
MOC – to nie je výveska na kabinete, ale v praxi 

realizovaná schopnosť riadiť procesy v spoločnosti.

1.Konceptuálna moc – moc idei (koncepcii) 

a skupiny ľudí, realizujúcich koncepciu v živote;

2.Ideologická moc – je realizovaná ľuďmi, ktorí 

prinášajú koncepciu riadenia do spoločnosti a to 

pre spoločnosť v zrozumiteľných stereotypoch 

(obrazoch) ;

3.Zákonodarná moc - formuluje pod koncepciu 

strohé právnické formy; (zákony , nariadenia,...)

4.Výkonná moc - vykonáva koncepciu v živote 

štruktúrnym i neštruktúrnym spôsobom, opierajúc 

sa o spoločenské tradície a zákonodarstvo;

5.Súdna moc – dozerá na dodržiavanie 

„zákonnosti“ v živote spoločnosti.



Konceptuálna moc – moc idei (koncepcii) a skupiny 

ľudí ( v prípade „biblickej koncepcie“ je to úzky kruh bytosti s 

osobnými záujmami a utajenými cieľmi),ktorí analyzujúc 

historickú minulosť na najhlbšej úrovni, vyberajú tú 

koncepciu riadenia, ktorá zabezpečuje najvyššiu stabilitu 

rozvoja podľa ich plánu. Ona je autokratická 

(samovládna) a javí sa vyššou úrovňou hierarchie moci 

v spoločnosti. 

Jej hlavný princíp:

Každý v miere svojho chápania všeobecného chodu 

udalosti pracuje na seba a v miere nepochopenia – na 

toho, kto chápe viac. 

V prípade „koncepcie sociálnej bezpečnosti – KSB /KOB/ 

sú ciele zverejňované a sú v prospech všetkých 

neparaziticky žijúcich bytosti ,v súlade so ZÁMEROM 

nadrozmernej reálnosti zvanej – BOH.



Ideológia – produkt ideologickej moci, pod kontrolou moci 

konceptuálnej.
Funkcia ideologickej moci - obliecť vo svojej 

podstate otrokársku koncepciu, do takých 

ideologických foriem, v ktorých by v mienení 

ľudí bola stráviteľná a preto prijateľná, 

v ktorých by koncepcia nevyvolala odmietanie 

a odpor. Objektom pôsobenia ideologickej 

moci sa javí celá spoločnosť s výnimkou tých, 

ktorí sú sami súčasťou konceptuálnej moci, 

a preto stoja nad ideologickou mocou.



Globalizácia –je objektívny proces integrácie produktívnych

síl spoločnosti a koncentrácia ich riadenia do jedného 

centra. Avšak koncepcia globalizácie je subjektívna vo 

svojej podstate, na základe čoho vzniká aktívna 

konkurencia subjektov za právo vnesenia svojej varianty 

globalizácie.

Respektíve, „antiglobalistami“ predpokladaná podpora u všetkých 
národov režim národného oddelenia, izolacionizmu, a koncepcii svojich 
vlastných kultúr to je – neuskutočniteľná, klamná alternatíva 
vyvierajúca z nepochopenia charakteru globálneho  historického 
procesu.



Zmysel Gréckeho slova „politika“ :

„poli“ – mnoho, „tikos“ – záujem

Respektíve politika ako druh činnosti

v spoločenstve ľudí – riadenie formovaním ich 

záujmov a uspokojovaním spoločných záujmov

množstva ľudí. Rozdeľuje sa na vnútornú ,

vonkajšiu a globálnu politiku.

Globálna politika – je to činnosť za účelom realizácie cieľov vo vzťahu k ľudstvu 

ako celku. Vo svojej podstate je to – väčšou časťou formovanie a riadenie 

spektra dlhodobých tendencii.



Podstata štátnosti – riadenie činnosti spoločnosti komplexne na profesionálnom 

základe; a triedne potlačenie – to je špecifikum zodpovedajúcej spoločensko-

ekonomickej formácii.

