196%, t. j. 42 – krát za 40 rokov.
Toto dokázali komunisti bez stáži v USA, alebo v Západnej Európe, bez
poradcov všetkého druhu zo zahraničia, z finančného sektora a hlavne
bez zadlženia. Je potrebné pripomenúť, že to bolo v čase, keď západné
demokratické krajiny vyhlásili embargo na dovoz nových technológií do
bývalých socialistických krajín.
Aj v tomto prípade BoPKoTi po roku 1989 postavili krásny pomník
našej degenerácie (treba uznať, že v tomto sú vynikajúci). Po roku 1989,
deti v školách, odborníci v TV-diskusiách, BoPKoTi, morálni uchyláci
alebo bežní neznalí ľudia, nielenže nesmú byť hrdí na tieto
komunistické zázraky, ale nesmú o nich nič vedieť. Nesmú nič vedieť
o rozvoji priemyslu, energetiky, dôchodkového alebo sociálneho
zabezpečenia ... atď.
A to pre BoPKoTov nebolo dosť, išli ešte ďalej. Posunuli nás ešte
na vyšší degeneračný stupeň tým, že priemyselný, energetický alebo
sociálny komunistický zázrak musíme pokladať za zločin komunizmu
porovnatelný zo zločinmi fašizmu. A kto by vývoj v týchto oblastiach
počas komunizmu schvaloval a nepokladal to za zločin komunizmu, ten
podľa Trestného zákona SR (§422d) sa bude trestať uväznením na šesť
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mesiacov až tri roky. Je potrebné si uvedomiť, že zákaz
prezentovania komunistického zázraku v priemysle automaticky
znamená, zákaz prezentovania, ako ho BoPKoTi razantne zničili.
No povedzte, nie sme my len profesionálna, geneticky morálne
degenerovaná „menejcenná rasa“? Alebo, že by to boli len BoPKoTi?
Môžeme s týmto degeneračným stupňom dosiahnuť niečo viac, ako
len byť hrdí slovenskí dlhodobí Motroci? V žiadnom prípade nie.

2.1. Kvízová otázka pre BoPKoTov:
Dokázali BoPKoTi profesionálnejšie a razantnejšie zničiť naše
stavebníctvo a priemysel v porovnaní, keď nás v minulosti oslobodil:
Attila?
Kagan Bajan?
Batuchán?
Čierny mor?
Sulejman II.?
Bethlen?
Napoleon?
Hitler?
Stalin?
Alebo, keby na Slovensku po roku 1989 vládlo stádo šimpanzov?
Odpoveď je jasná, ja ju neprezradím.

2.2. Kvízová otázka pre počítač:
Pretože ma zaujímalo, prečo došlo k 51% zničeniu socialistického
stavebníctva, k zničeniu väčšiny socialistického priemyslu a jeho
nahradeniu kolonizačným priemyslom, dal som túto otázku počítaču.
Dostal som tie isté odpovede, ako v prípade poľnohospodárstva – sú
uvedené nižšie.
Dôležitým faktom je, že 51% zničenie nášho stavebníctva,
k zničeniu väčšiny socialistického priemyslu a jeho nahradeniu
kolonizačným priemyslom nastalo ihneď ako sa BoPKoTi dostali
k moci a zabezpečili aby sa zákony demokracie voľného trhu dostali do
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praxe. Uvedené výsledky jednoznačne dokazujú neuveriteľnú ničivú
silu demokracie, ktorá sa dá využiť na všeličo možné, a keď je to
potrebné aj na ničenie ekonomiky, a ako bude uvedené ďalej aj na
ničenie vzdelania, vedy, kultúry... Štatistické údaje aj v tomto prípade
ukazujú, že kapitalizmus a demokracia nie sú zlučiteľné.
Je možné, že ničivá sila demokracie bola účinnejšia, ako, keď naše
stavebníctvo ovplyvňovali: Attila, Kagan Bajan, Batuchán, Čierny mor,
Sulejman II., Bethlen, Napoleon, Hitler, Stalin?
Pretože ma zaujímalo, prečo došlo k 51% zničeniu socialistického
stavebníctva..., dal som túto otázku počítaču, ktorý bol vybavený
hypotetickým programom vyhodnocovania katastrof na našej planéte
posledných 2000 rokov. Počítač chvíľu skúmal Obrázky 17-28 a potom
uviedol odpoveď:
1.) „V roku 1989 vypukla 3. Svetová vojna a Slovensko stratilo 2
milióna obyvateľov.“
Keď som zavrhol túto odpoveď, počítač odpovedal druhou
alternatívou.
2.) „V roku 1989 vypukla na Slovensku pandémia moru a zomrelo tam
2 milióny obyvateľov.“
Keď som zavrhol aj túto odpoveď, počítač odpovedal treťou
alternatívou.
3.) „V roku 1989 Slovensko z vonku napadla veľká banda barbarovlúpežníkov, ktorí, v rámci konkurencie, zničili stavebníctvo
a priemysel.“
Keď som čiastočne zavrhol aj túto odpoveď, počítač odpovedal
ďalšou, alternatívou:
4.) „V roku 1989 sa na Slovensku dostala k moci banda barbarovničiteľov-BoBKoTov, ktorá, v rámci mentálneho vyžitia,
systematicky zničili stavebníctvo, priemysel...“
Keď som predbežne prijal túto alternatívu, tak som poznamenal, že
mne sa zdá, ako keby na Slovensku po prevrate 1989 začalo
vládnuť stádo šimpanzov.
5.) Počítač odpovedať ihneď. „Nie je to pravda. Keby na Slovensku po
prevrate 1989 vládlo stádo šimpanzov, tak výkonnosť stavebníctva
a priemyslu by zotrvačnosťou stále stúpala, možno neskoršie by sa
rast zastavil. Ale v žiadnom prípade by nedošlo k jeho ~50%
zničeniu. Je potrebné si uvedomiť, že šimpanzy nevedia písať
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a čítať, takže by nemohli prijať mnoho zákonov za účelom zničenia
stavebníctva... a nevedeli by podpísať kolonizačné zmluvy s
Motrokármi, ako to urobili BoPKoTi“.
Keď som predbežne prijal túto alternatívu, spýtal som sa ho, aby
menovite dodal zoznam barbarov-ničiteľov-BoPKoTov.
6.) Počítač mi odpovedal, aby som si prečítal noviny a pozrel televízne
archívy z prvých rokov od prevratu 17.11.1989, všetci sú tam
menovite, mnohí až doteraz. Tvrdé jadro tvoria stále BoPKoTi.

2.3. BoPKoTovské stavebníctvo a priemysel – záver
Po odstránení komunistov od moci, po prevrate v roku 1989,
BoPKoTi postavili na Slovensku veľa pomníkov našej degenerácie.
Jedným z nich je aj zničenie stavebníctva a priemyslu, čo nemá v našich
dejinách obdobu. Ale to ich ešte neuspokojilo, chceli sa vyžiť v ďalších
a ďalších
antikomunistických
orgazmoch.
Preto
k zničeniu
poľnohospodárstva, ako čerešničku na torte, pridali novelu Trestného
zákona SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 z ktorého vyplýva, že
komunistická a fašistická ideológia a prax sú rovnaké a rovnako
zločinné. Z novely zákona ďalej vyplýva, že ak niekto povie pravdu
o komunistickom zázraku v stavebníctve a priemysle potrestá sa
uväznením na šesť mesiacov až tri roky. Z novely zákona ďalej vyplýva,
že namiesto toho, aby sme boli na tento komunistický zázrak hrdý,
musíme to považovať za zločin komunizmu, a komunistov, ktorí to
riadili, za zločincov porovnateľných s fašistami.
Paradoxne, ľudia, ktorí aktívne bojovali za odstránenie socializmu
a komunistov od moci a po roku 1989 významne zničili socialistické
stavebníctvo a priemysel boli vyznamenávaní a rôzne odmeňovaní.
BoPKoTi k tomu prijali aj Zákon o protikomunistickom odboji č.
219/2006 Z. z., ktorý ustanovuje podmienky priznania postavenia
účastníka protikomunistického odboja a pôsobnosť Ústavu pamäti
národa na úseku starostlivosti o účastníkov protikomunistického odboja.
Zákon hovorí, že pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny
odpor občanov proti komunistickému režimu prejavený či prejavovaný
organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17.
novembra 1989.
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Paragraf §422d Trestného zákona SR a Zákon o
protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., sú len malou ukážkou,
ako funguje súčasný profesionálny totalitný systém, ako základ výchovy
BoPKoTov a Motroctva. Je potrebné si uvedomiť, že zákaz
prezentovania komunistického zázraku automaticky znamená, zákaz
prezentovania, ako BoPKoTi razantne zničili naše poľnohospodárstvo.

2.4. Ku vyššie uvedeným paragrafom pár dôležitých otázok aj
s odpoveďami:
1.) No povedzte, nevyplýva z týchto zákonov jednoznačne, že sme
degenerovaní, patriaci medzi menejcennú rasu? Odpoveď jednoznačne áno. Alebo, že by to boli len BoPKoTi? Odpoveď je tak
jasná, že ju ani neuvádzam.
2.) Môžeme s týmto degeneračným stupňom dosiahnuť niečo viac, ako
len byť hrdí, slovenskí, dlhodobí Motroci? Odpoveď - v žiadnom
prípade nič viac nedosiahneme.
3.) Musia byť majitelia alebo mnohí pracovníci v mienkotvorných
médiách morálne chorý? Odpoveď je tak jasná, že ju ani neuvádzam.
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3. Kvalita života a kolonizácia Slovenska
„Zločin“ komunistov v indexe spotrebiteľských cien je ukázaný
za Obrázkoch 33 a 34. Spotrebiteľské ceny počas komunistického
zázraku po dobu 40 rokov, v dôsledku plánovaného hospodárstva
a nízkej infláciu, rástli nevýrazne. Naproti tomu, za socializmu,
v porovnaní so spotrebiteľskými cenami, výrazne rástli nominálne
mzdy, až 3-krát za 40 rokov (Obrázok 33) a nominálne dôchodky, viac
ako 4-krát za 40 rokov (Obrázok 34). Po zničení socializmu na
Slovensku, odstránenia komunistov od moci po roku 1989, sa dostali
k moci BoPKoTi. BoPKoTi ihneď začali na Slovensku ničiť všetko čo
vybudovali komunisti lebo to vraj bolo zlé, a úprimne sa tešili každému
Motrokárovi, ktorého dotiahli na Slovensko. V súčasnosti už každé malé
mestečko sa môže pýšiť aspoň jedným vlastným Motrokárom.
V niektorých mestečkách za posledných 25 rokov sa vystriedali
niekoľkí. Ako vidieť z Obrázkov 33 a 34, nominálne mzdy a dôchodky
začali prudko rásť, keď sa chytili vlády BoPKoTi po roku 1989.
Zaujímavé je, že aj spotrebiteľské ceny začali prudko rásť, dokonca
väčšinou prudšie, ako mzdy a dôchodky. Takže z rastu platov alebo
dôchodkov nič nemáme. Prudký nárast spotrebiteľských cien dokazuje
aj znehodnotenie úspor. Z obrázkov vidieť fungovanie základného
zákona kapitalizmu o využití všetkých prostriedkov zabezpečiť si
maximálny zisk. Čím budeme mať vyššie platy, alebo dôchodky, tým
nám Motrokári zvýšia ceny všetkého, čo potrebujeme pre život. A my
musíme opäť pracovať na doraz. Skrátka ceny v kapitalizme sa regulujú
podľa toho, aká je kúpna sila obyvateľstva. Preto aj ja sa snažím, robiť
čo najmenej, aby som nezvýšil kúpnu silu obyvateľov, lebo viem, že
ihneď ako sa zvýši, zvýši sa aj cena bytov, pozemkov, elektriny a plynu,
atď... Samozrejme netreba zabudnúť, že čím viac budem robiť, tým sa
Motrokári a slovenské bandy kriminálnikov budú mať lepšie.
Čo keby BoPKoTi okrem okydávania socializmu a komunistov
zabezpečili, aby naše platy a dôchodky rástli 3-4 krát rýchlejšie, ako
spotrebiteľské ceny, tak ako to dokázali „zločinní“ komunisti za
socializmu. Ja nechápem prečo to neurobia, veď majú dostupný svetový
„novhav“
stovky
až
tisícky
odborníkov
v bankovom,
poisťovnom, hospodárskom, atď... sektore, ktorí boli mnohokrát na
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vedeckých stážach v zahraničí, na mnohých školeniach, za čo aj
dostávajú adekvátne platy.
Píšem to preto, lebo stále neverím, že BoPKoTi, ktorí ako bábky
Motrokárov odstránili komunistov od moci, nič iné nevedia len: jesť,
piť, kakať cikať a súložiť. Verím, že keby boli tak dobrí v riadení štátu
ako sú v okydávaní socializmu a komunistov, a v predvádzaní sa v
antikomunistických orgazmoch, tak ozaj by sa vyplnili ich sľuby
z rokov 1989-1993, že za päť rokov Slovensko dobehne Rakúsko.
Alebo, Obrázky 33 a 34 dokazujú, že ozaj nič iné nevedia?
Odpoveď neprezradím.
„Zločin“ komunistov v reálnych príjmoch. Štatistická ročenka SR
2013 uvádza, že index reálnych miezd v roku 2012 dosiahol úroveň
111,1 % v porovnaní s rokom 1990. To znamená, že priemerná reálna
mzda sa za 22 rokov zvýšila o 11,1%. Tento údaj, ktorý sa bežne
používa pri výchove BoPKoTov, má viac zavádzajúcich faktorov.
Neporovnáva vývoj reálnej mzdy s rokmi socializmu (1948-1989).
V decembri roku 1990 bola reálna mzda už o 10% nižšia, ako v roku
1989, priemer za rok 1990 bol o 5-6% nižší ako v roku 1989. Z toho
zhruba vyplýva, že za 22 rokov kapitalizmu reálne mzdy významne
nestúpli a dôchodky a ďalšie sociálne zabezpečenia nedosiahli úroveň
socializmu. Ďalším zavádzajúcim údajom je, že sa neuvádza medián
priemernej mzdy. A nakoniec, do priemernej mzdy sa nepočíta „mzda“
bezdomovcov, ani nezamestnaných a ani ľudí, o ktorých sa nič nevie
(toto by mali tiež prešetriť a prepočítať BoPKoTi). Keby sa aj príjem
týchto ľudí započítal do priemernej mzdy, tak by „mzda“ nedosahovala
úroveň socializmu. Pripomínam, že počas komunistického zázraku sme
bezdomovcov a nezamestnaných nemali, priemerná mzda bola ozaj
priemerná. Predstavme si, že na Slovensku by bolo zamestnaných len
100 ľudí s dobrými platmi, a ostatní by zamierali hladom kade-tade.
Štatistika by uvádzala priemerný plat týchto 100 ľudí a neznalý čitateľ
by bol presvedčený, ako sa máme dobre.
Na Obrázku 35 vidieť, že reálne mzdy na Slovensku rástli úmerne
s rastom HDP počas socializmu a po prevrate roku 1989 významne
klesli a nie sú úmerné rastu HDP (porovnaj Obrázok 35 s Obrázkom
22). Reálne mzdy posledné roky mierne prevýšili ich úroveň za
socializmu, ale tempo rastu je menšie. Je potrebné si uvedomiť, že na
obrázku po roku 1989 sú zahrnutí len tí, ktorí sú zamestnaní.
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Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický
zázrak v raste reálnych miezd by pokračoval až do roku 2007, ako je
extrapolované na Obrázku 36. Z extrapolácie sa dá zhruba vypočítať
strata na mzde jedného priemerného pracovníka od roku 1989 do 2007.
Vychádza to okolo 78000 Sk (v stálych cenách roku 2004). Súhrnné
straty 2 miliónov pracovníkov na Slovensku sú zhruba 156 miliárd Sk
(s.c. 2004). BoPKoTi by mohli vypočítať straty za roky 1990-2012 a
porozmýšľať, čo všetko by sa za to dalo kúpiť, postaviť, alebo kde tieto
peniaze investovať, keby nedošlo k prevratu v roku 1989.
Aby sme sa vyhli zavádzajúcej informácii o priemernej mzde za
kapitalizmu, ktorá nesúvisí s kvalitou života všetkých občanov, je
potrebné porovnať rozdelenie príjmov na člena domácnosti
(mikrocenzus), nájsť v tomto rozdelení priemer a medián. BoPKoTi
určite vedia o čom hovorím. Bohužiaľ, mojou neschopnosťou som
nedokázal zohnať údaje o čistom príjme na člena domácnosti za
posledných 12 rokov (je možné, že neexistujú alebo sú tajné). Posledné
údaje som zohnal z roku 2002 (Obrázok 37). Z obrázku vidieť, že
reálne čisté príjmy na člena domácnosti, ktoré stúpali počas 40 rokov
socializmu, boli v roku 1988 stále vyššie, ako po 20 rokoch budovania
kapitalizmu, v roku 2002. Predpokladám, že reálne príjmy na člena
domácnosti (zahrňujúc aj bezdomovcov) za 25 rokov kapitalizmu
nedosiahli úroveň socializmu. A ak dosiahol, tak rast čistých príjmov
bol nižší ako za socializmu. Ale to by mohli zistiť a prepočítať
BoPKoTi v prestávkach medzi okydávaním socializmu a komunistov.
„Zločin“ komunistov v reálnych dôchodkoch. Ako vidieť
z Obrázku 38, reálne dôchodky na Slovensku rástli úmerne s rastom
HDP počas komunistického zázraku za 19 rokov (1970-1989) sa zvýšili
v stálych cenách o 67%. Po roku 1989 významne klesli a začali stúpať
až po roku 1994. Bohužiaľ v Štatistických ročenkách SR za posledné
roky som nenašiel relevantné porovnanie dôchodkov v stálych cenách
po roku 2003, takže nemôžem vypočítať stratu reálne dôchodky a ani
stratu, ktorú utrpeli dôchodci v dôsledku prevratu v roku 1989. Ale
verím, že BoPKoTi to vedia a ľahko to vypočítajú a doplnia údaje do
Obrázku 38.
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„Zločin“ komunistov – neplatenie kolonizačnej dávky
moderným otrokárom (Motrokárom) po dobu 40 rokov. Tento
zločin je veľmi významný a až BoPKoTi zabezpečili opäť platenie
kolonizačnej dávky po prevrate roku 1989. Pretože Slovensko počas
komunistického zázraku-socializmu nebolo kolonizované, neplatilo ani
kolonizačnú dávku Motrokárom. Platenie kolonizačnej dávky Slovenska
Motrokárom v zahraničí sa dá zhruba odhadnúť z pomeru našich
príjmov, dôchodkov, sociálneho zabezpečenia ku HDP u nás
a v bohatých EU krajinách. HDP u nás je vyšší ku príjmom, alebo inak
povedané, za tú istú prácu slovenský Motrok na Slovensku dostane
často menej ako 50% v porovnaní s jeho kolegom v bohatých EU
krajinách alebo vo svete. Pretože BoPKoTi nás predali do Motroctva
slušilo by sa, keby aspoň vypočítali ročnú kolonizačnú dávku Slovenska
vyplývajúcu s nižších platov slovenských Motrokov v kolonizačných
podnikoch na Slovensku podobne ako napríklad v publikácii [6]. Ďalej
by mohli vypočítať koľko je to za 25 rokov ich vlády a odhadli, koľko
to bude v budúcnosti, pokiaľ sa Motroctva nezbavíme.
Kolonizačná dávka Slovenska súvisí aj s nárastom totálneho
zahraničného dlhu Slovenska, ako je ukázané na Obrázku 39.
Zahraničný dlh Slovenska počas komunistického zázraku bol nízky
a bol zhruba rovný hodnote, ktorú sme požičali do zahraničia. Po roku
1989, keď sa k moci dostali BoPKoTi, začali tak prudko všetko ničiť, že
na chod štátu im nestačilo predávať náš spoločný majetok (predali
zhruba majetok za 600 mld. Sk) museli si začať požičiavať
a požičiavajú si doteraz. Zaujímavé, že čím viac sa ukazovala ich
neschopnosť, tím viac okydávali socializmus a komunistov, a počas
Veľkého antikomunistického orgazmu v roku 2011 pridali §422d do
Trestného zákonníka SR.
Keďže zahraničný dlh je výsledok profesionálnej práce BoPKoTov,
patrí sa, aby vypočítali, koľko sme zaplatili kolonizačnú dávku
Motrokárom za posledných 25 rokov, ako úroky zo zahraničného dlhu.
Je táto hodnota už vyššia alebo nižšia, ako hodnota všetkého
sprivatizovaného majetku? BoPKoTi to určite vedia.
Aj tuná je potrebné pripomenúť, že pri odstránení socializmu,
kolonizácií Slovenska a ničení poľnohospodárstva, priemyslu,
finančného sektora, atď... významnou mierou negatívne prispela cirkev
a jej najbigotnejší predstavitelia. Ich nenávisť ku socializmu, ku
komunistom a ateistom bola živnou pôdou pre Motrokárov v zahraničí,
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ktorí v mene maximálneho zisku použili kresťanských BoPKoTov na
našu kolonizáciu.