Ak k štátnosti doplníme teritórium, na 

ktorom žije obyvateľstvo, obsahujúce 

štátnosť ako subkultúru riadenia činnosti 

spoločenského významu na profesionálnom 

základe, tak sa stáva štátom. 

Teda štát je –

obyvateľstvo + štátnosť + teritórium.



Na rozdiel od štruktúrneho uplatňuje sa nie 
direktívne, adresne od začiatku procesu 
riadenia, ale vzniká kontrolované a 
pravdepodobnostne preddefinované riadenie 
počas procesu na základe bez adresného 
cirkulujúceho rozšírenia informácii.

Bezštruktúrne riadenie – riadenie štatistickými charakteristikami 
hromadných (masových) prejavov  na základe nad množstvom elementov 
prevládajúcich pravdepodobnostne predefinovaných  stavov, rozšírenie 
aj spracovanie informácii a taktiež ich ohodnotenie na základe pocitu 
miery a štatistických modelov.



Davo-„elitarizmus“ – je hierarchická pyramídová štruktúra 
riadenia spoločnosti, v podmienkach, v ktorých celá spoločnosť 
sa malo početnou skupinou dostáva do stavu davu.

Davo-„elitárna“ organizácia nevyhnutne 
vedie k samo- likvidácii  súčasnej 
kultúry, pravdepodobne spolu so 
samotným „rozumným“ človečenstvom 
a k rozrušeniu súčasnej biosféry, ba aj 
viac. 



Od normálnej logiky vo všetkých jej prejavoch sa odlišuje tým, že vychádza z
nasledujúcich  princípov :
1.Axiomatika (základné postuláty) a pravidlá, ohlásené na začiatku „logickej“
úvahy, sa môžu bez ohlásenia zamieňať za iné.

2.Jedný pojmy sa môžu skryto zamieňať druhými , t.j. jednými a tými istými termínmi 
na rôznych etapách „logickej“ procedúry sa môžu viazať k rôznym obrazom a javom.
3.Pod druhom pravdy sa môžu predpokladať skryté nepravdy, ktoré v nasledujúcich 
krokoch  môžu viesť ku konkrétnym záverom a nedovoľujú odôvodnene prísť k iným záverom.
4.Súbor východiskových dát, nevyhnutných pre adekvátne zhodnotenie problému a jeho
riešenie, sa môže umelo zužovať, a taktiež môžu doň byť zakomponované dáta, k danému
problému nemajúce žiaden vzťah, avšak majúce vzťah k inému problému, čo umožňuje,
naviazať pod dojmom riešenia jedného problému – riešenie, alebo pseudoriešenie

najakého iného problému.
5.Vo svojej podstate sa môže podsúvať  „tunelový scenár“  rozobratia problému, v ktorom 
sú dopredu dané vstupy a výstupy na dopredu známe želané závery a prechod k druhým 
scenárom rozobratia problematiky bude potlačené jedným, alebo druhým spôsobom a pod.

Prechod myslenia osoby  do „diabolskej logiky“ môže byť vyvolaný:
1.Buď zlým úmyslom, vyvierajúcim v úsilí nejakého jedinca alebo spoločnosť ako takú 
presvedčiť o pravde v prípade očividnej lži.
2.Alebo v dôsledku posadnutosti , t.j. následkom deformácie psychickej činnosti ako takej pôsobením egregorov, iných ľudí či 

psychotropných látok.



Dav - je zhromaždenie ľudí, žijúcich na základe legiend
a rozhodujúcich sa podľa  vyjadrení autorít ...

Белинcкий В.Г.

„Elita“ – tiež dav , jednotlivo pripustená k možnosti vzdelávania 
sa, následkom čoho sa označila za elitu, avšak je ešte viac 

nezodpovedná ako národné masy, ktoré ona považuje za dav.

Mafia predstaviac davu vodcu, ktorého ovláda, fakticky 
vedie dav za vodcom – provokatorom ,

kam ho potrebuje, hoci aj na smrť.



Dav je zhromaždenie ľudí, žijúcich podľa tradícii a rozhodujúcich sa 
podľa  vyjadrení autorít ...

„Rozhodovanie sa“ podľa autorít -
je intelektuálna závislosť, neochota 
a aj neschopnosť samostatného 
myslenia – hlavná vlastnosť davu.

Ak spoločnosť nebude v stave davu – nebude ani 
autorít. Teda sociálny jav autorita je neoddeliteľne 
sprevádzané druhým javom – DAV.



Ak v nejakej spoločnosti 5% ľudí vykonáva súčasne 
nejakú konkrétnu činnosť, vtedy zvyšná väčšina 
začína mať nutkanie vykonávať  tú istú činnosť. 
Najzretelnejšie možno autosynchronizáciu
pozorovať v čase ovácii v sále.

V spoločnosti potenciál autosynchronizácie – je svojho druhu 
„klavír v kroví“ na ktorom neočakávane možno zahrať horúčku 
na burze, prezidentské voľby, občianskú vojnu. Avšak klavír 
nehrá sám od seba na čo ľudia zabúdajú, alebo sa nezamýšľajú...



Terorizmus – to je psychologická zbraň, nasmerovaná na vytvorenie v spoločnosti 
atmosféru strachu. Jeho globálnym objektom nie sú tí, čo sa stali obeťami, ale ti 
čo ostali nažive. Jeho cieľom nie je zabíjanie, ale vyvolanie strachu 

a demoralizácie živých.

Terorizmus vznikol spolu s médiami a je 
s nimi nerozdeliteľne zviazaný. Súčasný 
terorizmus – je rodný brat televízie. 
Terorizmus rodí zlobu, nútiac krajinu a jeho 
národ žiť v neustálom stave strachu, t.j. 
v nekritickej rovine podriaďovania sa. 



„Obetný baránok“ nevedel plávať,
nedokázal zaháňať vykorisťovateľov,

on jednoducho zbieral počas 
boja rozsypané omrvinky.

Šesť potkanov zatvorili
do klietky z ktorej bol

jediný východ do bazénu. 

Aby sa dostali ku kŕmidlu s potravou
bolo potrebné preplávať bazén.

Získavať potravu sa
vydávali ďaleko nie všetky.

Kŕmidlo

Nezávislý plavec bol 
dostatočne silný a
nepodriaďoval sa 
vykorisťovateľom.

Dvaja robotníci plávali za potravou, ale až keď 
nakŕmili svojich pánov, tak zožrali svoju porciu.

Rozdelenie rolí

2 vykorisťovatelia

2 robotníci

„obetný baránok“
nesúhlasný 
s režimom

Experiment opakovali v 20 rôznych  klietkach
a on dával rovnaké výsledky. Potom do jednej
klietky dali 6 vykorisťovateľov. Oni sa bili celú 

noc. Ráno boli vykorisťovateľské role prerozdelené 
podľa navyknutej schémy. To isté i s ostatnými rolami.

Preanalyzovaním mozgov pokusných potkanov,
vedci prišli k záveru, že k najväčšiemu poškodeniu 
mozgu stresovým faktorom došlo u vykorisťovateľov.
Oni sa báli, že sa im otroci prestanú podriaďovať. 



Literatúra:
1. Liberalizmus – nepriateľ slobody
2. „Neruskíj „duch“ pre ruskú dušu.“

Z jednej lži urobili dve a pravdu skryli. Nechápajúci DAV 
vláčia okolo liberalizmu a cirkvi. Nech by ktokoľvek z nich 
vyhral, v tejto hre „nanajských chlapcov“ (jeden hrá dve 
zápasiace postavičky) výsledok víťazstva bude v rukách 
majiteľa – západnej konceptuálnej moci, ktorá aj 
rozkolísava kyvadlo nepochopenia.

Pre Rusku civilizáciu nie je prijateľná ani 
liberálna politika, ani cirkev. My máme 
vlastnú cestu – vybudovanie spravodlivého 
životného zriadenia podľa vlastnej 
koncepcie. 