3.1. Národný dlh Slovenska:
Webová stránka
http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/slovakia,
zobrazuje
národný dlh Slovenska online. Dňa 18.12.2014 o 8:54 hod slovenského
času som z nej odpísal niekoľko údajov o našom národnom dlhu.
Národný dlh Slovenska je 45 690 983 437 = 45,7 mld. Eur
Úroky za rok: 2 095 796 909 Eur = 2,1 mld. Eur
Populácia 5 410 836 obyvateľov
HDP = 78 408 579 466 = 78,4 mld Eur
Úroky platené za sekundu = 66 Eur
Dlh na obyvateľa: 8 444 Eur
Dlh ako % HDP = 58,27%
Ozaj, komu to platíme? A koľko sme na úrokoch zaplatili posledných
25 rokov? Dúfam, že aspoň BoPKoTi to vedia, už len kvôli historikom.
BoPKoTi určite vedia, ako by sa dalo použiť 2 mld Eur ročne, keby sme
ich nemuseli splácať ako úroky z dlhu.
Ďalej uvádzam, pre porovnanie národný dlh Slovenska a USA
v USD.
Národný dlh Slovenska 18.12.2014, 8:50 Slovenský čas
56 876 115 633 USD = 56,9 mld. USD
Úroky za rok: 2 608 848 000 USD = 2,6 mld. USD
Populácia 5 410 836 obyvateľov
HDP = 97 603 000 000 = 97,6 mld USD
Úroky platené za sekundu = 83 USD
Dlh na obyvateľa: 10 512 USD
Dlh ako % HDP = 58,27%
http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/unitedstates
National debt of United states, 18.12.2014, 8:42 Slovenský čas
18 009 606 474 910 USD = 18,01 triliónov USD
Úroky za rok: 521 976 699 045 USD = 522 mld. USD
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Populácia 318 009 960 obyvateľov
HDP = 17 294 000 000 000 = 17,29 triliónov USD
Úroky platené za sekundu = 16 552 USD
Dlh na obyvateľa: 56 632 USD
Dlh ako % HDP = 104,14%
Pre zaujímavosť uvádzam pár údajov z návrhu rozpočtu SR na rok
2015:
Príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v sume 14 193 391 188 eur.
Výdavky štátneho rozpočtu sa určujú v sume 16 634 963 231 eur.
Schodok štátneho rozpočtu sa určuje v sume 2 441 572 043 eur.
Splatné čiastky istín štátneho dlhu v roku 2015 sú vo výške 5 846
248 748 Eur (5,8 mld Eur). Čo je 41% príjmov štátneho rozpočtu.
Súhrnne, v roku 2015 z príjmov do štátneho rozpočtu musíme 41%
vrátiť ako dlh a úroky. Aby štát prežil ďalší rok, ta si v roku 2015
požičiame 2 441 572 043 Eur.
Pripomíňam, že počas komunistického zázraku rozpočet bol vyvážený,
príjem sa rovnal výdajom.
Splátky totálneho dlhového servisu:
Odpísané z knihy Socializmus verzus kapitalizmus
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47
Našu kolonizáciu dokumentuje aj splácanie totálneho dlhu
Slovenska v zahraničnej mene (Total Debt Service), ako ju dokumentujú
správy OSN „Human Development Reports“. Podľa správ z posledných
rokov 2000 – 2004 splácanie totálneho dlhu Slovenska v zahraničnej
mene (Total Debt Service = peniaze zaplatené v cudzej mene)
v bežných cenách SKK ročne, bolo nasledujúce:
1998=79 mld Sk, týždenne sme splácali 1,5 mld Sk.
1999=73 mld Sk, týždenne sme splácali 1,4 mld Sk.
2000=126 mld Sk, týždenne sme splácali 2,4 mld Sk.
2001=129 mld Sk, týždenne sme splácali 2,5 mld Sk.
2002=157 mld Sk, týždenne sme splácali 3,0 mld Sk.
Spolu len za týchto päť rokov Slovensko zaplatilo totálny dlhový
servis v cudzej mene v hodnote 564 mld Sk. Táto suma je rovnaká alebo
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až vyššia ako hodnota sprivatizovaného majetku na Slovensku po roku
1989. Z toho vyplýva, že všetky podniky, banky, poisťovne, bary,
reštaurácie a hotely, ktoré sa privatizovali do zahraničia, naše
ponovembrové vlády odovzdali zahraničiu zadarmo a ešte k nim ako
šľahačku máme doplatiť 20,7 mld. USD, čo je výška nášho
zahraničného dlhu v októbri 2004. V rámci demokratickej kolonizácie
stali sme sa permanentnými platcami dlhov a úrokov, možno aj na dlhé
roky, podobne ako ďalších 120 krajín sveta.
Paradoxne, počas tohto 5-ročného splácania celkového dlhu
v cudzej mene v hodnote 564 mld Sk náš zahraničný dlh neklesol, ale
stúpol z 9,9 mld USD, ktorý sme mali v roku 1997, na 18,7 mld USD,
ktorý sme mali koncom júna 2004. Len za posledných 6,5 roka náš
zahraničný dlh stúpol o 8,8 mld USD, čo pri kurze 32 Sk/USD je o 282
mld Sk viac. Podľa tohto kurzu sme si požičiavali 1,8 mld Sk týždenne.
O takúto sumu rástol náš zahraničný dlh týždenne.
Pre porovnanie – v roku 2002 celkový dlhový servis Slovenska bol
14,3% HDP (t.j. do zahraničia putovala celá 7,5 týždňová produkcia
HDP len ako splátka celkového dlhového servisu). Vyšší celkový
dlhový servis malo len 6 zo 177 krajín: Maďarsko 22,6% HDP, Thajsko
15,6%, Kazachstan 16,7%, Turecko 15,0%, Belize 22,3% a Kongo
16,2% HDP. Tabuľka pri najbohatších 23 krajinách dlhový servis
neuvádza, pravdepodobne sú to krajiny, ktorým sa platí. Poznámka:
Publikácia OSN o stave ľudstva (HDR) v rokoch ~2002 ešte uvádzala
dlhový servis krajín v cudzej mene, dnes ich už neuvádza.
„Zločin“ komunizmu – zabránenie kolonizácii Slovenska
a Východnej Európy po dobu 40-70 rokov. Tento „zločin“
komunizmu najlepšie charakterizuje hodnota Dow indexu na New
Yorskej burze (Obrázok 40 a 41). Z Obrázku 40 vidieť, že nominálna
hodnota Dow indexu (táto hodnota sa prezentuje v médiách) za 90
rokov stúpla na hodnotu ~2700 bodov a za 10 rokov kolonizácie
bývalého socialistického bloku z ~2700 bodov na 11723 bodov. Ako to
bolo v prepočte na infláciu – v reálnych cenách? Z Obrázku 41 vidieť,
že v roku 1990 v reálnych cenách index Dow dosahoval 30%
maximálnej hodnoty roku 2000. Ihneď po začatí kolonizácie Slovenska
a bývalého socialistického bloku index začal prudko stúpať a na
začiatku roka 2000 dosiahol maximálnu hodnotu 100%. Je až
neuveriteľné, aký bohatý bol bývalý socialistický blok. Obrazne sa dá
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povedať, že podľa Newyorskej burzy bol dva-krát bohatší, ako akcie
kapitalistického bloku v roku 1990. Samozrejme do bohatstva bývalého
socialistického bloku je potrebné zarátať aj 400 miliónov občanov, t.j.
nás - vysokokvalitných Motrokov, ktorých kolonizátori po roku 1990
začali vlastniť a využívať. Podľa
http://buzz.money.cnn.com/2013/03/06/dow-record-inflation-adjusted/
reálne hodnoty Dow indexu (prepočítané na infláciu) dňa 6.3.2013 stále
nadosiahli úroveň roku 2000. (Podľa: Hibah Yousuf March 6, 2013:
10:25 AM ET. In inflation adjusted terms, the Dow is still 11% below
its all-time high set in January 2000.)
„Zločin“ komunistov v zaostávaní za Rakúskom. Jedna zo
štandardných fráz pri tunelovaní mozgov BoPKoTov Motrokármi zo
Slobodnej Európy, Hlasu Ameriky a z mnohých ďalších predsunutých
kolonizačných základní v novembri 1989 bola, že po odstránení
socializmu dobehneme Rakúsko za 5 rokov, pričom najprofesionálnejší
BoPKoTi tvrdili, že už za 3 roky.
Obrázok 42 ukazuje údaje z publikácií OSN HDR, ako sa menila
kvalita života občanov Slovenska, Českej republiky, Rakúska a USA za
posledných 20 rokov (HDI index). Z vývoja v rokoch 1988-2006 vidieť,
že relatívna kvalita života na Slovensku sa zhoršila, klesli sme zo 26.27. miesta, na ktorom sme boli za socializmu, na 41.-42. miesto za
kapitalizmu, a po zmene kritérií hodnotenia HDI, sme si polepšili až na
31. miesto v roku 2011, a od vtedy si pohoršujeme. Rakúsko sme za 3-5
rokov nedobehli, skôr viac zaostávame. Česká republika posledné roky
v poradí HDI je zhruba na rovnakom mieste ako za socializmu
a čiastočne dobieha Rakúsko. Ostatné krajiny V4 sú na tom podobne
ako Slovensko (Obrázok 43).
Komunistický zázrak vo vytváraní pracovných príležitostí je
zobrazený na Obrázku 44. Počas 41 rokov komunistického zázraku
(1948-1989), komunisti vytvorili 996 000 pracovných miest, t.j.
vytvárali 24 300 pracovných miezd ročne. Vytvárali to doma
z vlastných zdrojov. Až teraz si uvedomujem, že to nie je také
jednoduché. Preto sa hlboko skláňam pred ich profesionalitou, že to
dokázali.
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Naproti tomu BoPKoTi, ihneď ako sa dostali k moci,
v antikomunistickom ošiali najskôr zničili čo mohli a vytvorili armádu
nezamestnaných. Aby sme nezačali na Slovensku hladovať, museli aj
oni vytvárať pracovné miesta. Začali na Slovensko pozývať
Motrokárov, a nás občanov SR, obrazne povedané, predávali na voľnom
trhu za 10-40% cenu. Väčšinu z nás predali doma a mnohí sa išli predať
sami do zahraničia. Takto to funguje už dlhú dobu v rozvojových
krajinách. V súčasnosti zahraničné korporácie na Slovensku produkujú
viac ako 90% vývozu a viac ako 90% zisku.
Záverom len pripomínam, že aj komunistický zázrak vo vytváraní
pracovných miest, 24300 ročne, komunistami je podľa §422d Trestného
zákona SR fašizmus a je trestné to prezentovať.
Komunistický zázrak v zamestnanosti. BoPKoti v mediálnych
volebných reláciách majú vždy vynikajúce recepty na riešenie
nezamestnanosti (ako aj na všetko ostatné) na Slovensku. Samozrejme,
sú to vždy len menšie a väčšie halucinácie a táraniny, ktoré tu už
počúvame 25 rokov. Nikdy nič nevyriešili a ani nikdy nevyriešia. Takto
to je v celom kapitalistickom svete. Naproti tomu ma fascinuje
komunistický zázrak humanity, civilizácie a dodržiavania ľudských práv
na Slovensku čoho súčasťou je aj vyriešenie problém nezamestnanosti
(Obrázky 44 a 45). Komunisti vedia, že stačí, aby štát vlastniť
rozhodujúcu väčšinu v strategických podnikoch, mal v rukách jednu
povolenú štátnu banku, jednu povolenú štátnu poisťovňu, atď... Potom
môže zaviesť plánované hospodárstvo, päťročnice, kde sa naplánuje aj
plná zamestnanosť. V komunistickej Číne, v 5-ročných plánoch bola
a je nezamestnanosť plánovaná na <5%. Posledné roky je
nezamestnanosť v Číne okolo 4,1% (Obrázok 46), čo je menej ako vo
všetkých krajinách EÚ (Obrázok 47). Z Obrázku 47 vidieť, že
Slovensko v nezamestnanosti v EÚ dosiahlo pekné 5. miesto.
My komunisti pokladáme nezamestnanosť za veľký zločin BoPKoTov
proti ľudskosti a za dôkaz degenerovanosti kapitalistického systému,
ktorý si už mnohí vyskúšali na vlastnej koži.
Chudoba. Nebudem tuná písať o chudobe, BoPKoTi také niečo
nepochopia. Záujemcovia o chudobu na Slovensku si môžu pozrieť:
Zuzana Kusá a kol. Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení
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v Slovenskej republike; Slovenská siež proti chudobe; IRIS 2012; ISBN
978-80-971225-5-3.
Bezdomovci, ako ďalší pomník našej degenerácie, ktorý to
BoPKoTi vybudovali, taktiež nebudem rozpisovať. Choďte sa pozrieť
na perifériu mesta alebo na stanicu. Pripomeniem len správu z „The
Guardian“, v Európskej únii (EÚ) žije na ulici vyše 4 milióny ľudí. Na
druhej strane je tu viac ako 11 miliónov prázdnych bytov a domov!
Záverom, Obrázky 33-47 potvrdzujú komunistický zázrak
humanity, civilizácie, kvality života a dodržiavania ľudských práv.
Musím sa priznať, že tak ako v prípade poľnohospodárstva a priemyslu,
keby som sa denne nepresviedčal na vlastné oči a úši, nikdy by som si
nepomyslel, že „demokratické“ médiá dokážu tak vytunelovať
a povymetať mozgy mnohým občanom a vychovávať toľko BoPKotov,
ako pilier Motroctva na Slovensku. Demokratické média, ako súčasť
profesionálnej informačnej totality, v tomto smere fungujú úplne
profesionálne. Aby BoPKoTi mohli plniť funkciu údernej sily
Motrokárov musia mať tak vymetený mozog, že ich Obrázky 33-47
vôbec neoslovia, nič z nich nepochopia. Osobne, vedecky obdivujem
médiá, ktoré dokážu vychovať súčasného BoPKoTa, ktorý, pozerajúc na
Obrázky 33-47, dôjde k presvedčeniu, že komunisti boli neschopný, že
to boli vlastne fašisti, že socializmus krachoval a všetko sa zlepšili keď
nás od zločinného komunizmu oslobodili BoPKoTi. Je to krásny
učebnicový príklad, keď vytunelovaný mozog prevláda nad faktami a je
pripravený urobiť všetko, čo mu súčasná svetová šľachta a Motrokári
nakážu.
Paradoxom je, že namiesto toho, aby sme sa komunistickým
zázrakom civilizácie, humanity a kvality života chválili, tak to
zatracujeme a BoPKoti to pravidelne okydávajú. Takto BoPKoTi robia
všetko možné, aby nás mnohí v zahraničí pokladali za hlúpy, neschopný
a „menejcenný“ národ alebo občanov. A to nie je všetko, ako čerešničku
na torte, pridali novelu Trestného zákon SR (§422d) s účinnosťou od
1.9.2011, z ktorého vyplýva, že komunistická a fašistická ideológia
a prax sú rovnaké a rovnako zločinné. Z novely zákona ďalej vyplýva,
že ak niekto povie pravdu o komunistickom zázraku v humanite
a kvalite života potrestá sa uväznením na šesť mesiacov až tri roky.
Z novely zákona ďalej vyplýva, že namiesto toho, aby sme boli na
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komunistický zázrak hrdý, musíme to považovať za zločin komunizmu,
a komunistov, ktorí to riadili za zločincov porovnateľných s fašistami.
Paradoxne, ľudia ktorí aktívne bojovali za odstránenie socializmu
a komunistov od moci a prakticky tým významne zničili socialistický
priemysel, stavebníctvo a kvalitu života, po roku 1989 boli
vyznamenávaní a rôzne odmeňovaní. BoPKoTi si k tomu prijali aj
Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., ktorý ustanovuje
podmienky priznania postavenia účastníka protikomunistického odboja
a pôsobnosť Ústavu pamäti národa na úseku starostlivosti o účastníkov
protikomunistického odboja. Zákon hovorí, že pod protikomunistickým
odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému
režimu prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v
období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989.
Paragraf §422d Trestného zákona SR a Zákon o
protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., sú len malou ukážkou
našej degenerácia po roku 1989, ako funguje súčasný profesionálny
totalitný systém, ako základ Motroctva. Je potrebné si uvedomiť, že
zákaz prezentovania komunistického zázraku automaticky znamená,
zákaz prezentovania ako BoPKoTi razantne zničili náše hospodárstvo
a kvalitu života.
No povedzte, nie sme my degenerovaní, patriaci medzi „menejcennú
rasu“? Alebo, že by to boli len BoPKoTi?
Môžeme s týmto degeneračným stupňom dosiahnuť niečo viac, ako len
byť hrdí, slovenskí, dlhodobí Motroci? V žiadnom prípade nie.
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Obrázok 33
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Obrázok 34
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Obrázok 35

Komunisti vs BoPKoTi [76]

Obrázok 36
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Obrázok 37
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Obrázok 38
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Obrázok 39
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Obrázok 40. Nominálne hodnoty Dow indexu na New Yorskej burze
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Obrázok 41. Hodnota Dow indexu na New Yorskej burze normovaná
na infláciu. Adaptované z http://homepage.mac.com/ttsmyf/
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Obrázok 42
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Obrázok 43
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Obrázok 44
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Obrázok 45
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Obrázok 46. Percento nezamestnaných v komunistickej Číne
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Obrázok 47. Percento nezamestnaných v EÚ v novembri 2014. Podľa
Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Unemployment_rates,_season
ally_adjusted,_November_2014.png
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4. Náš degeneračný štandard vo vede a výskume
„Zločin“ komunistov pri rozvoji vedy a výskumu na Slovensku je
veľmi významný, ako vidieť z Obrázkov 48 a 49. Na Obrázku 48 je
ukázaný komunistický zázrak nárastu pracovníkov vedy a výskumu na
Slovensku od roku 1948 (počet prac. bol 3 218) až do roku 1988 (počet
prac. 64 944, nárast na 2018%). Nárast pracovníkov bol v súlade
s komunistickým zázrakom rozvoja poľnohospodárstva, priemyslu,
stavebníctva, vedy a techniky. Po roku 1989 sa v bývalom
socialistickom bloku dostali k moci BoPKoTi a došlo k zničeniu
Východoeurópskej civilizácie a jej následnej kolonizácii. V dôsledku
toho na Slovensku počet pracovníkov vedy a výskumu prudko klesol po
roku 1989, a v roku 2012 dosiahol len 28 880 pracovníkov (44% roku
1988).
Zničenie vedy a vedeckého rozvoja kolonizovanej krajiny patrí
medzi
základné
články
kolonizačných
protokolov.
Naši
kolonizátori, BoPKoTi a slovenská šľachta majú pravdu. Načo je
Slovákom vedecké vzdelanie, veda, rozvoj výskumu, veď v rámci
kolonizácie Slovenska robia a budú aj tak robiť drotárov v zahraničných
podnikoch na Slovensku alebo v zahraničí. Načo bude našim dievčatámslúžkam, opatrovateľkám a doprovodkyňám všetkého druhu v ďalekom
svete vedecké vzdelanie, veda a rozvoj výskumu? Silno predpokladám,
že vedecké vzdelanie, veda, rozvoj výskumu by bránilo v masovej
aktívnej
účasti
na
výročných
novembrových
oslavách
antikomunistického orgazmu.
Aj tu je potrebné pripomenúť, že pri odstránení socializmu,
kolonizácií Slovenska a ničení vedy a techniky významnou mierou
negatívne prispela cirkev a jej najbigotnejší predstavitelia. Ich nenávisť
ku socializmu, ku komunistom a ateistom bola živnou pôdou pre
Motrokárov v zahraničí, ktorí v mene maximálneho zisku použili
kresťanských BoPKoTov na našu kolonizáciu.
Výdavky na vedu a výskum počas komunistického zázraku boli
okolo 3-4% HDP, a v percentách HDP boli porovnateľné s výdavkami
vyspelých kapitalistických krajín (Obrázku 49). Po roku 1989, v rámci
kolonizácia Slovenska a všeobecného úpadku, výdavky začali klesať
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a v roku 2007 dosiahli len 0,46% HDP. Takéto výdavky na vedu
a rozvoj dávajú napríklad Brazília alebo Čile. Posledné tri roky výdavky
na vedu a výskum trošku vzrástli, bolo to hlavne vďaka dotácií z EÚ.
Predpokladám, že v EÚ sa začali báť, že zničenie vedy a techniky
prekročilo optimálnu hodnotu čo by mohlo negatívne znížiť kvalitu
slovenského Motroka. Preto potrebovali do nás trošku zainvestovať.
Výdavky na vedu a výskum v súčasnosti predstavujú degeneračný
štandard slovenskej spoločnosti.
Porovnanie výdavkov na vedu a výskum s okolitými krajinami je na
Obrázku 50. Podpora v Českej republike a Rakúsku stále stúpa
a podpora na Slovensku je významne nižšia. V roku 2012 podpora vedy
a výskumu na Slovensku bola len 40% priemeru 28 krajín EÚ. Aj tu sa
prejavil výsledok BoPKoTov v plnej nahote.
Obrázky 48-50 potvrdzujú komunistický zázrak rozvoja vzdelania
vedy a techniky na Slovensku. Tak ako v prípade iných komunistických
zázrakov popísaných predchádzajúcich častiach, aj v tomto prípade,
nikdy by som si nepomyslel, že demokratické médiá dokážu tak
vytunelovať a povymetať mozgy mnohým občanom a vychovávať toľko
BoPKotov. Osobne, vedecky obdivujem médiá, ktoré dokážu vychovať
súčasného BoPKoTa, ktorý, pozerajúc na Obrázky 48-50, dôjde
k presvedčeniu, že komunisti boli neschopný, socializmus krachoval
a všetko sa zlepšili keď nás od zločinného komunizmu oslobodili
BoPKoTi. Je to krásny učebnicový príklad, keď vytunelovaný mozog
prevláda nad faktami a je pripravený urobiť všetko, čo mu súčasná
svetová šľachta a Motrokári nakážu.
Paradoxom je, že namiesto toho, aby sme sa komunistickým
zázrakom vo vzdelaní, rozvoja vedy a techniky chválili, tak to
zatracujeme a BoPKoti to pravidelne okydávajú. Takto BoPKoTi robia
všetko možné, aby nás ostatní v zahraničí pokladali za hlúpy, neschopný
a „menejcenný“ národ alebo občanov. A to nie je všetko, ako čerešničku
na torte, pridali novelu Trestného zákon SR (§422d) s účinnosťou od
1.9.2011 z ktorého vyplýva, že komunistická a fašistická ideológia
a prax sú rovnaké a rovnako zločinné. Z novely zákona ďalej vyplýva,
že ak niekto povie pravdu o komunistickom zázraku rozvoja vzdelania
vedy a techniky na Slovensku, potrestá sa uväznením na šesť mesiacov
až tri roky. Z novely zákona ďalej vyplýva, že namiesto toho, aby sme
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boli na komunistický zázrak hrdý, musíme to považovať za zločin
komunizmu, a komunistov, ktorí to riadili za zločincov porovnateľných
s fašistami.
Paradoxne, ľudia ktorí aktívne bojovali za odstránenie socializmu
a komunistov od moci a prakticky tým ničili socialistickú vedu a
výskum, po roku 1989 boli vyznamenávaní a rôzne odmeňovaní.
BoPKoTi k tomu prijali aj Zákon o protikomunistickom odboji č.
219/2006 Z. z., ktorý ustanovuje podmienky priznania postavenia
účastníka protikomunistického odboja a pôsobnosť Ústavu pamäti
národa na úseku starostlivosti o účastníkov protikomunistického odboja.
Zákon hovorí, že pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny
odpor občanov proti komunistickému režimu prejavený či prejavovaný
organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17.
novembra 1989.
Paragraf §422d Trestného zákona SR a Zákon o
protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., sú len malou ukážkou,
ako funguje súčasný profesionálny totalitný systém, ako základ
Motroctva.
Je
potrebné
si
uvedomiť,
že
zákaz
prezentovania komunistického zázraku automaticky znamená, zákaz
prezentovania ako BoPKoTi razantne zničili našu vedu a výskum.
No povedzte, nie sme my degenerovaní, patriaci medzi menejcennú
rasu? Alebo, že by to boli len BoPKoTi?
Môžeme s týmto degeneračným stupňom dosiahnuť niečo viac, ako len
byť hrdí slovenskí dlhodobí Motroci? V žiadnom prípade nie.
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Obrázok 48
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Obrázok 49
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Obrázok 50
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5. Kriminalita a úpadok spoločnosti
...začneme tým, že nenápadne zameníme ľudské hodnoty za
falzifikáty a donútime ľudí veriť v ne. Ako? Nájdeme svojich,
premýšľajúcich ľudí, pomocníkov a spojencov priamo v Rusku. Epizóda
za epizódou budeme zosmiešňovať grandiózne meradlo tragickej smrti
najvzdorovitejšieho národa na zemi, až jeho podvedomie nakoniec
definitívne a nenávratne vyhasne. Z literatúry a umenia postupne
napríklad vyleptáme ich sociálne putá - literatúra, divadlo, film - zo
všetkého, čo predstavuje a oslabuje základný zmysel pre umenie.
Budeme samozrejme vydržovať a vyzdvihovať takzvaných tvorcov, ktorí
budú zavádzať a vtĺkať do hláv ľudí a ich povedomia kult sexu, násilia,
sadizmu…
Lakomosť a impertinencia, lož a podvod, opilstvo a drogová
závislosť, živočíšny strach jedného pred druhým, zradu, nevraživosť
medzi národy a predovšetkým nevraživosť a nenávisť proti ruskému
ľudu, to všetko budeme obratne a nenápadne pestovať. A len niekoľkí,
veľmi málo sa dovtípia, pretože pochopia o čo tu ide. Takýchto ľudí
zaženieme však do bezvýchodiskového postavenia, urobíme ich terčom
výsmechu. Nájdeme spôsoby ako ich očierniť a potom ich prehlásime za
odpad spoločnosti."
(americký generál Allen Dulles, šéf politickej rozviedky USA v
Európe, neskôr riaditeľ CIA o eliminovaní /nielen/ Ruska) 1945-1946 v
Kongrese USA)
Vyššie uvedené ciele pred prevratom plnili zahraničné médiá,
disidenti, fundamentálni kresťania a „humanisti“. Po prevrate v roku
1989 to boli u nás etablované zahraničné masmédia. Národné médiá,
ktoré už riadili BoPKoTi, im v tom účinne pomáhali. Medzi
najvýznamnejšie patrili a patria TV Markíza a jej podobné, printové
média ako +1 deň, +7 dní, Sme... Ich prvým cieľom, v rámci ničenia
„socialistickej civilizácie“ bolo odstrániť všetko hodnotné, čo sme tu
mali a vychovať rýchlo novú generáciu slovenských Motrokov
fungujúcich v mentálnom rozsahu: jesť, piť, kakať, cikať, súložiť.
Myslím si, že nová generácia Motrokov, až na 1-10% výnimiek, je už

Komunisti vs BoPKoTi [95]

vychovaná. Posledné roky vo výchove BoPKoTov hrá významnú úlohu
TA3, ktorá sa sústreďuje na občanov s relatívne vyšším IQ.
Devastácia ekonomiky, morálky a kultúry, ako produkt vlády
BoPKoTov, demokracie a kolonizácie, sa zákonite prejavili v sociálnych
parametroch, ako je bežná kriminalita, násilie, vraždy na objednávke,
predaj ľudí.... Sú to jednoznačné parametre, ktoré hovoria o úpadku
spoločnosti, o degenerovanosti kapitalistického systému. Tieto fakty po
roku 1989 dokumentujú každoročne Štatistické ročenky SR, štatistiky
Eurostatu a OSN v kapitolách o kriminalite. Netreba ich ani študovať,
stačí keď si dnes prečítate noviny a pozriete správy v TV. Dokumentujú
to aj nasledujúce štatistické obrázky, ktorými sa protagonisti
antikomunistického orgazmu nebudú nikdy zaoberať.
„Zločin“ komunistov v práve na život. Tento „zločin“ patrí medzi
najťažšie zločiny BoPKoTov, i napriek tomu, že si ho nikdy
neuvedomia. Na Obrázku 51 je zobrazený nárast obyvateľstva
Slovenska za posledných 89 rokov. Z obrázku vidieť, že za posledných
25 rokov kapitalizmu prírastok obyvateľstva bol o ~750 000 menší ako
za rovnaké obdobie socializmu.
Kto rozhodol, že za posledných 25 rokov sa nenarodilo viac ako ¾
milióna detí? Že zo Slovenska zmizli dve budúce veľké mestá? Kto
zobral týmto deťom život ešte predtým, ako sa narodili? Kde sú naši
bojovníci proti potratom a stavitelia pomníkov „zločinov“ komunizmu,
že stratu 3/4 milióna životov za 25 rokov na malom Slovensku si ani
nevšimli? Ja viem, že v agende výchovy BoPKoTov toto určite nie je.
Počas komunistického zázraku od roku 1948 do 1989 stúpol počet
obyvateľov Slovenska o 1,831 mil. t.j. 44,6 tisíc ročne. Komunisti počas
41 rokov zabezpečili, že každý rok museli, obrazne povedané, postaviť
mesto, ktoré malo 44,6 tisíc ľudí so všetkým vybavením, ako potraviny,
byty, šaty, školy, nemocnice, sociálne zabezpečenie, zamestnanie,
dôstojný život atď... Takto, obrazne povedané, počas komunistického
zázraku postavili 41 miest. Ja si myslím, že BoPKoTi fungujúci
v mentálnom rozsahu, jesť, piť, cikať, kakať a súložiť si takéto niečo
nikdy neuvedomia. BoPKoTi, naproti tomu, aby aj oni ukázali, že niečo
dokážu okrem ničenia, nám postavili na Slovensku veľa pomníkov našej
degenerácie. Jedným z nich je aj novela Trestného zákona SR (§422d) s
účinnosťou od 1.9.2011, z ktorej vyplýva, že komunistická a fašistická
ideológia a prax sú rovnaké a rovnako zločinné. Z novely zákona ďalej
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vyplýva, že ak niekto povie pravdu o komunistickom zázraku
zabezpečenia dôstojného života každoročne pre ďalších 44,6 tisíc
občanov potrestá sa uväznením na šesť mesiacov až tri roky. Z novely
zákona ďalej vyplýva, že namiesto toho, aby sme boli na komunistický
zázrak hrdý, musíme to považovať za zločin komunizmu, a komunistov,
ktorí to riadili za zločincov porovnateľných s fašistami.
Je potrebné si uvedomiť, že zákaz prezentovania komunistického
zázraku automaticky znamená, zákaz prezentovania tragických
výsledkov BoPKoTov.
Komunistický „zločin“ humanity vidieť na nasledujúcich
obrázkoch. Poznamenávam, že kritéria zaradenia trestných činov do
jednotlivých kategórií sa čiastočne menili posledných 30 rokov.
Po prijatí zákonov kapitalizmu významne vzrástol počet trestných
činov (Obrázok 52). V rokoch 1989 až 2012 počet trestných činov
kumulatívne bol o 1,3 milióna vyšší ako za socializmu. V roku 2012 bol
počet trestných činov 195% v porovnaní so socializmom.
Zaujímavé, že počet väzňov za socializmu, v rokoch 1986-89 bol
vysoký ~14-12 tisíc (tento údaj som našiel v štatistickej ročenke),
a významne klesol o 7300, o 61%, v roku 1990 na 4591. Neskoršie
počet väzňov stúpal. Zníženie počtu väzňov o viac ako polovicu bol
výsledok BoPKoTovskej amnestie, ako súčasti ničenia našej civilizácie
(Obrázok 53). Paralelne s amnestiou sa prudko okydávala
a „rozpustila“ socialistická štátna bezpečnosť (ŠTB), tiež ako súčasť
ničenia našej civilizácie. Porovnaním Obrázkov 52 a 53 vidíme
paradox, že po roku 1989 počet trestných činov významne stúpol ale
počet väzňov bol mižší, ako za socializmu. K tomu významne prispelo
aj, že objasnenosť trestných činov po roku 1989 prudko klesla na
demokratických ≤50% (Obrázok 54). To znamená, že ≥50% trestných
činov nebola a nie je objasnená, čo je raj pre kriminálnikov, ktorý tu
nastal po prevrate v roku 1989. Všeobecne, po prevrate 1989, morálni
uchyláci všetkého druhu dostali zelenú a väčšina ju má až doteraz.
Dokazuje to aj nárast počtu násilných trestných činov po roku 1989
(Obrázok 55). V rokoch 1989 až 2007 počet násilných trestných činov
kumulatívne bol o 92500 vyšší ako za socializmu. Stali sme sa násilnou
spoločnosťou. Dúfam, že to bolo len prechodne. Významne vzrástol
počet vrážd (Obrázok 56) a klesla ich objasnenosť. Kapitalistický
systém na Slovensku po roku 1989 vytvoril vhodné podmienky na
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vraždu viac ako 966 našich spoluobčanov v porovnaní s počtom za
socializmu.
Škody spôsobené kriminalitou stúpli od roku 1989 viac ako
stonásobne, a kumulatívne za roky 1990-2012 dosiahli 14,4 mld. Eur.
(Obrázok 57). V roku 2012 škody spôsobené kriminalitou boli 5314 %
(b.c.) v porovnaní za socializmu, počas komunistického zázraku.
BoPKoTi počas okydávania socializmu by mohli podiskutovať, čo
všetko sa dá za 14,4 mld. Eur kúpiť. Z tejto sumy by bolo možné
vyplácať dôchodky 23 rokov.
Ku kriminalite som, možno neprávom, pridal vývoj rozvodovosti na
Slovensku, ktorá po prevrate začala stúpať vyšším tempom, ako za
socializmu (Obrázok 58) i napriek tomu, že počet sobášov absolútne
klesol. Len po rozvodoch v roku 2012 ostalo 6764 detí žijúcich
v nekompletných rodinách.
Aby sme vedeli, ako BoPKoTi držia krok so svetom, na Obrázku
59 je porovnaný počet vrážd na Slovensku a v USA. Z obrázkov vidieť,
že BoPKoTi na Slovensku majú ešte rezervy. Počet obetí (nad 12 rokov)
násilných trestných činov USA klesá posledné roky a vroku 2013 každý
43 občan bol obeťov násilného činu (Obrázok 60). BoPKoTi by tieto
údaje mohli porovnať so Slovenskom (Obrázok 55).
Úpadok spoločnosti po zavedení kapitalizmu dokumentujú mnohé
ďalšie údaje, ako vzostup počtu krádeží vlámaním, a pokles jej
objasnenosti. Stúpnutie počtu mŕtvych ľudí nájdených na ulici na
Slovensku alebo ľudí, ktorí sa stratili. BoPKoTi svojou politikou
priniesli na Slovensko extrémne nehumánne zločiny, ktoré sme pred
rokom 1989 nepoznali. Napríklad narkomániu, nájomné vraždy,
výpalníctvo, detskú prostitúciou, únosy detí alebo obchod s ľuďmi. Za
25 rokov degeneračné prvky kapitalizmu vyprodukovali veľa vrahov,
rasistov, násilníkov, zlodejov, extrémistov, deprivantov a morálnych
mrzákov. Ľudské a rodinné vzťahy sa zmenili. Už nie je zvláštnosťou,
že vodič autobusu šoféruje pod vplyvom alkoholu, že matka pod
vplyvom alkoholu šoféruje auto, kde vzadu sedia jej 3 deti, chlapci
prepadnú starenku a zoberú jej všetko, čo má...
Aké neviditeľné sily „slobody a demokracie“ pôsobia, že spomínaná
kriminalita sa nedá odstrániť vo väčšine kapitalistických spoločností a je
ich neoddeliteľnou súčasťou? Odpoveď je jednoduchá, sú to zákony
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kapitalizmu. Alebo, že by odpovedať na túto otázku vedeli lepšie
BoPKoTi?
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Obrázok 51
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Obrázok 52
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Obrázok 53
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Obrázok 54
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Obrázok 55
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Obrázok 56
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Obrázok 57
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Obrázok 58
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Obrázok 59
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Obrázok 60: Počet starších obetí, ako 12 rokov, násilných trestných
činov v USA na 1000 obyvateľov.
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cv13.pdf
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5.1. Ďalšie zločiny, o ktorých sme za socializmu ani
nechyrovali
Zločiny proti ľudskosti, o ktorých sme za socializmu ani
nechyrovali, a ktoré po prevrate 1989 svojou politikou zaviedli
BoPKoTi dokladujú vysokú úroveň dodržiavania ľudských práv za
socializmu a našu degeneráciu po odstránení komunistov od moci.
Bohužiaľ, nepodarilo sa mi získať dostatočné štatistické údaje
týchto zločinov na obrázky, ktoré by charakterizovali stav
v jednotlivých rokoch po 1989, po zničení socialistickej civilizácie.
Preto ich len stručne, neúplne popíšem, alebo odkopírujem z rôznych
zdrojov.

5.1.1. Prostitúcia a obchodovanie s ľuďmi
Myslím si, že netreba ani pripomínať, že tento zločin, ktorý sme za
socializmu nepoznali, jasne potvrdzuje prudkú degeneráciu spoločnosti
ihneď po roku 1989, keď sa vlády demokraticky zmocnili BoPKoTi
a nastolili kapitalizmus. Bohužiaľ tento degeneračný štandard si stále
udržiavame.
Citujem zo správy: Mgr. Lucia Szabanová (Spracoval: Ing. Simoneta
Sepešiová ) 14.09.2014, Obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho
vykorisťovania a prostitúcia v Európe – čas na zmenu?
http://www.ucps.sk/OBCHODOVANIE_S_LUDMI_ZA_UCELOM_SEXUALNE
HO_VYKORISTOVANIA_A_PROSTITUCIA_V_EUROPE

Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „ILO“)
globálne zisky z nútenej práce predstavujú približne 44,3 miliárd USD
ročne, z čoho približne 31,6 miliárd USD ročne je výsledkom
vykorisťovania obetí obchodovania s ľuďmi, pričom najväčší podiel na
uvedených ziskoch je tvorený ziskami zo sexuálneho vykorisťovania, ako
následku obchodovania s ľuďmi, a to v sume 27,8 miliárd USD ročne. Z
celkového počtu 20,9 miliónov obetí nútenej práce, predstavujú obete
sexuálneho vykorisťovania približne 22% t. j. 4,5 miliónov.
Správa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (ďalej len „UNODC“) z
roku 2010 uvádza, že celosvetovo 79 % identifikovaných obetí
obchodovania s ľuďmi bolo obeťami sexuálneho vykorisťovania, z čoho
18 % predstavovali obete nútenej práce a zvyšné 3 % boli obeťami
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iných foriem obchodovania s ľuďmi. Z celkového počtu obetí tak
približne 66 % predstavovali ženy (z toho 13 % dievčat), 12% mužov a 9
% chlapcov.
V rámci pohľadu na počet obetí obchodovania s ľuďmi v rámci Európy,
predstavuje tento počet približne 140,000 obetí[6], pričom výskum ILO
odhaduje „že obdobie vykorisťovania sa odhaduje na v priemere dva
roky“[7], pričom každoročne približne 70,000 nových obetí vstúpi na trh
obchodovania s ľuďmi. Trh obchodovania s ľuďmi ročne vyprodukuje
hodnotu približne 3 miliardy USD.
Uvedené štatistiky jednoznačne potvrdzujú že tzv. moderné otroctvo je
lukratívnym biznisom, ktorý financuje rozširovanie medzinárodných
zločineckých skupín, prispieva ku korupcii a oslabuje fungovanie
právneho štátu. Z dôvodu, že situácia súvisiaca s nárastom
obchodovania s ľuďmi je v skutku alarmujúca, je v záujme každého štátu
eliminovať tento fenomén a vynaložiť všetko potrebné úsilie na
vyriešenie tohto problému.
...Uvedený záver vyplynul aj zo správy Európskej Komisie s názvom
„Trafficking in Human Beings“, ktorá je prvou správou na úrovni
Európskej únie obsahujúcou štatistické údaje vo vzťahu k obetiam
obchodovania s ľuďmi, ako aj ich páchateľov za obdobie rokov 2008 –
2010, zhromaždené z 27 členských štátov Európskej únie, ako ďalších
štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Podľa tejto správy „v rokoch
2008 až 2010 počet prípadov obchodovania s ľuďmi vzrástol o 18 %,
zatiaľ čo počet odsúdených páchateľov obchodovania s ľuďmi sa v
danom obchodí za rovnaké obdobie znížil o 13 %.“
Nebudem to rozvádzať, len pripomínam, že takto funguje reálny
kapitalizmus, ktorý má mnoho inštitúcií, ktoré sa dlhodobo bezvýsledne
zaoberajú odstránením obchodovaniu ľuďmi a prostitúciou. Zaujímavé
pri tom je, že by stačilo prejsť na socializmus a problém by sa vyriešil.
Dôkazom toho je, že počas socializmu v bývalých socialistických
krajinách tento problém nepoznali, alebo bol len marginálny. Je úplne
prirodzené, že BoPKoTi nazverejňujú počet prostitútok a ľudí, ktorí boli
predaní ako dobytok, alebo je možné, že ich to vôbec nezaujíma. Asi je
to ich súčasť slobody slova.
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5.1.2. Narkománia
Je to ďalší zločin proti ľudskosti, ktorý sme za socializmu nepoznali,
a ktorý tiež jasne potvrdzuje prudkú degeneráciu spoločnosti ihneď po
roku 1989, keď sa vlády demokraticky zmocnili BoPKoTi a nastolili
kapitalizmus. Aj v tomto parametri si tento degeneračný štandard stále
udržiavame. Údaje o počte a vývoji narkománie na Slovensku za
posledných 70 rokov som nenašiel. Prikladám aspoň počet liečených
narkomanov na Obrázku 61.
Nebudem to rozoberať, zacitujem len pár údajov zo správy: RNDr.
Imrich Šteliar, 22.1.2014, Stav drogovej problematiky na Slovensku v
roku
2012 (SÚHRN). http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=ActiveW
eb&page=WebPage&s=drogova_situacia_v_s_3
... V roku 2012 predstavoval objem pridelených finančných prostriedkov
na podporu protidrogových aktivít 515.000,00 EUR a bol vyčerpaný na
94% (484 025,00 €)...
... Skúsenosť s marihuanou u slovenských stredoškolákov prevýšila
trojnásobok - z 9 % v 1995 na 32 % v 2007. Ostatný prieskum v roku
2011 však ukázal pokles na 27%. (podľa pohlavia tradične prevažovali
chlapci
(
31
%)
nad
dievčatami
23
%).
Užívanie marihuany na úrovni LYP (užil/a minulý rok) a súčasné
užívanie LMP ( užil/a minulý mesiac) bolo zaznamenané u 19 %, resp.
9 % stredoškolákov. Podiel tých, ktorí užili extázu stúpol od roku 1995 z
nulovej hodnoty na 6% a v roku 2011 klesol na 4%. Skúsenosť s
amfetamínom a LSD (LTP) sa od roku 2007 nezmenila – 2%, resp. 4%
pre LSD. Klesol aj podiel tých detí, ktoré mali skúsenosť s prchavými
látkami, a to z 13 % v roku 2007 na 10 % v roku 2011...
...V roku 2011 bolo zaznamenaných 20 priamych úmrtí spôsobených
všetkými drogami, z toho 12 v dôsledku predávkovania opioidmi.
Nepriame úmrtia (samovraždy, nehody pod vplyvom látky) boli
zaznamenané v 67 prípadoch...
Koľko máme súhrnne užívateľov drog na jedného liečeného
narkomana? Neviem, možno 5-20x viac. Koľko sme mali kumulatívne
narkomanov počas 25 slobodných rokov? Koľko to spôsobilo škôd
morálnych alebo ekonomických? Počet 20 priamych úmrtí a 67
samovrážd vplyvom drog za rok 2011, je ~1740 nevinných obetí vlády
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BoPKoTov za 20 rokov. Rozmýšľam, že prečo slovenské televízie
počas antikomunistických orgazmov nepozvú matky a otcov
slovenských narkomanov, živých alebo už mŕtvych, aby podiskutovali
o demokracii, slobode a víťazstve BoPKoTov nad komunizmom, keď
sme na Slovensku profesionálnu narkomániu nepoznali. Prečo slovenskí
humanisti, celebriti a režiséri netočia filmy, slovenské drámy, o živote
narkomanov a ich rodinách, veď majú viac ako 100 živých príbehov
ročne? Alebo, ozaj majú naše médiá, v rámci všeobecnej degenerácie,
štatút mediálnej fekálnej jamy? Neviem, ale BoPKoTi, ktorí ich riadia,
to určite vedia.
Opäť pripomínam, že takto funguje reálny kapitalizmus, ktorý má
mnoho inštitúcií, ktoré sa dlhodobo bezvýsledne zaoberajú odstránením
narkománie. Zaujímavé pri tom je, že by stačilo prejsť na socializmus
a problém by sa vyriešil. Opakujem, dôkazom toho je, že počas
socializmu v bývalých socialistických krajinách tento problém
nepoznali, alebo bol len marginálny.
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Obrázok 61
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5.1.3. Ďalšie zločiny, ktoré sme počas komunistického zázraku
nepoznali, sú zatiaľ len v otázkach
Pretože nižšie uvedené ďalšie zločiny sú výsledkom práce BoPKoTov,
prosím ich, aby knižku doplnili nasledujúcimi obrázkami:
Koľko ľudí na Slovensku v rokoch 1948-1989 a po prevrate roku 1989:
1.) zomrelo na predávkovanie drogami, a čo o tom hovoria ich deti,
matky a otcovia?
2.) spáchalo sociálnu samovraždu, a čo o tom hovoria ich deti, matky
a otcovia?
3.) zomrelo na ulici alebo na smetisku ako dobytok, a čo o tom hovoria
ich deti, matky a otcovia?
4.) sa muselo živiť odpadkami z košov, a čo o tom hovoria ich deti,
matky a otcovia?
5.) sa stalo smradľavými bezdomovcami, túlajúci sa medzi nami a
psami, kde psychický tlak degenerovaného okolia bol tak
silný, že im to poškodilo mozog. Čo o tom hovoria ich deti,
matky a otcovia?
6.) vyhodili s práce a aby uživili rodinu museli začať kradnúť, a čo
o tom hovoria ich deti, matky a otcovia?
7.) vyhodili s práce a stali sa menejcennými - t.j. nezamestnanými, a čo
o tom hovoria ich deti, matky a otcovia?
8.) muselo odísť od rodiny do zahraničia, aby nejako uživili rodinu? A
čo o tom hovoria ich deti, matky a otcovia?
9.) bolo okradnutých, podvedených nemajúci šancu na dôstojný život. A
čo o tom hovoria ich deti, matky a otcovia?
10.) si nemôže založiť rodinu, lebo im to finančné prostriedky
nedovolia. A čo o tom hovoria ich deti, matky a otcovia?
11.) Koľko bolo počet vrážd na objednávku?
12.) Koľko bolo výpaľníkov?
13.) Koľko peňazí odišlo zo Slovenska.
Pridávam otázky od J.B.
Verím, že BoPKoTi aj nižšie uvedené otázky preskúmajú a vývoj na
Slovensku v týchto parametroch zverejnia. Je možné, že je to už tajne
niekde zverejnené.
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Vývoj počtu chudobných od 89. po dnes.
Vývoj počtu milionárov.
Vývoj reálnej mzdy.
Vývoj produktivity.
Vývoj počtu ľudí bez domova.
Počet mladých ľudí žijúcich s rodičmi.
Vývoj počtu ľudí žijúcich z dávok v hmotnej núdzi.
Vývoj nerovnosti.
Hodnota majetku v štátnom vlastníctve.
Vývoj nezamestnanosti.
Vývoj počtu ľudí pracujúcich v zahraničí, dochádzajúcich za prácou.
Vývoj výšky minimálnej mzdy / priemernej mzdy.
Počet narodených detí.
Počet škôlok a škôl.
Počet sobášov / rozvodov.
Počet postavených bytov.
Vývoj ceny bytov?
Vývoj cien potravín.
Počet osád, chatrčí ľudí žijúcich v osadách.
Produkcia potravín.
Spotreba mlieka, mäsa, cukru, ovocia a zeleniny?
Počet obéznych ľudí.
Počet druhov tovaru vyrábaných na Slovensku?
Vývoj zadlženosti domácností.
Zadlženosť Slovenska.
Počet exekúcií.
Počet fabrík.
Počet úmrtí na civilizačné choroby.
Počet samovrážd.
Počet psychických chorôb.
Počet závislých na drogách.
Počet násilných trestných činov, vrážd, zmiznutých ľudí, krádeží.
Počet obetí sexuálneho násilia?
Počet ľudí živiacich sa prostitúciou?
Počet ľudí žijúcich v podmienkach otroctva.
Nárast extrémizmu.
Počet pracovníkov vo vede.
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Počet filmov.
Počet vojenských konfliktov, v ktorých sme zapojení.
Počet billboardov, podiel reklamného priemyslu.
Rozsah šedej ekonomiky, čiernej ekonomiky, korupcie.
Počet väzňov.
Počet samovrážd.
Dĺžka dožitia.
Výška dôchodkov.
Rozloha lesov?
Výška výdavkov na kultúru, vedu, zdravotníctvo, bývanie, sociálne
zabezpečenie, armádu, školstvo...?
Výška HDP?
Gramotnosť?
Human development Index?
Postoj k socializmu / kapitalizmu?
Predpokladám, že ešte mnoho občanov SR by malo ešte veľa otázok.
Ale pre dnešok by tieto stačili.

Záverom ku zločinnosti. Opakujem sa, ale sa mi žiada aj tuná
pripomenúť. Po odstránení komunistov od moci, po prevrate v roku
1989, BoPKoTi postavili na Slovensku veľa pomníkov našej
degenerácie. Jedným z nich je aj zabezpečenie, že morálny uchyláci
dostali zelenú, čo sa prejavili aj v kriminalite a hlavne v zločinoch proti
ľudskosti, o ktorých sme tu počas komunistického zázraku humanity
a dodržiavaní ľudských práv, ani nechyrovali. K tomuto pomníku našej
degenerácie, ako čerešničku na torte, pridali novelu Trestného zákona
SR (§422d), z ktorého vyplýva, že komunistická a fašistická ideológia
a prax sú rovnaké a rovnako zločinné. Z novely zákona ďalej vyplýva,
že ak niekto povie pravdu o komunistickom zázraku v psychickej
a fyzickej bezpečnosti potrestá sa uväznením na šesť mesiacov až tri
roky. Z novely zákona ďalej vyplýva, že namiesto toho, aby sme boli aj
na tento komunistický zázrak hrdý, musíme to považovať za zločin
komunizmu, a komunistov, ktorí to riadili za zločincov porovnateľných
s fašistami.
Paradoxne, ľudia ktorí aktívne bojovali za odstránenie socializmu
a komunistov od moci a prakticky tým zaviedli na Slovensku hrozné
zločiny proti ľudskosti, o ktorých sme za socializmu ani nechyrovali, po
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roku 1989 boli vyznamenávaní a rôzne odmeňovaní. BoPKoTi si k tomu
prijali aj Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., ktorý
ustanovuje
podmienky
priznania
postavenia
účastníka
protikomunistického odboja a pôsobnosť Ústavu pamäti národa na
úseku starostlivosti o účastníkov protikomunistického odboja. Zákon
hovorí, že pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor
občanov proti komunistickému režimu prejavený či prejavovaný
organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17.
novembra 1989.
Paragraf §422d Trestného zákona SR a Zákon o
protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., sú len malou ukážkou,
ako funguje súčasný profesionálny totalitný systém naše degenerácie,
ako základ Motroctva. Je potrebné si uvedomiť, že zákaz
prezentovania komunistického zázraku automaticky znamená, zákaz
prezentovania, ako BoPKoTi u nás zaviedli mnohé zločiny proti
ľudskosti.
No povedzte, môžeme s týmto degeneračným stupňom dosiahnuť
niečo viac, ako len byť hrdí, slovenskí, dlhodobí Motroci? V žiadnom
prípade nie.
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6. Prikázania, podľa ktorých Motrokári vychovávajú
aj slovenských BoPKoTov
Pretože cena elektronickej knižky sa nezvyšuje s počtom strán,
prikladám niektoré údaje-editované blogy (blog.pravda.sk), ktoré
súvisia s tematikou. Budem mať aspoň istotu, že sa nestratia.
Pretože BoPKoTi sú pilierom súčasného Motroctva, Motrokári sa
zodpovedne venujú výchove nových BoPKoTov. Zaviedli mnoho
prikázaní a zákonov, ktorým musia BoPKoTi veriť a ich dodržiavať. Ja
popíšem len niektoré používané skoro denne slovenskými médiami.
BoPKoTi i napriek kritikách súčasného globálneho kapitalizmu nesmú
v socializme vidieť lepšiu alternatívu ku kapitalizmu. Tieto a ďalšie
prikázania opakujú všetky naše médiá už 25 rokov, 24 hodín denne.
Určite ich poznáte.
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I. Prikázanie BoPKoTov: Budeš nenávidieť komunistov
a komunizmus, lebo spáchali veľa zločinov!
Ja k I. Prikázaniu BoBKoTov prikladám mierne editovaný blog:
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/24/3/
Novelizovaný trestný zákon s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že
popieranie,
spochybňovanie,
schvaľovanie
alebo
snaha
o
ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej či
fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri
roky.
Novela zákona nie je nič iné, ako len novodobá verzia „zákonov“
Kladiva na čarodejnice z roku 1486, ako odhaľovať a upaľovať bosorky,
podľa ktorého sa riadila totalitná moc stredoveku po dobu 300 rokov,
v dobe, keď vysoké svetské a náboženské pozície mohli zastávať len
„morálni úchyláci“. V súčasnosti Kladivo na čarodejnice sa zamenilo na
Kladivo na komunistov.
Prečo?
Na Slovensku po roku 1989, keď sa BoPKoTi dostali k moci až
doteraz nikto nebol odsúdený za zločiny komunizmu (aspoň ja o tom
neviem). Je to dôkaz, že zločiny komunizmu existujú alebo neexistujú?
Pretože, v našom trestnom práve platí prezumpcia neviny, treba
preveriť, či poslanci hlasujúci za novelu zákona sa nedopustili trestného
činu.
V Čechách po roku 1989 boli niektorí komunisti odsúdení. Dôvod:
– počas komunizmu (socializmu) porušili niektoré socialistické zákony.
To znamená, že paradoxne BoPKoTi ich odsúdili za to, že neboli
dobrými komunistami. Myslím si, že v ostatných post-socialistických
krajinách to bolo podobné.
Na Medzinárodnom súde v Haagu alebo na Medzinárodnom súde
v New Yorku, kde súdia zločincov za vojnové zločiny alebo zločiny
proti ľudskosti nebol odsúdený žiadny komunista za komunistické
zločiny. Dokonca, pokiaľ viem, ani nebol súdený a možno ani žiadny
komunista nebol zo zločinov komunizmu obvinený. Je to významný
dôkaz neexistencie zločinov komunizmu. Vedia o tom pán Peter
Osuský, pán Peter Zajac, ďalší BoPKoTi a poslanci, ktorí hlasovali za
novelu trestného zákona?
Prečo pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, ďalší BoPKoTi
a poslanci, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona, nepodajú na
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Medzinárodný súd do Haagu alebo New Yorku trestné oznámenie na
komunistov, keď vedia a sú presvedčený o ich zločinoch? Nepodali to
preto, lebo o žiadnych skutočných zločinoch komunistov nevedia?
Paradoxne, keby aj chceli podať trestné oznámenie na komunistov, tak
im to totalitný systém Motroctva nedovolí z jedného podstatného
dôvodu. Motrokári a BoPKoTi sa boja, že medzinárodný súd, ktorý by
súdil komunistov za zločiny komunizmu by vyniesol právoplatné
rozhodnutie, že žiadne zločiny komunizmu neexistujú. A potom by sa
ťažko prijímali protikomunistické zákony, trieskalo Kladivom na
komunistov a vychovávali noví BoPKoTi.
Dilema a mentálna tuposť spoločnosti tkvie aj v tom, že pán Peter
Osuský, pán Peter Zajac, ďalší BoPKoTi a poslanci, ktorí hlasovali za
novelu trestného zákona neuviedli zoznam zločinov komunizmu (aspoň
ja o tom neviem), ktoré je zakázané popierať. Predpokladám, že jediný
dôvod prečo ich neuviedli je, že neexistujú? Ja by som aj chcel nejaké
zločiny komunizmu poprieť, len neviem ktoré. Lebo z overiteľných
faktov, ktoré som publikoval napríklad aj v knihách (linky sú nižšie) si
myslím, že v porovnaní so súčasným kapitalizmom, vláda komunistov
za socializmu na Slovensku v rokoch 1948-1989 bola už neuveriteľným
pozitívnym zázrakom rozvoja Slovenska, dodržiavania ľudských práv
a rozvoja ľudských osobností. Myslím si, že možno toto im najviac
vadí, ich totálna neschopnosť pozitívne vládnuť voči vláde komunistov.
Je možné, že pre BoPKoTov s ďalším úpadkom spoločnosti príde
doba, keď sa vypracuje zoznam zločinov komunizmu, ktoré je zakázané
popierať, a zapracuje sa do učebníc základných škôl, do piesní,
modlitieb alebo do súťaže milionára. Myslím si, že sa tak stane ihneď,
keď vymrú poslední pamäťníci socialistického zázraku civilizácie.
Pretože, ja som na nedostatok novely zákona o popieraní zločinov
komunizmu pamätal, publikoval som zoznam najväčších zločinov
komunizmu v knihách, ktoré sú voľne dostupné na internete:
Linky:
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=12&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47
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Prijatím novely zákona o popieraní zločinov komunizmu sa naši
zákonodarci možno dopustili trestného činu podľa §340 Trestného
zákona 300/2005 Z. z., kde sa v (1) hovorí: „Kto sa hodnoverným
spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje
trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, … a taký
zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v
trestnom konaní alebo Policajnému zboru,… potrestá sa odňatím
slobody až na tri roky.“
Verím, že pán Jozef Osuský, pán Jozef Zajac a ďalší naši
zákonodarci si ctia zákony SR, veď na to v NR SR prisahali, a zločin
alebo trestný čin komunistov oznámili bez odkladu orgánu činnému v
trestnom konaní alebo Policajnému zboru. Ak nie, tak by mali byť
súdení podľa §340 (1) (samozrejme, pokiaľ žijeme v právnom štáte).
V prípade, že my komunisti sa dozvieme, že tak neurobili, musíme na
nich v tejto veci podať trestné oznámenie.
Dôvod novely je, že v súčasnosti s rozvojom globálnej informatiky,
globálnych finančných, ekonomických a politických transakcií,
globálneho zavedenia voľného trhu, neobmedzeného súkromného
vlastníctva a kapitalistickej demokracie, globálnych médií a „právd“,
globálnych vín a trestov nastala možnosť vytvorenia globálnej
neofeudálnej spoločnosti - Motroctva, kde úzka skupina ľudí, bohatá
globálna svetová šľachta bude mať dedičnú pozíciu, majetok
a neobmedzenú moc podobnú stredovekej šľachte za feudalizmu
a chudobnejšia väčšina bude dedične v pozícii moderného nevoľníka Motroka. Chudobná väčšina bude žiť „demokraticky“, časť bude veriť
v nadprirodzené sily, astrológom, vykladaniu kariet, reklamám,
zločinom komunistov a „teroristov“, a potom spoločne voliť
v demokratických voľbách tak, ako si to Motrokári budú želať.
Kto stojí v ceste vytvorenia tejto globálnej neofeudálnej
spoločnosti Motrokárov?
Predsa ideológia Marxizmu, socializmus, marxisti, komunisti,
„teroristi“, „osa zla“, „totalitné režimy“ alebo „diktátori“. Preto súčasné
zárodky neofeudálnej šľachty sa spojili, aby odstrániť všetky tieto
prekážky vytvorenia ich globálneho Motroctva.
Je evidentné, že nielen svetoví Motrokári, ale aj naši lokálni
neofeudálni šľachtici to nemajú ľahké vybudovať a zabezpečiť si
dedičný neofeudalizmus. Pred ľuďmi, ktorí sú vzdelaní, rozhľadení
a majú schopnosť reálneho myslenia ťažko ututlajú komunistický zázrak