JUDAIZMUS HINDUIZMUS ISLAM

KRESŤANSTVO DAOIZMUS ZEM

Pozeraj na svet v celku, a nie cez prizmu.



Nesprávna formulácia otázky- „Čo bolo prvé“- Matéria 
(hmota), alebo vedomie?- toto rozkolísava ľudstvo medzi 
materializmom a idealizmom. Matéria a informácia sú 
neoddeliteľné. Buď nie je informácia bez materiálneho 
nosiča, alebo niet matérie bez obrazu (informácie). Svet je 
trojičný a existencia sa prejavuje ako proces trojičnosti.       

MATÉRIA aj INFORMÁCIA sa menia  MIEROU rozvoja. 

MIERA vo vzťahu k MATÉRII  - je matricou 
možných stavov a vo vzťahu k INFORMÁCII 
spôsob jej kódovania. 

Literatúra:
1.Láska k múdrosti: od minulého k budúcemu...
2.Dialektika a ateizmus. Dve podstaty v rozpore.



Kameňom úrazu pracujúceho proti nám, v rámci 
otrokárskej koncepcie, na úrovni ekonomickej 
priority riadenia, sa javí úver na úrok. Na ňom sa 
vytvárajú nespočetné modifikácie schém získania 
príjmov mimo výrobnú sféru, ktorou je aj  pyramída 
MMM (skrachovaná finančná pyramída v Rusku). 

Príjem takého druhu, kedy peniaze 
robia nové peniaze bez väzby na 
výrobu niečoho pre spoločnosť 
užitočného, sa javí príčinou 
ekonomickej krízy.   

Literatúra:      1.K pochopeniu makroekonimiky štátu i sveta.
2.Ford a Stalin: O tom ako žiť po človečenský.

(alternatívne princípy globalizácie)

KFC – komerčné finančné centrá



Lož rozdelili a pravda je označená za krajnosť. Aby 
nechápajúci dav začal  požívať alkoholový  jed, tak 
ho rozložili medzi lož nadmerného pitia a lož 
mierneho, „kultúrno-rituálneho“ užívania. No 
praktický nemožno stanoviť hranicu medzi nimi, 
pretože pre jedných bude mierna dávka jedna 

a u druhých druhá.



Alkohol – výborný prostriedok
proti vráskam nášho mozgu.



Triezve stolovanie, každý vie

posiluje ducha i zdravie



Literatúra:
1.Od výchovy človeka  k ČLOVEČENSTVU

Geneticky naprogramovanou normou pre človečí 
stroj psychiky sa javí tandemový princíp nažívania. 
On je navrhnutý pre vypracovanie jednotného 
náhľadu vydiskutovaním situácie alebo otázok.



Intelektuálna činnosť v tandeme prebieha ako 
priama komunikácia ľudí, v ktorej dochádza 
k výmene subjektívnych informácií  medzi nimi. 
Avšak nezamieňať s besedou, sporením sa, 
výmenou názorov a pod.

Vo vzťahu k osobnosti človeka, subjektivizmus jeho 
partnera sa javí, ako sochárske kladivo s dlátom 
a ich spoločné dielo –nimi vytvorené súsošie.

Výsledkom takého druhu vzájomného opracovania 
„tesaním“,  sa od osoby odstraňuje pomerne veľa 
všakovakých škrupiniek chybného subjektivizmu. 





„Boží zámer – nie je algebra. Ľudský um v ľudových pojmoch, nie je prorok, ale 
hádač, on vidí celkový chod vecí a môže z toho vyvodiť hlboké predpoklady, 
často preverené časom, avšak nie je schopný predvídať udalosti – mohutného 
bezprostredného vplyvu Božieho zámeru.“

Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он 
видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные 
временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения.... „

No providenie ne algebra. Um čelovečeskij, po prostonarodnomu vyrazheniju, ne prorok, a ugadčik, on vidit
obshhij chod veshhej i mozhet vyvodit' iz onogo glubokie predpolozhenija, často opravdannye vremenem, no 
nevozmozhno emu predvidet' sluchaja — moshhnogo, mgnovennogo orudija providenija.... "

А.С. Пушкин



Každý deň nám Boh posiela,
spolu so slnkom,

možnosť zmeniť všetko to,
čo nás robí nešťastnými

a každý deň 
sa snažíme predstierať,

že sme si nevšimli túto možnosť.