Komunisti vs BoPKoTi [122]

rozvoja bývalého socialistického bloku počas socializmu, aj keď majú
na to profesionálne-totalitné médiá 24 hodín denne (pozri linky na
knihy). V porovnaní, čo bolo pred socializmom a potom, ťažko ututlajú
komunistický zázrak civilizácie, humanity a dodržiavaní ľudských práv,
čo bolo sprevádzané neuveriteľným pozitívnym rozvojom
socialistického bloku (na Slovensku v rokoch 1948-1989) vo vzdelaní,
kultúre, vo vede, v poľnohospodárstve, v priemysle, v raste životnej
úrovni, v medziľudských vzťahoch, atď…
Ťažko sa im darí utajiť, že po roku 1989, keď boli komunisti
odstavení od moci, nastal celkový úpadok spoločnosti v bývalom
socialistickom bloku, prestali sa dodržiavať ľudské práva, čo bolo
sprevádzané
úpadkom
vo
vzdelaní,
kultúre,
vo
vede,
v poľnohospodárstve,
v priemysle, v raste
životnej
úrovni,
v medziľudských vzťahoch, atď… Každý si to denne môže prečítať
v novinách alebo pozrieť v TV.
Pred múdrymi, vzdelanými a reálne-mysliacimi ľuďmi ťažko
ututlajú súčasné zločiny kapitalizmu vo svete a aj na Slovensku, zoznam
ktorých koluje denne v novinách a TV. Napríklad, súčasné zločiny
NATO v Afganistane a v Líbyi, ktorého sme aj my hrdým členom.
Ťažko sa im ututláva a bude ututlávať budovanie novej civilizácie
v komunistickej Čine, ktorá buduje socializmus s čínskymi
charakteristikami, kde čínsky komunisti sa efektívne ubránili rozbitiu
a následnej kolonizácii Číny „humanistami a demokratmi“. Ešte ťažšie
sa im to bude ututlávať za 5-20 rokov, keď komunistická Čína bude
najsilnejšou ekonomikou sveta a naši antikomunisti sa im budú ešte
hlbšie klaňať ako teraz, keď ich budú musieť o všetko prosíkať.
Som zvedavý, akú novelu potom pripraví pán Jozef Osuský a aké
zločiny v nej bude zakázané popierať.
Záverom moje porovnanie zločinov komunizmu, fašizmu,
kapitalizmu a kresťanstva zatiaľ vychádza nasledovne: Myslím si, že
najzločineckejšou organizáciou na území Slovenska od čias
Džingischána bola klero-fašistická vláda, ktorá za 6 rokov (1939-1945)
poslala na smrť ~65000 spoluobčanov (z ~3,5 milióna obyvateľov),
potom boli kapitalisti, ktorí rozpútali 1., 2. Svetovú vojnu a ďalších viac
ako 100 lokálnych vojen, a až potom komunisti. Keď to odhadnem v
percentách, tak zločiny komunistov boli menej ako 5% zločinov
fašizmu, 1% zločinov kapitalizmu a menej ako 2% zločinov

Komunisti vs BoPKoTi [123]

kresťanstva. Myslím si, dávať rovnítko medzi zločinmi fašizmu
a komunizmu je produkt morálne poškodeného mozgu.

My občania Slovenska máme zatiaľ jediného, medzinárodne
uznaného, slovenského vojnového zločinca, katolíckeho kňaza Dr.
J. Tisa. Pre BoPKoTOv uvádzam, nebol to komunista.
Ja k I. Prikázaniu BoBKoTov prikladám ďalší mierne editovaný blog:
O tom, jak prý komunisté kradli (autor Oldrich Slováček).
http://oldrichslovacek.blog.idnes.cz/c/235658/O-tom-jak-prykomuniste-kradli.html
V prípade, že by sa článok na linke stratil, Nižšie je časť údajov z jeho
článku:
„Podívejme se tedy na výsledky jejich hospodaření (hospodárenia
komunistov za socializmu) v období jejich čtyřicetileté vlády. Kde
není uvedeno jinak, znamená první číslo stav v r. 1948, druhé číslo
stav v roce 1989.
Stav základních prostředků
757 mld. / 5 bil. 178 mld. Kčs
Instalovaný výkon elektráren
2.625 MW / 21.670 MW
Výroba nákladních aut
7.221 ks / 50.570 ks
Sklizené obilí
4.768.000 t / 12.042.000 t
Počet lůžek v nemoc. na 1000 obyvatel 8,9 lůžka / 12,6 lůžka
Jeden lékař připadl na
1.158 obyvatel / 270 obyvatel
Průměrná délka života
M 61,5 / 68 let - Ž 66,1 / 75,3
let
Za vlády jedné (komunistickéj) strany, bez podílu cizího kapitálu,
jen z domácích zdrojů a s omezenou zahraniční pomocí, se našim
lidem podařilo při udržení slušné životní úrovně a životních jistot
naprosté většiny občanů vybudovat:
4 atomové, 23 tepelných a 26 vodních elektráren, téměř 400 km dálnic,
elektrifikovat železniční tratě, postavit hutní, strojírenské, chemické,
potravinářské a jiné podniky a továrny, zmodernizovat zemědělská
družstva a dosáhnou téměř 100% soběstačnosti v základních
komoditách, provozovat flotilu námořních lodí, položit stovky a tisíce
kilometrů energovodů, plynovodů a ropovodů, zavést zcela nové výroby
niklu, hliníku a umělých hmot, postavit a provozovat jesle, školky,
školy, odborná učiliště, polikliniky, nemocnice, kulturní a společenské
domy, sportovní stadiony, rekreační střediska. Od základu bylo území

Komunisti vs BoPKoTi [124]

republiky pokryto TV signálem, ne sice ideálně, ale přesto se udržovaly
kulturní a historické památky, podporovaly se divadelní a umělecké
soubory a soubory lidové tvořivosti. Vybudovala se podstatná část
pražského metra s 38 stanicemi, obrovské prostředky se vynakládaly na
industrializaci zaostalého Slovenska.
Postavily se stovky obytných sídlišť s 200.000 panelových domů a
1.200.000 byty, což představuje 55% všech bytů a 30% veškerého
bytového fondu. Dekrety na tyto byty se předávaly rodinám
bezplatně.
Ve zbrani byla udržována 200 tisícová armáda v mnoha desítkách
vojenských útvarů, 16 výcvikových prostorech s 407 bojovými letadly,
101 vrtulníkem, 4.585 tanky, 4.900 obrněnými transportéry a BVP,
3.445 děly a raketomety a 77 zařízeními odpalovaní raket. Pro případ
války a v rámci Civilní obrany byly vybudovány objekty, které by dnes
bylo naprosto nemožné postavit.
A ještě zbylo dost prostředků pro zahraniční pomoc rozvojovým zemím.
Nízké platy byly vyváženy dotovanými cenami potravin, bydlení,
hromadné dopravy, lékařské péče, kultury, umění, sportu a mnoha
jiného.
Takové bohatství byli lidé schopni vytvořit. Kam se vše podělo?
Zahraničním majitelům a několika domácím podnikatelům. Jen na
ty, kteří je svoji prací vytvářili, se stále nedostává.
V roce 1989 měla SBČs k dispozici 105 tun měnového zlata v hodnotě
15 - 17 miliard Kčs, hotovost ve výši 85 mld. Kčs a žádné vnitřní dluhy.
Státní dluh činil pouhých 124,2 mld. Kčs, v roce 1993 již 158,8 miliard
a letos astronomických 1.412.900.000.000 Kč! Ani za tisíc let se
nepodaří ho splatit. Opravdu je tedy současný „blahobyt“ díky naší
skvělé novodobé vládě a měli bychom se stejně, kdyby se komunisti
taky takto zadlužili?
Ja k I. Prikázaniu BoBKoTov prikladám ďalší mierne editovaný blog:
Rozdiel medzi zázrakmi v Bratislave a v Šanghaji
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/06/13/rozdiel-medzi-zazrakmiv-bratislave-a-v-sanghaji/
Ja, ako militantný ateista v zázraky samozrejme neverím. Vlastne som
neveril, až pokiaľ som si nepozrej fotografie Šhanghaja v komunistickej Číne, zázrak, ktorý sa tam udiaľ posledných 20 rokov,
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v porovnaní so zázrakmi v Bratislave, alebo v ktoromkoľvek inom
slovenskom meste.
Najskôr o zázraku v Šanghaji:
Na fotografiách vidieť, ako vyzeral Šanghaj v roku 1990, v čase
keď BoPKoTi na Slovensku odstránili socializmus a „zločinných
komunistov“ od moci. A ako vyzeral o 20 rokov, v roku 2010, keď sa
tam stále nepodarilo zničiť socializmus a odstaviť komunistov od moci
(Obrázok 62).

Na obrázku vyššie je Šanghaj v komunistickej Číne v roku 1990

Komunisti vs BoPKoTi [126]

Obrázok 62. Podľa:(Joe Weisenthal JUN. 7, 2010, 9:50 PM 167,612
68; From Skyscrapercity.com (via Rolfe Winkler):
http://www.businessinsider.com/shanghai-1990-vs-2010-2010-6)
Toto je ten istý záber Šanghaja ale v roku 2010.
Táto zmena za 20 rokov je ten zázrak, ktorý mňa ako ateistu ohromil.
Opäť ma ohromil zázrak socializmu a marxizmu s čínskymi
charakteristikami.
Aby som nezabudol. Prečo zázrak za 20 rokov v Šanghaji bol úplne
iný ako v Bratislave alebo kdekoľvek na Slovensku? Myslím si, že je to
preto, lebo v Šanghaji nemali Kňažka, Havla, Miklošku, Búdaja, Šebeja,
Lasicu, Leška, Hríba, Srholca, Korca, atď...
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II. Prikázanie BoPKoTov: Teš sa z antikomunistických
orgazmov pri slovách „Stalin a Komunistické Gulagy“!
Ja k II. Prikázaniu BoBKoTov prikladám mierne editovaný blog:
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/18/preco-by-som-chcelpostavit-pomnik-sudruhovi-stalinovi-na-slovanskom-namesti-naslovensku/
Prečo by som chcel postaviť pomník súdruhovi Stalinovi na
Slovanskom námestí na Slovensku?
Predstavme si, že na jeseň 1941, keď Hitlerova armáda počas 2.
Svetovej vojny stála pred Moskvou, Stalin by sa od strachu pokakal a
vyšiel pred Moskvu a privítal Hitlera slovami: „Áno, vyhral si vojnu. Ja
to vzdávam a dávam ti k dispozícii Červenú armádu – 25 miliónov
bojaschopných mužov, obrovský zbrojársky priemysel, nevyčerpateľné
zásoby surovín a obrovské územie s významným ľudským
potenciálom.“
Ako by pokračoval vývoj vo vojne a vo svete, keby 70% Hitlerovej
armády v roku 1941 zastavilo boj proti Sovietskemu zväzu a spolu
s Červenou armádou by boli použití na iných frontoch? Odpoveď je
veľmi jednoduchá. Za pár týždňov by Hitler vyhral vojnu s Veľkou
Britániou, neskoršie za pár mesiacov aj s USA a s každým, kto by sa mu
postavil.
Ale, čo je najhlavnejšie, splnil by si svoje veľké sny. Napríklad,
vyriešil by židovskú otázku tak, ako ju plánoval vyriešiť. Židia by dnes
neexistovali. Vyriešil by otázku ďalších menejcenných národov.
Napríklad, podľa známych plánov, niekoľko desiatok miliónov (50-70
miliónov?) poloľudí-Slovanov by fyzicky zlikvidoval, pár percent
vybraných by „poárijcil“, mnohých by upravil, aby sa nerozmnožovali
a zvyšok by zahnal za Ural, kde by ich kŕmil vodkou a tabakom, aby
slúžili, ako zdroj lacnej pracovnej sily – so štatútom moderných
otrokov. Je možné, že dnes by už nevedeli čítať ani písať. Slovensko,
Česko, Poľsko a mnohé ďalšie národné štáty by boli známe len
z dejepisu. A možno ani z dejepisu.
Ako by vyzeralo dnešné zasadanie Európskeho parlamentu
v Bruseli – pardon, zasadanie nacistických predstaviteľov Tretej ríše
v Berlíne?
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Z uvedeného je jasné, že Stalin má najväčší podiel na záchrane
židovskej, slovanskej a európskej civilizácie pred nacizmom-fašizmom.
Že Európa je dnes demokratické zoskupenie civilizovaných štátov a nie
Hitlerova Tretia ríša. Je tiež jasné, že Stalin zachránil oveľa viac
občanov Sovietskeho zväzu, ako obetoval.
Viem si predstaviť, že pripustiť takýto význam súdruha Stalina,
ako ateistu, komunistu a vedúceho predstaviteľa komunistickej strany,
na porážke fašizmu a záchrane európskej civilizácie, je absolútne
neprípustné pre veľkú väčšinu predstaviteľov kresťanskej
a kapitalisticky-demokratickej Európy, s koloniálnou a imperiálnou
tradíciou ega jedného boha. Preto súdruh Stalin musí byť prezentovaný
len ako zločinec. Bolo by ťažké zatracovať marxizmus cez Marxa, tak si
našli Stalina. Ďalším dôvodom jeho prezentácie ako zločinca je, že
v Druhej svetovej vojne vylepil Západnej Európe veľkú facku, ktorú mu
niektorí demokratickí politici nemôžu stále zabudnúť. A tom už
nehovorím o tom, že vybudoval najväčšie slovanské impérium
v dejinách s obrovskou politickou, ekonomickou a vojenskou silou.
Také niečo nám, „menejcennej rase“, západné mocnosti nikdy
neodpúšťajú.
Napriek mnohým kontroverzným rozhodnutiam Stalina, za jedno
mu môžem predsa poďakovať. Že ako Slovák hovorím po slovensky a
žijem na Slovensku, a nie niekde za Uralom, ak by som vôbec žil.
Preto by som chcel postaviť pomník súdruhovi Stalinovi na
Slovanskom námestí na Slovensku. Zaslúžil sa o Slovensko viac, ako
mnohí, ktorých pomníky tam už máme.
Veľmi sa divím, prečo busta súdruha Stalina nestojí v zasadačke
Slovenskej národnej strany, jeho socha na významnom námestí
v Izraeli, alebo aspoň vo významnej synagóge, a ešte aby som
nezabudol, pred Európskym parlamentom v Bruseli.
Zatiaľ nestojí.
Za 10-30 rokov sa stretne v boji židovská finančná oligarchia s
aziatskou finančnou oligarchiou v pomere 1 zo židovskej oligarchie ku
1000 aziatom. Preto, ja na mieste medzinárodných a slovanských
BoPKoTov by som neokydával súdruha Stalina. Radšej by som išiel do
synagógy alebo do kostola a modlil sa, aby sa teraz niekde narodil nový
súdruh Stalin, lebo zajtra môže byť už neskoro.
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Ja k II. Prikázaniu BoBKoTov prikladám ďalší mierne editovaný blog:
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/12/%e2%80%9ezlociny%e2
%80%9c-stalina-verzus-%e2%80%9ezlociny%e2%80%9c-papeza-janapavla-ii-co-na-to-vytunelovany-a-w-churchill/
„Zločiny“ Stalina verzus „zločiny“ pápeža Jána Pavla II. Čo na to
BoPKoTi a W. Churchill?
Z diskusie mnohých blogerov som si všimol, že stále citujú informácie
z kníh, ktoré boli vytlačené na objednávku svetovej šľachty,
BoPKoTov, CIA a rôznych kolonizačných a zločineckých korporácii,
ktorým vadilo, že Východné Európa za komunistov už nebola len
zaostalým regiónom s lacným zdrojom pracovných síl, surovín a dievčat
do sex-priemyslu a prestala platiť kolonizačnú dávku. Potrebovali to
vrátiť späť.
Podľa správ z odtajnených dokumentov v USA zdokumentovaných v:
(William Blum: Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions
Since World War II. Common Courage Press, Monroe, Maine, 1995;
William Blum: Rogue State: A Guide to the World's Only Superpower.
Common Courage Press, Monroe, Maine, 2000;
http://killinghope.org/;
http://www.thirdworldtraveler.com/Blum/William_Blum.html
vyplýva, že tieto organizácie (napríklad CCF, NED) za účelom
tunelovania mozgov a výroby BoPKoTov vytlačili veľa kníh a tisícky
„vedeckých“ článkov s ľavicovou, socialistickou a komunistickou
tematikou. Napríklad, len americká CIA do roku 1967 podporila
vydanie až 1000 titulov kníh, ktoré boli napísané na objednávku, na
výrobu morálnych uchylákov, aby podporili odstránenie komunizmu vo
svete
(podrobnejšie v kapitole: Križiacke ťaženie proti komunizmu, v knihe
Bohovia súčasných mytológií).
http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&
catid=47
publikovali tisícky vymyslených, účelových, „vedeckých“ informácií.
Boli v nich životopisy významných komunistických predstaviteľov,
historické dokumenty, ekonomika socializmu, teória a prax marxizmu,
atď... Profesionalita propagandy išla až tak ďaleko, že z týchto kníh sa
prednášalo aj v bývalých socialistických krajinách. Málokto vedel, že
išlo o podvod. V rámci križiackeho ťaženia proti komunizmu, takéto
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knihy a hlavne televízne dokumenty sa v súčasnosti denno-denne
opakujú v televízii.
Prekvapilo ma, že v diskusii na moje články blogeri stále citujú
z týchto kníh alebo článkov, ktoré boli vyrobené na objednávku.
V týchto knihách a článkoch sa dočítate napríklad o zločinoch Stalina:
Články a knihy uvádzali rôzne čísla v rôznych časoch:
V rokoch ~1950-1960 = ~100-113 miliónov obetí (obetí bolo skoro
toľko, ako počet obyvateľov!)
V rokoch ~1960-1970 = ~80-100 miliónov obetí
V rokoch ~1970-1980 = ~60-100 miliónov obetí
V rokoch ~1980-1990 = ~60-80 miliónov obetí
V rokoch ~1990-2000 = ~40-60 miliónov obetí
V rokoch ~2000-2010 = ~20-40 miliónov obetí
V rokoch ~2010-2011 = ~20 miliónov obetí
Samozrejme, všetky tieto čísla boli vymyslené a BopKoTi a morálni
uchyláci im stále veria. Podľa mojich vedomostí, zatiaľ bola
vypracovaná len jedna vedecká štúdia americkej univerzity o zločinoch
Stalina:
J. Arch Getty, Gabor Rittersporn, Victor Zemskov: Victims of the
Soviet Penal System in the Pre-War Years: A First Approach on the
Basis of Archival Evidence. American Historical Review, 98 (October
1993) 1017-1049
Vedecký článok sa dá stiahnuť:
http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=13&ca
tid=49
Samozrejme, táto publikácia nebola nikdy zverejnená v masmédiách zo
strachu, že aj posledný vytunelovaný by sa mohol zamyslieť.
Pre porovnanie: Vedecká štúdia OSN „TRANSITION 1999“ o vývoji
kapitalizmu po roku 1989 v bývalom socialistickom roku dokladuje, že
len v rokoch 1990-1998 tam následkom kapitalizmu zahynulo 9,7
milióna ľudí. Samozrejme, aj táto publikácia OSN nebola nikdy
zverejnená v masmédiách zo strachu, že aj posledný BoPKoT by sa
mohol zamyslieť.
Citácia štúdie OSN:
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United Nations Development Programme: TRANSITION 1999, Human
Development Report for Central and Eastern Europe and the CIS. (New
York 1999; ISBN: 92-1-126109-0)
https://www.youtube.com/watch?v=4B2qH-Tieck&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=jGeW2G1Jnqs
Porovnaním týchto dvoch štúdií vyplýva:
Počet ľudí (vrahov, zločincov a politických väzňov), ktorí zahynuli
v ruských gulagoch za celé obdobie rokov 1921 – 1953, t.j. za 33 rokov,
bol približne 2,3 milióna väzňov, t.j. 69 697 väzňov ročne. Za 9 rokov
kapitalistickej demokracie (1990-1998) v krajinách bývalého
Sovietskeho zväzu zahynulo 9 milióna ľudí, t.j. 1 milión ročne.
Z uvedeného vyplýva, že kapitalistická demokracia zabíjala 14 ráz
účinnejšie ako komunistické gulagy. Tu je potrebné pripomenúť, že
medzi obeťami gulagov za Stalina bolo mnoho, ak nie veľká väčšina
kriminálnikov, pričom obeťami kapitalistickej demokracie boli vo
veľkej väčšine nevinní ľudia. Z toho vyplýva, že počet nevinných obetí
kapitalizmu bol niekoľkonásobne vyšší ako 14x v porovnaní so
Stalinom.
Počet ľudí (vrahov, zločincov a politických väzňov) popravených
za Stalina v Sovietskom zväze počas obdobia 1921 – 1953, t.j. za 33
rokov, bol 799 455, ročne 24 226 obetí. Keď tieto obete porovnám
s obeťami kapitalistickej demokracie za 9 rokov, tak kapitalistická
demokracia zabíjala 41 ráz účinnejšie ako popravoval Stalin. Tu je
potrebné opäť pripomenúť, že medzi popravenými za Stalina bolo
mnoho, ak nie veľká väčšina kriminálnikov, pričom obeťami
kapitalistickej demokracie boli vo veľkej väčšine nevinní ľudia. Z toho
vyplýva, že počet nevinných obetí kapitalizmu bol niekoľkonásobne
vyšší ako 41x v porovnaní so Stalinom.
Keď porovnám zločiny Stalina a zločiny vedúcich predstaviteľov
Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945 na počet obyvateľov a počet
rokov, prídeme k zaujímavému záveru. Za Stalina zomrelo v gulagoch
za 33 rokov 2 milióny ľudí z priemerne 170 miliónov obyvateľov. Počas
kléro-fašistickej vlády na Slovensku bolo poslaných na smrť okolo
60 000 obyvateľov za 6 rokov z 3,5 milióna obyvateľov. Keď to
prepočítam na obyvateľa a rok, tak vládnuci režim počas Slovenského
štátu zabíjal 7-krát účinnejšie ako stalinské gulagy.
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Podobne, keď porovnáme počet ľudí popravených za Stalina
s počtom obyvateľov a roky s režimom za Slovenského štátu, tak
vládnuci režim počas Slovenského štátu zabíjal 20-krát účinnejšie, ako
popravoval Stalin. Opäť pripomínam, že medzi obeťami stalinských
gulagov a popravenými bola väčšina kriminálnikov a obeťami
Slovenského štátu boli veľkou väčšinou nevinní.
Znovu opakujem. Výsledky profesionálnej totality ovplyvňovať
mentálne obyvateľov celého sveta sú ohromujúce a sú neoddeliteľnou
súčasťou nášho Motroctva. Motrokári pomocou štandardných metód
tunelovania
mozgov
dokázali
nielen
zakryť
všeobecný
úpadok, strádanie obyvateľov, milióny obetí, zločiny „demokracie“
a pravdepodobnú genocídu, ktorá nastala po roku 1989 v bývalom
socialistickom bloku, ale dokonca ich interpretovať ako oslobodenie
východoeurópskych národov od komunistickej totality, ktorá priniesla
slobodu, demokraciu, dodržiavanie ľudských práv a lepší a kvalitnejší
život, ktorý povedie k všestrannému rozvoju jej obyvateľov.
Interpretovať všeobecný úpadok a viac ako 9,7 milióna nevinných obetí
(len za 9 rokov) ako niečo pozitívne, demokratické a progresívne
pokladám za dôkaz vysokej profesionality informačnej totality v ktorom
žijeme.
„Zločiny“ Stalina verzus „zločiny“ pápeža Jána Pavla II:
Pápeža prezentujú veľmi pozitívne ako jedného z hlavných
bojovníkov proti komunizmu, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o jeho
pád. Prezentuje sa ako bojovník proti nespravodlivosti, násiliu, proti
chudobe a za sociálnu rovnosť. Jeho boj proti komunizmu viedol
k paradoxnému výsledku – k smrti 9,7 milióna nevinných obetí
v bývalom socialistickom bloku do roku 1999. Aký je podiel pápeža na
smrti týchto obetí? Výsledkom jeho boja proti chudobe je, že sa
podieľal aj na obrovskom náraste chudoby v bývalom socialistickom
bloku (podľa údajov Svetovej banky „World Development Indicators
1999“ od roku 1989 počet obyvateľov žijúcich pod hranicou chudoby za
zvýšil za 5 rokov zo 14 miliónov na 147 miliónov, každý tretí obyvateľ
bol chudobný; podľa správy detského fondu OSN – UNICEF – z roku
1999, väčšine z odhadovaného počtu 150 milióna detí zo strednej a
východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu sa po roku 1989
zhoršila životná úroveň). Aký je podiel pápeža na zvýšení chudoby?
Výsledkom činnosti pápeža proti sociálnej nerovnosti je, že sa podieľal
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na obrovskom náraste sociálnej nerovnosti v bývalých krajinách
socialistického bloku (paradoxne, podľa správ OSN jedine komunistická
strana Číny dokázala úspešne znížiť chudobu).
Kedy bude proces v Norimbergu s ľuďmi, ktorí zariadili smrť 9,7
milióna ľudí v bývalom socialistickom bloku za 9 rokov, do roku 1999?
Kto boli títo ľudia menovite? Ako narástol počet obetí do 28.12.2015,
keď píšem tieto riadky? Je ich viac ako 10 – 15 miliónov? Zaoberá sa
tým niekto? Zaujíma to vôbec niekoho?
Prečo nám stále pripomínajú, aký bol Stalin zločinec, prečo sa to
učia všetky deti v školách celého sveta a prečo nikto nespomenie
zločiny kapitalistickej demokracie v bývalom socialistickom bloku?
A prečo pápeža vyhlásia za svätého? Prečo sme až takto zdegenerovali?
Motrokári vynakladala a vynakladá obrovské prostriedky na
zničenie komunizmu vo svete. A vie prečo. Marxizmus-komunizmus je
jediná sila, ktorá by ich mohla zničiť. Nechcú prísť o svoje majetky a
moc a s tým spojené privilégiá, o výsadné postavenie, ktoré buď zdedili
po predkoch, alebo si ho vydobyli v „demokratickom boji“. Súčasná
„demokracia“ im zaručuje, že väčšina týchto privilégií je dedičná,
podobne ako sa postavenie motrokov väčšinou dedí z otca na syna.
Dokonca súčasné zákony neoliberalizmu, ktoré si sami vytvorili, im
umožňujú poistiť si tieto privilégiá a rozširovať ich.
Na záver názor Winstona Churchilla na Stalina. Pripomínam, že
v čase jeho prejavu už zúrila studená vojna a Stalin bol už 6 rokov po
smrti.
Z vystúpenia Winstona Churchilla v Hornej snemovni dna 23.
decembra 1959 pri príležitosti
80. výročia narodenia J. V .Stalina
"Pre Rusko bolo veľkým šťastím, že v dobe zaťažkávajúcich skúšok v
jeho čele stál génius a neochvejný vojvodca J.V.Stalin."
"Bol vynikajúcou osobnosťou, imponujúcou nasej ťažkej dobe, v ktorej
žil."
"Stalin bol človekom neobyčajne energickým, erudovaným, pevnej
vôle, ostrým, tvrdým. Bol to človek neľútostný ako v práci, tak aj pri
jednaní. Ani ja, vychovaný v anglickom parlamente, som mu
nedokázal odporovať'."
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"Stalin mal predovšetkým veľký zmysel pre humor a sarkazmus.
Dokázal presne vyjadriť' svoje vlastné myšlienky. Svoje vystúpenia si
písal výhradne sám, z jeho prace vyžarovala neochvejná sila. Táto sila
bola v samotnom Stalinovi natoľko verná, že sa zdal neopakovateľným
medzi štátnikmi všetkých dôb a všetkých národov."
"Stalin robil na nás veľmi dobrý dojem. Mal neodolateľný vplyv na
ľudí. Keď' vchádzal do sály na Jaltskej konferencii, my všetci, ako na
povel, sme povstali a z nejakých dôvodov sme stáli v pozore.
Vyznačoval sa hlbokou logikou myslenia a uvedomelou múdrosťou. V
najťažšej dobe majstrovsky dokázal nájsť cestu z bezvýchodiskovej
situácie."
"V najtragickejších i v najslávnostnejších chvíľach bol vždy zdržanlivý,
nikdy neprepadal ilúziám. Bol neobyčajné zložitou osobnosťou."
"Stalin vytvoril a podriadil si obrovské impérium."
"Bol to človek, ktorý svojho nepriateľa ničil rukami svojich nepriateľov.
Donútil dokonca nás, ktorých otvorene nazýval imperialistami,
bojovať proti imperialistom."
"Stalin bol obrovským diktátorom, ktorý nemal vo svete sebe rovných.
Prevzal Rusko s biedou a zanechal ho vyzbrojene atómovou zbraňou."
"Nie, čokoľvek by ste hovorili o ňom, na takých národ nezabúda."
Ja k II. Prikázaniu BoBKoTov prikladám ďalší mierne editovaný blog:
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/11/17/muzeum-zlocinov-aobeti-komunizmu-%e2%80%93-dalsi-pomnik-nasej-degeneracie/
Múzeum zločinov a obetí komunizmu – ďalší pomník našej
degenerácie?
Posledných 25 rokov, keď sme nastúpili cestu úpadku, ma
neprekvapuje, keď sa na Slovensku objavujú ďalšie pomníky našej
degenerácie. Významný pomník našej degenerácie bol otvorený
16.11.2012 v Bratislave. Paradoxne sídli v budove Univerzity sv.
Alžbety na Námestí slobody 3 v Bratislave. (Pripomínam, že od čias
Džingischána, najzločineckejšia organizácia, ktorá vládla na území
Slovenska bol kléro-fašistický režim v rokoch 1939-1945).
Prečo nemáme na Slovensku Múzeum zločinov a obetí klérofašistického režimu?
Keď na Slovensku totalitne vládol kléro-fašistický režim v rokoch
1939-1945, tak poslal na smrť bez súdu, bez obvinenia okolo 60-70000
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spoluobčanov. Čo je okolo 12000 ľudí ročne. Koľko nevinných ľudí
poslali na smrť slovenskí komunisti na Slovensku počas 40 rokov, keď
vládli absolútnou mocou? Troch, desať alebo sto? Ja odhadujem, že
troch za 40 rokov, to je 0,075 osôb ročne (priznávam, že aj tých troch
som si musel vymyslieť, aby som mohol porovnávať čísla, lebo nulou sa
deliť nedá). Keď porovnám zločinný kléro-fašistický a komunistický
systém, tak mi vychádza, že kléro-fašistický systém bol 160 000
zločinnejší, ako komunistický.
Keď predpokladám, že ak na múzeum zločinov komunizmu
vyčlenili 3 miestnosti, tak potom úmerne by museli na múzeum
zločinov klérofašistického režimu vyčleniť 480 000 miestností. To
znamená, že múzeum zločinov klérofašistického by bolo ~3 krát väčšie
ako Bratislava.
Keď si predstavím BoPKoTov, školopovinné deti, študentov,
pracujúcich, nepracujúcich, bezdomovcov a politikov, ktorí by si chceli
prezrieť celé múzeum, ktoré by bolo otvorené 12 hodín denne,
a v jednej miestnosti by zotrvali 10 minút, tak na prezretie múzea by
potrebovali zhruba 20 rokov. Ja si myslím, že prezeranie takéhoto
veľkého múzea: - BoPKoTmi by znížilo ich kapacitu okydávať
komunizmus, - deťmi a študentmi by znížilo ešte viac vzdelanosť ako
máme teraz, - politikmi by znížilo ešte viac úroveň politiky, ako máme
teraz. Myslím si, že veľkosť múzea je jediný dôvod, prečo ešte nemáme
na Slovensku múzeum zločinov kléro-fašistického režimu. Myslím si, že
toto si jasne uvedomujú aj predstavitelia ÚPN a ďalší BoPKoTi.
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III. Prikázanie BoPKoTov: Preži antikomunistický orgazmus
pri slove „EŠTÉBÁK“!
Ja k III. Prikázaniu BoBKoTov prikladám mierne editovaný blog, kde
som sa sťažoval, že nemôžem vstúpiť do ŠTB so spätnou platnosťou:
Dá sa vstúpiť do komunistickej ŠTB so spätnou platnosťou?
Prekvapuje ma množstvo inkvizičných prvkov v dnešnej totalitnej
trhovej demokracii. Jedným z nich je aj označenie osoby, že bola alebo
spolupracovala s komunistickou ŠTB. Predpokladám, že táto
demokratická odroda inkvizície je nevyhnutnou súčasťou úpadku
spoločnosti po prevrate 1989 a je nevyhnutnou súčasťou nášho
kolonizačného štandardu.
Nechápem, prečo označenie niekoho, že bol členom alebo
spolupracovníkom komunistickej ŠTB, je to isté, ako keby ho zaradili
medzi vrahov, násilníkov, morálne degenerovaných, medzi niekoho, kto
nepatrí do humánnej spoločnosti.
Pretože súčasná trhová demokratická totalita kolonizačného
štandardu nedovolí, aby BoPKoTi a široká verejnosť poznala pravdu,
uvediem aspoň niektoré fakty, ktoré poznám z činnosti komunistickej
ŠTB na Slovensku .
Komunistická-socialistická ŠTB na Slovensku plnila podobné
úlohy ako ŠTB väčšiny vyspelých štátov sveta. Používala na to aj
podobné prostriedky.
Úlohy ŠTB na Slovensku za socializmu boli:
- zhruba tretina práce ŠTB bola zameraná na ochranu slovenskej
ekonomiky,
- zhruba tretina práce ŠTB bola zameraná proti cudzím rozviedkam,
- a poslednú tretinu práce ŠTB tvorilo tzv. vnútorné spravodajstvo,
zamerané na boj proti vnútornému nepriateľovi.
Súhrnným cieľom ŠTB bolo čeliť všetkému, čo by mohlo
Slovensko, jeho štátny systém a občanov Slovenska poškodzovať.
Tretinu práce ŠTB tvorilo tzv. vnútorné spravodajstvo, zamerané
na boj proti vnútornému nepriateľovi. V ich činnosti došlo v 1950-tich
rokoch k mnohým nehumánnym činom až k justičným vraždám, ktoré
boli väčšinou rehabilitované za socializmu. Činnosť komunistickej ŠTB
proti vnútornému a vonkajšiemu nepriateľovi bolo podobná, ako
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činnosť ŠTB v demokratických krajinách, dokonca v mnohých
oblastiach bola relatívne humánnejšia. Dokonca bola humánnejšia, ako
súčasná činnosť ŠTB v niektorých demokratických krajinách, ako USA,
kde súčasná ŠTB má legálne právo kohokoľvek a kdekoľvek fyzicky
zlikvidovať, uniesť a držať neobmedzene bez súdu v koncentračných
táboroch alebo tajných väzniciach.
Porovnám prácu socialistickej ŠTB so súčasnou kapitalistickou
ŠTB v oblasti ochrany Slovenskej ekonomiky. Zoberme si
poľnohospodárstvo. Keď socialistická ŠTB ochraňovala ekonomiku
poľnohospodárstva, výroba v poľnohospodárstva stúpala. Bol to
slovenský komunistický zázrak v poľnohospodárstve v porovnaní s tým,
čo je dnes. Po roku 1989, keď sme zrušili ŠTB na ochranu ekonomiky
a zaviedli kapitalistickú ŠTB, produkcia v poľnohospodárstve klesla.
Popdobne to bolo aj počas komunistického zázraku v stavebníctve
a v priemysle. Keď socialistická ŠTB ochraňovala ekonomiku
v stavebníctve a priemysle, produkcia stúpala. Po roku 1989, keď sme
zrušili ŠTB na ochranu ekonomiky a zaviedli kapitalistickú ŠTB, na
Slovensku začali pôsobiť veľké skupiny domácich a zahraničných
podvodníkov, výsledkom čoho je, že produkcia v stavebníctve klesla,
došlo k zničeniu väčšiny priemyselných podnikov, ich rozkradnutiu,
prípadne k lacnému predaju do zahraničia. Rast priemyselnej výroby
v posledných rokoch sa adekvátne neodráža na životnej úrovni, čo
súvisí s našim kolonizačných štandardom.
Keď socialistická ŠTB ochraňovala ekonomiku bánk, ani jedna
banka neskrachovala, poskytovala normálne úvery, ktoré sa normálne
splácali. Po roku 1989, keď sa zrušila socialistická ŠTB a zaviedla
kapitalistická ŠTB, banky vyrobili za viac ako 100 mld. Sk nedobytných
úverov, čo sme my občania museli zaplatiť, niekoľko bánk dokonca
skrachovalo. Konečný výsledok je, že nevlastníme finančný sektor.
Socialistická ŠTB ochránila občanov od podvodníkov nebankových
subjektov a rôznych fondov, ktoré okradli občanov o niekoľko desiatok
miliárd korún. Toto všetko viedlo k chudobe, následnej kriminalite
a k zhoršeniu patologického stavu spoločnosti.
Keď občanov Slovenska ochraňovala socialistická ŠTB, počet
trestných činov bol nízky. Keď bola odstránená a nahradená
kapitalistickou ŠTB, počet trestných činov narástol, vzrástla kriminalita,
nastal celkový úpadok spoločnosti. Objasnenosť trestných činov prudko
klesla na menej ako 50%. Počet vrážd na Slovensku po odstránení
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socialistickej ŠTB vzrástol dvojnásobne. Kapitalistická ŠTB na
Slovensku po roku 1989 neochránila občanov pred vraždami tak ako
socialistická ŠTB. Po roku 1989 (do 2004) bolo na Slovensku
zavraždených o 784 našich spoluobčanov viac v porovnaní s priemerom
za socializmu. Môžeme obrazne povedať, že súčasná kapitalistická ŠTV
je zodpovedná za smrť 784 našich spoluobčanov. Úpadok spoločnosti
po zrušení socialistickej ŠTB dokazuje aj stúpanie počtu násilných
trestných činov po roku 1989. V rokoch 1989 až 2004 počet násilných
trestných činov kumulatívne bol o 72 290 vyšší ako za socializmu.
Úpadok spoločnosti po zrušení socialistickej ŠTB dokumentuje aj počet
mŕtvych ľudí nájdených na ulici alebo na smetisku. Len počas rokov
1998 až 2003, t. j. za 6 rokov, bolo na Slovensku nájdených na ulici
alebo na smetisku o 477 ľudí viac ako za rovnaké obdobie socializmu.
Kde bola súčasná ŠTB, aby tomu zabránila? Po zrušení socialistickej
ŠTB sa na Slovensku začali vo veľkom strácať ľudia. Od roku 1989 sa
stratilo o 1 750 ľudí viac, ako bol priemer za socializmu. Obrazne
môžeme povedať, že súčasná ŠTB spôsobila zmiznutie 1 750 občanov.
Socialistická ŠTB tomu zabránila.
Po zrušení socialistickej ŠTB po roku 1989 začala prudko stúpať
narkománia a s ňou spojená kriminalita. Niekoľko stoviek mladých ľudí
zomrelo na predávkovanie drogami. Na Slovensku sa ročne predajú
drogy za 4 mld. Sk, čo je viac ako dvojnásobok rozpočtu Slovenskej
akadémie vied. Za smrť týchto ľudí je zodpovedná súčasná ŠTB.
Socialistická ŠTB tomu vedela zabrániť. Po zrušení socialistickej ŠTB
po roku 1989 sa objavil na Slovensku fenomén nájomných vrážd
a obchodovania s ľuďmi. Len v rokoch 1990 – 2004 bol zistený obchod
zo 175 ľuďmi. A to ešte nevieme, na koľko obchodov s ľuďmi a deťmi
sa neprišlo. Po zrušení socialistickej ŠTB je Slovensko zaplavené
drogami, dílermi drog a narkomanmi. Po zrušení socialistickej ŠTB je
Slovensko zaplavené zločineckými skupinami, mafiami, výpalníkmi,
vydieračmi, detskou prostitúciou, vraždami na objednávku. Tomu
všetkému socialistická ŠTB úspešne vedela zabrániť, bola vynikajúca,
profesionálne vedela chrániť občanov v porovnaní so súčasnou
kapitalistickou ŠTB.
Hlboko sa skláňam pred profesionalitou komunistickej ŠTB, ktorá
ochránila občanov Slovenska pred medzinárodnými zlodejmi, ktorí
ukradli väčšinu nášho spoločného majetku. Ochránili ste nás od dílerov
drog, narkománie, vrážd, mafií a zločineckých skupín. Ochránili ste nás
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pred zabijakmi, výpalníkmi, vydieračmi, detskou prostitúciou, vraždami
na objednávku a mentálnym terorom. Obrazne môžem povedať, že
súčasná ŠTB svojou neschopnosťou je zodpovedná za smrť viac ako
3 000 nevinných obetí a sto tisíc násilných trestných činov.
Dnes agent alebo spolupracovník komunistickej ŠTB je vlastne
synonymom vraha, zločinca alebo morálne degenerovaného človeka.
Akceptácia tohoto vzťahu spoločnosťou je dôkazom jej morálneho
úpadku.
Škoda, že sa nedá vstúpiť do komunistickej ŠTB so spätnou
platnosťou.
Ja k III. Prikázaniu BoBKoTov prikladám ďalší mierne editovaný
blog,
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/04/11/film-estebak%e2%80%93-a-opat-sa-idu-kalit-uchylaci/
Pretože som vášnivý zberateľ pomníkov degenerácie spoločnosti na
Slovensku po prevrate roku 1989, potešilo ma, keď som videl bilbord s
reklamou na film „eŠteBák“. Film som nevidel a ani nebudem vidieť,
ale predpokladám, že v budúcnosti bude krásnym exponátom v „Múzeu
degenerácie slovenskej spoločnosti“, ktorá nastala po prevrate v roku
1989, keď boli komunisti a komunistická Štátna bezpečnosť (ŠTB)
odstavená od moci.
Komunistická ŠTB za socializmu efektívne zabránila, aby na
Slovensku vládla banda kriminálnikov, ktorá rozkradla náš spoločný
majetok, a predala nás ako kolóniu tomu, kto im viac zaplatil. ŠTB
efektívne zabránila, aby výpalníci, vrahovia, zlodeji, úžerníci,
kolonizátori, drogoví díleri, vykrádači bánk, prepadávači dôchodcov,
morálni uchyláci a slovenské celevriti mali zelenú, a mohli beztrestne
podnikať v tých oboroch.
Ja BoPKoTov úplne chápem, že im komunistická ŠTB vadí, a že ju
právom nenávidia, lebo počas socializmu im bránila kradnúť, vraždiť,
vykorisťovať, drogovať, predávať ľudí a beztrestne si užívať nakradnutý
majetok, skrátka mať sa tak dobre, ako by sa za socializmu nemali.
Samozrejme na úkor veľkej väčšiny občanov Slovenska.
Ja úplne chápem ich smrteľný strach z návratu komunistickej ŠTB,
ktorá by im opäť zabránila ďalej kradnúť, vraždiť, vypaľovať,
vykorisťovať, drogovať, predávať ľudí a beztrestne si užívať nakradnutý
majetok, skrátka mať sa dobre.
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Myslím si, že toto je jediný dôvod výroby a propagácie filmu
eŠtéBák. Musia denno-denne vyrábať BoPKoTov, na ktorých pilieroch
stojí ich moc. Lebo dobre vedia, že ihneď, ako počet dobre zakalených
BoPKoTov klesne pod kritickú hranicu, aj súčasná štátna bezpečnosť
konečne začne plniť svoju funkciu, tak dobre, ako ju plnila
komunistická ŠTB.
Pretože sa mi doteraz nepodarilo vstúpiť do ŠTB so spätnou
platnosťou, predkladám nižšie aspoň názor na ŠTB z rokovania NR SR
42. schôdza, 17.5.2005.
(verím, že prejav z NR SR sa nebude cenzurovať)
http://www.psp.cz/cgibin/ascii/eknih/2002nr/stenprot/042schuz/s042027.htm
B. Bugar, podpredseda NR SR: Vazeni pani poslanci, budeme pokracovat
v rokovani, a to rozpravou, ktoru teraz otvaram k
navrhu poslanca Narodnej rady Slovenskej republiky Jozefa Banasa
na vydanie zakona, ktorym sa meni a doplna zakon c. 553/2002 Z. z. o
spristupneni dokumentov o cinnosti bezpecnostnych zloziek statu
1939 - 1989 a o zalozeni Ustavu pamati naroda a o doplneni niektorych
zakonov (zakon o pamati naroda) v zneni neskorsich predpisov (tlac
1094).
Do rozpravy pisomne su prihlaseni traja poslanci, pan poslanec Ondrias za
klub KSS, nech sa paci, mate slovo ako prvy. Pan poslanec Galbavy! No,
potrebujem, aby ste nerusili rokovanie Narodnej rady svojim hlasom.
K. Ondrias, poslanec: Vazeny pan predsedajuci, damy a pani, diskutujeme
tu o novele zakona o pamati naroda c. 553/2002 Z. z., je to tlac 1094. Na
uvod musim povedat, ze Komunisticka strana Slovenska podpori novelu
zakona. Ja by som v uvode do problemu zakona o Ustave pamati naroda a
navrhovanej novele o Ustave pamati naroda a fungovania socialistickej
statnej bezpecnosti...
B. Bugar, podpredseda NR SR: Pan poslanec Galbavy, poslednykrat vas
upozornujem.
K. Ondrias, poslanec: ... uviedol niektore skutocnosti. Socialisticka statna
bezpecnost alebo po vasom StB plnila podobne ulohy ako StB vacsiny