Všetci šťastní ľudia sa podobajú jeden na druhého, 
avšak každý nešťastný je nešťastný po-svojom.

Šťastie – je to stav duše, vznikajúci pri poznaní 
seba ako časť jedného celku: rodiny, národa, 
sveta, vesmíru, Boha. 
Čím je všeobsiahlejší tento celok, časťou 
ktorého sa človek vidí, tým je šťastnejší.



Ich program života je predurčený 
ešte pred ich narodením ...

Iba človeku je daná sloboda voľby
aj možnosť vlastnej slobodnej vôle ...



Človek – to je typ stroja psychiky  osoby, v ktorom osoba pri akomkoľvek 
rozpoznávaní mravnej voľby, preveruje túto voľbu v prospech objektívneho 
i konkrétneho dobra v toku Zámeru. A to do tej miery, nakoľko Zámer 
zodpovedá tejto osobe. Preto v akejkoľvek situácii je nevyhnutné
identifikovať voľbu a realizovať ju.

Pred mravnú voľbu nás môže stavať iba BOH. 
To že vy niekomu poskytnete informáciu 
o konkrétnom dobre  a zle, ešte neznamená, 
že ho vy staviate pred mravnú voľbu. 



Osud – je to mnoho variantná matrica
možných stavov a prechodov z jedného stavu 
do druhého. Respektíve ide o matricu, ktorou 
človek prechádza jedinečným spôsobom počas 
svojej životnej cesty, robiac mravné 
jednoznačné voľby v určité momenty života.

Zmysel života – vedome vybrať 

najlepší – odkrytý každému –

variant jeho osudu : stať sa človekom –

nositeľom stroja psychiky typu Človek
a vždy sa v ňom držať aj pod vplyvom rôznych životných udalostí. 



Svedomie – vrodený duchovný pocit človeka, „spojený“ s 
jeho podvedomými úrovniam psychiky, na základe 
ktorého, sa vytvára dialóg medzi človekom a Bohom.

Jedným zo základných príčin sociálnych kríz sa javí 
neschopnosť väčšiny a neželanie menšiny, vybudovať 
spoločnosť, v ktorom kraľuje diktatúra svedomia. Reálne 
diktatúra svedomia je striktnejšia, než diktatúra zákona, 
nakoľko v rade prípadov zaväzuje k tomu, k čomu zákon 
nezaväzuje. Ak v spoločnosti kraľuje  diktatúra svedomia, 
potom represívne zložky či inkvizícia nebudú potrebné.  



Rozlíšenie – schopnosť človeka rozpoznať na 
všeobecnom pozadí signál, nevyhnutný pre 
poznanie Pravdy , oddeľovať jeden jav od 
druhého, dobro od zla.

Táto spôsobilosť sa dostáva človeku od Boha 
v miere mravnosti človeka, čím viac 
mravného správania, tým kvalitnejšie 
a detailnejšie sa prejavuje táto schopnosť.



Mravnosť – je súbor  pravidiel, ktoré dávajú všetkým 
udalostiam spoločenského života individuálne 
ohodnotenie – odobrujúce, alebo nejaké iné 
ohodnotenie. Javí sa dôsledkom Bohom darovanej 
spôsobilosti rozlišovania Dobra a Zla na báze 
Svedomia.

Nemravnosť – to je neohraničené ohodnotenie, 
vďaka absentujúcich mravných kritérií, alebo 
ich veľkého množstva, teda vzniká možnosť 
hodnotenia „dvojakými“ štandardami.
Raz považujem jednu a tu istú situáciu za dobro 
a inokedy za zlo.
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Strach – protipól ľúbosti (lásky). Býva dvoch druhov:

1. Ako signalizátor nebezpečenstvá ( nezväzuje )

2. Ako absencia ľúbosti (Lásky) ( zväzuje )

Strach – strata väzby s Bohom. My nemôžeme žiť bez väzby s Bohom, bez 

pociťovaného aspektu ľúbosti (lásky), ktorý ona poskytuje.