Komunisti vs BoPKoTi [141]
vyspelych statov sveta. Pouzivala na to aj podobne prostriedky. Ulohou StB
za socializmu bolo, ze zhruba jedna tretina prace StB bola zamerana na
ochranu slovenskej ekonomiky. Dalsia jedna tretina prace StB bola
zamerana proti cudzim rozviedkam a poslednu tretinu prace StB tvorilo
takzvane vnutorne spravodajstvo, ktore bolo zamerane na boj proti
vnutornemu nepriatelovi. Suhrnnym cielom StB bolo celit vsetkemu, co by
mohlo Slovensko a obcanov Slovenska poskodzovat.
Ja by som najskor posudil znenie zakona o pamati naroda a navrhovanu
novelu zakona v kontexte s pracou socialistickej statnej bezpecnosti a
porovnal ju so sucasnou kapitalistickou statnou bezpecnostou v oblasti
ochrany slovenskej ekonomiky.
Ked si zoberieme polnohospodarstvo, kde socialisticka StB ochranovala
ekonomiku polnohospodarstva, tak vyroba v polnohospodarstve stupala. Po
roku 1989, ked sme zrusili socialisticku statnu bezpecnost na ochranu
ekonomiky a zaviedli kapitalisticku statnu bezpecnost, produkcia v
polnohospodarstve klesala a v roku 2002 bola len 58 percent produkcie
socializmu.
Zoberme si stavebnictvo. Ked socialisticka statna bezpecnost ochranovala
ekonomiku v stavebnictve, tak vyroba stupala. Mozem povedat, ze bol to
slovensky zazrak v stavebnictve. Po roku 1989, ked sme zrusili socialisticku
statnu bezpecnost na ochranu ekonomiky a zaviedli kapitalisticku statnu
bezpecnost, na Slovensku zacali posobit velke skupiny privatizerov,
vysledkom coho je, ze produkcia v stavebnictve klesla. Vacsina
socialistickych stavebnych podnikov bola rozkradnuta. Stavebnicka
produkcia v roku 2002 dosahovala len 38 percent produkcie z roku 1989.
Zoberme si priemysel. Ked socialisticka StB ochranovala ekonomiku v
priemysle, tak vyroba stupala. Dovolim si povedat, ze to bol slovensky
zazrak v priemysle. Po roku 1989, ked ponovembrovi revolucionari zrusili
socialisticku statnu bezpecnost na ochranu priemyselnej ekonomiky a
zaviedli kapitalisticku StB, na Slovensku dostali volnu ruku slovenske a
zahranicne skupiny privatizerov alebo podvodnikov, doslo k zniceniu
vacsiny priemyselnych podnikov, k ich rozkradnutiu, popripade lacnemu
predaju do zahranicia.
Zoberme si situaciu v bankach. Ked socialisticka StB na ochranu ekonomiky
ochranovala ekonomiku bank, ani jedna banka neskrachovala. Ani jedna
banka neposkytovala uvery, ktore sa nedali splatit. Po roku 1989, ked
ponovembrovi revolucionari zrusili socialisticku StB a zaviedli kapitalisticku
StB, banky vyrobili za viac ako 100 miliard korun nedobytnych uverov, co
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sme my obcania museli zaplatit, styri banky skrachovali a konecny vysledok
je, ze Slovensko nevlastni ani jednu banku.
Zmienil by som sa o nebankovych subjektoch. Za socializmu, ked
socialisticka StB ochranovala ekonomiku financii, ziadne nebankove
subjekty, ktore v sucasnosti okradli viac ako 100 000 obcanov, nevznikli.
B. Bugar, podpredseda NR SR: Pan poslanec, ak vas mozem upozornit,
my teraz nerokujeme o StB, ale rokujeme o navrhu pana poslanca, ako
dostat urcite materialy a originaly do urciteho procesu, takze StB
neochranujte. (Potlesk.)
K. Ondrias, poslanec: Ano, ja presne viem, o com rokujeme...
B. Bugar, podpredseda NR SR: No, tak hovorte potom k veci.
K. Ondrias, poslanec: Ja som povedal, ze toto je uvod do problemu, ktory
tu mame riesit.
Teraz by som nieco povedal v uvode do problemu o zakone o pamati
naroda a o novele, ktoru prerokuvame a porovnal by som to s pracou
socialistickej StB v boji proti vnutornemu nepriatelovi. Toto bolo za ucelom
ochrany obcanov.
V uvode by som chcel povedat, a to zdoraznujem, ze v tejto kategorii
socialistickej StB sa pravdepodobne niektori pracovnici StB dopustili aj
nepravosti, nezakonnosti, niekomu vedome ublizili alebo porusovali ludske
prava. Ja by som prosil ministra spravodlivosti pana Lipsica, aby tychto
pracovnikov StB zistil, podal na nich trestne oznamenie, a ak im bude
preukazana vina, aby ich konecne odsudil. Mozno by bolo dobre, aby na
vystrahu boli tito pracovnici StB sudeni v priamom prenose v televizii, aby
sa vsetci obcania dozvedeli pravdu.
Taktiez by som prosil, aby sa prestalo s plosnym odsudzovanim
pracovnikov socialistickej StB a aby sa prestalo s ich skandalizovanim a
zneuzivanim ich prace.
B. Bugar, podpredseda NR SR: Pan poslanec, ale my nechceme teraz
rokovat o odsudeni alebo neodsudeni poslancov alebo, pardon, prislusnikov
StB.
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K. Ondrias, poslanec: Pan predsedajuci, toto je uvod do problemu, aby
bolo...
B. Bugar, podpredseda NR SR: No nie, pan poslanec, ak nebudete
hovorit k veci, tak, samozrejme, odoberiem vam slovo. Musite hovorit k
zakonu a navrh zakona alebo novely hovori o spristupneni urcitych
dokumentov zo zvazku StB, nie o prislusnikoch StB a o dobrych a zlych
prislusnikoch socialistickej StB.
K. Ondrias, poslanec: Prave to chcem povedat, ze davat vsetkych
pracovnikov StB na jednu rovinu je nespravne a ja sa to snazim vysvetlit,
pan predsedajuci. Ja si myslim, ze je to uplne normalne.
Vratim sa k prislusnikom StB v boji proti vnutornemu nepriatelovi. Ked
obcanov Slovenska ochranovala socialisticka StB, pocet trestnych cinov bol
nizky. Ked bola nahradena kapitalistickou StB, pocet vyrazne stupol, az
styrikrat. Ked sa nahradila socialisticka StB kapitalistickou StB, pocet vrazd
stupol dvojnasobne. Pocet nasilnych trestnych cinov stupol viac ako
dvojnasobne. Po zruseni socialistickej StB sa na Slovensku zacali stracat
obcania. Od roku 1989 sa stratilo 1 750 ludi, viac ako bol priemer za
socializmu. Po zruseni socialistickej StB zacala prudko stupat narkomania a
s nou spojena kriminalita. Desiatky alebo az stovky mladych ludi zomrelo na
predavkovanie drogami na Slovensku.
Po zruseni socialistickej StB po roku 1989 sa objavil na Slovensku fenomen
najomnych vrazd a obchodovania s ludmi. Tomuto vsetkemu pracovnici
socialistickej StB vedeli zabranit. Po zruseni socialistickej StB Slovensko je
zaplavene drogami, dilermi drog a narkomanmi. Po zruseni socialistickej
StB Slovensko je zaplavene zlocineckymi skupinami, mafiami, vypalnikmi,
vydieracmi, detskou prostituciou, vrazdami na objednavku.
Tomuto vsetkemu vedela socialisticka StB zabranit, ja ju hodnotim ako
vynikajucu a profesionalnu v tejto oblasti. A vystupujem vlastne preto, aby
som sa tymto pracovnikom StB, ktori dokazali ochranit obcanov pred tymito
neduhmi, podakoval.
Teraz mam par poznamok pre budovatelov Ustavu pamati naroda. Ja by
som bol rad, keby budovatelia Ustavu pamati naroda postavili Ustav pamati
naroda, kde bude zoznam ludi, ktori po roku 1989 zariadili, ze sme prisli o
velku vacsinu priemyselnych podnikov, bank, poistovni a medii. Pani
pracovnici Ustavu pamati naroda, kedy takyto zoznam nasich
ponovembrovych hrdinov date na internet? Kedy zalozite Ustav pamati
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naroda, kde bude zoznam ludi, ktori po roku 1989 zariadili, ze statisice
obcanov stratili zamestnanie, ze desiatky tisic obcanov sa zivia vyberanim
odpadkov z kosov, ze desiatky tisic nasich obcanov su bezdomovcami, ze
240 000 deti vyrasta v chudobe, ze kazde desiate dieta ma agresivne
sklony? Kedy postavite Ustav pamati naroda, kde bude zoznam ludi, ktori
po roku 1989 zariadili, ze na Slovensku sa udomacnil fenomen najomnych
vrazd a obchodovania s ludmi, ze Slovensko je zaplavene dilermi drog,
narkomaniou, zlocineckymi skupinami, mafianmi, vypalnikmi, vydieracmi,
detskou prostituciou a vrazdami na objednavku? Kedy takyto zoznam
nasich ponovembrovych hrdinov date na internet? Kedy taketo zoznamy
nasich ponovembrovych hrdinov budu na internete, kde kazdy zobrak,
bezdomovec, nezamestnany, okradnuty, obet nasilnej trestnej cinnosti, kde
si deti nezamestnanych, rodic dietata, ktore zomrelo na predavkovanie
drogami, rodicia zavrazdenych a stratenych ludi na Slovensku, okradnuti
obcania skrachovanych bank a nebankovych subjektov, kde si tito obcania
Slovenska budu moct zistit mena ozajstnych podvodnikov a podvodnicke
organizacie, ktore su zodpovedne za ich utrpenie a nedostojny zivot.
Ja si myslim, ze v tejto novele zakona, ktoru prerokuvame, by malo byt aj
toto zakomponovane. Pevne verim, ze raz takyto Ustav pamati naroda na
Slovensku bude. Dakujem za pozornost.
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IV. Prikázanie BoPKoTov: Budeš pokladať za zločinca
každého, kto sa ti určí!
Ja k IV. Prikázaniu BoBKoTov prikladám mierne editovaný blog,
BBC seriál „Stratený svet komunizmu“: o menejcennej
Východoeurópskej rase
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/30/bbc-serial%e2%80%9estrateny-svet-komunizmu%e2%80%9c-o-menejcennejvychodoeuropskej-rase/
Tak som si pozrel v sobotu 19.01.2013 o 20.00 hod na STV2 BBC
seriál „Stratený svet komunizmu v Československu.
Zistil som tri veci:
1. Seriál mal úroveň ešte väčšieho hnoja, ako som predpokladal. Kludne
môže súťažiť s ďalšou mediálnou fekáliou – seriálom „Zbohom
súdruhovia“.
2. Z primitívnej úrovni demagógie seriálu silne predpokladám, že BBC
tvorcovia seriálu nás pokladajú za menejcennú rasu, neschopnú
myslieť. A je možné, že majú pravdu.
3. Myslím si, že nielen tvorcovia BBC seriálu, ale aj naši kolonizátori,
BoPKoTi, slovenská šľachta a slovenské bandy kriminálnikov nás
pokladajú za menejcennú rasu, za kvalitné stádo dobre zakalených
uchylákov, ktorým čo podhodia, to zožerú. A je možné, že majú
pravdu.
Je to štandardný seriál na kalenie uchylákov, kde vládcovia BBC a
veľké štátne a vojenské teroristické zoskupenia majú smrteľný strach, že
by sa im v súčasnosti re-kolonizovaná Východná Európa opäť vytrhla
z ich kolonizácie, komunisti by sa opäť dostali k moci, a opäť by sa tam
zopakoval
komunistický
zázrak
ekonomického,
kultúrneho,
vzdelanostného a humánneho rozvoja s vysokým štandardom
dodržiavania ľudských práv.
V seriáli nie je ani slovo o komunistickom zázraku vo Východnej
Európe, o všestrannom rozvoji, humanite a dodržiavaní ľudských práv.
Ani slovo o civilizácii bez narkomanov, bezdomovcov, výpalníkov, kde
bolo vzdelanie a zdravotná starostlivosť zadarmo (čo si môže dovoliť
teraz len pár arabských krajín bohatých na ropu). Kde nepoznali
nezamestnanosť, predaj ľudí, vraždy na objednávku alebo exekútorov.
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V seriáli ani okrajom nespomenuli vybudovanie stovky priemyselných
podnikov na Slovensku, považskú kaskádu, školstvo, vedu, techniku,
atd...
Namiesto toho tam boli len „zločiny“ vládnucich zločinných
komunistov, ktoré boli plné krvi a na dôvažok tam bola ešte krv, a ešte
viac krvi.
Musíme si uvedomiť, že Seriál BBC „Stratený svet komunizmu“ sa
premieta po celom svete. Čo si pomyslia bežní ľudia v Ázii, v Afrike,
Latinskej Amerike a ďalších krajinách o Východoeurópskom
komunizme, keď ho nezažili na vlastnej koži?
Predsa, budú veriť „faktom“ BBC.
Takto všetkých, v rámci výchovy BoPKoTov, má seriál presvedčiť
a podávať „dôkazy“, že Východoeurópania sú menejcenná rasa, že keď
sa dostanú k moci a nikto ich nekontroluje (ako bolo počas vlády
komunistov), tak vraždia vlastnú populáciu, zatýkajú a popravujú
nevinných ľudí – ktorí sa im nejako znepáčia, budujú koncentračné
tábory - kde zomierajú nevinní bez akýchkoľvek ľudských práv. Že
chcú totalitne ovládať celý svet, viesť vojny, zaviesť komunistickú
totalitu, sú nemorálni. Skrátka a jasne: Východoeurópania sú
menejcenná rasa.
Toto je hlavný cieľ seriálu BBC „Stratený svet komunizmu“.
Samozrejme má aj zahmliť viac ako 300 ročnú tradíciu anglosaskej
nemorálnosti a zločinov, a zabrániť komunistom dostať sa opäť k moci..
Podvedomá správa v seriály hovorí, že „my BBC-Euroatlantická
civilizácia („anglosaská rasa“, „anglosionistická rasa“, vyvolený národ,
čistá rasa, liberáli, demokrati, humanisti, NATO, BoPKoTi....) máme
morálne právo vždy zasiahnuť, aby sme oslobodili nevinných ľudí
žijúcich vo Východnej Európe od tyranie ich vlastných vodcov. Lebo
vždy im bude lepšie, keď sa budú utiekať ku nám, lebo my sme nositelia
humánnej civilizácie.“
Pre nás Východoeurópanov je dôležité nájsť odpoveď na tri otázky:
1. Na koho objednávku sa takéto seriály vyrábajú?
2. Kto na Slovensku zabezpečuje, aby sa tieto a podobné seriály masovo
na Slovensku propagovali?
3. Prečo a začo to cudzí a naši robia?
Ak nebudeme riešiť tieto otázky, ostáva mi len konštatovať, že asi
budeme len menejcenná rasa.

Komunisti vs BoPKoTi [147]

V. Prikázanie BoPKoTov: Nikdy nedovoľ, aby Marxizmus
obmedzoval Motrokárov na sväté právo lepšieho!
Ja k V. Prikázaniu BoBKoTov prikladám mierne editovaný blog, kde
sa pýtam či je František Bednár typický politický väzeň, ako produkt
„zločinného komunizmu“.
Zo slovenskej wikipédie je možné zistiť, že František Bednár je
politický väzeň a dokonca od roku 2001 predseda a tajomník Svetového
združenia bývalých československých politických. väzňov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Bedn%C3%A1r_%28po
litick%C3%BD_v%C3%A4ze%C5%88%29
Dokonca jedna z aktivít skupiny Františka Bednára, ktorá nebola ŠtB
odhalená sa stala námetom dokumentárneho filmu trojice režisérov,
Ivana Ostrochovského, Petra Kerekesa a Pavla Pekarčíka „Zamatoví
teroristi“, ktorý na Filmovom festivale v Karlových Varoch v roku 2013
získal cenu Federácie filmových kritikov –Fedeora.
Mierne editovaný blog:
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/05/28/rozhovor-komunistu-spolitickym-vaznom-video/
Rozhovor komunistu s politickým väzňom (video)
Konečne po rokoch výziev, ja Karol Ondriaš člen ÚV KSS, som sa
mohol porozprávať s politickým väzňom Františkom Bednárom
a zaznamenať to na video. Dohodli sme sa, že on dá otázku mne a ja
odpoviem, a potom ja dám otázku jemu a on odpovie.
Internetové rádio Slobodný vysielač v Banskej Bystrici sa podujal, že
poskytne priestor na diskusiu a Norbert Lichtner to moderoval.
Z dôvodu, že videokamera nezachytila hlasy telefonujúcich, ja som tieto
hluché časti z vidia vymazal. Ale kompletné audio je na:
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-0524_21-00_informacna-vojna-bednar-ondrias-kohn.mp3
V prvej časti videa http://youtu.be/kudxFc90jh8
sme diskutovali témy:
1.) Zločiny Stalina alebo Stalin zachránil Židov a Slovanov?
2.) Pakt Molotov-Ribbentrop – najgeniálnejší politický ťah Stalina alebo
ďalší jeho zločin?
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3.) Zločiny Stalina v Gulagoch v porovnaní so zločinmi
klérofašistického režimu na Slovensku.
4.) Zločiny Pol Pota alebo zločiny USA v Kambodži?
5.) Zločiny nemeckých nacistov alebo ruských žido-bolševikov
v Katyni?
6.) Parcelovanie Poľska medzi nemeckými nacistami a ruskými
boľševikmi a skutočnosť.
7.) Prečo Sovietsky zväz vojensky napadol Fínsko?
V druhej časti videa http://youtu.be/unOsgqWre8g
sme diskutovali témy:
1.) Zločiny komunizmu alebo komunistický zázrak rozvoja Slovenska.
2.) Zločiny komunizmu alebo obdobie dodržiavania ľudských práv
počas socializmu.
V tretej časti videa http://youtu.be/UEUt_lfTKag
sme diskutovali témy:
1.) Čo robiť? Komunistický názor a ostatné názory.
Neviem, či František Bednár je typický politický väzeň, lebo podľa jeho
odpovedí v rozhovore publikovanom na
http://www.scribd.com/doc/84750589/František-Bednar-Ľudova-strananaše-Slovensko
hovorí, citujem:
„Založili sme preto protištátnu skupinu, s ktorou sme chceli prebrať
tento národ z ľahostajnosti a zbabelosti. Keďže sme žili pod Vysokými
Tatrami a ryba smrdí od hlavy, chceli sme pripraviť atentát na generálneho
tajomníka ÚV KSČ G. Husáka a na ideologického tajomníka Vasila
Biľaka. V auguste v roku 1983 som sa pokúsil kontaktovať s RFE
z bývalej Juhoslávie so zámerom spojiť sa so spravodajskými službami
západných štátov, respektíve s inými organizáciami bývalých emigrantov a
následne podľa ich požiadaviek mala skupina aktívne pôsobiť na území
bývalej ČSSR na úseku spravodajstva, monitorovania pohybu
sovietskych vojenských transportov, v prípade potreby tiež prevádzať
sabotáže, a ak by bol druhou stranou nami navrhnutý plán spáchať
atentát na generálneho tajomníka ÚV KSČ Gustáva Husáka a tajomníka
ÚV KSČ Vasila Biľaka akceptovaný, pripraviť a realizovať túto
diverznú akciu na prístupovej ceste k rezidenčnému sídlu ÚV KSČ v
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Belianských Tatrách. Naša skupina v roku 1980 ukoristila zo skladu
vtedajšieho Zväzu pre spoluprácu s armádou (Zväzarm) viacero zbraní a
munície. Dôkazom našej spoľahlivosti a lojálnosti vo veci nadviazania
kontaktu malo byť zaslanie balíka s nefunkčným nástražným výbušným
systémom na adresu vedúceho tajomníka OV KSS v Poprade v roku
1982. 6. februára 1984 došlo pre chybu a zlyhanie jedného z členov
skupiny, u ktorého sa pri domovej prehliadke našli zbrane a chemikálie
použité pri výrobe výbušniny, k môjmu zatknutiu ŠtB. Pri vyšetrovaní
som zobral všetko na seba aby som neohrozil ostatných. 7.8.1984 ma
KS Košice odsúdil na 14 rokov odňatia slobody nepodmienečne.“
Po oboznámení sa s antikomunistickým odbojom politického väzňa
Františka Bednára, som si uvedomil, že mal vlastne šťastie, že ho súdili
„zločinní komunisti“, lebo za podobný odboj by v demokratickej USA
dostal pravdepodobne doživotie alebo trest smrti, a bolo by to
demokratické.
A ešte posledná otázka, o ktorej sme v Slobodnom vysielači
zabudli diskutovať: Koľko máme u nás podobných politických väzňov,
ktorí nám už 25 rokov v médiách rozprávajú o zločinoch komunizmu,
ako nevinne trpeli v komunistických žalároch za činy, za ktoré by
dostali v USA možno menší alebo väčší trest, možno doživotie alebo
trest smrti? Neviem, len si myslím, že takéto rozsudky v USA by každý
bral ako demokratické, a nikto by protagonistov trestných činov proti
štátoprávnemu usporiadaniu USA nevyužíval na zničenie amerického
kapitalizmu.
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7. Sú BoPKoTi zrelí pred súd za vlastizradu?
Neviem, nie som právnik, ale viem, že BoPKoTi majú veľa právnikov.
Ja k tejto otázke, ako príklad, prikladám mierne editovaný blog:
„Je herec Milan Kňažko zrelý na prezidenta, alebo pred súd za
vlastizradu?“
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/03/01/je-herec-milan-knazkozrely-na-prezidenta-alebo-pred-sud-za-vlastizradu/
Na TA3 som útržkovite zachytil časť správy, že až 20% občanov
podporuje herca Milana Kňažka. Pretože predtým v kuchyni v rozhlase
hovorili niečo o vlastizrade, v duchu sa mi to zlialo na správu, že 20%
občanov chce súdiť herca Kňažka za vlastizradu?
A tak som v duchu rozmýšľal, že či sa ozaj dopustil vlastizrady, a
koľko asi môže za vlastizradu dostať.
Úvodom je potrebné povedať, že herec Milan Kňažko patril v roku
1989 a 1990 k najaktívnejším bojovníkom proti „komunistickej totalite,
za slobodu a demokraciu“. Výsledkom aj jeho boja, ktorým sa stále hrdí,
je, že bol zničený komunistický zázrak všestranného rozvoja Slovenska
a dodržiavanie ľudských práv. Následkom toho, mnoho ľudí zomrelo na
smetisku, bolo zavraždených, spáchalo sociálnu samovraždu alebo sa
živí ako dobytok z odpadkových košov. Slovensko stratilo vojenskú,
potravinovú a ekonomickú bezpečnosť. Stalo sa hračkou-kolóniou
s lacnou pracovnou silou, kde spoločnosť všeobecne upadla
a v mnohých parametroch doslova zdegenerovala. Nebudem to
rozvádzať, média o tom denne podávajú dôkazy.
Rýchlo som si pozrel Trestný zákon SR a našiel som nasledovné
paragrafy, o ktorých si myslím, že by sa mohli brať do úvahy v prípade
herca Milana Kňažka (a mnohých ďalších...).
§ 311 Vlastizrada
Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s
cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike,
teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na
pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na
doživotie.
§ 312 Úklady proti Slovenskej republike
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(1) Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi
a) zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť
Slovenskej republiky, alebo
b) porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím
slobody na desať rokov až dvanásť rokov.
(2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá, kto spácha čin
uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný
následok,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia,
d) ako verejný činiteľ, alebo
e) za krízovej situácie.
Teror Záškodníctvo
§ 315
(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
Slovenskej republiky
a) vydá skupinu osôb do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví
alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým,
že spôsobí požiar, povodeň alebo poruchu, či haváriu prostriedku
hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu,
elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok
alebo síl, alebo nebezpečenstvo zvýši, alebo sťaží jeho odvrátenie
alebo zmiernenie, alebo
b) dopustí sa iného podobného nebezpečného konania, potrestá sa
odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.
(2) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) závažnejším spôsobom konania, alebo
c) na chránenej osobe.
(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
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b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný
následok, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť
viacerých osôb, alebo
b) za krízovej situácie.
§ 316
(1) Kto v úmysle uvedenom v § 315 ods. 1 cudziu alebo vlastnú vec
zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou, potrestá sa odňatím
slobody na štyri roky až desať rokov.
(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.
§ 317 Sabotáž
(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie,
postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania preto,
aby
a) maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu,
ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, právnickej osoby, alebo
b) spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo
inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu, potrestá sa odňatím
slobody na štyri roky až desať rokov.
(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť
viacerých osôb,
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b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný
následok,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) za krízovej situácie.
Trestné činy proti bezpečnosti republiky
§ 318 Vyzvedačstvo
(1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej
republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej
organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na
ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala,
označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s
cieľom vyzradiť ju cudzej moci alebo cudziemu činiteľovi, alebo kto
s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú skutočnosť,
alebo kto takú utajovanú skutočnosť cudzej moci úmyselne vyzradí,
potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
(2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) ako člen organizácie, ktorej cieľom je vyzvedať utajované
skutočnosti, alebo
b) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené.
(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.
Ohrozenie utajovanej skutočnosti
§ 319
(1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej
republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej
organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na
ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala,
označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s
cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo kto s takým cieľom
zbiera údaje obsahujúce utajovanú skutočnosť, alebo kto takú
utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá
sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2) Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom
vyzradiť ju do cudziny alebo kto takú utajovanú skutočnosť
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úmyselne do cudziny vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na jeden
rok až päť rokov.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak
spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené,
alebo
b) za krízovej situácie.
§ 320
Kto z nedbanlivosti spôsobí vyzradenie skutočnosti utajovanej na
ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného
štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo
združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika
zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenie Prísne tajné alebo
Tajné, nepovolanej osobe, alebo spôsobí stratu listiny alebo veci
obsahujúcej takú utajovanú skutočnosť, potrestá sa odňatím slobody až
na tri roky.
§ 340
Neoznámenie trestného činu
(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na
ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou
najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie
uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin
alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom
konaní alebo Policajnému zboru, alebo namiesto toho, ak ide o
vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu, a ak ide o
osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby
príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím
slobody až na tri roky.
(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 , nie je trestný, ak nemohol
oznámenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do
nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo
trestného stíhania.
(3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 , nie je trestný, ak by oznámením
trestného činu porušil
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a) spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola
zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako
osobe poverenej pastoračnou činnosťou, alebo
b) zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti.
§ 154
Účasť na samovražde
(1) Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha,
ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu, potrestá sa odňatím slobody
na šesť mesiacov až tri roky.
Ublíženie na zdraví
§ 155
(1) Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa
odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
b) za krízovej situácie.
Záverom si myslím a silno predpokladám, že slovenskí BoPKoTi
počas súťaží o najdokonalejší a najdlhší antikomunistický orgazmus si
nikdy nespomenú na paragraf vlastizrady, podobne ako si nespomenú na
státisíce ľudí, ktorí v bývalom socialistickom bloku od roku 1989
zamrzli alebo zomreli pohodení na poliach alebo na smetisku, boli
zavraždení alebo sa predávkovali drogami. Nespomenú si ani na matky,
ktoré v sociálnom zúfalstve zobrali do náručia dieťa a vyskočili z okna,
alebo na otcov, držiac syna za ruku skočili pod vlak. Ani na naše
dievčatá predané alebo nútené zarábajúc si v pote tváre v sexpriemysle,
ani na našu mládež drotárčiť doma a vo vysnenom svete. Mali by si
spomenúť, veď sú to výsledky ich dobre zaplatenej práce.
Myslím si a silno predpokladám, že si na nič také nespomenú, aj
keby chceli, ich klasicky vytunelovaný mozog BoPKoTa im to
nedovolí. Predpokladám, a aj dúfam, že raz aj slovenskí BoPKoTi za
tieto vlastnosti budú zapísaní v Guinnessovej knihe rekordov. Lebo tam
právom patria.
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8. Je kresťanstvo na Slovensku našim nešťastím?
Počas socializmu a pri odstránení socializmu a následnej kolonizácii
Slovenska, cirkev a jej najbigotnejší predstavitelia zohrali významnú
negatívnu úlohu. Ich nenávisť ku socializmu, ku komunistom a ateistom
bola živnou pôdou pre Motrokárov v zahraničí, ktorí v mene
maximálneho zisku použili kresťanských BoPKoTov na našu
kolonizáciu.
Ja k tejto otázke, ako príklad, prikladám mierne editovaný blog:
Je Jeho Eminencia Ján Chryzostom Korec našou morálnou
autoritou alebo vzorom morálne chorého človeka?
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/19/je-jeho-eminencia-janchryzostom-korec-nasou-moralnou-autoritou-alebo-vzorom-moralnechoreho-cloveka/
Na úvod aspoň pár názorov kardinála Korca na socializmus,
komunizmus, komunistov, ateistov...:
... Ateistický režim komunizmu zaviedol otrasný systém života. Väznice
sa naplnili jeho tzv. nepriateľmi i priateľmi.
... Ťažko v krátkosti vyrátať všetky zločiny a ohavné neľudskosti,
ktorých sa komunizmus dopustil. Cirkvi vzali všetko – školy,
semináre, tlač, všetok majetok a úplne si ju podrobili.
... Stovky veriacich, kňazov, biskupov uväznili.
... Roku 1960, keď aj mňa odsúdili na 12 rokov, našiel som vo väzení vo
Valdiciach 200 kňazov, šiestich biskupov a mnoho veriacich
laikov.
... kňazi prežili kruté spôsoby vyšetrovania, často celé mesiace pod
zemou v pivniciach.
... v povojnovom Česko-Slovensku triumfovalo otvorené násilie
a červený teror pri zavádzaní komunistického teroru...
... zločinný systém komunizmu a jeho násilná ateizácia života...
... o zločinoch komunizmu sa vedelo dávno pred zločinmi nacizmu...
... prvotná totalitná obluda – boľševický Sovietsky zväz i jeho československý komunistický satelit,
...Kresťanských mučeníkov pribíjal na kríz predovšetkým ateistický
komunizmus...
... Počet obetí komunizmu sa blíži k hranici 100 miliónov mŕtvych...
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Myslím si, že z uvedených názorov je zrejmé, že Jeho Eminencia
kardinál Korec, ako bigotne veriaci v Boha, chorobne nenávidel
Československý socializmus, Sovietsky zväz, komunistov a ateistov.
Celý život zasvätil tomu, aby to odstránil.
Čo vlastne kardinál Korec, nenávidel a proti čomu bojoval:
1.) Proti dodržiavaniu 10. Božích prikázaní, ktoré komunisti zaviedli
a praktizovali lepšie, ako keď sa dostala po roku 1989 k moci cirkev.
2.) Že komunisti odstránili tisícročnú zaostalosť Slovenska, a za 40
rokov socializmu vybudovali vyspelú krajinu s vysokou životnou
úrovňou, s vysokým štandardom civilizácie a dodržiavania ľudských
práv.
3.) Že komunisti za socializmu postavili desiatky, stovky až tisíce,
škôlok, základných škôl, vysokých škôl, nemocníc, bytov,
vedeckých ústavov, kultúrnych domov, rekreačných stredisiek,
pionierskych
táborov,
priemyselných
podnikov
a
poľnohospodárskych družstiev.
4.) Že každý získal bezplatné vzdelanie, bezplatnú zdravotnícku
starostlivosť, lacné ubytovanie, prácu a dôstojnú mzdu a dôstojný
dôchodok.
5.) Že každý mal fyzickú a psychickú bezpečnosť.
Čo vlastne kardinál Korec vybojoval:
1.) Prestali sa dodržiavať 10. Božích prikázaní.
2.) Zrušenie dodržiavania ľudských práv.
3.) Všeobecný morálny úpadok.
4.) Zavedenie zločinov proti ľudskosti – narkomániu, žobrákov,
bezdomovcov, korupciu, vykorisťovanie, výpalníctvo, predaj ľudí,
detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, exekútorov, nevoľníctvo,
stratu sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo...
6.) Zničenie poľnohospodárstva, priemyselných podnikov. Predaj bánk,
poisťovní, hotelov, námestí... kolonizátorom a skoro všetko, čo
malo nejakú hodnotu. Devalváciu kultúry, vzdelania,
vedy, výskumu...
7.) Zabezpečenie kolonizácie Slovenska.
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Po roku 1989, boli to hlavne vysokí predstavitelia cirkvi, ktorí
v médiách počas antikomunistických orgazmov dookola rozprávali
o zločinoch komunizmu.
Myslím si, že nesmieme zabúdať, že kardinál Korec a jemu
podobní (napríklad F. Mikloško....) sú členmi organizácie, ktorá keď
vládla na Slovensku v rokoch 1939-1945 (kléro-fašistický režim), tak
poslala na smrť bez súdu, bez obvinenia okolo 60000-70000
spoluobčanov. Bola to najzločineckejšia organizácia, ktorá vládla na
území Slovenska od čias Džingischána. Koľko nevinných ľudí poslali
na smrť slovenskí komunisti počas 40 rokov, keď vládli absolútnou
mocou? Jedného, troch alebo desať? Keď porovnám zločinný klérofašistický a komunistický systém, tak mi vychádza, že kléro-fašistický
systém bol až 100 000 krát zločinnejší, ako komunistický. K tomu treba
ešte dodať, že Slovensko má len jedného medzinárodne oficiálneho
vojnového zločinca. Zaujímavé je, že to nie je komunista, ale katolícky
kňaz Dr. J. Tiso.
Prečo má taký veľký význam celebrovať kardinála Korca,
disidentov a jemu podobných?
Myslím si, že keď veľké kolonizačné a teroristické organizácie na
západe chceli kolonizovať socialistické Slovensko, zničiť našu kultúru,
vzdelanie, vedu a techniku, priemysel, poľnohospodárstvo – čo sa im aj
po roku 1989 podarilo, keď nám chceli zobrať všetko hodnotné čo tu
máme – čo sa im aj po roku 1989 podarilo, keď z nás chceli urobiť
lacnú pracovnú silu, slúžky a poskokov všetkého druhu na večné časy –
čo sa im aj po roku 1989 podarilo, tak sa obrátili hlavne (alebo aj) na
slovenskú cirkev, ktorá im v tom výdatne pomohla.
Slovenská cirkev zohrala významne negatívnu úlohu pri
kolonizácii Slovenska. Aj na ňu sa obrátili kolonizátori, keď nám chceli
všetko zobrať.
Myslím si, že preto má veľký význam celebrovať kardinála Korca,
disidentov a jemu podobných. Pre istotu. Čo keď ich a im podobných
ešte v budúcnosti budú potrebovať.
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Dve podstatné otázky:
1.) Dostal by Jeho Eminencia Ján Chryzostom Korec, a jemu podobní,
trest smrti alebo doživotie, keby v päťdesiatich rokoch v USA bol
pilierom tzv. tajnej cirkvi, ktorá okrem iného, by chcela odstrániť
kapitalistov od moci a nastoliť komunizmus v USA.
Moja odpoveď: áno – ale hlavne, bolo by to demokratické.
2.) Dostal by Jeho Eminencia Ján Chryzostom Korec, a jemu podobní,
trest smrti alebo doživotie, keby dnes 19.1.2014 v USA bol
pilierom tzv. tajnej cirkvi (al Káida), ktorá okrem iného, by chcela
odstrániť kapitalistov od moci a nastoliť komunizmus v USA.
Moja odpoveď: Rozhodne by trest bol vyšší ako 12 rokov
nepodmienečne – ale hlavne, bolo by to demokratické.
Myslím si, že pokiaľ na Slovensku budeme mať takéto celebrity, tak sa
dostaneme tam, kde sme, a ďalej sa nepohneme.
Nakoniec pár mojich vedeckých otázok:
Fundamentálne veriaci kresťan verí, napríklad, zápis v Biblii (MR 16,16):
1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i
Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. 2 V prvý deň týždňa,
skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu 3 a hovorili si: „Kto nám
odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ 4 Ale keď sa pozreli, videli, že
kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. 5 Keď vošli do hrobu, na
pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a
stŕpli.6 On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša
Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa,
miesto, kde ho uložili.
Vyplýva z tejto viery, že mozog nemá harvérové-softvérové vybavenie
reálne a kriticky myslieť, a nemá systém reflexie? Je možné, že takýto
mozog, prijme aj iné „pravdy“ a bude im nekriticky veriť? Myslím si, že
áno, ptvrdzujú to nasledujúce „pravdy“, napríklad:
... „keď odstránite poľnohospodárske družstvá a zavediete súkromné
farmy, tak poľnohospodárstvo začne prosperovať“.
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... „štát je zlý vlastník podnikov, je potrebné ich sprivatizovať“.
... „súkromné médiá zabezpečia slobodu slova“.
... „ voľný trh všetko vyrieši“.
Komu boli určené tieto a mnoho ďalších fráz? Kto im uveril?
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9. Kapitalizmus, ako podstata vojen, zločinnosti,
terorizmu a Motroctva
Maximálny zisk a akumulácia kapitálu je hlavný zákon a cieľ
kapitalizmu a ich vedúcich predstaviteľov-Motrokárov. Manažéri každej
menšej firmy sa snažia o maximálny zisk a používajú na to rôzne
prostriedky, často na hranici alebo aj za hranicou zákona. Veľké
globálne korporácie majú v tomto absolútnu moc; za účelom
maximálneho zisku, majú svojich ľudí vo vládach, v medzinárodných
občianskych a finančných inštitúciách, vo vojenských paktoch
a v mnohých globálnych „neziskovkách“. Takto, vďaka zákonu
maximálneho zisku, sa postupne v týchto mocenských funkciách
kumulujú ľudia, väčšinou morálni uchyláci, ktorí dokážu pre globálnu
korporáciu zabezpečiť maximálny zisk akýmkoľvek dostupným
spôsobom. Týmto spôsobom a tejto kumulácii morálnych uchylákov sa
nedá v kapitalizme zabrániť, kapitalizmus to produkuje automaticky.
V minulosti máme veľa príkladov, keď po dosiahnutí dostatočnej
„hustoty“ morálnych uchylákov vo vedúcich mocenských štruktúrach,
títo zabezpečili fungovanie napr. kolonializmu alebo vypuknutie I. a II.
Svetovej vojny a mnoho terajších lokálnych vojen. V súčasnosti
dostatočná „hustota“ morálnych uchylákov vo vedúcich mocenských
štruktúrach v USA zabezpečuje napr., že každý povojnový
demokraticky zvolený americký prezident je v podstate len hovorca
vojensko-priemyselného a finančného komplexu, ktorý za účelom
dosiahnutia maximálneho zisku pre korporácie, použije výpalnícke,
zastrašujúce, teroristické alebo vojenské štátne prostriedky
(samozrejme, pokiaľ je protivník vojensky slabší a víťazstvo USA je
zaručené). Z toho vyplýva aj jeden z mnohých paradoxov-zločinov
kapitalistickej demokracie, ktorý poznamenal americký ľavicový
intelektuál Noam Chomský: „že keby v Norimbergu súdili každého
povojnového demokraticky zvoleného amerického prezidenta, a použili
tie isté kritériá, ako na nacistických vojnových zločincov, tak potom
každý prezident by musel dostať trest smrti.“
Noam Chomsky: America, the World's Leading #1 Terrorist State
http://www.informationclearinghouse.info/article40129.htm. U.S. covert
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Z vyjadrovania predstaviteľov USA, EÚ alebo NATO posledné
roky vidieť, že v najvyšších mocenských štruktúrach je opäť
naakumulovaná dostatočná „hustota“ morálnych uchylákov, ktorí sa
môžu pustiť do niečoho väčšieho v porovnaní so zničením dvojičiek
WTC v New Yorku 11.9.2001.
Dôkazy, že podstatou vojen, zločinnosti, terorizmu, vykorisťovaniu
a Motroctva je kapitalizmus, sú implicitne a často aj explicitne
mnohokrát publikovaná, napríklad v knihách Villiama Bluma,
http://williamblum.org/ (najnovšia, America’s Deadliest Export:
Democracy), Johna Perkinsa (napr. Confessions of an Economic Hit
Man), https://www.youtube.com/watch?v=CkkIGkwxtgA a mnohých
ďalších. Knihy sú všeobecne známe, avšak len malej časti populácie.
Fascinujúce je, že aj napriek overiteľným dôkazom, kapitalistické
zločiny proti ľudskosti pokračujú ďalej. To, že v týchto procesoch hrá
podstatnú rolu kapitalistická demokracia dokazuje nezlučiteľnosť
demokracie a kapitalizmu.
Experimentálnym dôkazom zločinov kapitalizmu je aj jeho
zavedenie v bývalom Východoeurópskom socialistickom bloku po roku
1989. Ako dokumentuje publikácia OSN „United Nations Development
Programme: TRANSITION 1999, Human Development Report for
Central and Eastern Europe and the CIS.“ (New York 1999; ISBN: 921-126109-0)
https://www.youtube.com/watch?v=4B2qH-Tieck&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=jGeW2G1Jnqs
zavedenie kapitalizmu tam do roku 1999 spôsobilo smrť 9,7
milióna ľudí. Detaily so popísané v knižkách:
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
Dôkazom je aj príklad jednej smernice Motrokárov:
„Naším prvým cieľom je zabrániť opätovnému objaveniu sa nového
súpera, či už na území bývalého Sovietskeho zväzu alebo inde, ktorý by
predstavoval ohrozenie poriadku, predtým nastoleného Sovietskym
zväzom… musíme zdôvodniť dostatočne jasne záujmy vyspelých
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priemyselných štátov, aby sme ich odradili od spochybnenia nášho
vedúceho postavenia alebo snahy odstrániť nastolený politický a
ekonomický poriadok…“(Plánovacia smernica Pentagónu pre daňové
roky 1994–1999, New York Times 8. marca 1992, str.14)
Pretože maximálny zisk a akumulácia kapitálu je hlavný zákon
a cieľ kapitalizmu, zaujímalo ma, ako sa akumuloval kapitál
v súkromných rukách posledné roky. Pre zaujímavosť prikladám pár
údajov v skratke. Aby sa vedelo o aké sumy ide, porovnávam ich
s plánovaným príjmom do štátneho rozpočtu SR v roku 2015, čo je 14,2
mld Eur=17,7 mld USD (Kurz 18.12.2014).
V roku 2013 (dátum=?) bolo na svete 1426 dolárových miliardárov
majúcich majetok 5400 miliárd dolárov (podľa Forbes), čo je o 18%
majetku viac, ako mali pred rokom. Majetok týchto miliardárov =
príjmu do štátneho rozpočtu SR po dobu 305 rokov.
Na svete (ku koncu roka 2013=?) bolo 2 170 dolárových
miliardárov s kumulatívnym kapitálom 6 500 miliárd USD. Majetok
týchto miliardárov = príjmu do štátneho rozpočtu po dobu 367 rokov.
V tabuľke nižšie je uvedené zvýšenie ceny majetku v roku 2013 pre
10 najúspešnejších:

http://rt.com/business/warren-buffet-2013-biggest-gainer-500/
Kumulatívny denný príjem uvedených prvých desať bol:
1.) 37 miliónov USD denne
2.) 33 miliónov USD denne
3.) 33 miliónov USD denne
4.) 33 miliónov USD denne
5.) 31 miliónov USD denne
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6.) 30 miliónov USD denne
7.) 27 miliónov USD denne
8.) 27 miliónov USD denne
9.) 24 miliónov USD denne
10.) 21 miliónov USD denne
Pre väčšinu občanov Slovenska by stačilo mať takýto príjem len 1-2
hodiny, a vyžili by sme z neho po celý život.
V roku 2014 si 400 najbohatších zvýšilo majetok o 92 miliárd dolárov
a teraz ich majetok má hodnotu 4100 mld. USD.
http://rt.com/business/218751-worlds-richest-get-richer/
Podľa správy Crédit Suisse finančná nerovnováha a globálny majetok
(263 000 miliárd USD v 2014) sa stále zvyšujú. Najbohatších 1% vlastní
skoro 50% bohatstva sveta. Ľudia, ktorý majú čistý majetok viac ako 1
milión USD reprezentujú len 0,7% populácie planéty, ale kontrolujú
41% jej bohatstva. Naproti tomu, 69% svetovej populácie má majetok
menej ako 10 000 USD, a spolu vlastnia len 3% svetového bohatstva.
http://www.statista.com/chartoftheday/.
Podľa správy Oxfam http://www.oxfam.org/en/research/time-endextreme-inequality
od krízy roku 2009 počet dolárových miliardárov vzrástol 2-krát na
1646 (október 2014 =?). Posledné 4 roky ich kombinovaný majetok
rástol o 124%. Posledný rok si 85 najbohatších zvýšilo majetok o 240
mld. USD, čo je 668 milión za deň, alebo skoro 0,5 milióna za minútu.
Majetok týchto 85 najbohatších sa rovná majetku 3,5 miliardy
najchudobnejších. Naproti tomu ako majetok super-bohatých prudko
rastie, na druhej strane milión žien zomrie pri pôrode kvôli neexistencie
základného zdravotníctva, a 57 milión detí nemá možnosť získať žiadne
vzdelanie. Pritom by stačilo, keby svetoví miliardári platili 1,5% dane
z majetku väčšieho ako 1 mld. USD. Na daniach by sa tým vybralo
ročne 70 mld. USD, čo by stačilo na základné zdravotníctvo a vzdelanie
v najchudobnejších krajinách.
Podľa World Socialist Web Site http://www.wsws.org/ najbohatších
8,6% svetovej populácie, ktorí majú čistý majetok viac ako 100 000
USD, kontrolujú viac ako 85% svetového bohatstva. Naproti tomu 70%
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najchudobnejších sveta, ktorí majú čistý majetok menej ako 10 000
USD, vlastnia menej ako 2,9% bohatstva sveta. Rozdelenie miliardárov
vo svete je na http://www.statista.com/chart/2852/where-the-worldsmillionaires-reside//. Keď počet dolárových miliardárov z roku 1980
(100%) vzrástol do roku 2014 na 237%. Pričom majetok priemernej
domácnosti vzrástol len o ~9%.
Podľa správy UNICEF (29.10.2014): od roku 2008 sa počet detí
žijúcich v chudobe zvýšil o 2,6 miliónov, a totálne dosiahol 76,5
miliónov v 41 skúmaných krajín. http://www.wsws.org/
Správa The United Nations Food and Agriculture Organization
odhaduje, že skoro 870 miliónov ľudí z 7,1 miliardy na svete, t.j. 1 z 8
bol chronicky podvyživený v rokoch 2010-2012. Nedostatočná strava
hrá úlohu prinajmenšom u polovice z 10,9 milióna detí, ktoré zomrú
ročne.
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplic.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESE
ARCH/EXTPROGRAMS/EXTPOVRES/EXTPOVCALNET/0,,content
MDK:21867101~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:52804
43,00.html
Záverom je jasné, že čím sa bude zvyšovať majetková
nerovnováha, tým bude rásť význam BoPKoTov, ako bojovníkov na
ochranu Motrokárov a ich majetku. Tým viac budeme mať podobných
seriálov ako „Zbohom súdruhovia“, „Stratený svet komunizmu“, mnoho
historických dokumentov, filmov, atď... Tým viac bude potrebné ich
vychovávať k nenávisti ku Marxizmu, socializmu a komunistom. Dobre
ukovaný BoPKoT bude použiteľný tak na Maidane ako aj v jednotke
rýchleho nasadenia. Motrokári musia zabezpečiť, že kritici súčasného
globálneho kapitalizmu nesmú brať socializmus, ako lepšiu alternatívu
ku kapitalizmu.

9.1. Mučenie, ako súčasť globálneho terorizmu a Motroctva
Dňa 9.12.2014 zverejnil „Výbor amerického senátu pre kontrolu
špionáže“ 525 strán o systematickom mučení, vykonávaným CIA pri
výsluchu zajatcov, väznou a podozrivých osôb. Celá správa dokazuje
súčasnú morálnu degeneráciu kapitalizmu a Motrokárov, čo sa
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nezmenilo od jeho vzniku. Celková správa, ktorá má 6700 strán bola
označená ako tajná a nebude publikovaná. Správa je len vrcholom
ľadovca. Keby bola dôsledná, mučenie vykonávané alebo nariadené
CIA od roku 1947 by muselo zahrnúť, krajiny Afriky, Latinskej a Južnej
Ameriky, Ázie, atď... Motrokári majú CIA, jej teror a násilie, ako
nástroj na ochranu Motroctva.
Podrobnosti mučenie sú publikované, nebudem to rozpisovať. Niektoré
sú na linkách:
http://www.huffingtonpost.com/2014/12/09/cia-torturecountries_n_6297832.html
http://www.informationclearinghouse.info/article40481.htm
Zhrniem, len pár perličiek.
1.) Ako ukazujú fotokópie nižšie, mnoho údajov o mučení je stále
tajných. Mnoho údajov bolo zničených a mnohé prípady mučenie
sa nezaznamenávali.
2.) CIA podplácala vlády, aby na ich území mohli mať tajné väznice.
3.) Až skoro štvrtina krajín sveta „povolila“ vykonávať program
mučenia CIA.
http://big.assets.huffingtonpost.com/TortureCountriesLARGE5.png
4.) James Mitchell, bývalý psychológ u „U.S. Air Force“ a jeho bývalý
kolega psychológ u „U.S. Air Force“ Bruce Jessen, ktorý pomáhal
vypracovávať techniky mučenia, dostávali za mučenie (napríklad
Khalid Sheikh Mohammeda) až 1800 USD denne.
http://www.informationclearinghouse.info/article40481.htm
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9.1. Kto patrí do koalície zločincov-Motrokárov a kto je proti?
K tejto téme prikladám mierne editovaný blog