Strach blokuje tvoriaci aspekt ľúbosti (lásky).Preto 

je nevyhnutné stanovovať si vyššie životné ciele, 

z dôvodu aby sme boli vždy

vo väzbe s ním. Potom vo všetkom 

ostatnom nebude strachu, 

tak ako bude spoznávané že:

- BOH je v duši

- BOH sa vždy postará

- Nie som nikdy sám



Tak ako nemožno realizovať hudobnú interpretáciu na 
nenaladenom nástroji, tak isto ani psychika človeka nemôže 
riešiť úlohy, ktoré nezodpovedajú jeho aktuálnemu naladeniu.

Preto, aby človek mohol riešiť 
rôzne úlohy v živote, musí 
vedieť prelaďovať na rôzne 
stavy nálady a vedieť ich 
udržať počas riešenia úlohy.



Kniha je podstatne hodnotnejšia ako televízia aj kino, pretože televízia ani 
kino nedávajú priestor fantázii, samorozvoju; kulisy aj obrazy hrdinov Ti 
predkladajú v hotovom stave, avšak v danom čase sú v predstavách každého 
človeka rôzne.

A táto mnohotvárnosť predstáv, vznikajúca individuálne, v závislosti od 
individuálnej skúsenosti i vedomia každého čitateľa, vytvára  tento svet 
samorozvoja, ktorý je tak potrebný aj pre rozvoj celého sveta.



Nevychovávajte detí,
vo výsledku sa budú 

podobať na Vás.
Vychovávajte seba.

Nevychovávajte detí,
vo výsledku sa budú 

podobať na Vás.
Vychovávajte seba.



neľutujúc nôh.

Odrábajúc trest
Víkendové vydýchnutie
dovolenka ako zastavenie
starobný dôchodok, dýchavičnosť

A kam bežal?



udalosť A

udalosť B

udalosť C

udalosť E

udalosť D

udalosť F

udalosť H

udalosť G

Robte mnohovariantnu
prognózu rozvoja

udalosti





Kaleidoskopický svetonázor môže byť ľahko  
„pootočením“ zmenený vnesením 
nejakých nových faktov, pôsobením 
nových udalosti. Ľudia s takým 
svetonázorom sa ľahko riadia (ovládajú), 
jasný obraz sveta nemajú a javia sa 
pešiakmi v niekoho hre. 



Svetonázor 
„mozaika“

Rozlišuje procesy.
Kvalitatívne vedie prognózo -

vateľnú existenciu.
Dokáže vidieť prejavy v celku, 

v stabilnosti i rozvoji.
Viac  stabilný voči vonkajším 

vplyvom.
Vidí príčinno-dôsledkové 

väzby.
V konfliktoch spôsobilý 

ovládať emócie.
Býva: Ja - centrične

Boho – centrične

Svetonázor
„kaleidoskop“

Vďaka vonkajším okolnostiam.
„Utápa sa“ vo faktoch, nerozlišuje 

procesy.
Ja nepotrebujem
metodológiu 

FAKTOV MÁM 
DOSTATOK

Nedokáže si udalosti predstaviť v celku.
Ľahko sa poddáva manipulácii z vonku.
Nedokáže kvalitne viesť 
PROGNÓZOVATEĽNÚ  EXISTENCIU.
Nevidí príčinno-dôsledkové väzby.
Robí chyby v dôsledku
JA – som centrom 



Kultúra – celý objem mimo genetiky nahromadených 

informácii ohromným množstvom ľudí v toku 

historickej periódy.

Kultúra vypĺňa rolu hrnčiara vo vzťahu

k novo nastupujúcim  pokoleniam,

ktoré sú preňho – hlinou.  

Menovite kultúra formuje (lepí) stereotypy 

správania a vzťahu individuálnej osoby

k jej prejavom vnútorného i okolitého sveta.

Kultúra – je odvodená od koncepcii riadenia.



Ešte stále si presvedčený, že genetika dominuje nad 
kultúrou?

Počítaš s tým, že máš modrú krv?
A aká krv tečie v deťoch so syndrómom MAUGLI?

Človek – je informačná bytosť. 
Aká kultúra, taký je aj výsledok.

Rasové doktríny sú pravde-podobné, 
avšak v nesúlade s realitou.

Idea védistov o 4 druhoch  vedie 
k novému reichu i fašizmu.

Nenašľapuj na jedny a tie isté hrable.



pravými názvami

toto je
oblečenie

toto je návnada nejaká
pre maniaka



Čo je užitočnejšie pre národ?

Telesná výchova
Profesionálny 

šport

Dostupný celej spoločnosti

Dáva zdravé telo i ducha

Nevyžaduje veľké investície
ani výstavbu zariadení 

Základňa pre výchovu
obrancov vlasti

Tréning vo voľnom čase
pritom byť úspešný v práci

Spoločnosť je vťahovaná
do samorozvoja

Prináša úžitok 
národu aj hospodárstvu

Dostupný pre „elitu“

Ničí zdravie u športovcov

Neustále vyžaduje národné
milióny pre udržanie

Krmivo pre tlstých
športových čínovníkov

Tréningy vyžadujú všetok čas
vychovávajúc pritom parazitov

Spoločnosť je odvádzaná
na úroveň pozorovateľov

Pracuje na záujmy iba 
riadiacej vrchnosti



ZÁKON ČASU
Zákon času– vzťah frekvencii biologického 

a sociálneho času i ich vzájomná väzba 
v globálnom historickom procese. Bola doba, 
kedy sa technológia postupne menila počas 
života niekoľkých pokolení. V súčasnosti sa 
počas života jedného pokolenia mení množstvo 
technológii. 

Dochádza k zmene logiky sociálneho správania 
ľudí.

Človek si buď osvojuje nové poznatky, prehodnocuje 
a mení svoje stereotypy, alebo sa ocitá na skládke 
histórie.



Chcela by som sa stravovať správne, čo mi odporučíte?

Ja sa budem živiť ako vegán - vegetarián

Viac
zeleniny

Viac ovocia 5 porcii zeleniny a ovocia denne

treba piť viacej vody menej smaženého

Ty umrieš

To je škodlivé

Ty zahynieš od vyčerpania

To sa nedá

To je extrémizmus



Arabské slovo „ISLAM“ označuje nie klaňanie sa modlitebnému 

koberčeku  počas čítania Koránu, ale človekom vedomé nastolenú, 

v rámci osobného porozumenia, komplexne vnímajúcou vôľou, 

jednotu s Božím zámerom.

Islam sa rodil ako sila stojaca v opozícii biblickej expanzii. Avšak 

mierou dogmatizácie Koránu a jeho výkladom, historický reálny 

islam, prestal byť efektívnou ochranou od nej. To prispelo k tomu 

že žido-kresťanský komplex sa prispôsobil k islamu a začal používať 

jeho chyby pre ciele rozšírenia expanzie.



ENERGORUBEĽ
Ľubovoľný tovar alebo služba nesie v sebe ekvivalent vynaloženej energie, ktorú 
je možné zmerať. 

Pre biogénnu energiu je nevyhnutná potrava a preto 

v dávnych dobách bolo všeobecným ekvivalentom zrno 

a drahocenné kovy ( pre jednoduchosť prepočtu )

V XX storočí továrenská výroba prešla z biogénnej na 

technogénnu energiu.

V súčasnosti sa tovarom invariantom de-fakto javí 

elektroenergia. Doslovne preto za posledných 100 

rokov rast výrobnej produkcie i spotreba 

kopírovala rast ťažby prvotných energonositeľov.



Byť mimo politiky,
znamená byť mimo života.