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/08/10/koalicia-zlocincovverzus-putin/
Koalícia zločincov verzus Putin
Tento blog píšem aj napriek tomu, že si myslím, že každý, kto má
aspoň trošku zdravého rozumu to už dávno vie.
Posledných 50 rokov v dôsledku globalizácie sa globalizoval aj
kapitalizmus a vznikla veľká globálna koalícia zločincov pod vedením
najmocnejšej demokratickej krajiny. Táto globálna koalícia si mnohými
zločineckými akciami posledných 50 rokov vynútila medzinárodný
rešpekt a zaviedla nové zločinecké právo, ktorému sa musí každý
podriadiť, pokiaľ nechce znášať následky. Toto nové zločinecké právo
plne nahradilo medzinárodné právo.
Táto koalícia zločincov, v rámci možností, predstavuje taktiež
globálnu profesionálnu teroristickú organizáciu, ktorá terorizuje celý
svet, a ktorá paradoxne, bojuje proti primitívnemu a relatívne
bezvýznamnému terorizmu, ktorý často podporuje a ktorý vzniká hlavne
zo zúfalstva a beznádeje. Je potrebné povedať, že nie všetky krajiny
vstúpili do zločineckej koalície dobrovoľne, ale treba pripomenúť, že
demokraticky, lebo o tom rozhodli ich demokraticky zvolení
predstavitelia.
Posledných 50 rokov len USA s podporou členov koalície
bombardovala a zdevastovala všetko, čo sa jej postavilo na odpor, t.j.
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nechceli dobrovoľne platiť výpalné, odovzdať suroviny, lacnú pracovnú
silu alebo majetok. Zoznam niektorých zločinov je na stránke:
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/09/Zoznam-obetizlocinov-USA-po-1945-130901.pdf
Spomeniem stručne, skôr obrazne, aspoň niektoré príklady nového
zločineckého práva, ktoré nahradilo medzinárodné právo.:
V roku 1994 vláda USA oficiálne pozvala predstaviteľov oficiálnej
vlády Afganistanu - Taliban na oficiálnu návštevu do Washingtonu, kde
od nich žiadala, aby jej predali koridor územia zo severu na juh, kde si
americké firmy postavia ropovod, ktorým bude bezpečne tiecť ropa
z ich demokraticky dobitých naftových polí z okolia Kaspického mora.
Predstavitelia Talibanu povedali nie, a boli za to potrestaní už viac ako
desaťročným masakrom a devastáciou Afganistanu.
Irak, je krajina, ktorá má pravdepodobne druhé najväčšie zásoby
ropy na svete. V roku 1973 Irak znárodnil majetok západných naftových
firiem a vyplatil im majetok. Tým sa mohol samostatne rozvíjať.
Niekedy v rokoch ~2003-2005 mali skončiť sankcie OSN v Iraku,
a vedelo sa, že kontrakty na ťažbu ropy v Iraku mali Rusi (kontrakt až
za 40 mld. dolárov), Francúzi a Číňania. Žiadni Američania. Globálna
zločinecká koalícia, aby sa zmocnila naftových polí Iraku, začala vojnu
v Iraku a masaker v Iraku trvá doteraz. Štandardne tomu predchádzali
obvinenia, že predstavitelia Iraku majú zbrane hromadného ničenia,
chemické zbrane a ďalšie všeobecné frázy na výchovu dostatočne
veľkej populácia morálnych uchylákov, ktorí majú takéto zločiny
morálne podporiť. Práve dnes 8.8.2014, USA opäť začali bombardovať
Irak, tentoraz Sunitov a nie Šítov. Bombardujú, vraj aby ochránili
amerických občanov v Iraku. Samozrejme, že jeden z hlavných dôvodov
bombardovania ISIS-Sunitov je, že ak by ISIS ovládli Irak, tak USA
a ich koalícia by prišli opäť o druhé zásoby ropy na svete.
Vodca Líbye Muammar al-Kaddáfí chcel použiť zdroje z predaja
ropy na zjednotenie Afriky, chcel zaviesť v Afrike jednotnú menu zlatý
dinár a zabrániť, aby Afrika nevyvážala len suroviny, ale budovala si
vlastný priemysel, atď... Pre zločineckú koalíciu sú tieto myšlienky
rovnako nebezpečné, ako myšlienky marxizmu, a preto Kaddáfi bol
odstránený a z Líbyi ostali len trosky.
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Zhruba posledných 30 rokov sa vo väčšej miere presadzuje aj
modernejší postup tvorby maximálneho zisku, akumulácia kapitálu a
moci. Koalícia zločincov vyberie krajinu bohatú na suroviny,
geopolitickú polohu alebo lacnú pracovnú silu, a keď to nejde
dobrovoľne, zničí ju bombardovaním, alebo embargom, alebo tam
rozpúta večnú občiansku, národnostnú alebo náboženskú vojnu.
V krajine potom všetko hodnotné lacno skúpi. Krajina, ktorá je takto
zdevastovaná, sa začne obnovovať, kde obnovu riadi koalícia zločincov
a dáva si za to zaplatiť. Pre koalíciu zločincov by boli ideálne, keby
tento kolobeh bol večný. V USA bol na to vytvorený dokonca úrad
(5.8.2004)
„Office of the Coordinator of Reconstruction and
Stabilization (S/CRS)“
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42775.pdf.
Ako každý vie, učebnicový príklad fungovania globálnej
zločineckej organizácie vidieť aj na jej súčasnom pôsobení na Ukrajine
a smerom k Rusku. Keď v 90-tich rokoch minulého storočia Rusko bolo
dezorganizované a zločinecká koalícia sa pripravovala ho celé rozbiť
a následne skúpiť aj s obyvateľmi za cenu šrotu, objavil sa tam Vladimír
Vladimírovič Putin (samozrejme aj iní). Ruská federácia sa
skonsolidovala štátne, ekonomicky a vojensky a začína opäť hrať
významnú úlohu v svetovom biznise a neprijala praktiky zločineckej
koalície, čo je jej neodpustiteľný „zločin“. Dokonca ďalšie krajiny
(napr. BRICS) odmietajú vstup do koalície zločincov.
Aby koalícia zločincov v súčasnosti neutrpela porážku, ale
fungovala úspešne čo najdlhšie, musí získať obrovské zásoby ruských
surovín, vody, lesov, pôdy, okolité moria a lacných 144 miliónov
obyvateľov, skrátka musí sa zbaviť nepriateľa a mať z neho zisk. Ako
každý vie, v rámci tejto stratégie, len USA oficiálne vynaložili 5 miliárd
dolárov na destabilizáciu Ukrajiny, zorganizovali tam začiatkom roku
2014 prevrat s cieľom vyprovokovať Rusko do vojny s Ukrajinou, kde
by aj EU utrpela ekonomické straty. Pretože zločinecká koalícia trpí
stále historickou záťažou, a stala sa opäť obeťou vlastnej propagandy,
t.j. že považuje Východoeurópanov a Rusov za barbarov a menejcennú
rasu, podcenili postup Vladimíra Putina, celého Ruska a aj krajín, ktoré
nepatria do koalície zločincov. Výsledkom tejto historickej záťaže je, že
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Rusko získalo bez jediného výstrelu späť Krym a nedalo sa
vyprovokovať do vojny s Ukrajinou.
Na základe overiteľných faktov uverejnených v ruskej štátnej
televízie alebo na www.rt.com v konfrontácii s vyhláseniami prezidenta
USA Obamu, predstaviteľov pentagónu a ďalších koaličných spojencov
– bez prezentácie faktov, predpokladám, že vláda v Kyjeve samostatne
alebo v koordinácii s koalíciou zločincov zorganizovala zostrelenie
civilného lietadla nad východnou Ukrajinou a obvinila zo zostrelenia
ruských „teroristov“ a tým aj Vladimíra Putina. Pretože fakty sú
neúprosné, a koalícia zločincov nepresvedčila rozumnú verejnosť
o zločinnom Putinovi, ktorý by mal byť priamo alebo nepriamo
zodpovedný za zostrelenie lietadla, prišlo sa na sankcie.
Koalícia globálnych zločincov uvalila sankcie na Rusko, pretože
vraj Rusko podporuje povstalcov na východe Ukrajiny, ktorí si na tomto
území, obývané väčšinou Rusmi, vytvorili štát nezávislí od Ukrajiny,
kde v Kyjeve vládne nelegitímna vláda. Paradoxne, USA a ostatní
členovia koalície podporovali rebelov, povstalcov, diktátorov
a kolaborantov verejne zbraňami, bombardovaním, prevratmi a bohvie
viac ako 50 rokov. V súčasnosti vojensky a morálne podporujú, okrem
iného, izraelský anti-holokást v Gaze.
Prečo civilizovaný svet, EU a rôzne medzinárodné humanistické
organizácie, neuvalili sankcie na USA a ich koaličných spojencov keď
podporovali verejne zbraňami rebelov.....? Veď mali možnosť ich uvaliť
aspoň 50-krát za posledných 50 rokov? Prečo mnohí všadeprítomní
humanisti a demokrati a mediálne celebrity všetkého druhu
neprotestovali proti zločinom a nežiadali sankcie, alebo aspoň
vysvetlenie? Pretože sú súčasťou koalície zločincov zahrňujúc aj mnohé
médiá.
Aby som nezabudol. Vždy som chcel vedieť zoznam súčasných
členov zločineckej koalície. Vďaka uvaleniu sankcií na Rusko, a štáty,
ktoré to podporili, som si tento zoznam urobil. Teraz už len musím
nejako zistiť, kto je v koalícii dobrovoľne a kto z demokratického
strachu.
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9.2. Metastázoval kapitalizmus do globálneho fašizmu?
Dôkazy o súčasnom globálnom fašizme podáva Juraj Janošovský v
článku: Kapitalizmus metastázoval do globálneho fašizmu
http://www.noveslovo.sk/prispevok-vblogu/Vybrane_poznamky_k_aktualnemu_stavu_globalneho_fasizmu
Ja k téme prikladám mierne editovaný blog:
Dokáže Marxizmus zvíťaziť nad súčasným globálne súkromným
fašizmom predtým, ako fašizmus rozpúta III. svetovú vojnu?
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/12/dokaze-marxizmuszvitazit-nad-sucasnym-globalne-sukromnym-fasizmom-predtym-akofasizmus-rozputa-iii-svetovu-vojnu/
Odpoveď: Asi bude musieť, lebo je to jediná alternatíva, ktorá to
dokáže.
I keď treba dodať, že v súčasnom štádiu globálny fašizmus ešte nie je
úplne jednotný a rôzne odnože súťažia medzi sebou o maximálnu moc.
Ďalších dôkazov o tejto už kapitalisticky-demokratickej axióme je veľa,
a denne sa s nimi stretávame v bežnom živote a v mediálnych správach.
Z množstva dôkazov, o fungovaní súkromno-fašistického systému
(anglosion?), kde najvýznamnejšiu zložku tvorí elita USA, spomeniem
napríklad:
1.) Zoznam štátov, ktoré demokratické USA a ich priatelia
bombardovali po Druhej svetovej vojne, pretože nedodržiavali
„ľudské práva” a zabili pri tom niekoľko miliónov ľudí. Keby sme
na predstaviteľov štátov, ktorí bombardovanie nariadili použili tie
isté kritéria ako na nacistických zločincov v Norimbergu, tak každý
by musel dostať trest smrti (podľa Noama Chomského) a nie byť
demokratickým oslávencom alebo nositeľom Nobelovej ceny za
mier. Nikto s predstaviteľov demokratických vlád sveta sa
neopovážil poukázať na tieto zločiny a žiadal ich vyšetrenie.
2.) Zoznam plánovaných alebo s účasťou demokratických USA
vykonaných atentátov na prominentné osoby, ktoré „nedodržiavali
ľudské práva“ (uvedený nižšie).
3.) Zoznam priateľských diktátorov USA (uvedený nižšie).
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4.) Zákon Patriot Act, prijatý v USA v roku 2001, dovoľuje
bezpečnostným zložkách USA kohokoľvek vo svete sledovať,
uniesť, mučiť, zabiť alebo väzniť bez súdu v známych alebo
tajných väzniciach. Nikto s predstaviteľov demokratických vlád
sveta sa neopovážil poukázať na tieto zločiny a žiadal ich
vyšetrenie.
5.) USA a ich priatelia po 2. svetovej vojne podporovali asi všetky
represívne režimy, ako napríklad v Saudskej Arábii, Indonézii
alebo v Hondurase a zároveň odstraňovali progresívne vlády
a ekonomicky ničili štáty, ktoré sa snažili o nezávislosť, ako
napríklad Východoeurópske socialistické štáty, Čile, Irák, Líbya,
Irán, Kuba, Sýria, Egypt, africké a latinsko-americké štáty..atď.
6.) Teroristické činy súkromno-fašistickej elity zahrňuje aj súčasná
podpora džíhádistov v Sýrii, Líbyi, Rusku ....
7.) Všadeprítomné odpočúvanie a kontrola činnosti, už skoro každého
na planéte, je vďaka Edwardovi Snowdenovi
v súčasnosti
všeobecne známa (za čo mu samozrejme hrozí v USA vysoký
trest). A to ešte nevieme všetko, čo súkromno-fašistický systém
zahŕňa.
Nevyhnutnou súčasťou súkromno-fašistického systému je aj ovládanie
mienkotvorných médií, ktoré vychovávajú generáciu, ktorá má tento
systém podporovať. Má podporovať záujmy globálnej súkromnofašistickej elity a nenávidieť všetko, čo bráni rozvoju globálneho
fašizmu, hlavne marxizmus, socializmus a komunistov.
Jeden príklad za všetky:
V roku 1989 všetky média v USA a vo svete opakovane podávali
správy o masakre mierumilovných študentov tankami a vojakmi na
Námestí nebeského pokoja (Tien an-men) v Pekingu 4.6.1989.
Zdôrazňovali masaker študentov, ktorí chceli „odstrániť komunistickú
totalitu, chceli slobodu a dodržiavanie ľudských práv“. Referovali o
námestí, kde bolo zmasakrovaných niekoľko tisíc študentov „zločinnou
komunistickou totalitou“. Táto správa sa opakovala v médiách celého
sveta 22 rokov a opakovali ju skoro všetci demokratickí
vysokopostavení politickí, mediálni a ekonomickí predstavitelia. Týmto
nás kŕmili 22 rokov a predpokladám, že týmto vychovali a 22 rokov
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kalili stovky-miliónov morálnych uchylákov, ktorí na povel by boli
použitelní na zabíjanie komunistov.
Keby nie Wikileaks tak „masakrom“ kalia uchylákov doteraz.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikile
aks-no-bloodshed-inside-Tiananmen-Square-cables-claim.html
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/8555896/WikileaksTiananmen-cables.html
Na základe tajných depeší z veľvyslanectva USA v Pekingu, ktoré
odhalili Wikileaks, a publikoval The Daily Telegraph 4.6.2011, vyšlo
najavo, že na Námestí nebeského pokoja v Pekingu dňa 4. Júna 1989
nedošlo k žiadnemu masakru. Masaker bol účelovo vymyslený.
Nasledujúce fakty dokazujú profesionálnu totalitu globálneho
súkromno-fašistického systému. V čase „masakry“ na námestí
v Pekingu tam bolo niekoľko tisíc študentov, veľa zahraničných
novinárov, pracovníkov veľvyslanectiev a bežných zahraničných
zvedavcov. Podobne, ako pracovníci veľvyslanectva USA v Pekingu
informovali vládu v USA o pravde na Námestí nebeského pokoja, tak
isto aj iní pracovníci veľvyslanectiev informovali svoje vlády, že na
námestí k žiadnemu masakru nedošlo.
Skutočnosť, že nikto z priamych účastníkov nemohol povedať svoj
názor na „masaker“ v svetových mienkotvorných masmédiách po dobu
22 rokov, a dokonca, že žiadny predstaviteľ vlád sveta oficiálne sa
neopovážil povedať pravdu o „masakre“ na námestí v Pekingu dokazuje
neuveriteľnú absolútnu globálnu moc, strach a profesionalitu fašistickej
totality v ktorej žijeme.
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/238chemorho.html
Myslím si, že súkromný globálny fašizmus ešte neovláda všetko, alebo
nie je ešte zjednotene globálny. Napríklad, Čína, Rusko, Irán, Sýria...
stále odolávajú a veľmi pravdepodobne aj odolajú. Preto sú vystavené
stále útokom globálnych fašistov, kde napríklad o Rusku pri výchove
BoPKoTov používajú správy:
Prebraté z: http://www.zvedavec.org/komentare_5756.htm
http://vineyardsaker.blogspot.sk/2013/10/1993-2013-is-twenty-yearslong-pas-de.html
Berezovskij coby „pronásledovaný“ podnikatel
Politkovskaja „zavražděna hrdlořezy KGB“
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Chodorkovskij uvězněn kvůli své lásce ke „svobodě“
Ruská „agrese“ proti Gruzii
Ruské „genocidní“ války proti Čečencům
„Nepokojné kundičky“ coby „vězni svědomí“
Litviněnko „zavražděn Putinem“
Ruští homosexuálové „pronásledováni“ a „týráni“ státem
Magnickij a následný „zákon Magnického“
Snowden jako „zrádce ukrývající se v Rusku“
„Ukradené volby“ do Dumy a na post prezidenta
„Bílá revoluce“ na náměstní Bolotnaja
„Nový Sacharov“ – Aleksej Navalnyj
Ruská „podpora Assada“, (chemického) „řezníka z Damašku“
Neustálé zasahování Ruska „do ukrajinských záležitostí“
„Naprostá kontrola“ Kremlu nad ruskými médii
Najnovšie správy o prepustení Chodorkovskeho po amnestii z ruského
väzenia:
Chodorkovskij bol politický väzeň,
Chodorkovskij je disident,
Chodorkovskij vyhlásil, že bude bojovať za prepustenie politických
väzňov v Rusku.
V podobnom duchu sú správy aj o ďalšej kriminálničke J.
Tymošenkovej na Ukrajine.
Je možné, že ako vždy, kriminálnici aj teraz tvoria významný pilier
súčasného globálneho fašizmu.
Súčasný fašizmus je založený na neobmedzene veľkom finančnom
súkromnom kapitále, ktorý fašistom zabezpečuje absolútnu moc.
K tomu je potrebná všeobecná privatizácia, pretože všetko čo je
súkromné sa dá kúpiť za peniaze.
Po II. Svetovej vojne v ceste absolútneho privatizovania fašizmu stál
marxizmus (socializmus a komunisti), pretože marxizmus hlása
všeľudové vlastníctvo výrobných prostriedkov a tým aj kapitálu. Po
odstránení marxizmu v bývalom socialistickom bloku po roku 1989,
súkromný fašizmus zaznamenal veľký rozmach. Je možné, že
v konkurenčnom boji o suroviny, ľudské zdroje a životný priestor
nebude váhať vyvolať aj väčšie vojny, ako vyvolal doteraz.
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Marxizmus je jediná alternatíva, ktorá dokáže odstrániť súčasný
globálny súkromný fašizmus. Preto všetky globálne médiá už dlhodobo
šíria filozofiu „vedeckého antikomunizmu“. Napríklad na Slovensku
väčšina súčasnej mladšej generácie je už odchovaná výlučne na
antikomunistických orgazmoch.
Dokáže Marxizmus zvíťaziť nad súčasným globálne súkromným
fašizmom?
Pokiaľ sú ľudia poučiteľní, tak áno.
Linky na:
Zoznam štátov, ktoré USA a ich priatelia bombardovali po druhej
svetovej vojne, pretože nedodržiavali „ľudské práva”.
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47
Zoznam obetí a cieľov, kde zasahovali alebo bombardovali USA
po II. Svetovej vojne. Súhrnný počet obetí: Nižší údaj 10,8 miliónov;
Vyšší údaj 16,9 miliónov.
http://nottheenemy.com/index_files/Death%20Counts/Death%20Counts
.htm
Stručná história hlavných vojenských intervenvií USA:
http://www.washingtonpost.com/world/brief-history-of-key-militaryinterventions-by-the-us/2013/08/26/acb0590e-0eb1-11e3-bdf6e4fc677d94a1_gallery.html#photo=3
http://nottheenemy.com/index_files/Death%20Counts/Death%20Counts
.htm
200 rokov vojenských intervencií USA (zoznam a popis v angličtine je
na konci knižky). Link na interaktívnu mapu:
http://gfycat.com/HeftyFilthyKite
External Link: 200 years of US military deployments in one animated
map
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10. Na záver - ako a keby
Bývalý Východoeurópsky socialistický blok bol v roku 1989
ďaleko v predu pred komunistickou Čínov. Ako by sa vyvíjal bývalý
socialistický blok, keby nedošlo k jeho kolonizácii po roku 1989?
Pravdepodobne by išiel cestou komunistickej Číny.
Po druhej svetovej vojne USA ako jediná krajina vyšla z vojny
bohatšia ako bola pred vojnou. Zatiaľ čo produkcia hrubého národného
produktu USA sa zvýšila o viac ako 50% počas Druhej svetovej vojny,
v Európe ako celku (bez ZSSR) sa znížila o 25%. USA nedotknuté
vojnou v roku 1946 vlastnili 20 miliárd dolárov v zlatých rezervách, čo
v tom období bolo 61% zlatých rezerv celého sveta. USA vyrábali viac
ako 50% svetovej priemyselnej produkcie a tretinu všetkých výrobkov
sveta.
Naproti tomu Komunistická Čína v roku 1946 bola krajina po
vojnovej deštrukcii, a nasledujúca občianska vojna 1946-4950 ešte viac
rozvrátila ekonomiku a celkový život v krajine, kde v tom čase
priemerná dĺžka života dosahovala 35-40 rokov. V roku 1950 podiel
Čínskej ekonomiky na svetovej ekonomike bol len 4,3% a podiel USA
bol 27%.
Ako sa to zmenilo za 64 rokov? Podľa MMF na konci roku 2014
podiel komunistickej Číny, v parite kúpnej sily, sa zvýši na 16,5%
a podiel USA sa zníži na 16,3%. Na konci roku 2014, Čína v parite
kúpnej sily bude najsilnejšia ekonomika na svete a predstihne USA
(IMF, Google Public Data Explorer
http://www.businessinsider.com/china-overtakes-us-as-worlds-largesteconomy-2014-10#ixzz3Niyxh9pY),
(Obrázok 63). Toto je
komunistický zázrak v Číne. Pre porovnanie, na Obrázku 64 je ukázaný
príjem obyvateľov v Rusku, kde bol odstránení socializmus,
a komunistickej Číny, kde bol tranformovaný na „socializmus
s čínskymi charakteristikami“. Z obrázku vidieť, že pred rokom 1990,
rozdiel v príjmoch bol veľmi veľký, ktorý sa ale neskoršie významne
zmenšil.
Podľa údajov Svetovej banky v roku 1981 až 50% populácie sveta
(2 miliardy ľudí) žila v extrémnej chudobe, t.j. za ≤ 1,25 US dolára na
deň. V roku 2012 to bolo už len 20% populácie. Ako je uvedené na
Obrázku 65, tento úspech (t.j. 95% úspechu) bol dosiahnutý vďaka
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politike komunistickej Číny, kde za posledných 30 rokov klesol počet
chudobných o 680 milióna obyvateľov. Tragédiou je, že za toto obdobie
prudko narástla chudoba v Južnej Ázii a v Subsaharskej Afriky.
„Podľa Pentagonu „Center for Defence Information“ na vyhratie
studenej vojny len USA vynaložili 13,1 tisíc miliárd dolárov (v 1996
dolároch,
in
1996
dollars
=
$13.1
Trillion.
http://www.cdi.org/issues/milspend.html).“ Priame výdavky na zničenie
socializmu podľa bývalého amerického prezidenta Clintona, len v USA
boli 3000 miliárd dolárov.
Keď si predstavíme, že v roku 1989 východoeurópsky socialistický
blok bol 20-30 rokov pred komunistickou Čínou a vďaka našim
BoPKoTom, sme sa vrátili 20 rokov späť, a Motrokári úspešne
kontrolujú náš rozvoj, tak odpoveď na otázku „ako by sa vyvíjal bývalý
socialistický blok, keby nedošlo k jeho kolonizácii po roku 1989?“
odpoveď je jasná.
Nemali by naše ponovembrové celebrity, BoPKoTi, namiesto
súťaží o najlepší antikomunistický orgazmus, sa ísť spýtať komunistov
do Číny, čo robiť? Alebo priamo prijať čínsky systém?
Nepôjdu a nepríjmu. Majú na to jeden veľký dôvod. Spôsobilo by
to zmeny vo vlatníctve výrobných prostriedkov, v systéme
prerozdeľovania ziskov, svetová elita by stratila absolútnu imunitu,
nastali by zmeny vo vertikálnej štruktúre spoločnosti, kde nevolení
Motrokári by stratili významné mocenské postavenie. Bol by to koniec
Motroctva. Znamenalo by to napríklad, že 1% najbohatších by
nevlastnilo ~50% bohatstva sveta. Že ľudia zodpovedný za zločiny
v Iraku, Afganistane, Juhoslávii, atď... by boli súdení medzinárodným
súdom. Že denne nezomrie 25000 detí. Že v EÚ sa nepredá ročne
desiatky tisíc ľudí. Že sa stratia lukratívne obchody so zbraňami,
drogami, prostitúciou, výpalníctvom a vrážd na objednávku.
Obetovali by Motroci, svetová a slovenská šľachta všetko toto?
Samozrejme, že nie.
Zhodnú sa kritici súčasného kapitalizmu, že kapitalizmus je
podstatou súčasných vojen, zločinnosti, terorizmu a Motroctva; - že
demokracia nie je zlučitelná s kapitalizmom; - a že socializmus je jediná
alternatíva ku kapitalizmu? Ťažko, Motrokári vedia čo robia. Je možné,
že zhoda nastane až po ďalšej veľkej vojne, ale potom už zhoda nebude
významná.
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Ako sa svetová kapitalistická elita, Motrokári a BoPKoTi postavia
teraz a za pár desiatok rokov proti čínskemu komunistickému zázraku?
Priznajú verejne, že ich súčasný systém neoliberálneho kapitalizmu
„voľného trhu“ krachuje a nie je konkurencie schopný socializmu
s čínskymi charakteristikami. Ako sa rozhodne svetová kapitalistická
elita, keď za pár desiatok rokov dôjde na rázcestie, kde si musí vybrať
buď socializmus alebo pokračovanie úpadku? Spomenie si na Boha,
demokraciu, voľný trh alebo na jadrové zbrane?
V súčasnosti je veľa kritikov súčasného globálneho kapitalizmu.
Avšak veľká väčšina týchto kritikov, v spolupráci alebo bez spolupráce
s Motrokármi, vôbec neuvažujú socializmus, ako lepšiu alternatívu ku
kapitalizmu. Väčšina chce nejakú modifikáciu kapitalizmu s ľudskou
a demokratickou tvárou.
Neviem, koľko neuspešných politických, vojenských a
„demokratických“ alternatív kapitalizmu títo kritici kapitalizmu spolu
s Motrokármi vyskúšajú, pokiaľ prijmu „legálne alebo nelegálne“
socializmus, ako jedinú alternatívu ku všetkým modelom kapitalizmu.
Nech žije socializmus!!!
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Obrázok 63
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Obrázok 64
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Obrázok 65
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11. Literatúra - podrobný zoznam je v knižkách:
[1] Karol Ondriaš: Všeobecné kecy, fakty a nezodpovedané otázky
(Agentúra IQ+, Janošovský, 2. vydanie Bratislava 2001)
[2] Karol Ondriaš: My, motroci XXI. storočia, takto prisaháme
(Agentúra IQ+, Janošovský, 2. vydanie Bratislava 2000)
[3] Karol Ondriaš: Bohovia súčasných mytológií a komunizmus
(Agentúra IQ+, Janošovský, Bratislava 2000)
[4] Karol Ondriaš: Zamatová revolúcia a rodeo Veľkých samcov
(Agentúra IQ+, Janošovský, Bratislava 2000)
[5] Karol Ondriaš: Socializmus verzus kapitalizmus. Hry, sex a
terorizmus (Agentúra IQ+, Janošovský, Bratislava 2005)
[6] Vytunelovaní (Eko-konzult, Bratislava 2009)
[7] Human Development Reports 2000-2008
[8] Štatistický úrad SR, Mikrocenzus 2002
Nasledujúce knižky je možné objednať na:
E-mail: janokery@hotmail.com
Alebo stiahnuť z:
My, motroci XXI. storočia, takto prisaháme
70 strán. Druhé vydanie, Bratislava 2000.
Knižka opisuje jedenásť prikázaní moderných otrokov – motrokov.
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=10&catid=47
Bohovia súčasných mytológií a komunizmus
192 strán. Bratislava 2000.
Knižka hovorí o zločinoch kapitalizmu vo svete a v bývalých
socialistických krajinách.
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47
Zamatová revolúcia a rodeo Veľkých samcov
168 strán. Bratislava 2000.
Porovnáva 40 rokov socializmu a 10 rokov kapitalizmu na Slovensku.
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=12&catid=47
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Všeobecné kecy, fakty a nezodpovedané otázky
94 strán. Druhé vydanie, Bratislava 2001.
Knižka podáva fakty a tzv. demokracii vo svete.
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=11&catid=47
Človek alias programovaný biologický stroj a jeho lásky
175 strán. Bratislava 2002.
Populárno-vedecká knižka prináša argumenty, ktoré dokazujú, že človek
je len programovaný biologický stroj. Hovorí o základoch správania
človeka a jeho mozgu, o vytváraní ilúzie viery a ilúzie pravdy, ako aj o
princípoch premývania mozgov.
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=9&catid=47
V zátiší modrých vlajok víťazstiev
23 strán. Bratislava 2002.
Scénky z fiktívneho „moderného“ života.
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=18&catid=47
Socializmus verzus kapitalizmus
Hry, sex a terorizmus
217 strán, Agentúra IQ+, Janošovský v edícii Alternatíva, Bratislava
2005

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=4
7
Vytunelovaní
274 strán. 4 Eur. (Eko-konzult, Bratislava 2009)
Horor v realitnej fikcii.

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=16&catid=
47
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11. Príloha 1. Zoznam podnikov, ktoré boli
vybudované alebo z modernizované počas
komunistického zázraku v rokoch 1948-1989.
Po prevrate v roku 1989, bola väčšina priemyselných podnikov
komunistického zázraku zničená, rozkradnutá alebo predaná, väčšinou
do zahraničia.
1. TATRASKLO - Trast sklárskych podnikov v Trnave.
- Spojené sklárne v Lednických Rovniach
- Stredoslovenské sklárne v Poltári
- Slovenské závody technického skla v Bratislave
- Skloplast v Trnave
- Skloobal v Nemšovej
2. SLOVAKOTEXT - Trast textilných, odevných a pletiarskych
podnikov v Trenčíne.
- Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku
- Závody MDŽ v Bratislave
- Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši
- Tatraľan v Kežmarku
- Ľanárske a konopné závody v Holíči
- Lykové textilné závody v Revúcej
- Slovena v Žiline
- Merina v Trenčíne
- Poľana v Lučenci
- Tatrasvit vo Svite
- Slovenska v Banskej Bystrici
- Pleta v Banskej Štiavnici
- Trikota vo Vrbovom
- Odevné závody v Trenčíne
- Makyta v Púchove
- Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove
- Zornica v Bánovciach nad Bebravou
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3. SLOVCEPA – Trast podnikov priemyslu celulózy a papiera
s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978
mal 17370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420
Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.
- Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove
- Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku
- Bukóza vo Vranove nad Topľou
- Grafobal v Skalici
- Harmanecké papierne v Harmanci
- Chemicelulóza v Žiline
- Turčianske celulózky a papierne v Martine
- Slavošovské papierne v Slavošovciach
- Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke
- Drevokup v Ružomberku
- Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave
- Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave
- Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku
4. Slovchémia – Trast podnikov chemického priemyslu: V roku 1978
zamestnával 63505 pracovníkov.
- Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa
rozširoval, v Roku 1978 mal 8173 pracovníkov.
- Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave
- Matador v Bratislave
- Benzinol v Bratislave
- Chemika v Bratislave
- Petrochémia v Dubovej
- Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch
- Chemolak Smolenice
- Považské chemické závody v Žiline
- Slovenské lučobné závody v Hnúšti
- Duslo Šala
- Chemko strážske
- Fosfa Poštorná
- Chemlon v Humennom
- Chemosvit vo Svite
- Slovenský hodváb v Senici
- Gumárne 1. mája v Púchove
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- Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach
- Plastika v Nitre
5. VSŽ Košice.
Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960. Prvý
valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec
začala prevádzku 1965, Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku 1976
pracovalo v podniku 23302 robotníkov.
6. Závody ťažkého strojárstva (ZTS), generálne riaditeľstvo so sídlom v
Martine, okolo 70000 pracovníkov.
- ZTS Martin n.p.
- ZTS Detva n.p.
- ZTS v Dubnici nad Váhom
- ZTS v Košiciach n.p.
- ZTS Bratislava
- ZTS v Komárne
- Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva
- Martimex v Martine
- ZTS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici
- ZTS obchodný podnik v Banskej Bystrici
- ZTS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave
- ZTS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne
- ZTS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici
- ZTS Výskumný a vývojový ústav v Martine
- ZTS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene
- ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach
- ZTS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici
7. Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom.
Výroba obuvi:
v roku 1950=11,1 milión párov obuvi
v roku 1960=20,7 milión párov
v roku 1970=28,3 milión párov
V roku 1980=32,8 milión párov.
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8. Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom.
- v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na
pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs.
9. Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie – národný podnik so
sídlom v Bratislave.
10. Trast podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom
v Žiline.
- Bučina Zvolen
- Drevina Turany
- Drevoindustria Žilina
- Smrečina banská Bystrica
- Preglejka Žarnovica
- Piloimpregna Košice
- Mier Topoľčany
- Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava
- Tatra nábytok Pravenec
- Nový domov v Spišskej Novej Vsi
11. Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave
v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837
Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.
- Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch
- Koncern Elektrárne Nováky
- Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne
- Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
- Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline
- Koncern Východoslovenské energetické závody Košice
- Elektrovod v Bratislave
12. Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol
monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na
Slovensku.
13. Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva,
národný podnik v Komárne.
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14. Slovenské magnetizové závody v Košiciach, mali závody v:
- v Hačave
- v Jelšave
- v Lovinobani
- v Košiciach
- v Lubeníku
- v Banskej Belej
- v Kalinove
- v Kunovej Teplici
15. Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo
v Bratislave.
V roky 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný
zárobok bol 2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na
pracovníka bola 208000 Kčs.
16. Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave.
počet pracovníkov v 1977 bol 5786, produktivita práce na
pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.
- Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do
GRT Pivovary a sladovne v Bratislave
17. LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho,
mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave.
V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, mesačný zárobok
2164 Kčs, Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs.
- Slovlik v Trenčíne
- Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom
Mikuláši
- Frukona v Prešove
- Slovenské škrobárne v Trnave
- Mraziarne v Bratislave
18. Slovakofarma v Hlohovci: začlenený do VHJ Spofa v Prahe.
- závod Liečebných rastlín v Malackách
19. Cementárne a vápenky – generálne riaditeľstvo Trenčín.
- Stredoslovenské cementárne Banská Bystrica
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- Východoslovenské cementárne a vápenky Košice
- Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava
- Azbestocementové závody Nitra
- Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne
- Cementáreň Lietavská Lúčka
- Ladecká cementáreň Ladce
- Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie
- Cementáreň Bystré v Bystrom
- Stupavská cementáreň Stupava
20. Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne
- CALEX Zlaté Moravce
- Elektrosvit Nové Zámky
- Kovosmalt Fiľakovo
- Slovenská armatúrka Myjava
- Srojsmalt Medzev
- Strojsmalt Pohorelá
- Tatramat Poprad
- Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany
- Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany
21. Strojstav – n.p. v Bratislave.
- závod v Bernolákove
- závod v Novom Meste nad Váhom
- závod v Záhorskej Vsi
- závod v Sečovciach
- závod v Šahách
- závod v Prešove
- závod v Senci
- stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave –
v Devínskej Novej Vsi.1

1

Po prevrate v roku 1989, BoPKoTi väčšinu priemyselných podnikov
komunistického zázraku zničili, rozkradli alebo predali, väčšinou do
zahraničia.
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12. Príloha 2: Vojenské intervencie USA posledných
200 rokov
http://www.radioaustralia.net.au/international/2014-11-10/map-200years-of-us-military-interventions/1387817
Map: 200 years of US military interventions
Updated 10 November 2014, 13:08 AEDT
Simon Elvery
As the United States and its allies fight military campaigns in Iraq and
Syria, we've mapped more than two centuries of overseas US military
deployments.
As the United States fights military campaigns in Iraq and Syria,
take a look at the long history of overseas US military deployments.
By Simon Elvery
This article includes an interactive component which is not supported on
this platform.
For the full interactive experience in this article, you will need a modern
web browser with JavaScript enabled. Find out more about browser
support at ABC News Online.
A recent report by the United States Congressional Research Service
details hundreds of overseas military deployments spanning more than
two centuries. The scope of and justification for the deployments vary
wildly, from conflicts with pirates and bandits to formal declarations of
war against an array of sovereign nations.
Explore where, when and why US armed forces have been deployed
using our interactive map.
Central and Eastern Europe.
Data sources
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All deployments data was sourced from the report Instances of Use of
United States Armed Forces Abroad, 1798-2014by Barbara Salazar
Torreon and released by the Congressional Research Service.
Historical US boundaries were compiled from the state boundary data in
the Atlas of Historical County Boundaries (CC BY-NC-SA
2.5 licensed).

